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“HİKMET-İ HÜKÜMET”!..
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) HDP eski Genel Başkanı Selahattin
Demirtaş’la ilgili 22 Aralık’ta verdiği “derhal serbest bırakılsın” şeklindeki kararın
ardından, avukatlarının tutukluluğa yaptığı itiraz; Ankara 7. Sulh Ceza Hâkimliği’nce
“AİHM kararının, kapsamı bilinmediğinden hukuken denetime elverişli olmadığına”
hükmedilerek reddedildi…
Türkiye’yi birileri tuzağa mı çekiyor ne!
“Hukuk güvenliği”nin bulunmadığı ve yargının bağımsız olmadığı bir Türkiye imajı, son
tahlilde FETÖ sanıklarının işine yarar!
Benden söylemesi…
Cumhurbaşkanının, pek çok konuda olduğu gibi bu konuda da yanlış yönlendirildiğine
kesinkes inanıyorum.
Doğru analizi yapan bir ben kalırsam, asıl tutuklu olanların masumlar olduğunu
söylemem çok da yanlış olmayacak.
Açıklayayım:
Selahattin Demirtaş’ın genel başkanlığını yaptığı HDP, PKK Başkanı Abdullah Öcalan’ın
İmralı’dan kurduğu partidir.
Dolayısıyla HDP, PKK’nın TBMM’ndeki siyasi uzantısıdır.
PKK ise ABD’nin Ortadoğu’daki kara gücüdür.

Bu konuda tartışma yok!..
***
Demirtaş, 6-8 Ekim 2014’te Kobani Olayları1 gerekçe gösterilerek yapılan eylemlerde,
halkı “sokağa çıkmaya davet ettiği” için, bu olaylar sırasında 53 kişinin yaşamını
kaybetmesinden sorumlu tutuluyor.
Yüklenen başka suçlar da var tabii ki…
Selahattin; “Başkan Apo’nun heykelini dikeceğiz, heykelini”2 diyecek kadar gözü
kara bir PKK militanıdır.
Selahattin’in Abisi Nurettin Demirtaş da PKK’nın üst düzey yöneticilerindendir.3
PKK ile o kadar içli dışlıdırlar yani.
PKK’nın nihai hedefinin Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğusunu da kapsayacak şekilde bir
“Kürdistan” devleti kurmak olduğunu bilmeyen yoktur…
Dolayısıyla PKK veya HDP’ye sahip çıkmak, düşmanla işbirliği yapmak anlamına gelir.
Nokta!..
***
Gelelim işin öteki boyutuna:
Tıpkı Abdullah Öcalan’ın yargılanmasında olduğu gibi, “hızlı ve adil” bir yargılama
yaparak; Demirtaş hakkında açılan davaları sonuçlandırmak mümkün iken, bir
yargılama tedbiri olan tutukluluğu 4 yıldan fazla uzatmanın ne anlamı var!
Diyelim ki, yargılamanın uzun sürmesi normaldir.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Selahattin’e yurt dışına çıkma yasağı koyarak ve diğer
güvenlik tedbirlerini de alarak, tutuksuz yargılanmasını sağlamaktan aciz midir?
Elbette ki değildir.

1 Kobani Olayları veya 6-7 Ekim Olayları, IŞİD’in Kobani’yi kuşatması üzerine; YPG militanlarının Türkiye sınırları

üzerinden silah nakli yapmasına izin vermeyen Hükûmete tepki olarak HDP Merkez Yürütme Kurulu’nun 6
Ekim’de aldığı kararla ve sokağa çıkma çağrısıyla başlayan protesto eylemleri ve silahlı çatışmalardır.
Resmi rakamlara göre, bu olaylarda 53 yurttaşımız yaşamını kaybetmiştir; birçok kamu binasının yanında ev, iş
yerleri ve taşıtların yakılması nedeniyle de pek çok ilde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.
2 https://www.youtube.com/watch?v=EXWmZRBsIos
3 Nurettin Demirtaş, Zaza kökenli Türk siyasetçi ve PKK üyesi. 2007-2008 yılları arasında Demokratik Toplum

Partisi eş genel başkanı olarak görev aldı. Hâlen PKK’nın “eğitim komitesi üyesi” olarak örgüt kadrosunda yer
almaktadır.

Bakın şu çelişkiye:
Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 2020 Bütçesi’nde; HDP’ye 50 milyon 099 bin
lira seçim yardımı yapılacak.
PKK’nın Meclis’teki uzantısına seçim yardımı neden yapılıyor?
Bu sorunun cevabını biliyorum: Yasa gereği…
Bu ne demek?
Gerçek veya tüzel kişiler, yasalar önünde mahkûm olmadıkları sürece “masum”
sayılırlar ve bütün haklardan diğer kişiler gibi yararlanırlar…
***
Selahattin Demirtaş, mahkeme hükmü ile suçlu kabul edilmiş midir?
Hayır!
O halde, onun da diğer yurttaşlar gibi, yasaların yurttaşlara verdiği haklardan
yararlanması gerekir.
Neden?
Çünkü hukuk bunu gerektiriyor…
Hukukun üstünlüğüne saygılı bir devletin, temel hak ve özgürlüklere saygılı olması
gerekiyor…
Nokta!..
***
Türkiye’yi dünya devletler ailesi içerisinde küçük düşürmek, bir kabile devleti gibi
göstermek kimin işine yarar acaba?
Hiç kuşku yok ki, geçen ay 41 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile binlerce yıl hapis
cezaları alan FETÖ sanıklarının işine yarar.
FETÖ imamları derler ki:
Bizi bir suçumuz olmadığı halde; “bağımsız ve tarafsız” olmayan mahkemelerde
yargılayıp mahkûm ettiler.
Derler ki:
Türkiye’den kaçıp Batı ülkelerine sığınan arkadaşlarımızın durumu da aynıdır,
onlara sığınma hakkı verin.
Onlar da veriyorlar zaten.

O halde, bu tür işlerde duygusallığa yer verilmemelidir…
Bu haftaki analizimiz burada bitti…
***
Şimdi meraklılar ve biraz da profesyoneller için işin başka bir boyutunu irdeleyelim:
Türkiye, Mayıs 1949’da kurulan Avrupa Konseyi’ne (AK) ağustos 1949’da kurucu üye
olarak katılmıştır.4
AK’nin omurgası kabul edilen Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) 4 Kasım 1950’de
Roma’da imzalanmıştır.5
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) de bu sözleşme ile kurulmuştur.6
Anayasamızın 90. maddesi, usulüne göre yürürlüğe konmuş milletler arası anlaşmaların,
kanun hükmünde olduğunu hüküm altına almıştır.7
Bütün bunlardan ne çıkıyor?
Usulüne göre yürürlüğe konmuş anlaşmalara uymamak kanuna uymamakla eş
anlamlıdır!
Hiçbir kimsenin yürürlükteki yasalara uymama gibi bir imtiyazı söz konusu olamaz.
Yasalar herkes için eksiksiz uygulanmak zorundadır…
***
25.09.1989 tarihinde onaylanan AİHS’nin 46. maddesi: “Yüksek sözleşmeci taraflar,
tarafı bulundukları herhangi bir davada mahkemenin kesin hükmü ile bağlı
kalmayı üstlenirler” der.8
Demek ki, Anayasanın 90. maddesi gereğince uymak zorunda olduğumuz AİHM
kararlarına bağlı kalacağımızı, bir kez de AİHS’nin 46. maddesi altına imza atarak
da taahhüt etmişiz.

4 http://www.mfa.gov.tr/avrupa-konseyi_.tr.mfa
5 https://www.echr.coe.int/documents/convention_tur.pdf
6 https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/tur&c
7 90. Madde. Türkiye Cumhuriyeti adına Yabancı Devletlerle ve Milletlerarası Kuruluşlarla yapılacak

andlaşmaların onaylanması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağlıdır.
… Usulüne göre yürürlüğe konulmuş Milletlerarası Andlaşmalar kanun hükmündedir.
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tc_anayasasi.maddeler?p3=90
8 https://jurix.com.tr/article/16041

Bu durum karşısında; AİHM kararını “tanımıyoruz/takmıyoruz” demek devlet
adamlığı ile bağdaşır mı?
“İnadım inat” diyebilmek için bu iki hükmü çiğnemeye değer mi?
Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı, “Bu karar bizi bağlamaz”9 diyebilir mi?
Kulaklarıma inanamıyorum!
Hükümetin bu konudaki tutumunu eleştirenleri, “İnsan Hakları adına sapkınlık
peşinde koşanlar”10 olarak itham etmek, Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı’na
yakışır mı?
Vaktiyle başka bir Anayasa Mahkemesi kararı için “uymuyorum, saygı da
duymuyorum”11 diyen Erdoğan’ı, böyle bir tutum takınmaya yönlendirenlerden ciddi
şekilde şüpheleniyorum!..
***
Bir de “devletin ali menfaatleri” veya eskilerin “Hikmet-i Hükümet”12 dediği
uygulamalar vardır.
Bu konu biraz sıkıcı ve heyecan vericidir; tansiyonu bozuk olanlar buradan itibaren
ayrılabilirler.
Konumuzla yakından ilgili olduğu için, biraz da “hikmet-i hükümet”ten söz edelim:

9 http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2006-65-244
10 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/erdogandan-reform-mesaji-324471h.htm
11 https://www.dw.com/tr/erdo%C4%9Fan-aym-karar%C4%B1na-uymuyorum-sayg%C4%B1-da-

duymuyorum/a-19080349
12 “Hikmet-i hükümet, en az kötü olanda karar kılmayı gerektirir. İki kötüden daha az kötü olanı yapabilmek ve

bu bağlamda zorunluluk halinde, kötülük içinde nasıl hareket edilmesi gerektiğini bilmek hikmet-i hükümetteki
hikmeti ortaya koyar (Vincent, 1987: 68-71).
İşte tam da bu noktada olağanüstü hal mantığı devreye girer. Olağanüstü hal devlet çıkarı dürtüsünün en somut
biçimlerinden biridir. Olağanüstü hal rejimleri hemen her zaman büyük bir felaketten kaçınmak için daha az
kötü olan seçeneği yapma retoriğinin içinde şekillenir. Daha büyük bir şiddetin ortaya çıkmasını önlemek için
şiddet kullanılır ya da hukukun tümüyle ortadan kalkmasını engellemek için hukuk askıya alınır. Böylelikle hem
daha büyük acılara yol açacak bir durum henüz daha potansiyel haldeyken ortadan kaldırılır hem de acil bir
konjonktürün gerektirdiği şey yapılmış olunur (Zarka, 2003: 201-2).
Bu bağlamda ilerlemeyle hikmet-i hükümet arasındaki ideolojik devamlılık en rafine biçimde Hegel’de karşımıza
çıkar. Hegel felsefesi ilerlemenin devlet otoriteriterizmiyle sonuçlanan karanlık doğasını tüm yönleriyle ortaya
koyar. Tarihin mutlu sayfaları boş sayfalarıdır filozofa göre. İnsanlar acı çeker insanlık ilerler. Tarihin doğru
formülü ilerlerken geride bıraktıklarımızı düşünmemizi salık verir bize. Bu arada masum çiçeklerin üzerine de
basılabilir. Tümel olarak doğru olanı yaptıktan sonra birkaç tekil ruhun açı çekmesi ayrıca üzerinde durulacak bir
meseleye karşılık gelmez.
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/405900

Devletin bekasının söz konusu olduğu durumlarda, devleti yönetenlerin her türlü
kuraldan muaf tutulmasını savunan siyasal anlayışa “Hikmet-i Hükümet” denir.
Güncel Türkçedeki karşılığı; “Hükümetin varlık nedeni”dir; buna “devlet aklı” da denir.
Hikmet-i Hükümet anlayışının aksine, “hukuk devleti” anlayışı, her türlü eylem ve
işleminde hukuka bağlı kalmak zorunda olan bir devleti tarif eder.
Hukuk devletinde devlet, sadece bireyin refahını ve hukukunu koruyacak bir araçtan
ibarettir.
Devlet hukukun üstünde değildir ve hukukla sınırlandırılmamış haldedir.
Hiçbir şekilde, hiçbir durumda devletin hukuk dışına çıkması, hukuka aykırı kararlar
vermesi kabul edilemez…13
Doktrinde tarifler her ne kadar bu şekilde yapılsa da uygulamada bazı farklılıklar vardır.
Toplumun kısa vadeli çıkarları ile uzun vadeli çıkarları arasında “tercih yapmak”
yöneticilerin görevleri arasında kabul edilir.
Makyavel; “ulusun sevk ve idaresi için devlet adamı gerekli olan her şeyi
yapmalıdır” demiştir.
Halk, yöneticilerin yaptığı her işi bilemez ve yasalara uygun olup olmadığını
değerlendiremez…
Olağanüstü hal uygulamalarını da bu kapsamda değerlendirmek gerekir.
Örneğin; yargıyı ele geçiren (FETÖ gibi) bir örgütten, kendisini ortaya çıkartıp
yargılaması beklenmez!..
Böyle durumlarda olağan dışı önlemlere başvurmak devletin bekası açısından gerekli
ve zorunlu olabilir…
***
Demek ki, kamu yararı için istisnai durumlarda yürürlükteki hukuk kuralı ihlalleri,
görmezden gelinebiliyor.
Alınan önlemler, başka hukuka uygunluk sebeplerine istinat edebiliyorlar.
Başka örnekler de var:
Genel veya özel af ile suçluluğu sabit olanların cezalarının infazı durduruluyor.

13 https://tr.wikipedia.org/wiki/Hikmet-i_H%C3%BCk%C3%BCmet

Suçlular cezalarını çekmiyorlar!
Savaşta askerlerimizi öldüren düşman askerleri esir alındığında, bir cezaya
çarptırılmadan bizim esirlerimizle değiş-tokuş yapılabiliyor.
Örtülü ödeneğin kullanıldığı işlerin tümü, yargı denetimi dışındadır mesela ve bu
ödeneğin ne için kullanıldığını kamuoyu hiçbir zaman bilemez.
Benzer olayların tümünü, “devletin ali menfaatleri” kavramı içerisinde
değerlendirmek mümkündür.
Örneğin, muhalefet partilerinin söylemlerinin aksine; o Papazın ABD’ye verilmesi, o
Alman gazetecinin serbest bırakılması, o gizli servis elemanı ile bizimkinin değiş-tokuş
edilmesini, aksi kanıtlanana kadar hep bu kapsamda değerlendirmek gerekir…
Bununla birlikte, eğer yöneticiler kendilerine tanınan “hikmet-i hükümet alanı”nı, iç
siyasette ve kendi kişisel çıkarları için kullanırlarsa, o zaman onların görevlerini kötüye
kullandıklarından, keyfi işler yaptıklarından söz edilir…
Bunların da yaptırımı siyasi olup, faturası ancak sandıkta kesilebilir!..
***
Çok uzadı biliyorum, şimdi bitiriyoruz:
AİHM’nin Demirtaş’la ilgili verdiği karar “tutukluluk” hali ile ilgilidir.
Zira Türkiye’de hakkında henüz verilmiş ve kesinleşmiş bir yargı kararı
bulunmamaktadır.
Büyük Daire, AİHS’nin beş maddesinin ihlal edildiğine karar vermiştir.
Bu usul ile ilgili bir karardır.
Demirtaş’ın hukuki olmaktan ziyade “siyasi saiklere” dayalı gördüğü tutukluluk halinin,
AİHS’nin 5 maddesini ihlal ettiğine karar vermesi tartışmaya açıktır.14
Büyük Daire, işin esasına girseydi, Türk yargısının, yargı yetkisine tecavüz etmiş
olacaktı…
***
Tutuklama, ceza muhakemesinde düzenlenmiş istisnai ve nihai bir koruma tedbirdir.

14 Özgürlük ve Güvenlik Hakkı (m.5/3);Seçme ve Seçilme Hakkı (1 Nolu Protokolün 3. maddesi); Haklara

Getirilecek Kısıtlamaların Sınırlandırılması (m.18); İfade Özgürlüğü (m.10) ve Tutuklamanın Hukuka Aykırılığı
(m.5/1)

Tutuklamanın amacı: Yargılamayı kolaylaştırmak (sanığın kaçmasını, delilleri
karartmasını önlemek) ve eğer sanık mahkûm olursa cezanın infazını sağlamaktır.15
Ceza Muhakemesi Kanununda düzenlenmiş olan tutuklama, sonuçta bir usul
kuralıdır ve usul kuralları masumları korumak için konulmuşlardır.
Başka bir ifade ile usul kurallarına uyulmaması, hukuk güvenliğini ortadan kaldırır.
Ve bunun bedelini masum insanlar öder!…
***
Dolayısıyla hukuka saygılı bir devlette; 4 yıldan fazla tutukluluk hiçbir şekilde izah
edilemez!
O halde; bu uzun tutukluluk hikmet-i hükümet olabilir mi?
Yoksa AİHM kararlarını tanımamakta mı vardır bir hikmet-i hükümet?
Kim bilir belki de Türkiye; AK, AB ve NATO ile köprüleri atmaya karar vermiştir!
Ne bileyim.
Atsın anasını satayım, ben isterim vallahi…

15 http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2006-65-244

“ADETTEN KESİLMİŞ KİBAR OROSPULAR”!..
Bir taraftan AB, diğer taraftan ABD sürekli sıkıştırıyorlar.
ABD, Türkiye’nin NATO’dan uzaklaşıp, Rusya ve Çin ile yakınlaşmasından fazlasıyla
rahatsız.
Türkiye’nin gücü kadar gücünün azalacağından, buna karşılık rakiplerinin gücünün bir o
kadar artacağından korkuyor.
Aradaki güç farkı Türkiye’nin iki katı kadar açılacak!
Bunu hoş göremeyecekleri açık, kabul etmeleri de çok kolay olmayacak tabii.
“Müttefiklerimiz” özellikle de S-400’leri aktif hale getirmemizi sindiremiyorlar…
***
S-400’ler, daha çok F-35’lere karşı “savunma füzeleri”dirler.
“Model ortak” Türkiye’nin, hava savunmasını güçlendirmesi “müttefik” Amerika’yı
endişelendirmemesi gerekirdi.
Acaba, F-35’lerin satışının düşeceğinden mi korkuyorlar?
Yoksa, bize doğrudan saldıracak olanlar onlar mı?
Akdeniz’de yapılan tatbikatlar, insanın aklına böyle soruları getiriyor.
Bu iki sorunun cevabını sürekli irdeleyelim diyorum!..

***
NATO’ya girdiğimizden bu yana; bir eyaletleri gibi görüp, kullandıkları Türkiye’yi,
ellerinden kaçırmış olmanın önemli sonuçları olacak:
NATO’nun Rusya’yı güneyden kuşatma projesi, işlemez hale geliyor.
Karabağ’ın yeniden Azerbaycan topraklarına katılması ile Pentagon’un kuşatma projesi
suya düştü.
Başka bir sorun daha var, pek sözü edilmeyen:
Bundan böyle “süper güç” ABD, Ortadoğu’daki planlarını Türkiye’siz yürütmek zorunda
kalacak.
Zira Türkiye‘nin yarattığı boşluğu, PKK ile doldurmak pek mümkün görünmüyor.
En önemlisi kendini “dünyanın efendisi” olarak kabul ettirmek isteyen ABD’nin,
kaybettiği itibar.
Türkiye, diğer ülkelere “kötü örnek” oluyor!..
Bu yüzden cezalandırılması, diğer ülkelere esaslı bir ders olacak!..
Emperyalizmi, tarihinde ilk defa yenen Millet Meclisi Ordusu terhis edilmiş değil, bunu
çok iyi biliyorlar…
***
Avrupa Birliği’ne gelince; onlar da Türkiye’den oldukça rahatsızlar.
Türkiye’nin Asya’da konumlanmasının, ABD için ortaya çıkarttığı sorunlar AB için de
büyük ölçüde geçerlidir.
Bununla birlikte, AB’nin ilave sorunları da doğacak.
Enerji bakımından Rusya, Azerbaycan ve İran’a bağımlı olan AB’nin, enerji nakil hatları
Türkiye’nin egemenlik alanlarından geçiyor.
Türkiye’yi “düşman” ilan etmenin elbette ki bazı sonuçları olacak.
Türkiye’nin de Doğu Akdeniz ve Karadeniz’de hidro-karbon kaynaklarının peşinde
olduğunu görmüyorlar mı?
Karadeniz’deki gibi, Akdeniz’de de doğal gazın bulunması halinde, en önemli bağımlılık
kaleminden büyük ölçüde kurtulacağımızı biliyorlar.
Türkiye enerjiye ne kadar az bağımlı olursa, AB o kadar rahatsız olacaktır.
Bu nedenle olsa gerekir; Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarından Türkiye’ye pay
vermemeyi masada sağlamayı deniyorlar.

KKTC’yi de bu yüzden yok sayıyorlar.
Mavi Vatan’a saldırılarının nedeni budur!..
***
Anlaşılıyor ki, Münhasir Ekonomik Bölgemiz üzerinde başlatılan bu mücadelede,
Türkiye’nin dik duruşu, NATO’nun öncelikle meselesi haline geldi.
Yunanistan’ı yine “mayın eşeği” gibi kullanıyorlar.
Almanya’nın Türk ticaret gemilerini izinsiz araması da ayrı bir kışkırtıcılık örneği.
AB’nin liderliğine oynayan Fransa’nın Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye’ye karşı sokak
ağzını kullanmaktan çekinmiyor.
Aklınca, bu şekilde hükumeti devirecek!
Yeni seçilen ABD Başkanı Biden de Macron’la aynı kafada.
Muhalefetle işbirliği yapıp, o da hükumeti devirmeyi öncelikli işleri arasına almış!..
Hükumeti bu dışarıdan yıkma teşebbüsleri, hükumetlerin dışarıdan kurulduğunu akla
getiriyor!
Ne acı değil mi?
Hemen hemen her yönden karnesi kırıklarla dolu Erdoğan, dış politikada doğru işler
yapıyor…
Yiğidi öldürmeli ama hakkını yememeli…
***
Hiçbir tartışmaya yer vermeyecek şekilde;
ABD, Türkiye’yi hizaya getirmek düşüncesiyle, CAATSA yaptırımları kapsamına aldı.
CAATSA, ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası’dır.
Tercümeye gerek yok, ne dedikleri son derece ayan ve bellidir:
Türkiye, ABD yasalarında “düşman” olarak tarif ediliyor.
Başkan Trump, giderayak S-400 alımı nedeniyle Türkiye’ye yönelik yaptırımları boşuna
onaylamadı…
Trump’ı Türkiye’den yana veya “dost” görenler ne düşünüyor acaba?..
Çok merak ediyorum…
***

10-11 Aralık’ta yapılan Avrupa Zirvesi’nin ise amacı gizlenmiyor.
Türkiye’ye; “Mavi Vatan’ınızdan vaz geçin” diyorlar.
Türkiye’nin Anadolu’ya hapsolmasını, denizlere çıkmamasını istiyorlar.
Sevr’i diriltmektir biricik hedefleri!
Akıllarınca, bölgedeki enerji kaynaklarını bu şekilde yağmalayacaklar.
AB’nin yaptırım tehdidinin arkasında, açıkça “yağma” düşüncesi var!
Türkiye’ye, 21 Mart’a kadar süre vermeleri de oldukça manidardır.
Bir bakıma; “etrafınız sarıldı teslim olun” çağrısı yapıyorlar!
Türkiye’nin yaptırımlardan korkarak geri adım atabileceğini düşünenler, bir kez daha
yanılacaklar…
Bakalım mart geldiğinde kediler nasıl bağıracaklar!..
***
Yaşadığımız gerçekler böyle olunca:
Siyasi iktidarın dış politikada doğru rota izlemesini desteklemek gerekir.
Çünkü bu konu, gelecek kuşakları da derinden etkileyecek.
Deneyimlerime göre, Reis’in ve adamlarının beyanlarına pek güvenmiyorum.
O yüzden, hayati konularda genellikle yabancı kaynaklara göz atarım:
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, geçen haftaki blok
yazısında:
“Türkiye’nin Doğu ve Kuzey Afrika’dan Batı Balkanlar’a kadar bölgesel ilişkilerini
güçlendirdiğini, inkâr edilemeyecek başarılar elde ettiğini; Suriye ve Libya’daki
müdahilliğinin AB’nin çıkarları ile bağdaşmadığı şeklinde yorumlandığını” söyledikten
sonra, “Türkiye, dikkate alınacak bir bölgesel güç haline geldi” dedi…1

1 “Confrontation over exploitation of resources in the Eastern Mediterranean was gathering speed, coupled

with long-standing disagreements on control over maritime spaces among concerned coastal states. The efforts
in Crans Montana to find a final solution to the reunification of Cyprus had failed in 2017. Turkey’s regional
engagement from Eastern and Northern Africa to the Western Balkans continued to gather strength. In
particular, Turkey’s active and unilateral involvement in both Syria and in Libya has been increasingly perceived
as not aligned with the security interests of the EU itself nor with the understandings reached amongst all
member states.”
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/77199/window-world-personal-blog-hrvpjosep-borrell_en

Ben düşmanın ne dediğine değer veririm!..
***
Gelelim sonuca:
Bir NATO üyesi olan Türkiye’ye, diğer NATO üyeleri ABD ve AB, “yaptırımlar” uygulama
kararı aldı.
En büyük NATO ülkesi, yasa hükmü ile Türkiye’yi “düşman” olarak tarif ediyor.
İş bu noktaya geldikten sonra, sözü Can Yücel ustaya bırakmak en doğrusudur.
Zira sövmeyi de usulüne göre yapmak gerekiyor:
“Yardımı kesildi ya Amerikan dostluğunun
Gençler, kendinize mukayyet olun!
Kime saldıracağı belli olmaz haaa,
Adetten kesilmiş kibar orospunun…”

ŞU “ÖNCELİK” MESELESİ!..
Pek çok kişinin gördüğü fakat kimsenin söylemeye yanaşmadığı bir konuda çok iddialı bir
fikir ortaya atacağım.
Önce can alıcı sorumuzu soralım:
Türkiye siyasetinin pratiğinde “öncelikli mesele”si nedir/ne olmalıdır?..
***
İktidarı destekleyenlere göre:
Muhalefet adına konuşanların negatif tutumu, öncelik meselemizdir.
Muhalefet yapmak; doğru olan işlere de bir kulp bulup karşı çıkmak değildir.
Ülke yararına olan doğru işlere karşı çıkanlar; yanlış işlere karşı
çıktıklarında inandırıcılık sorunu ile karşılaşırlar.
Böyle bir tutum; ulusal konularda “birlik ve beraberlik” içerisinde hareket etmemizin
önünde engel olur.
Birlik ve beraberlik içerisinde hareket edemezsek, dış dünyada hem itibar kaybederiz hem
de ulusal çıkarlarımızı korumada elimiz zayıf kalır…
***
Muhaliflere göre ise öncelikli mesele:

Siyasi iktidarın; demokrasiden uzaklaşması, demokratik kurum ve kuralları yozlaştırması,
kamu mallarının yandaşları tarafından talan edilmesine sessiz kalması, siyasi iktidarın top
yekûn yolsuzluğa bulaşması, hırsızlık, adam kayırmacılık, yağma gibi yüz kızartıcı işlerin
yargı önüne çıkartılmaması başlıkları altında toplanan, genel olarak ülkeyi yönetme işleridir.
Muhalifler, Erdoğan’ın “kutuplaştırma” siyaseti yüzünden “ötekileştirilmiş” olmaktan ciddi
şekilde rahatsızdırlar.
Gelir dağılımındaki adaletsizlik, Türk halkının burnundan solumasının başlıca nedenidir.
Kısaca; muhalifler, bir an önce; evrensel hukuk ilkelerine bağlı, hukukun üstünlüğüne
saygılı ve adaletli bir yönetime geçilmenin özlemi içerisindedirler…
***
Bana göre:
Türk halkı ne böyle bir iktidarı ne de muhalefeti hak etmiyor.
Türkiye siyasetinin öncelikli meselesi; muhalefet partilerinin yaptığı gibi sabah-akşam siyasi
iktidarın yolsuzluklarını halka anlatmak değildir!
Çünkü 18 yıldır devleti yöneten AKP’ye karşı, muhalefetin kesintisiz olarak yaptığı iş budur.
Ve ilginçtir; Türk halkı, çoğu gerçek olmasına rağmen bu söylemlere itibar etmedi,
etmiyor.
Dikkatinizi çekerim:
Türk halkı, “yolsuzlukları, adaletsizlikleri kabullenmiştir” demiyorum, sadece bu söyleme
“kulaklarını tıkamıştır”.
Neden acaba?
İşte anahtar sözcük budur!
Başka bir ifade ile Batı ülkelerinde skandal olarak değerlendirilen ve hükumetlerin derhal
istifasına getirecek olan hırsızlık-yolsuzluk söylemlerini, ne yazık ki Türk
halkı kanıksamıştır…
Seçmen başka bir önceliği seziyor!
Fakat bunu dile getirecek temsilcileri yok!
Çünkü ele geçirilmiş muhalefet1, siyasetin önünü tıkamıştır…

1 Özellikle de Ana Muhalefet Partisi CHP’nin nasıl ele geçirildiğini eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur

Öymen, ‘Baskılara Direnirken Bir Cumhuriyetçinin Siyaset Anıları’ adlı kitabında kanıtları ile birlikte ortaya
koymuştur. Önümüzü açacak olan bu kitabı mutlaka okumalısınız…
Özetin özeti için tıklayınız:
https://www.aydinlik.com.tr/haber/baykal-operasyonundan-yeni-bilgiler-chp-ye-munasip-baskan-225678-2

Durum böyle olunca en haklı dava bile, bu işgalcilerin ağzından duyulunca, inanılmaz
oluyor ve şüpheli hale geliyor…
***
Özellikle Ana Muhalefet, 18 yıldır yolsuzluk söylemlerini halkın birinci gündemi yapmaya
çalışmaktadır.
Bu strateji ile istediği sonucu alamadığı için bir türlü başarılı olamadığı halde, değişik
yöntemler izlemeyi neden akıl edemiyor acaba?
Neden kusuru kendilerinde aramıyorlar?!
18 yılda halkın öncelikli gündemi haline getirilemeyen; yolsuzluk, yoksulluk ve
adaletsizlikler; AKP iktidarının 19, 20 ve 21’nci yıllarda da gündemin birinci maddesine
taşınamazlar.
Çünkü bu işi yapmaları için direksiyon başında oturtulanlara, Türk halkı güvenmiyor!
Eylemleri ile söylemleri ile halka güven vermiyorlar…
Bu yüzden, 18 yıldır denenen yöntemi, üç yıl daha denemek zaman israfıdır…
18 yılda öncelikli mesele haline getirilemeyen sorunlar, önceliklerini kaybetmişlerdir!..
***
Demek ki, başka bir yerde daha önemli sorunlar vardır:
Bu yazıda o sorunların neler olduğunu tek tek sayacak değilim!
Sadece önemli bir sorunun varlığına işaret etmek istiyorum.
Gerçekte olmasalar bile, halk bir sorunun varlığını kabul etmişse bir kere, halkın bu
değerlendirmesine göre hareket etmek gerekir.
Sağduyu ve akıl, bunu gerektirir.
Çünkü oy verecek olan halktır…
***
Halkın kafasında yer etmiş sorunlar öyle “tehlikeli” görünüyorlar ki; bu sorunları sırtında
taşıyanları, kesinlikle iktidara getirmek istemiyor.
Türk halkı, iktidarı sırtında halkın sindiremediği sorunları taşıyanların ele geçirmesi yerine,
mevcut bu kötü iktidara bir süre daha katlanmayı ve bedel ödemeye devam etmeyi ehven-i
şer kabul ediyor.

Dolayısıyla beceriksiz bir iktidarın sürekliliğini muhalefet sağlamış oluyor…
Bütçe görüşmeleri sırasında yapılan bir saptamaya; “Cumhurbaşkanı adayı olmayacağımı
kim söyledi” şeklinde karşılık veren Kılıçdaroğlu’na Erdoğan’ın verdiği yanıt oldukça
anlamlıdır:
Erdoğan’ın “Kılıçdaroğlu’nun adaylığı isabetli olur” sözleri, bazı gerçekleri görmemiz için
yeterlidir…
***
Ana Muhalefet, kendisinde bir sorun olup olmadığı hususunda muhakeme yapamıyor mu?
Yoksa, “siyasi körlük”leri midir önlerini karartan?
Bence ikisi de değildir!
Mevcut durumu gayet iyi değerlendiren ana muhalefet, dilim varmıyor söylemeye ama,
aslında bir “görevi” yerine getirdiği için, sürekli umut ticareti yapıyor ve sürekli ilk
seçimde iktidara gelmeyi vaat ediyor…
Halkı sürekli aldatıyorlar!
Muhalefetin hangi “görevi” yerine getirdiğini de bu yazıda tartışmaya açmayacağım…
***
Her şey bir yana, bu kadar olay yaşadıktan sonra kazandığımız bir deneyim vardır:
Çok açıkça görülüyor ki, Türk halkı, Türkiye’nin rotasını yeniden Atlantik
ötesine çevirmeye kararlı gözüken muhalefete, iktidarı vermek istemiyor.
Ana Muhalefet Partisi olan CHP’nin kuruluş kodlarında zaten “antiemperyalizm” ve “tam
bağımsızlık” vardır.
CHP tabanının ezici çoğunluğu, Cumhuriyetin Kuruluş Felsefesine bağlıdır.
Sorun; “kaset kumpası”nın yarattığı boşluktan yararlanarak parti yönetimini ele
geçirenlerdedir.
Bunların değiştirilmesi halinde, CHP’nin iktidar yolu kesinlikle açılacaktır…
Can alıcı nokta burasıdır…
***
CHP’yi 2010 operasyonu ile “işgal edenler” gerçekte samimi ve halktan yana olsalardı; 10
seçim yenildikten sonra, özür dileyerek kendiliğinden çekilirlerdi.
Onurlu siyaset adamlarından beklenen böyle davranışlardır.

Ama Y-CHP’yi yönetenler, her seçimden önce bu yönde beyanlarda bulunmalarına rağmen,
seçimlerden sonra bu sözlerini bir daha ağızlarına almadıkları gibi, hatırlatanları da “afaroz”
ediyorlar.
Muhalefette iken bile oyları azalan bir partinin başında ısrarla durmak, pişkinliğin çok
ötesinde bir eylemdir!
İşte bu yüzden, Türkiye’nin bir numaralı sorunu; Ana Muhalefet Partisinin ele geçirilerek,
muhalefet hareketinin “bloke” edilmesi, olarak önümüze gelmiştir…
Bu nedenle, CHP’nin işgalden kurtarılması şarttır!
CHP’yi işgalden kurtarmadan, Türkiye’yi kurtarmak ise olanaksızdır…
***
Bu öncelikli iş yerine getirilmeden, siyasi iktidarın değiştirilebileceğini sanmak boş hayaldir.
Çünkü örgütsüz halk yenilmeye mahkumdur!
Bir an için CHP’yi kurtarmadan siyasi iktidarın değiştiğini düşünelim:
Bu defa iktidara gelenin Türk halkı olduğunu söyleyemeyiz.
Düşünün bir kere; “tıpış tıpış” oy verdiğimiz Ekmeleddin İhsanoğlu Cumhurbaşkanlığı
seçimini kazansaydı CHP iktidara gelmiş mi olacaktı?!
CHP kurtarılmadan iktidarın değişmesi halinde; “ABD’nin adamları” veya “AB’nin
adamları” yeniden iktidara gelecek demektir ki, onlar da her yerde olduğu gibi kendilerini
iktidara getirenlerin çıkarlarını koruyacaklardır.
Böyle bir iktidara “halkın iktidarı” denemez!
Zira emperyalistler destekledikleri kişilerin iktidara gelmesi halinde, önce “diyet” borçlarını
ödemelerini isterler…
Tarih, bu söylediklerim için yeminli tanıklık yapmaya hazırdır!..
***
O halde:
Öncelikli iş; muhalefeti derleyip toparlamaktır.
Ana Muhalefet Partisinin yönetiminden “yabancı unsurları” çıkarmadan, halkın iktidarını
gerçekleştirmek olanaksızdır…
Seçmenin güvenip oy vermediği bir liderin, göstereceği adaya veya adaylara
güvenmesi için aklını peynir ekmekle yemiş olması gerekir…
CHP’nin başındaki zat, halkın kendisine güvenmediğini bildiği için Cumhurbaşkanı adayı
olamaya teşebbüs bile edemiyor!

Ama senaryosu uzaklardan yazılan bu ihanet oyununu oynamaya hala devam ediyor…
***
Sonuç:
Gerçekten çok acı ve düşündürücüdür.
Milliyetçiliğin sembolü olarak bilinen MHP, ne yazık ki bu zulüm düzeninin
sürmesinin aracı haline getirilmiş ve “milliyetçilik” umut olmaktan çıkmıştır.
Bir başka acı gerçek de şudur:
Saltanı yıkarak halkın iktidarını kuran CHP, bugün halkın iktidarı önündeki en
büyük engel haline gelmiştir.
Hal böyle olunca:
Türkiye’nin bir numaralı meselesi; ne yolsuzluklardır, ne de adaletsiz yönetimdir.
Öncelikli sorunumuz:
Muhalefet partilerinde; devletimizi “kuruluş ayarlarına” göre yönetecek kadroları
göreve getirmektir.
Geri kalan; havanda su dövmektir, duyguları tatmin etmektir, boş gevezeliktir…
NOT: Bu değerlendirme “neden sürekli muhalefete muhalefet ediyorsun, biraz da
AKP’yi eleştirsene” diyenlere yanıtımdır. Onların dediği gibi yapsaydım, var olan kısır
kayıkçı kavgasına ben de katılır ve çıkış yolunu asla gösteremezdim…)

TÜRKİYE VE RUSYA BİRLİKTE OLURSA!..
Çok konumuz birikti çoook!..
Tümünü eleyip, birine odaklanmamız zor.
Hepsi de birbiri ile bağlantılı ve önemlidirler.
Belki biraz uzun kaçacak ama yapacak bir şeyimiz yok.
Hoşgörünüze sığınarak yazılması gerekeni yazacağım:
***
“National Endowment for Democracy (NED) adlı kuruluşun1 desteklediği Denge ve
Denetleme Ağı’nın temsilcisi Selda Tandoğan’ın, Meral Akşener’e başdanışman
olduğu” haberi 2017 yılından kalmadır.
Bayağı eskidi..
Hem NED’i tanımak, hem de nasıl çalıştığını hatırlatmak için, yine de bir nolu dipnota
göz atmakta yarar var.
NED’in eskiden beri yaptığı işi, artık ABD Büyükelçiliği doğrudan üzerine aldı:
“Büyükelçilik sitesinde, ABD’nin ‘demokrasiyi güçlendirme’, ‘Türk-Amerikan
ilişkilerini geliştirme’ gibi başlıklarda sivil toplum kuruluşlarına, medyaya,
1 https://tr.sputniknews.com/turkiye/201711011030843278-selda-tandogan-kimdir-meral-aksener-turuncu-

devrim/

derneklere, vakıflara ve bireylere 5 bin ila 50 bin Dolar arasında hibe
programı başlattığı duyuruldu.”2
Tercümeye gerek var mı?
Hainlerin ağzı yine sulanmıştır…
“Yaratıcı yıkıcılık”3 projesinde yer alacak olan işbirlikçelere, ABD para
dağıtılacakmış!
Bu konu üzerinde daha sonraki yazılarımızda ayrıca duracağız…
Bizde hainler parmakla sayılmazlar, Türkiye’de onların gübreli fidanlığı var!..
***
En organize ihanet örgütü FETÖ’nün Akıncılar Üssü Davası da bu arada sonuçlandı:
365’i tutuklu 475 sanıklı davada; 15 eski asker, 79’ar kez ağırlaştırılmış müebbet
hapse mahkum edildiler.
Bazı sanıklara 3 bin 901yıl 6’şar ay hapis cezası verildi.
Sanıklardan eski Albay Fatih Yarımbaş:
“Başkan görüşürüz seninle” dedi.
Bazı sanıklar:
“Esas gülen son gülen olacak” diyerek, bunca olana rağmen Fetullah’a bağlı
olduklarını gösterdiler.
“Gün gelecek sizinle yer değitireceğiz” diyenler de oldu.
Aklımıza Ergenekon ve Balyoz sanıklarının dik duruşlarını getirdiler!..
15 Temmuz Darbe Girişimi’ne “tiyatro“,”kontrollü darbe” diyerek saçmalayan;
ardından “Öngörülen, önlenmeyen ve sonuçlarından yararlanılan darbeye, ‘kontrollü
darbe’ denir” diyerek4 durumu düzeltmeye çalışan baş yüzsüzün şimdi ne diyeceğini
hiç merak etmiyorum.
Ama bu yalanlara inanıp, papağan gibi tekrarlayanların yüzünün rengini gerçekten
çok merak ediyorum…

2 https://aydinlik.com.tr/vatan-partisi-genel-sekreteri-ozgur-bursali-yasa-yapilsin-yabanci-fonlar-

yasaklansin-224728-1#1
3 https://aydinlik.com.tr/haber/yaratici-yikicilik-ve-joseph-schumpeter-222178
4 https://www.chp.org.tr/haberler/chp-genel-baskani-kemal-kilicdaroglu-cnnturkte-yayinlanan-ne-oluyor-

programinda-gundeme-iliskin-degerlendirmelerde-bulundu-14-haziran-2017

Bu haberi araya ABD ile doğrudan ilişkisi olduğu için sıkıştırdım…
***
5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk Kadınının Seçme ve Seçilme Hakkını elde
etmesinin 86. Yıldönümü sebebiyle, CHP’nin kadın milletvekilleri ve 81 ilin kadın
kolları başkanları ile videokonferans toplantısı ile bir aya gelen Kılıçdaroğlu:
“Malum bizim kendi tüzüğümüzde yüzde 33 cinsiyet kotası var. Cinsiyet kotasını
nerede uyguluyoruz? Kendi içimizde uyguluyoruz” dedi.5
2014 yılında yapılan 18. Olağanüstü Kurultayda “cinsiyet kotasının” nasıl
kullanıldığını Sözcü gazetesi “müthiş taktik” vurgusu ile okurlarına duyurmuştu.
Hafızalarımızı tazeleyelim:
“CHP’de Parti Meclisi seçimlerinin en tartışmalı ismi, Mehmet Bekaroğlu, CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun müthiş taktiği ile, daha seçim yapılmadan, “kesin
seçilecek” isim haline geldi”6
Kılıçdaroğlu ve ekibinin kadına verdiği değer bu “müthiş taktik” ile zaten belli olmuştu.
Bunu da hatırlatalım dedik…
Kızdınız mı yoksa?…
***
Atatürk’ün kurduğu CHP’nin, Y-CHP’ye dönüştürülmesinden sonra, dış kapının önüne
konulan gerçek CHP’lilerin bir kısmı, Muharrem İnce etrafında örgütlenmeye
çalışırken, bir kısmı da “Yeniden CHP” adı etrafında toparlanmaya çalışıyorlar.7
Bu konuyu da görmezden gelemeyiz…
Gelişmeleri izleyeceğiz elbette…
“Ne alaka” demeyin, konu ABD ile doğrudan ilişkilidir; sabırlı olun ispat edeceğiz.
Bir de bu haberleri, Ünal Çeviköz gibilerin, CHP’yi ne kadar temsil ettiğini ve
toparlayıcı olduklarını gösterdiği için veriyorum.
Böylelerin hangi görevleri yaptıklarını ise söylemeyeceğim, onu da siz bulun!..
***

5 https://www.chp.org.tr/haberler/chp-genel-baskani-kemal-kilicdaroglundan-5-aralik-bulusmasi
6 https://www.sozcu.com.tr/2014/gundem/bekaroglu-cinsiyet-kotasindan-girdi-595394/
7 http://www.bartinpostasi.net/haber/25743/yeniden-chp-hareketi-ulke-yonetimine-talip.html

Geçtiğimiz haftanın en önemli haberi; İran’ın Baş Nükleer Bilimcisi Muhsin
Fahrizade’nin öldürülmesiydi.
New York Times gazetesinin verdiği habere göre; Fahrizade’nin takip edilmesinden
sorumlu bir İsrailli yetkili:
“İran’ın Baş Nükleer Bilimcisini öldürdüğümüz için dünya bize teşekkür etmeli” dedi.8
2010 ve 2012 yılları arasında 4 İranlı nükleer bilim insanı öldürülmüştü.9
İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu’nun Mayıs 218’de İran Nükleer Programı
hakkında yaptığı sunumda:
“Bu ismi unutmayın” demişti.10
Biz de onu unutmayalım.
İsrail, bu tür suikastlarda kendi ajanlarının yanısıra o ülkelerin işbirlikçilerini de
kullanıyor.
Bu konuyu daha sonraki bir yazımızda enine boyuna tartışacağız.
Bizde “işbirlikçi fidanlığı” var!..
***
Şimdi gelelim bu hafta için hazırladığım yazıya:
Önce izninizle Ünal Çeviköz ile ilgili birkaç şey söylemek istiyorum.
Yoo! hayır korkmayın, ona “işbirlikçi” diyecek değilim.
Sadece kim olduğunu hatırlatmak istiyorum.
CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan, Emekli bir Büyükelçidir.
Şimdi kiminiz, önüne bakarak; “onun sözleri CHP’yi bağlamaz ki” diyecektir.
Kiminiz, daha ağır sözler söyleyerek, konuyu geçiştirmeye çalışacaktır.
İnsanlık halidir, beklerim…
Ünal Çeviköz’ün sözleri bizi bağlamaz diyenleri, yular ile bile bağlayamayacağımız
için, bağlama işini hızlı geçelim diyorum.

8 https://tr.sputniknews.com/ortadogu/202011291043311059-nytye-konusanust-duzey-israilli-yetkili-iranin-

bas-nukleer-bilimcisini-oldurdugumuz-icin-dunya-bize/
9 https://tr.euronews.com/2020/11/27/iran-da-10-y-lda-5-nukleer-fizikci-sikastle-olduruldu
10 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/netanyahu-suikasta-ugrayan-iranli-nukleer-bilimciyi-isaret-

etmisti/2058362

Çeviköz, ABD’de 3 Kasım seçimlerinin galibi ilan edilen Joe Biden yönetiminden
beklentilerinin “Türkiye’de demokrasiye vurgu yapması” olduğunu söyledi
biliyorsunuz.
Asıl konumuz “demokrasi vurgusu”dur.
İrak’a, Libya’ya, Suriye’ye, daha pek çok ülkede “demokrasi” ve “özgürlük” getiren
ABD’den başka ne isteyebiliriz ki!..
Demokrasinin vurgusu bile bize yeter.
Yeter ki, ABD başkanı tarafından yapılsın!
Biraz daha açalım ve kanıtlara bağlayalım bu konuyu:
“Amerikan Alman Marshall Fonu (GMF) adlı düşünce kuruluşunun “Türkiye’nin
2021’de Dış Politika Öncelikleri: Ana Muhalefet Partisinden Bir Bakış” başlıklı online
panelinde konuşan Çeviköz, Türk-Amerikan ilişkilerinin hiçbir zaman kolay ilişkiler
olmadığını, özellikle 2003’ten sonra ilişkilerde pek çok ciddi zorluğun yaşandığını” da
söyledi. 11
Peki, Ana Muhalefet Partisinin dış politika önceliklerini kim dile getiriyormuş?
Sözleri CHP’yi bağlamayan bir emekli büyükelçi!
Ne kadar da inandırıcı değil mi?
Kılıçdaroğlu da Biden’den aynı talepte bulunmuştur…
Orta Doğu Enstitüsü’nden Gönül Tol ile bir söyleşi gerçekleştiren CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu, “ABD’nin yeni başkanından Türkiye’ye dair atmasını istediğiniz
ilk adım ne olurdu?” sorusuna “Türkiye’deki demokrasi hareketlerini desteklemesini
isteriz” cevabını vermişti.12
***
Şimdi de birbiri ile doğrudan bağlantılı olan bazı ilginç haberleri görelim:
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Avrupa ve ABD’nin birlikte çalışmaları
gerektiğini söyledi. Libya ve Suriye’de yeniden Türkiye-Rusya’nın dolduracağı bir
boşluğu bırakamayız” dedi…13

11 https://www.amerikaninsesi.com/a/unal-cevikoz-chp-bidendan-beklentimiz-turk-demokrasisi-

vurgusu/5670740.html
12 https://www.yenisafak.com/gundem/bidendan-destek-isteyen-kilicdarogluna-chplilerden-tepki-halka-

degil-abdye-guveniyor-3575264
13 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/abde-biden-beklentisi-1796517

Bu “yeniden” sözcüğü, bu cümlenin içerisinde Türkiye’nin son yıllarda dış
politikadaki rotasının doğru olduğunu göstermiyor mu acaba?
Atatürk’ün Rusya ile ilgili “Sovyet dostluğundan vazgeçmeyin” şeklindeki
vasiyetinin14 ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı mı?
Cevabı size bırakmıyorum:
Çıktı…
***
Dağlık Karabağ’da kesin zafer Azerbaycan, Rusya ve Türkiye’nin oldu.
Rahatsız olan var mı bundan?
Batı’nın ve NATO’nun Kafkaslar’a müdahale etme olanağı iyice zayıfladı.
Bir de Türkiye’nin Azerbaycan’la doğrudan karayolu bağlantısı oldu.
Türkiye ile Rusya bir de anlaşma imzaladılar.
Korkmayın, Türkiye bu anlaşma ile komünizmi benimseme sözü vermiş değildir!
Bu anlaşmanın bir maddesi, anlaşmanın açıklanmaması ile ilgilidir.
Başka bir ifade ile anlaşma gizlidir.
O bakımdan bağlantısını benden beklemeyin!..
Ama hangi konularda olduğunu tahmin edebilirsiniz…
***
Biraz da karşı cephede neler olduğuna bakalım:
Avrupa Birliği 10-11 Aralık’ta toplanarak Türkiye’ye karşı alınacak önlemleri
tartışacaklar.
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, 9-10 Haziran’da Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’nin Osman Kavala’nın serbest bırakılması ile ilgili kararına uyulmasını,
aksi halde yaptırım uygulayacağını bildirmişti, onu da unutmayalım.
ABD’nin Berlin Büyükelçi Vekili Robin Ouinville:

14 http://vatanpartisi.org.tr/genel-merkez/rota-yazilari/dogu-perincek-ataturk-sovyet-dostlugundan-

ayrilmayin-30446

Kuzey Akım-2’nin sadece ekonomik bir proje olmadığını, aynı zamanda “Kremli’nin
Ukrayna’yı pas geçmek ve Avrupa’yı bölmek için kullandığı bir araç” olduğunu ileri
sürerek, boru hattı ile ilgili moratoryum ilan edilmesi için tam zamanıdır dedi.15
“Stratejik ve model ortağımız” ABD, her cepheden saldırıya geçti…
Acaba nedendir?..
***
ABD Kongresinde görüşülecek Türkiye’ye de yaptırımlar içeren 740 milyar dolarlık
ABD Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası, Kuzey Akım-2 Projesi nedeniyle Rusya’ya
uygulanan yaptırımların genişletilmesini öngörüyor.
ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA),
kapsamında; Rusya, İran ve Kuzey Kore ile savunma teknolojileri konularında
ortaklık ve işbirliği yapan ülkeler var.
Acaba biz de bu kapsamda mıyız?!
Türkiye’nin Rusya ile yakınlaşmasının bir bedeli olarak; Trump’ın Türkiye’ye
yaptırım uygulamasının önünü açan tasarı, hafta içinde Senato ve Temsilciler
Meclisinin alt kurullarında (Silahlı Kuvvetler Komisyonları) onaylandı.
Bütün bu işler, Türkiye’nin Rusya’dan F-35’leri düşürmek için tasarlanan S-400 hava
savunma sistemlerini satın alması üzerine oldu.
S-400’lerin depoya kaldırılacağını ve aktif hale getirilmeyeceklerini sevinç çığlıkları
atarak haykıran işbirlikçilere yanıt yine ABD’deki dostlarından geliyor:
Güney Carolina ve Oklohama eyalet temsilcileri Graham ve Lankford, Wall Street
Journal gazetesine yazdıkları mektupta:
“Türkiye yönetimi ileriye giderek bu yıl içinde Rus Savunma Sistemlerinin
denemelerini yaptı” dediler.
Demek ki depoya kaldırılmadı S-400’ler.
Graham ve Lankford:
“Türkiye de aldığı kararların bir sonucu olduğunu anlamalı” diyerek tehditlerini
sürdürdüler.16
***
Artık konu anlaşılmıştır sanırım.

15 https://www.dw.com/tr/abdden-almanyaya-kuzey-ak%C4%B1m-2yi-durdurun/a-55832940
16 https://www.wsj.com/articles/the-price-of-turkeys-russian-dalliance-11607119049

O halde son noktayı koymak üzere, sözü Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’a mikrofonu
verelim.
Öyle yakışır.
Lavrov:
“Türkiye’nin NATO üyesi olması bizim için engel değil. Rusya ile Türkiye birlikte
çalışan iki bağımsız ülkenin örneği. Bu yüzden kimsenin önünde eğilmezler,
dışarıdan etkilenmezler”17 dedi…

17 https://www.aydinlik.com.tr/haber/rusya-disisleri-bakani-lavrov-rusya-ve-turkiye-kimse-karsisinda-

egilmez-225111

“AH PARA ZALIM PARA SİLİNSİN SENİN TURAN”!..
“Herşey döner dolanır paraya dayanır” dedi, Rafet.
Biz birkaç eski arkadaş, fazla materyalist bulduk bu önermeyi.
Hoca bizden uyanık; modaya uyup “Corona” üzerinden yaptı savunmasını.
Dedi ki:
“Olanlar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, toprağa verdikleri ölülerin
sayılarını açıklamaya başlayınca oldu sanmayın.
Asıl Hükümeti gerçekleri açıklamaya mecbur eden; Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’dür.
Aşı kotalarını belirlerken, vak’a sayılarını esas alacaklarını söylediler ya.
Bizimkilerin yelkenleri o zaman suya indirdiler.
Turkuaz tabloya, “günlük vaka sayısı” satırı öyle girdi.
İşte para bu noktadan giriyor işin içerisine.
İzin verin de anlatayım:
Anlaşılan odur ki, parası olmayan ülkelerin de aşıya ulaşması için bazı imkânlar
zorlanacak.
Dünyada büyük çoğunluk aşılanmadıktan sonra, zengin fakir ayırmayan bu salgın
bitmez…”
!..
***
Meğer vaka sayısında Avrupa’nın birinci, dünyada üçüncüymüşüz.

Buna rağmen gevşedikçe gevşiyoruz maşaallah!
Ne rahat milletiz yahu!
Hükümetimiz sağ olsun, daha da gevşek davranmamız için adeta teşvik etti bizi.
Yok, 65 yaş üstü tehlikededir; yok gençler salgını hafif atlatıyorlar, saçmaladıkça
saçmaladı büyüklerimiz.
Doğal olarak biz de salgını gereği kadar ciddiye almadık!
Şimdi gasilhanelerde tabutlar kuyruğa girdi…
Hana geldik yağmur dindi anlayacağınız…
“Sürü psikolojisi” ile girdiğimiz yolda “sürü bağışıklığı” ile yürüyebilecek miyiz,
sanmıyorum…
“Ah para zalım para
Silinsin senin turan
Sen değil miydin beni
Nazlı yardan ayıran…”
***
Para dedi ya Rafet Hoca, son derece haklıydı galiba.
Meğer ne kadar da zormuş parayı bulmak.
Kaybetmek öyle değil ama.
Bizim oğlanlar, “kuru tutmak” (doların artmaması) için bir gecede Merkez Bankası
rezervini harcadılar.
Maşallah!
Ekonomistlerin tahminlerine göre:
Net rezerv, eksi 55.5 milyar dolara kadar düşmüş.
Bugün bir doları olan, Merkez Bankası’ndan iyi durumdadır!
Satılan dolar, 128-130 milyar dolar civarındaymış…
Kaç defa “tam kapanma” yapabilirdik bu parayla , varın siz hesap edin!..
***
Bu acı tespit üzerine:
CHP Grup Başkanvekilleri, TBMM’de “Araştırma Komisyonu” kurulmasını istediler.

Uzun zamandan beri ilk defa “aferin” diyorum onlara: Aferin çocuklar!..
Ne döviz kurunun ne de faiz oranının düşük tutulamadığı bu operasyonla; “1.9 trilyon
liralık kamu borcu, vergi gelirlerinin yüzde 20’sini yutan faiz yükü, 420 milyar
dolarlık dış borç ve 245 milyar liralık bütçe açığı ile başbaşa kalınmıştır” tespitini
yaptıktan sonra, önergelerinde; “Merkez Bankası’nın döviz rezervinin neden satmaya
zorlandığının, bu dövizi kimlerin ve hangi fiyatla satın aldığının, satış işlemlerinin
yasal olup olmadığının, kimlerin bundan kazanç sağladığının, kamu bankalarının bu
işlemlerden ne kadar zarar ettiğinin, bu zararın Hazine’ye olan yükünün ve bu zararı
karşılamak için ne kadar borçlanıldığının araştırılması için Meclis Araştırması
açılması”nı istediler.
Bu paragrafı bir daha okur musunuz lütfen!
Bakar mısınız şu densizlerin yaptığına!
Sırası mıydı şimdi bu soruların!
“Gasilhane” diyoruz, “gasilhane”…
Vatan haini misiniz yoksa?
Bu kadar karışık hesapların içerisine bizi sokmaya ne hakkınız var!..
***
83 milyonuz evelallah; her aileyi yaklaşık 4 kişi sayarsak, 21 milyon hane ediyoruz.
Hane başına, 2.000 lira verse hükümetimiz, üstünü bir şekilde tamamlar veya biraz
da aç kalarak, 4 hafta evlerimizde kapalı kalabiliriz…
Eder mi sana bu tedbirin maliyeti 41 milyar lira.
O kadar paramız yok diyemezsiniz!..
Katar’dan aldığınızdan biraz verin.
Borsa İstanbul’u bedava vermediniz ya!
Üstünü oradan gelenden tamamlarsınız.
Canım, “devlet garantili” işleri biraz erteleyin, olmaz mı?
O kadar mı kötü durumumuz?
Yine birileri mi kandırdı sizi yoksa?
Tövbe edin, af dileyin milletten.
Bütün paralar uçup gittiyse elinizden, para basın efendim…
ABD gibi siz de karşılıksız PARA BASIN!..

Nasıl olsa, onun da faturasını biz ödeyecek değil miyiz?
Bari Yaşama Hakkımız için bir adım atın…
Lütfen diyoruz, lütfen…
***
“Öteki dünya” için para bulup, yatırım yapıyorsunuz ama!
Ağrı’ya “beş yıldızlı mezarlık” yapmak hanginizin fikriydi?
Bayramı beklemeden ellerinden öpeceğim vallahi!..
Çoğunluğun akıl tutulmasıdır dediği bu olayı, AKP Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi’den
duydum.
Çelebi, hükümetin seçim bölgesine 240 milyon TL para gönderdiğini belirterek:
“Mezarlığımız yoktu, beş yıldızlı mezarlık… Ağrı’ya bir gelin görün. Havaalanının
yanında muhteşem bir mezarlık yaptık” dedi.
Mutlaka öyledir efendim, inanıyoruz elbette!
Bu muhteşem mezarlık Cennet garantili midir acaba?
Asıl merak ettiğimiz odur efendim!..
***
Komiklik yapmayı bırakın da 41 milyar TL’yi bulun…
Hadi ama…
Durum acil…
Gasilhaneye yaklaşıyoruz hızlıca…

PARMAĞIMI İNDİREMİYORUM ÖĞRETMENİM!..
Öğretmenim!..
Atatürk ve İnönü’nün genel başkanlığını yaptığı CHP ile Kılıçdaroğlu’nun Yeni CHP (YCHP)’sini aynı parti kabul ediyorsanız, bana kızmakta yerden göğe kadar haklısınız…
Keşke beni de ikna edebilseydiniz.
Dilediğiniz kadar konuşun, sizi sabırla dinlemeye hazırım Öğretmenim.
Bir kez olsun beni de dinler misiniz Öğretmenim!..
***
Başlıyorum:
Üyesi olmaktan onur duyduğum ve son nefesime kadar gönül bağımı kopartmayacağıma
kararlı olduğum CHP’nin ideolojisi 6 Ok ile özetlenmiştir.
Doğrudur değil mi?
CHP’nin felsefesi, Cumhuriyet’in kuruluş felsefesi ile aynıdır, öyle mi?
“Tam bağımsızlık” ve “emperyalizme karşı olmak” karakteristik özelliğidir.
Buna da bir itirazınız yoktur herhalde…
Dünyada ilk kez emperyalizmi yenen Büyük Millet Meclisi Orduları, antiemperyalist
karakteri ile mazlum halklara da yol gösterici olmuştur.

Şeref madalyamızdır…
Bu ordulara komuta eden kadrolar, ne “kapitalizm”i ne de “komünizm”i
benimsemişlerdir…
Ne büyük öngörü değil mi?..
***
Bugün (ABD, Çin ve Rusya gibi) dünya ekonomi devlerinin; kimi krize girdiğinde, kimi
ise sürekli “karma ekonomik sistem”i uygulamaya sokmayı
biricik kurtuluş reçetesi olarak görmektedirler…
Kısacası, yaşam bize Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü
defalarca haklı çıkartmıştır…
Ne kadar övünsek azdır…
***
Ne yazık ki, CHP’yi 2010 yılından bu yana yöneten kadro, yukarıda özetlediğim
“kimliğin” ve “ilkeler”in çok uzağındadır.
CHP’nin Program’ını defalarca hem sözleriyle he de eylemleri ile delik deşik etmişlerdir.
“6 Oku yeniden yorumlama” şeklinde bir kılıf hazırlayarak, temel ilkeleri özünden
koparttılar.
Bu yeni duruma uygun bir de isim uydurdular:
Yeni CHP (Y-CHP).
Parti üst yönetiminde kadrolaşmanın adını ;“dönüşüm” koydular ve bunu on yılda
başardılar.
Şimdi tabanda dönüşümü sağlamak için çalışıyorlar…
***
CHP’de 6 Ok’a yürekten bağlı siyasetçilerin tamamına yakını, dış kapının önüne
konulmuştur.
Bugün parti yönetiminde bulunanların hiçbiri gerçek anlamda CHP’li değildir.
Bu konuda daha önce yazdığım şu makaleyi mutlaka okumanızı istiyorum:https://chpmuhalefethareketi.biz.tr/2019/02/05/chpnin-ruya-tabircileri/
CHP felsefesini benimsemeyen Y-CHP’liler, ne yazık ki iktidara gelme umutlarını ABD’ye
ve AB’ye bağlamışlardır.
AKP’nin Şangay İşbirliği Örgütü’ne yaklaşmasını kesinlikle kabul etmiyorlar.

Türkiye ve Türk düşmanı oldukları defalarca kanıtları ile ortaya çıkan ABD ve AB’ye
göbekten bağlıdırlar.
Türkiye’nin rotasını NATO’dan ŞİÖ’ne doğru çeviren AKP’yi iktidardan düşürmek için
şeytanla bile işbirliği yapabilirler…
Yani şeytanı iktidara taşıyabilirler!..
***
Ekmeleddin İhsanoğlu’nu Cumhurbaşkanı adayı olarak önümüze koyan bu kadro, bu
yaptığından en ufak bir pişmanlık dahi duymamaktadır.
Aynı koşullar bir daha gerçekleşse, aynı kişiyi bir daha aday yapmaktan
çekinmeyeceklerini söyleyecek kadar yüzsüz ve pişkindirler.
Abdullah Gül’ü Cumhurbaşkanı adayı yapmak için bile atmadıkları takla kalmadı.
Allah’tan Meral Akşener kabul etmedi de Muharrem İnce’yi aday yapmak zorunda
kaldılar…
***
AKP’nin, ABD yanlısı ve FETÖ ile dirsek teması içerisinde oldukları için tasfiye ettiği
(Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Bülent Arınç vb. gibi..) kişilerle işbirliği yapmakta bir
sakınca görmemeleri bir yana, yüzde 99 benzer olduklarını söylemeleri, CHP’deki
ideolojik sapma hakkında bir fikir vermektedir…
Ama bize, partimizin kurucularına, eski liderlere zerre kadar benzemediklerini ve
benzemeye de niyetli olmadıklarını daha nasıl söyleyecekler?!
Kuvayı Milliyeciler’in partisi CHP’yi, PKK’nın Meclis’teki uzantısı olduğu konusunda en
ufak bir kuşku bulunmayan HDP’nin koruyucu ve kollayıcısı durumuna düşürdüler.
Toprak bütünlüğümüzü tehlikeye atacağı için AKP’nin vazgeçtiği “Kürt Açılımı”nı Y-CHP
sahiplenmiştir.
Dört partinin (Y-CHP, İYİ P, HDP, SP) üzerinde çalıştıkları ortaya çıkan
“anayasa ilkeleri” daha önce tartışılan ve vazgeçilen anayasa taslağının aynısıdır:
İçerisinde “Türk” ve “Atatürk” kelimeleri yoktur; kısaca federasyona kapı aralayan,
Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nı (AYYÖŞ) anayasaya taşıyan, üniter yapımızı
parçalamayı esas alan bir ihanet faaliyetidir…
Kılıçdaroğlu; Y-CHP iktidara geldiğinde AYYÖŞ’ün çekince konulan maddelerinin
tümünü imzalayacağı sözünü Kurultay’da vermiştir…
***

Kılıçdaroğlu ve ekibine göre; 1915’te “Ermeni Soykırımı” yapılmıştır.
Y-CHP, 1,5 milyon Ermeni’nin katledildiğini söyleyen Orhan Pamuk’u bu yüzden baştacı
etmişlerdir.
Kılıçdaroğlu’na göre, Dersim İsyanı’nın bastırılması da bir katliamdır ve bunun
sorumluları Atatürk ile İsmet Paşa’dır.
Kendisini bu olayların mağduru olarak göstermektedir…
Bu yüzden en sağlam adamı Sezgin Tanrıkulu’nu CHP adına özür dilettirmiştir…
***
Kılıçdaroğlu, FETÖ’den tutuklu bulunan Altan kardeşler ile Nazlı İlıcak’ı CHP
mitinglerinde sahiplenerek alkışlattırmıştır.
PKK’ya karşı yapılan tüm operasyonlara, özellikle de “Hendek Savaşları”na sivil halk
katlediliyor yalanı ile karşı çıkmıştır.
Kendine “Dersimli Kemal” adını yakıştıran Kılıçdaroğlu, yalancının biridir.
İrak ve Suriye’ye asker gönderilmesine, “Türk Ordusu’nun Ortadoğu bataklığında ne
işi var” diyerek itiraz etmiş, fakat NATO’nun Libya’yı bombalamasına destek vermiştir…
***
Kılıçdaroğlu “parti içi demokrasi”yi işletme vaadi ile genel başkanlığa seçilmiştir, on
yılda parti içi demokrasiyi tamamen ortadan kaldırmıştır.
CHP’yi birinci parti yapmazsam genel başkanlığı bırakacağım, diye söz veren Kemal
Kılıçdaroğlu, 9 seçim yenilgisine rağmen koltuğuna yapışıp kalmıştır.
Özür dileyerek, halkın önünden çekilme erdemini gösterememiştir.
Y-CHP’de kurultay delegeleri Genel Merkezin destek verdiği adaylar arasından
seçilmeye mecbr edilmekte ve bu delegler, daha sonra Genel Merkez Yönetimini
seçmektedir.
Al takke ver külah gibi bir şey…
Halkın partisinin halkla ilişkisi neredeyse tamamen kesilmiş bulunmaktadır…
***
Daha söyleyeceğim çok sözüm var Öğretmenim; lakin yerim dar!
Tümünü buraya yazmam olanaksızdır zaten.

10 yıldır dikkatlice izlediğim Kılıçdaroğlu ve ekibi ile ilgili eleştirilerim (ve alternatif
düşünceler) 8 e-kitap halinde ve ücretsiz olarak okuyucularımın hizmetine
sunulmuştur…
Özetle bütün kabahatleri ve ihanetleri yazılıdır.
Sözünü ettiğim kitapları takip eden linkten (ücretsiz) indirebilirsiniz:
https://chp-muhalefethareketi.biz.tr/
***
Sonuç olarak: CHP işgal altındadır Öğretmenim.
Kolay yapılacak bir tesbit değildir elbette.
Yüreğimiz kanayarak bu tespiti yapıyoruz…
Bu işgal kırılmadan ve CHP’yi gerçek CHP’liler ele almadan, AKP’yi iktidardan düşürmek
imkansızdır.
Çünkü örgütsüz halk yenilmeye mahkumdur!
Bir başka tespitimiz de şudur:
AKP’nin 18 yıl iktidarda kalmasını sağlayan basiretsiz ve ihanet içerisindekiY-CHP
yönetimidir.
Yüzde 25 bandında seçmeni olan CHP, tüzel kişilik olarak varlığını sürdürdükçe yeni bir
muhalefet partilerinin kurulup, muhalefeti toparlaması ise imkansız denecek kadar
zordur.
Bu yüzden ne pahasına mal olursa olsun CHP’yi geri almak şarttır…
***
Söyleyeceklerim şimdilik bu kadardır, Öğretmenim…
Sıraladığım gerekçelerle Y-CHP yönetimine karşı, amansız bir fikir mücadelesi
içerisindeyim.
Bugüne kadar da fikirlerimin yanlışlığını kanıtlayan kimse çıkmadı karşıma.
Ne kızıyorsun Öğretmenim, öğrettiklerinizi uyguluyorum…
Öğretmenler günümüz kutlu olsun….
Av. Cemil Can
(Matematik Öğretmeni)

“YAŞAMA HAKKI”MIZ RİSKE GİRİYOR!..
Reis, sonunda “hukuk reformu” dedi.
Milyonlar dikkat kesildi.
Devletin “adaletle” yönetilmediğinin ikrarıdır.
İktidar ortağı MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir tuhaf adam.
“Dava arkadaşı” (!) Alaattin Çakıcı’yı göreve çağırdı:
Çakıcı, Kılıçdaroğlu’na arka arkaya iki mektup yayınlayarak, Türkiye’yi ayağa kaldırdı.
Nedendir bilinmez, bu defa Kılıçdaroğlu, uyarılara kulaklarını tıkadı; bir “mafya babası”
olan Çakıcı’yı muhatap aldı.
Twiter’in yayından kaldırdığı o mektuplar gerçekten rezaletti:
Çakıcı, “seni fasulye sırığı ile tanıştırırım” tehdidi ile başladığı kaldırım seviyesindeki
mektubunda: Adi, şerefsiz, bölücü, dürzü, köpek, Türk düşmanı, Hacivat dedikten sonra,
“seni bakla kazığı ile tanıştırırım” diyerek, çubuğu kazığa çevirdi…
“Mafya babası” bu mektubunda, daha önce aynı düzeyde hakaretler ettiği R. T. Erdoğan
ile Devlet Bahçeli’den özür dilemeyi de ihmal etmedi…
Yetmedi…
***
Ardından; sahneyi FETÖ konusunda yanıldığı için “bana ahmak diyebilirsiniz” diyen,
kimilerine göre “AKP’nin vicdanı” kabul edilen, AKP’nin
kurucularından, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (CYİK) Üyesi Bülent
Arınç aldı.

Bu defa ne ağladı ne sızlandı!
Doğrudan konuya girdi:
Osman Kavala’nın “hukuksuz” olarak hapiste tutulduğunu söyledi.
“Apo’nun heykelini dikme” sözü veren eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın
“Devran” isimli kitabını okumamızı önerdi.
“Değişeceksiniz” dedi…
Arınç’ı diğer CYİK Üyesi Cemil Çiçek takip etti; o da benzer açıklamalar yaptı.
O da yetmedi…
***
İyi Parti’nin ağır toplarından Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın partiden ihracı, İsmail Koncuk’un
partiden istifa etmesi yeterince tartışılamadı.
Hâlbuki Özdağ İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’yu FETÖ’cü olmakla suçlamıştı.
Millet İttifakı’nın olmazsa olmazı İyi Parti’nin tabanı iyice sarsıldı…
Yetmedi…
***
CHP’nin ise, HDP ile bölücü bir “anayasa çalışması” yaptığı ortaya atıldı.
Y-CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ortada bir “anayasa çalışması yok” diyerek
kendisini yalanladı.1
Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, “Anayasa Başkanı” olarak böyle bir çalışmanın
yapıldığını kabul etti.2
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı araya girdi:
“HDP ile anayasa çalışması yapılabilir” dedi…3
Bu tartışmalar dahi gerçek gündemi arka sıralara itemedi…
***
Çünkü gerçek gündem, halkın sağlığıdır.

1https://www.veryansintv.com/anayasa-calismasi-yok-diyen-kilicdaroglu-kendisini-yalanladi
2 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/kaboglu-dort-parti-de-katildi-ortak-ilkeler-belirlendi-6124187/
3 https://www.aydinlik.com.tr/haber/chp-li-oguz-kaan-salici-hdp-ile-anayasa-calismasi-yapilabilir-223824

Hiçbir konu insanların “yaşama hakkı”nı4 tehlikeye atan olayların önüne geçemez!
Halkın sağlık sorunu “ihmal” edildiğinde, en temel hakkımız olan “yaşama
hakkı”mız “ihlal” edilmiş olur.
Basına yansıyan haberlerden öğrendiğimize göre; ilk etapta gelen aşı 1 milyon 350
bin doz, ikinci etapta bu sayı 2 milyona çıkacakmış.5
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin’den 10 milyon dozdan fazla aşı alacaklarını ve aralık
ayında aşılamaya başlayacaklarını söyledi.6
Demek ki, ancak 12 milyondan fazla yurttaş aşılanmış olacak.
Bu kişiler hangi kriterlere göre nasıl seçilecektir?
Grip aşısının dağıtımında yaşadıklarımızı, Covid-19 aşısında da yaşayacak mıyız?
Aşı almak için yeterince paramız var mı?
Aşılanamayacak olan 71 milyon insan “sürü bağışıklığı” yöntemi ile baş başa mı
bırakılıyor?
İşte asıl tartışılması gereken konular bunlardır…
***
Gelin Türkiye gerçekleri ile önce biz yüzleşelim:
AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılında Türkiye’nin dış borcu 129.6 milyar dolardı.7
2020’nin ilk çeyreğinde, brüt dış borç stokumuz 431 milyar dolar olarak açıklandı.8
AKP’nin iktidarda olduğu dönemlerde dışarıdan gelen para 301.4 milyar dolardır.
Özelleştirmelerden elde edilen gelir 64.9 milyar dolar.9
2000-2019 dönemindeki 20 yılda; devlet cari fiyatlarla 2.32 trilyon dolar (5 trilyon
283.8 milyar lira) vergi toplandı.10

4 http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2010-86-588
5 https://www.haberturk.com/yazarlar/nagehan-alci/2845126-almanyaya-25-ingiltereye-30-milyon-doz-asi-

peki-ya-bize
6 https://aydinlik.com.tr/cin-den-10-milyon-doz-asi-alacagiz-223797-1
7 https://www.sozcu.com.tr/2014/ekonomi/akpnin-ekonomiye-12-yilda-12-kazigi-560458/
8 https://www.dogrulukpayi.com/bulten/yillara-gore-turkiye-nin-dis-borc-stoku
9 https://www.dunya.com/kose-yazisi/ozellestirmeden-649-milyar-dolar-gelir-elde-edildi/22578
10 https://sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2019/02/3-a-Genel-B%C3%BCt%C3%A7eli-Kamu-

%C4%B0darelerinin-2018-Y%C4%B1l%C4%B1-Gelirleri-ile-2019-2020-D….pdf

Yollar, köprüler, barajlar, havalimanları gibi büyük yatırımlar; yap-işlet-devret modeli
ile Devletin Hazinesinden bir lira harcanmadan -Devlet garantili- olarak yaptırıldı.
20 yılda toplanan 2.32 trilyon dolar verginin sadece 590.5 milyar doları faize gitti.11
Bugün itibari ile Merkez Bankasının; “swaplar” hariç, net döviz rezervinin eylül
ayında 39,6 milyar dolar ekside olduğunu belirtti.12
Rakamlar böyle…
İşin özeti: Paramız yok!..
Bu paraların ne olduğunu Türk halkı sormuyorsa, ben de sormuyorum,
Ben parasızlık yüzünden halkın sağlığının tehlikeye atılmasını da kabul etmiyorum…
***
Çözüm vardır:
4 hafta sokağa çıkma yasağı koyulsun; 83 milyonu izole edilsin.
Kim hastadır, kim “vaka” (!) ortaya çıksın.
Sağlık ekipleri o kişilere yönelsin.
Aşılar, doğru kişiler için kullanılsın.
Bu işin faturası nasıl olsa yine bize çıkartılacak.
Bari sağlığımızdan olmayalım…
***
Önerimi mantıklı bir temele oturtuyorum:
Bir aileyi ortalama 4 kişi kabul edersek, yaklaşık 21 milyon hanenin bir ay evde
tutulması olamayacak iş değildir.
Aile başına 2.000 TL gıda yardımı yeterli olabilir.
Bu tedbirin toplam maliyeti 42 milyar TL eder.
Devletimiz bu kadar parayı bulamıyorsa, PARA BASSİN efendim.
Çok mu zor, ilk defa mı yapılacak!

11 https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202002181041426551-20-yilda-toplanan-232-trilyon-dolar-verginin-

5905-milyari-faize-gitti/
12 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-54871552

Paramızın değeri düşermiş, enflasyon azarmış gibi mazeretlerin arkasına sığınılmasın.
Bu olasılıklar nasıl olsa yine olacaklar…
***
Bir devletin, yurttaşlarını yaşatmaktan daha önemli ne gibi bir görevi olabilir?!
Çakıcı’yı, Ana Muhalefet Partisinin liderine sövdürmekle, bu kritik eşiği aşamayız!
Reis, aklını başına toplamalıdır:
Bu defa muhalefetle el-ele vererek, başımızdaki bu belayı bir an evvel def etmelidir…
Yapay gündemlerle, gerçek gündemi daha fazla öteleyemezsiniz!..

GERÇEK GÜNDEM “ACI RECETE”DİR!..
Ne zaman AKP iktidarını kıyasıya eleştirmeye hazırlansam, imdadına Kılıçdaroğlu
yetişip konuyu değiştiriyor.
Bu kadar yoğun ve ciddi konular varken, ya PKK’nn “ana dilde eğitim” konusunu açıyor
ya da “ABD ve AB’nin yardımını” istiyorlar.
Aklınca emperyalist ülkelerin yardımı ile iktidara gelecek!
Olmaz da; olsa bile, bu şekilde iktidara CHP değil, emperyalistler gelmiş olur.
“Tam bağımsızlık” şiarı ile kurulan CHP’nin, bugün geldiği nokta ne yazık ki burasıdır.
Bu “sapma” yüzünden milyonlar, AKP’ye katlanmaya mecbur bırakılıyorlar.
Etkisiz ve işbirlikçi muhalefet yüzünden, Türkiye gerçek gündemini bir türlü
tartışamıyor…
Bu defa, ben bildiğim gibi yapıyor, gerçek gündeme gidiyorum:
***
İzmir Depremi sırasında yapılan “canlı hayat kurtarma yayınları”, asıl tartışılması
gereken konuları gündemin arka sıralarına itti.
Ardından araya başka konular girdi.
Derken “imar afları” güme gitti…

1948’den bu yana, 10’u AKP dönemlerinde olmak üzere toplam 22 imar affı
çıkartılmıştır.1
Yasalara saygılı olmayan yurttaşlar için çıkartılan bu aflar, yasalara uyan yurttaşlar için
bir tür “cezalandırma” etkisi yapıyor.
Ruhsatlı bina yapmak için Devlete ödenen harç ve vergileri ödemeyen uyanıklar, -af
çıkartan hükümetlere sadece oy vererek- bu yükümlülüklerden muaf tutuluyorlar…
Ve Türk halkı, bu adaletsizliği yapanları cezalandıracak yerde, iktidara taşıyarak
ödüllendiriyor…
***
İmar aflarını gündemden düşüren konulardan biri de Karabağ Savaşı oldu.
Azerbaycan’ın Ermeni işgali altındaki toprakları, hem Türkiye’nin hem de Rusya’nın
güvenliği için son derece önemlidir.
Doğu sınırımızda dost, müttefik ve kardeş bir ülkenin olması; hiç kuşku yok ki,
Akdeniz’de, Ege’de ve Karadeniz’de elimizi güçlendirir.
Ayrıca Rusya’nın sınırlarını Güney’den güvence altına alması da bölge istikrarı için
önemli olup, aynı zamanda Türkiye’nin yararınadır.
Unutmayalım ki, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda Rusya’nın rolü ve yardımları
belirleyici olmuştur.
Bir kez daha ortaya çıktı ki, emperyalizme karşı; Rusya, Türkiye ve İran’ın birlikte
mücadelesi hayati önemdedir.
Bu yüzden Karabağ sorununu salt bir “işgal olayı” olarak değerlendirmek hatalı olur.
44 günlük mücadele sonunda Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarının yüzde 70’inin
kurtarılmasına, herkesten çok bizim sevinmemiz gerekir…
***
İmar aflarının tartışılmasını gündemden düşüren bir başka olay ise Maliye Bakanı Berat
Albayrak’ın istifası ile Merkez Bankası Başkanının görevden alınması oldu.
Özellikle de muhalefetin gündemini bu konu işgal etti; Albayrak’ın istifa mektubunu
abartılı bir şekilde yorumladılar.

1 http://www.mimarlikdergisi.com/index.cfm?sayfa=mimarlik&DergiSayi=417&RecID=4520

Hâlbuki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde bakanlar, üst düzey bürokrat
mevkiindedir, bu yüzden görevden alma veya istifaya zorlamalar normal kabul
edilmelidir.
Hükümetin “taze kan”a ihtiyacı var.
Aynı şekilde “yıpranmış” olanları da yenileri ile değiştirip, AKP’yi umut olmaktan
çıkarmamak çabası, sıradan siyasi hamlelerdir.
Üzerlerinde fazla durmamak gerekir.
Öte yandan bakanlar, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olmadıklarından
görevden alınmalarında; “ağır hukuk ihlalleri” aramamak gerekir…
***
“Üretim ekonomisi”ne bir türlü geçemeyen ülkemizin, “sıcak para”ya olan bağımlılığı,
bir süre daha devam edeceği anlaşılıyor.
Katlanarak artan borçlarımızın faizlerini dahi ödemekte zorlanan siyasi iktidar, borç
bulmak için yeni kaynaklara ihtiyaç duyuyor.
Daha yüksek faizlerle bulunacak olan borçların faturasını ödeyecek olan halkımızdır
kuşkusuz.
Reis’in yazdığı “acı recete”nin tercümesi budur.
Merkez Bankası’nın başına getirilen Naci Ağbal, kısa süre önce itiraf gibi bir rapor
hazırlamıştı.
Dedi ki:
Türkiye’nin 2002 yılındaki 215 milyar dolar olan dış borcu, 782 milyar dolara çıkmış.
Paralar ne olmuş peki?
6 Kasım’da yayınlanan o raporda, 2001’de yüzde 8.4 olan işsizlik, 13.5’e, 2007’de yüzde
8.4 olan enflasyon ise 11.8’e yükselmiş.2
Bu sistemde ne ekonominin dümeninde olup istifa edenler/görevden alınanlar,
bulunmaz Hint kumaşıdır, ne de yerlerine gelenlerin ellerinde sihirli değnek vardır…
Her zaman ki gibi; acı recete yazılan halk, kemerleri biraz daha sıkacak…
***

2 https://www.sozcu.com.tr/2020/ekonomi/iste-elvan-ve-agbalin-albayraktan-devraldigi-10-buyuk-sorun-

6119551/

Sistem bu şekilde kör-topal yürütülürken, olan Merkez Bankası’nın 160 milyar dolarına
oldu.
Bu bir tür soygundur ve ne bir ilktir, ne de son olacaktır!
Doları 7 lirada tutmak için piyasaya 120 milyar dolar satıldıktan sonra, dolar 8,5 liraya
yükselmiş.
7 liradan dolar satın alanlar köşeyi döndüler.
Bu dolarları satın alanlar kimlerdir?
Bu operasyonda Merkez Bankası 40 milyar dolar eksiye düşmüş.
Buharlaşan para 160 milyar doları bulmuş.
Devletin “denetleme” mekanizmaları bozulur ve denetlemeyi yapacak olan Yargı
mensupları siyasilerin gözünün içine bakanlardan seçilirse, olacağı budur…
“Acı recete”ye alıştırıldık…
***
Yüreğimize su serpecek gelişmeler de oluyor:
Covit-19 aşısını Rusya ve Çin’in bulmuş olması yanında Almanya’da çalışan Türk bilim
insanlarınca3 da bulunması övünç kaynağımızdır.
Acaba aşı bize ne zaman gelir, o belli değildir.
Aşıyı bulan Prof. Dr. Uğur Şahin ve Prof. Dr. Özlem Türeci’nin serveti 2.4 milyar dolara
yükselmiş.
Haklarıdır…
“İtibardan tasarruf etmeyen” hükümetlerimiz, yılların aşı üreten Hıfzıssıhha
Enstitüsü’nü, teknolojisini yenilemediği için kapatmışlar.
Acı gerçek:
Türk bilim insanlarının Türkiye’de araştırma yapma imkânının olmamasıdır…
Bunları da AKP’nin eksi hanesine yazarak bitirelim…

3 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ulkelerini-unutmadilar-prof-sahin-ve-prof-tureci-turkiye-ve-almanya-

ile-kendileri-gorusuyor-pfizer-devre-disi-1791099

“DÖRT GÖZLE” BEKLEYENİN VAR!..
Joe Biden, nihayet 290 delegeye ulaştı.
Çok şükür!
Biden’in kim olduğunu bilemediniz mi?
Aşk olsun…
Nasıl olur yahu!
Hadi Reis’ten adını duymadınız diyelim.
Kılıçdaroğlu’nu da mı dinlemediniz…
Resmi twiter hesabından Biden’i ilk kutlayanlar arasına girdi:
“Türk-Amerikan ilişkilerini ve stratejik ittifakımızı güçlendirmeyi dört gözle bekliyorum”
dedi.
(I look forward to strengthening Turkish-American relations and our strategic alliance.)
Onu da mı kaçırdınız?
Yazık, çok yazık…
***
“Dört gözle” neyi bekliyorsun Bay Kemal?
“Stratejik ittifakı güçlendirmeyi” öyle mi?

Yerini yine açık ettin.
Türkiye rotayı ŞİÖ’ne çevirmişken, sen neden karşı tarafı geçtin.
Demek ki:
ABD’nin projelerine “evet” diyorsun.
Büyük Ortadoğu Projesine itirazın yok öyle mi?
Yoksa yeni “eş başkan” sen misin?
PKK’nın müttefikisin belli,
FETÖ ile bir sorunun yok…
Bay Kemal, bu tutumun yüzünden:
Seni hain ilan ediyorum.
Sen bir hainsin…
Hainin önde gidenisin…
Nokta.
***
Normal durumda; seçim sonuçları kesinleştikten sonra, T.C. Cumhurbaşkanı’nın ABD
Başkanı’nı kutlaması gerekirdi!
Ana muhalefetin lideri neden öne geçti, anlayabildiniz mi şimdi?
Yoksa kendini Biden’e mevkidaş mı görüyor bu Kemal?
Aralarında bu konuyu da konuşmuş olabilirler mi?…
Biden, muhalefetle işbirliği yaparak Türkiye’de iktidarı değiştirecek ya…
Sözünü tutabilecek mi acaba?
Ondan olabilir mi bu yakınlık?
Öyle bile olsa; zevzeklik Dersimli Kemal’e yakışır da CHP’ye hiç yakışmadı doğrusu.
CHP tarihinde de bu da bir ilktir…
Kayıtları kim tutuyorsa, bunu da not alsın…
***

Trump, seçim sonuçlarına durmadan itiraz ediyor.
Bazı yerlerde “oylar yeniden sayılsın” diyor.
Bazı yerlerde “sayılmasın” istiyor…
Alem adamdır vesselam!
Trump’ın kaybetmesine sevinenlerden biri de:
Berlin’deki Tussuauds Müzesi’nin başkanı.
Balmumumdan yapılmış Trump heykelini çöpe atmış, iyi mi?
Neden böyle yaptığını sormuşlar.
“Yeni başkan için yer açtım” demiş…
***
Trump, “Seçimi kazandım, hile yaptılar” deyip duruyor.
Bu kadar da benzerlik olur mu demeyin.
Oluyor işte…
Ekibi ise tası-tarağı toplayıp Beyaz Saray’ı terketmiş…
Kaybedince, insanın etrafında kimse kalmıyor.
Ne tuhaf değil mi?
Bu hazin son, bizden birileri için soğuk duş etkisi yaptı mı acaba?..
***
Arizonalıların da bizimle bir tuhaf benzerliği var.
Nevada’da yaşayanlar da onlara benziyor.
Trump seçimi kaybedince, silahları ile birlikte sokağa çıktılar.
Fe Süphanallah!..
AKP’li olabilirler mi acaba?
Bizde de 2017’de yapılan Anayasa referandumunda; “geçersiz oyları geçerli sayarak”
parlamenter sistem, tek adam rejimine dönüştürülmüştü ya.
Anımsadınız değil mi?

Bu büyük hukuksuzluk karşısında; ana muhalefet liderinin, referandum sonuçlarını tanımayıp,
Türk halkını Ankara’ya -YSK’ya- doğru yürüyüşe geçmeye davet etmesini bekliyorduk.
Derken, Dersimli Kemal hepimizi ters köşeye yatırdı.
Bir ara halkoylaması yenilenene kadar, YSK’nın önünde oturma eylemi yapılacağı da tartışıldı.
Hani şu “atı alanın Üsküdar’ı geçtiği” halk oylaması var ya ondan söz ediyorum…
***
Y-CHP’nin lideri, Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasını bahane ederek; Ankara
yerine İstanbul’a yürüttü Bay Kemal…
Bu büyük ihanetin adını; “Hak, Hukuk, Adalet Yürüyüşü” koydular.
Bayağı da taraftar buldular hani.
Bir milletvekilinin -haksız yere- tutuklanması, rejimin değiştirilmesinin önüne geçti.
Bu da bir ilktir Türkiye’de.
Kemal Kılıçdaroğlu sayesinde elbette…
Babam sağ olsun gibi bir şey işte!..
***
Gazeteciler, Dersimli’ye neden böyle yaptığını sordular.
Nasıl cevap verdiğini hatırladınız değil mi?
Yok daha neler!
Ben hatırladıkça hala utanırım, yer açılsa da yerin dibine giresim gelir…
Atatürk’ün koltuğunda oturan bu cesur siyasetçi:
“Dışarıda silahlı ve sopalı adamlar vardı” demez mi?
Demek ki, Anayasa değişikliklerine “evet” diyenlerle, “hayır” diyenler arasında bir tatsızlık
çıksın istemiyordu…
Ne kadar da barışseverdir değil mi?..
Ama Rejim sizlere ömür, o umurunda değildir…
***
Bir zaman bizimkiler Amerika olmaya özeniyorlardı.

Türkiye’yi “küçük Amerika” yapacağız diyorlardı.
Zaman değişti tabii.
Bu defa Amerika “Büyük Türkiye” oldu…
Nasıl ama!..
***
İzlediğimiz birkaç muhalif kanal ve gazete kalmıştı.
Onlar da ana akım medyaya uydular.
Sabah akşam “at yarışı” sunar gibi Amerika’daki gelişmeleri sunuyorlar.
En yetenekli muhabirlerini Atlantik’in ötesine gönderdiler.
Seçimin sonucunu mu öngördüler bilemem.
Trump veya Biden ne fark edecek ki?
Birinin ne yaptığını yaşayarak gördük zaten; diğeri seçilince açıkça neler yapacağını söylüyor.
Biz kolay kolay adam olamayacağız galiba…

“ALLAH’IN İZNİ” İLE KAFANI KESİYORUM!..
(Tekbir getir!)
Araya İzmir depremi girmeseydi, Fransa Cumhurbaşkanı Emenuel Macron’un, Türkiye
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la atışması üzerine bir şeyler
yazacaktım.
Hoşunuza giderdi, gitmezdi bilemem..
Olmadı işte.
Tam da o arada eski Başbakan Mesut Yılmaz’ın ölüm haberi geldi; eşi, oğlunun acısına
dayanamadığını söyledi.
Eski bir başbakanın oğlu tutulduğu amansız hastalıktan kurtulamayacağına inandi ve
intihar etti!
Yılmaz’ın hayata veda etmesini, Özal dönemini tartışmaya açmak için bir sebep olarak
kullanacaktım.
Olmadı.
Yeni bir haber:
Bu defa da Anayasa Hukuku profesörlerinden ve AKP’nin ağır topu Prof. Burhan Kuzu’yu
kaybettik.

Hukukçu Kuzu ile siyasetçi Kuzu arasındaki korkunç farkı anlatmak iyi olurdu diye
düşündüm.
O da olmadı…
Kararsız kaldım yine; en iyisi bu hafta yazmamaktır.
İyi pazarlar efendim, yazmıyorum!..
Uzun yazılarımdan sıkılanların gözü Aydın olsun!
***
Fanatikleri harekete geçiren Macron ile Erdoğan arasındaki diplomasi dışı diyalogtan
kesinlikle bizimki kazançlı çıkar.
Bir yere not edin.
Zira Fransa’da “din ve dince kutsal sayılan değerler” üzerinden siyaset yapmanın pek
getirisi olmaz.
Fransa’nın Nice kentinde; ünlü Notre-Dam Kilisesi’ne bıcakla dalan bizden bir Müslüman
saldırgan, bir Fransızın kafasını kestikten sonra; üç kişiyi öldürüp, çok sayıda kişiyi
yaraladı, helal olsun!.
21 yaşındaki Tunuslu o göçmenin adı Brahim Aioussaoi’dır.
Polisin 14 el ateş ederek etkisiz hale getirilmesinden önce, bu din kardeşimiz üç kez
“Allahu Ekber” diyerek tekbir getirmiş!
Allahu Ekber!
Saldırganın cebinden bir Kuran, iki telefon, bir de bıçak çıktı; iki bıçak da çantasında
yedekte vardı.
Gurur duyuyoruz onunla!..
Ateşli silah kullanmadı diye yeri Cennettir inşallah!…
***
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Fransa’nın “İslamcı ideolojiyle savaşta
olmasından” dolayı Fransa topraklarında yeni saldırılar olabileceğini söyledi.
Macron, “Asla pes etmeyeceğiz” dedi…1
Biz de pes etmeyeceğiz!..
1 https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/nicede-yasanan-dehsette-yeni-detaylar-fransayi-kana-bulayan-

saldirgan-tunuslu-multeci-cikti-6104119/

Hamdolsun!..
***
Daha önce düşük gelirlilerin yaşadığı Paris’in Pantin banliyösünde; sınıfta “ifade
özgürlüğü”2 tartışmalarını ele almak için Charlie Hebdo mizah dergisinin bastığı
karikatürleri öğrencileriyle paylaşan tarih öğretmeni Samuel Paty’nin uğradığı
saldırıda kafasının kesilmesi, bizde de şok etkisi yarattı.
Bu olay üzerine; İslam’dan “Bugün dünyanın her yerinde krizde olan bir din” diye
söz eden Macron, “Fransa’da İslamcı ayrımcılık olduğunu, ayrılıkçı fikirleri savunan
bir ideolojinin sorunlu olduğunu, bu kişilerin kendi yasalarını Fransa’nın
yasalarından üstün gördüğünü” dile getirdikten sonra, “Dinin eğitimden ve kamu
sektöründen tümden çıkarılması konusunda hiçbir ödün vermeyeceklerinin” altını
çizdi.3
Helal olsun sana Macron’a!
“Kafa kesmek” suretiyle infaz, tipik bir İŞİD yöntemidir.4
Aklı başında Müslümanların, İslam’a aykırı olduğu için kesinlikle reddettiği insan
öldürmeyi, belli ki radikal örgütler, “Din ve İnanç Özgürlüğü”nün bir gereği olarak
görüyorlar!
Ne tuhaf değil mi?
Buna karşılık İslam’ı benimsemeyenlerin “Düşünceyi İfade Etme Özgürlüğü” var; bu
kapsamda Hz. Muhammed’in karikatürlerini gösterebileceklerini (!) savunuyorlar.
Bir özgürlüğü kullanırken, başka bir özgürlüğe saldırıda
bulunmak veya kısıtlamak olanaksız olduğuna göre, olayların fitilini özgürlüklerin
sınırını bilmemek ateşliyor diyebiliriz galiba.
Bir de Macron gibi dini ve dince kutsal sayılan değerleri siyaset malzemesi yapan
siyasetçiler var:

2 MADDE-10 İfade özgürlüğü:1. Herkes ifade özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu hak, kamu makamlarının

müdahalesi olmaksızın ve ülke sınırları gözetilmeksizin, kanaat özgürlüğünü ve haber ve görüş alma ve de
verme özgürlüğünü de kapsar. Bu madde, Devletlerin radyo, televizyon ve sinema işletmelerini bir izin rejimine
tabi tutmalarına engel değildir. 2. Görev ve sorumluluklar da yükleyen bu özgürlüklerin kullanılması, yasayla
öngörülen ve demokratik bir toplumda ulusal güvenliğin, toprak bütünlüğünün veya kamu güvenliğinin
korunması, kamu düzeninin sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın, başkalarının
şöhret ve haklarının korunması, gizli bilgilerin yayılmasının önlenmesi veya yargı erkinin yetki ve tarafsızlığının
güvence altına alınması için gerekli olan bazı formaliteler, koşullar, sınırlamalar veya yaptırımlara tabi
tutulabilir.
3 https://tr.sputniknews.com/avrupa/202010201043063237-ogretmenin-kafasinin-kesilmesi-sonrasi-fransada-

bir-camiye-gecici-kapatma/
4 https://www.cnnturk.com/haberleri/kafa-kesme

Çok şükür, öyle siyasetçiler bizde bulunmaz.
“Şiddeti teşvik eden, camilerin ve “dine hizmet eden” kuruluşların kapatılması dâhil
İslami köktenciliğe karşı harekete geçen Macron’un, Erdoğan’ın da vurguladığı gibi
gerçekten de “zihinsel noktada tedaviye ihtiyacı var”…
Macron’un bu konudaki ifadelerinin tümü sorunludur.
Şiddeti teşvik eden camiler mi var?
Eğer varsa, bugüne kadar haklarında neden işlem yapılmadı?
İrak ve Suriye’yi bölmek için İŞİD’e insan kaynağı şağlayan o kuruluşlara göz yuman
kendileri değil miydi?
İşlerine geldiğinde terörü destekleyenlerin, bir gün teröre hedef olmaları sürpriz
değildir…
***
İşin ilginç yanı laiklik ilkesini taaa 1905 yılında benimseyen Fransa’nın, bugün geldiği
nokta “kafa kesme” eylemlerine sahne olmaktır.
Demek ki söz sırası biz laiklerdedir:
Laiklik, din ve vicdan özgürlüğü olduğu kadar, bu özgürlüklerin “güvencesi”dir.
Başka bir ifade ile laikliği benimsemiş ülkelerde; her türlü “inanç” ve “inançsızlık”
devletin güvcencesi altındadır
Laik düzenin olmadığı toplumlarda, güçlü olan inanç grupları kendi dünya
görüşlerini dayatırlar; tarih baba bu tespite defalarca tanıklık etmiştir…
Laiklik ilkesini benimseyen ülkelerde, devlet, tüm toplum kesimlerine “eşit mesafede”
durur.
Laik bir devlette yasalar, çağdaş hukuk ilkelerine dayanır, dinden referanslar alınmaz.
Laik demokratik bir toplumda “ümmet” yerini “ulus” alır ve toplumun çimentosu olan
“milliyetçilik” fikri ancak bu şekilde yaşama alanı bulur.
Laiklik ilkesi benimsenen devletlerde; bireyler “kul” olmaktan kurtulup, “yurttaş”
olabilirler.
Laik bir düzende; kadın ve erkekler “eşit haklara” sahiptir.
Laik devlet, dini inkâr eden veya dine karşı olan devlet değildir.
Laik devlet, din adına insanlara baskı kurulmasına izin vermez.
Laik devlette din, kişilerin özel yaşamları ile ilgili bir konudur sadece.

Laiklik, insanın aklını kullanabilmesidir.
Laiklik ilkesi benimsenmeden “çağdaş devlet” kurulamaz!..5
Nokta.
Laikliği, “ne değildir?” sorusu üzerinden anlatabildik mi acaba?
***
İnsanın kendi aklını kullanabilme aşamasına gelmesi, öyle kolay olmamıştır.
Arkasında dört yüz yıllık kanlı mücadeleler, din savaşları ve giyotin infazları vardır.
Egemenliği Tanrı adına kullandıklarını, bu nedenle de yönetme yetkisinin
kendilerinde olduğunu ileri süren “monarklar”6 bu zorlu mücadeleler sonunda
güçlerini yitirdiler.
Laiklik, böyle bir tarihi sürecin sonunda, yine Avrupa’da doğdu; Türkiye Cumhuriyeti’nin
de kuruluş felsefesinin temel yapı taşı oldu.
İslami Kalkınma Örgütü’nün verilerine göre, 57 Müslüman devlet bulunmaktadır ve
bunlar arasında laiklik ilkesini benimsediği için Türkiye Cumhuriyeti ayrıcalıklı bir yere
sahiptir…
Kıymetini bilemedik!..
***
Tarihsel gelişimi içerisinde laiklik, iki temel ihtiyacı karşılamak üzere ortaya çıkmıştır:
Birincisi, değişen koşullara göre; “aklın ve bilimin öncülüğünde çözüm yolları
arayabilmenin” mümkün olabilmesi, ikincisi “farklı inançlara” mensup toplum
kesimlerinin “barış içerisinde” bir arada yaşayabilmesidir.
13. yüzyılda bir Hrıstiyan düşünürü olan Aziz Thomas, devletin “insan aklına uygun
olarak” düzenlenmesi gerektiğini savunuyordu.

“Laiklik, demokrasinin ön koşuludur; çünkü laiklik olmadan gerçek bir düşünce özgürlüğü de olamaz, gerçek bir
özgür seçim de. Milliyetçiliğin ön koşuludur; çünkü laiklik olmayan yerde önem taş›yan öğe ulus değil,
inananlar›n oluşturduğu “ümmet”tir. Devrimciliğin ön koşuludur; çünkü laikliği kabul etmemiş bir toplumda,
bilimin ve çağın gereklerinin gerisinde kalmış kurumları değiştirmenin tartışması bile genellikle
yapılamaz. Halkçılığın ön koşuludur; çünkü bir din devletinde halkın istekleri değil, dinsel “seçkin”lerin
düşünceleri önemlidir.”
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/45/1142/13389.pdf5
6 Monark: Kral, imparator, şah, padişah, prens, emir, kağan ve hakan gibi hükümdarların karşılığıdır.

14. yüzyılda bu defa Müslüman bir bilim adamı olan İbni Haldun, devletin var oluşu ile
toplumların evrimini, “tanrısal iradeye değil”, toplumsal-ekonomik nedenlere
dayanarak açıkladı.
Protestanlığın bir kolu olan Luther Hareketi 7 ise, din ile devlet işlerini ayıran görüşleri
savunmaya başladı.
Batı bu arayışların sonunda; “İsa’nın hakkı İsa’ya, Sezar’ın hakkı Sezar’a” noktasına
geldi…
***
Bu temel bilgilerden sonra; şimdi de uluslararası hukuka göre düşünce, vicdan, din veya
inanç özgürlüğü hakkının kapsamı ve meşru sınırlamaları hakkında (standart)
bilgileri vermeye çalışalım:
“Din veya inanç özgürlüğü hakkı”, inançlı bireyler ve dini topluluklar için olduğu
kadar, inanmayanlar veya dinle ilgilenmeyenler için de değerli bir haktır.
Birçok ülkenin anayasasında korunduğu gibi, uluslararası insan hakları sözleşmelerinde
de temel bir hak olarak güvence altına alınmıştır.
Ülkemizin de taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 9. Maddesine8 göre
“düşünce, vicdan, din veya inanç özgürlüğü” tam olarak neyi korumaktadır, şimdi de ona
bakalım mı?
Bu hak, “din veya inanç değiştirme özgürlüğü” ile tek başına veya topluca, açıkça veya
özel olarak ibadet, öğretim, uygulama ve ayin yapmak suretiyle “dinini veya inancını
açıklama özgürlüğünü” de içerir.
Din ve inanç özgürlüğü, sadece semavi dinlere inananları korumaz.

7 Martin Luther, 31 Ekim 1517’de Wittenberg Kalesi Kilisesi’nin kapısına bu affedilme sertifikalarına karşı

fikirlerini içeren; 95 maddeden oluşan bildiriyi asarak Protestan Reformu hareketini resmen başlattı. …
Martin Luther astığı protesto metninde özellikle endüljans’a karşı
çıkar. https://tr.wikipedia.org/wiki/Reform_(tarih)
8 MADDE- 9: Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü 1. Herkes düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahiptir; bu

hak, din veya inanç değiştirme özgürlüğü ile tek başına veya topluca, kamuya açık veya kapalı ibadet, öğretim,
uygulama ve ayin yapmak suretiyle dinini veya inancını açıklama özgürlüğünü de içerir. 2. Din veya inancını
açıklama özgürlüğü, sadece yasayla öngörülen ve demokratik bir toplumda kamu güvenliğinin, kamu düzeninin,
genel sağlık veya ahlakın ya da başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için gerekli sınırlamalara tabi
tutulabilir. https://www.echr.coe.int/documents/convention_tur.pdf

Geleneksel dinlere, yeni din ve inançlara bağlı
veya ateizm9 ve agnostisizmi10 benimseyen kişileri de korur.
Yine de, her “inanç” madde 9 kapsamı içinde değildir; Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’ne (AİHM) göre inancın, “belirli bir düzeyde inandırıcılığı, ciddiyeti, bağı
ve önemi” olmalıdır.
“Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü hakkı”, devletin düşünce
özgürlüğüne müdahale anlamına gelebilecek her türde zorlamasını kesin olarak
yasaklar.
Kişi din veya inancını açıklamaya zorlanamaz…
***
Şimdi de uygulamadan bazı örnekler vererek; konunun iyice anlaşılmasına katkı
sunmaya çalışalım:
“Yehova’nin Şahidi olan bir kişinin komşusuna yönelik; ısrarlı dini yayma
çabalarından ötürü cezalandırılması üzerine, Yunanistan’a karşı açılan davada AİHM,
Yunanistan’ın Madde 9’u ihlal ettiğine hükmetmiştir.”
AİHM, dini yayma hakkını tanırken, bazı sınırları olduğunu da belirtmiştir:
Örneğin, “inancını yayan kişinin, statüsü gereği karşısındaki kişi üzerinde hiyerarşik
olarak üst konumda bulunması nedeniyle (asker ast üst ilişkisi, öğretmen-öğrenci
ilişkisi vb.) kişilerin baskı hissedebileceği durumlarda dini yayma
hakkı kısıtlanabilir” demiştir.
“Öte yandan, misyonerlik faaliyeti, din ve inancın meşru bir ifadesi (dışa vurumu)
olarak kabul edilir ve bu nedenle BM Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi (MSHS)
madde 18’in ve başka ilgili uluslararası insan hakları sözleşmelerinin koruma kapsamı
içinde yer alır.”
Misyonerlik faaliyeti önemlidir!
“Herhangi bir din veya inancın meşru olup olmadığına karar vermek devletin
tarafsızlık yükümlülüğüyle bağdaşmaz.
AİHM, Moldova’daki yasalara göre, Besarabya Metropolit Kilisesi’nin, dini törenlerini
yerine getiremeyeceğini, üyelerinin dinlerini uygulayamayacaklarını, tüzel kişiliğe

9 Ateizm, tüm tanrılara, ruhsal varlıklara, metafizik inançlara ve dinlere inanmayan, gerçekliği din yoluyla

açıklamayı kabul etmeyen bir felsefi düşünce akımıdır.
10 Agnostisizm, ilahi veya doğaüstü varlıkların bilinmediğini, bilimsel olarak ispatlanamadığı ve

gözlemlenemediği sürece bilinemez olduğunu savunan felsefi fikir akımıdır. Bu fikir akımının destekçilerime
agnostik denir.

sahip olmadıkları için varlıklarının hukuki korumadan yararlanamayacağını göz
önünde bulundurarak madde 9 ’un ihlal edildiğine karar vermiştir.”
“Din veya inancın gereklerinin uygulanması sadece törenleri değil; aynı
zamanda, beslenme ile ilgili belirli adetleri, (domuz eti vb. gibi etleri yememeyi) belirli
kıyafetlerin giyilmesini veya başörtü takılmasını ya da hayatın belirli aşamalarıyla
ilgili törenlere katılmayı, özellikle de belirli bir grubun kullandığı (Arapça gibi) bir dili
konuşmayı içerebilirler.”
Geçelim başka bir konuya ve bitirelim:
Askerlik hizmetine “vicdani ret” de din veya inanç özgürlüğünün koruma kapsamına
girmektedir.
Yine İnsan Hakları Komisyonu’na göre; “öldürücü silah kullanma zorunluluğunun,
inanç özgürlüğü ve dini veya inancı açıklama hakkıyla ciddi
şekilde çatışması durumunda, MSHS’nin 18. maddesinin vicdani ret hakkına yer verdiği
düşünülebilir. Bu hak, yasalarda tanınıyor ise, vicdani retçilerin inançları arasında ayrım
yapılmadan uygulanmalıdır.”
***

Birinci paragrafta yazmıyorum dedim ya…
Son defa yazıyorum ve bundan sonra böyle hassas konularda biri daha yazmayacağım
demek istedim…
Zaten yazmadım da!
Aklıma takılan bazı konuları, yerlerinden kontrol ettim sadece, hepsi de yerli
yerindeymiş…
Karar sizindir artık, bu bilgileri göz önünde bulundurarak dilediğiniz lidere hak ettiği
notu verin…
Ve vakit geçirmeden bu işi yapın ve:
Yerinizi belirleyin artık…
***
İkisi de sınıfta kaldılar bence!
Bir kere de söylenenlerin bir yerine itiraz edin değili mi ama; “ifade
özgürlüğü” hakkınızı kullanın bir kere.
İtiraz etmeyince, gördüğünüz gibi her konuda “it ürüyor kervan yürüyor” işte…

ACIYI BAL EYLEDİK!..
Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nda müminin görev tanımını: ”varlıkta şımarmamak,
yoklukta sabretmektir” şeklinde verdikten sonra, “gerçek mümin acıyı bal
eyleyendir” dedi…
Şahsım acıyı bal edemediğime göre, bu tarifin içerisine girmiyorum demek ki!..
83 milyonun ne kadarı acıyı bal eyleyip yiyebilecek, göreceğiz!
İktidarın “kayıtsız, koşulsuz destekçisi” Devlet Bahçeli, ekmeği katıksız
olarak askıya çıkarmakla, yaşadığımız çıplak gerçeğin altını çizdi…
Anlaşılan odur ki, bu kışı “bal ve ekmek” yiyerek geçireceğiz…
***

Bahçeli’nin hamlesi üzerine durumun ciddiyetini kavrayan Reis, tohumluk buğday hariç
diğer buğday çeşitleri ile arpa çeşitlerinin ithalatından yılsonuna kadar gümrük vergisi
alınmayacağına ilişkin bir kararname yayınladı.
Yakın geçmişte “eşek yemi” olarak değerlendirilen arpa, bundan böyle sofralarımızdaki
yerini alacak gibi!..
Tarım ürünlerinde kendi kendine yeten birkaç ülkeden biri olan Türkiye, fırıncılık
sektörünü hesaba katmazsak, neredeyse ekmeği de ithal edecek duruma geldi…
***

Alınan bütün önlemlere rağmen, “maske ve mesafe” kurallarına uymadan “parti
düzenlemek” konusunda ısrarlı vatandaşların Reis’i ile bilim adamları bir kez daha ters
düştü.
Dünya Sağlık Örgütü ölçütlerine göre, “risk grubu”nda olması gereken ve bu yüzden de
grip aşısı yaptırmaları önerilen vatandaşların e-nabız sayfalarına: “İnfluenza aşısı için
öncelikli yüksek risk grubunda değilsiniz” şerhi düşüldü.
Dünya Sağlık Örgütü de kim oluyor ki!
Reis’ten daha iyi bilecek değil ya…
***
Türkiye’nin bir aydır becerip ithal edemediği grip aşılarını İran’ın satın alması, insanın
aklına biz bu Hıfzıssıhha Enstitüsü’nü neden kapattık sorusunu getiriyor.
Her beş kişiden birinin Covid-19 virüsünün bulaşıcı ve öldürücü
olduğuna inanmıyor olması, gerçek kapatma nedeni olabilir mi?
AKP’li yöneticilerin bu soruya verdikleri yanıt: Enstitü’nün teknolojik olarak geri
kaldığını ve yenilenmesi için 40 milyon dolara ihtiyaç duyulduğu şeklindedir.
Oysa aşı ihtiyacı için yıllık harcadığımız para 200 milyon dolar civarındadır.
(Sağlık işi de; yap, işlet, devret sistemi ile Devlet garantisi verilen işlere benzedi.)
Sahi biz bu Hıfzıssıhhayı neden kapatmıştık?..
***
Üniversitelerde Said-i Nursi’nin “evrim düşüncesine karşı yazılmış ilk görüşleri”
tartışıldı!
Nerede mi?
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın video konferansla mesaj gönderdiği kongre,1 Kütahya
Dumlupınar Üniversitesi’nin ev sahipliğinde yapıldı.
Dumlupınar adını bir yerlerden hatırladınız mı?
Kongrenin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, “Son iki yüz yıldır tüm
eğitim sistemleri inanç esaslarını yıkmayı esas alan pozitivizm, materyalizm ve
komünizm gibi cereyanların tesiri altında kalmıştır. İşin en garip tarafı ise ateizmi
esas alan bu felsefi ekoller ve düşünceler ilmi bir bilgi gibi takdim edilmiştir” dedi.

14. Uluslararası Bilimler Işığında Yaradılış Kongresi

Sonuç bildirgesinde: ”Din ayrı bilim ayrı” düşüncesinin materyalist felsefenin ürünü
olduğu görüşü savunuldu.
İnanmadınız değil mi?
Öyleyse bir şey daha söyleyeyim:
Kongrede “Kuran-ı Kerim’e göre yeni embriyoloji tarihi” konusunda bir de bildiri
sunuldu.
Yanlış duymadınız “embriyoloji tarihi”…
Kongre boyunca kulaklarını çok çınlattık, gözlerimiz Adnan Oktar’ı aradı!..
Kafirlerin, Covid-19 aşısını bulmalarını beklediğimizden, bu konuda ise kimse ağzını
açmadı!..
***
Saray’ın Sözcüsü İbrahim Kalın’ın, 20 Temmuz günü söylediği:
“Bize yüz elli yıldır modernleşme adı altında başkalarının hikâyeleri anlatıldı.
Artık kendi hikâyemizi yazma zamanıdır” sözleri, yeni bir tartışmanın
başlatılacağının işaretiydi.
Nitekim o gün geldi, tartışmalar bir noktada toplandı.
Kongrede işlenen ana fikir Reis’in: “Aklı hür, fikri hür, vicdanı hür nesiller
yetiştirmek üzere çıkılan yolun Batı taklitçiliğine dönüşmüş olması en büyük
kayıptır. 18 yılda fikri iktidarımızı hala tesis edemedik” teşhisi ile uyumlu olarak
savunuldu.
“Kindar ve dindar nesil yetiştirme” özlemine 18 yıl yetmediğine göre; Reis’in siyasi
ömrü yetecek mi bilemiyorum…
Bekleyip göreceğiz…
***
Siyasi iktidara körü körüne karşı değiliz, desteklerimiz de var:
Örneğin; Reisin ABD’ye “kabile devleti” olmadığımızı hatırlatması mest etti bizi.
Macron’un “zihinsel noktada tedaviye ihtiyacı olduğu” şeklindeki teşhisini son derece
isabetli buluyoruz.
PKK/HDP’ye karşı yürütülen operasyonları oldum olası destekliyoruz.
Akdeniz’de Oruç Reis’in sismik araştırmalara devam etmesini ve kısa aralıklarla
“navtex” ilanlarını gerekli görüyoruz.

ABD ve AB’nin tüm baskılarına rağmen S-400’lerin Sinop’ta test
edilmeleri gururumuzu okşadı…
***
İyi Parti’deki Ümit Özdağ krizini tam anlayamadık, onu değerlendirmeyi sonraya
bırakıyoruz.
Türk lirasının her gün erimesini bu aşamada eleştirecek değiliz.
Para konusunu Reis’ten daha iyi bilecek halimiz yok.
Reis’in maaşını yüzde 8.3 zam yaparak, 88 bin liraya çıkarmasına da itirazımız yok!
Hatta onu da desteklerimiz arasına yazabilirdik.
Azerbaycan-Ermenistan savaşında Türkiye’nin olması gereken yerde, yani Azerbaycan
yanında yer almasına tam destek veriyoruz.
KKTC’de, Denktaş çizgisini sürdüreceğini açıklayan UBP Lideri Ersin Tatar’ın
seçilmesine çok sevindik.

“DERİN ENDİŞELİYİZ” VE “ÜZÜLÜYORUZ”!..
Ermenistan, yine sivil yerleşim birimlerini hedef aldı.
Bu şekilde uluslararası toplumun dikkatini çekerek, müdahil olmalarını sağlayacağını
sanıyor.
Ermenistan Ordusu, Gence ve Mingeçevir kentlerine, SEUD tipi balistik füze yağdırdı.
Aralarında iki de çocuğun bulunduğu 13 sivili yaşamdan koparttılar.
Bir hafta önce de Mingeçevir’e yine füze saldırısı yapmışlar ve 10 sivilin yaşamını
yitirmesine sebebiyet vermişlerdi…
Savaş suçu işleyen Ermeniler, hiç olmadığı kadar gaddar davranıyorlar!..
***
Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü:
“Ermenistan Cumhuriyeti topraklarında ya da Ermenistan Silahlı Güçleri tarafından
Azerbaycan’a yönelik ateş açılmamıştır” dedi.
Yalan konuşmayı “siyaset” sanıyorlar…
***
Birleşmiş Milletler adına yapılan açıklamada; çatışmaların sivil nüfusa etkilerinden
“derin endişe duyulduğu” ifade ederek, saldırganlar kınandı!..
“Endişe” sözcüğü diplomaside, sözlük anlamının dışında kullanılıyor.

Uluslararası kuruluşlar ve büyük devletler, böyle zamanlarda genellikle “endişeliyiz”
açıklamasını yaparlar.
Sivillerin öldürülmesinden “endişe” duyduklarına hiç sanmıyorum.
Demek ki, tuttukları taraf köşeye sıkışınca, endişe sözcüğü “derin endişe”ye
dönüşüyor!..
***
Bununla birlikte “Üzülenler” de var elbette.
Örneğin:
Avrupa Birliği, sivillerin ölmesinden “üzüntü duyduklarını” açıkladı.
Avrupalılar, genellikle sivillerin ölümünden çok üzülürler!
Bu insanca yanlarını; İrak’ta, Suriye’de ve Libya’da gösterdiler!
Milyonlarca masum insanın ölümünden ne çok üzülmüşlerdi!..
Üzüntülerini biraz olsun hafifletmek için teröristlere ha bire silah ve para yardımı
yaptılar…
***
Bir de Türkiye’de PKK’nın “Hendek Savaşları” sırasında çok üzülmüşlerdi.
PKK/PYD köşeye sıkıştırıldığında; Güvenlik Güçlerinin sivilleri katlettiği yalanını
ortaya atmışlar; uluslararası kuruluşları ve onlarla iş birliği içerisindeki partilerin
elemanlarını bölgeye göndermişlerdi.
Bu şekilde, teröristlere zaman kazandırıp, ölmelerini önleyebileceklerini düşünmüşlerdi.
O zaman da çok üzüldüklerini, hazırladıkları raporlardan biliyoruz…
***
ABD’nin üzüntüsünü ise tarif etmeye sözcük bulamıyorum.
Trump, “O bölgede çok iyi ilişkilerimiz var ve bakalım (çatışmaları)
durdurabilecek miyiz” diye beyanat vererek duygularını dile getirdi.
Anlayacağınız o da “çok üzülenler” arasında yerini aldı.
Ayrıca her zaman olduğu gibi “endişeli”dir de…
İlginçtir, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki savaşta hiç açıklama yapmayan
İngiltere’dir.

Bu durumu Başbakan Boris Johnson’un aile geçmişi nedeniyle her iki tarafa olan
yakınlığa bağlayanlar var…
Buna rağmen, İngilizlerin endişeli olmadığı söylenemez…
***
Savaşlar da yaşamın gerçekleri ile at başı giderler.
Sahada asla duygusallığa yer yoktur!
Kafkaslar’daki savaş, en çok Rusya’yı ilgilendiriyor.
Bu bölgenin stratejik önemi çok büyüktür.
Bu yüzden olsa gerekir; Rusya, Hazar Denizi’nde tatbikat yapmaya başladı.
Tatbikatta İHA’ların vurulmasını öne çıkardılar ki, bu son derece önemlidir!
Bu aralar, İHA denince Türkiye akla geliyor ya ondan.
Dolayısıyla Hazar Denizi’ndeki tatbikatla, Rusya’dan “Türkiye ve Azerbaycan’a mesaj
var” değerlendirmesi yapıyorlar…
***
Açıkça “savaş suçu” işleyen Ermenistan’a ABD ve Batı göz yumuyor.
İşlerine geldiği zaman “insan hakları” savunucusu kesilenlerin, Azerbaycan halkına
yapılanlar karşısındaki suskunluğu, Batının “ikiyüzlülüğü” nün son örneği olarak
kayıtlara geçmesi gerekir.
Emperyalistler, yıllardır otoriter yönetimler altındaki ülkeleri, “demokrasi götürme”
yalanı ile işgal ettiler.
İşgal ettikleri ülkelerin doğal kaynakların talanına kılavuzluk edenler ise, ne yazık ki
“işbirlikçi” sıfatı ile yine bu ülkelerin insanları arasından çıktı.
Bu yalın gerçeklerin defalarca kanıtlanmış olmasına rağmen; hala ABD’nin “kara
gücü” ne yaşam alanı açmak için çalışanları gördükçe umudum azalıyor…
Üstelik “seçilenler seçimle gitmeli” gibi bayatlamış yalanlarla yapıyorlar bu işi…
Ve:
Hala bu açık ihanete ortak olanlar gafiller, aramızda dolaşıyor!..

“ATEŞİN ÇOCUKLARI”!..
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, yakın geçmişte en az 5 kez seçimlerin
zamanında yapılacağını açıklamıştır.
AKP sözcüsünün de benzer açıklamaları var.
Buna rağmen, 10 Ekim 2020 günü Kılıçdaroğlu’ndan Bahçeli’ye gelen çağrı ilginçtir:
“Çık kardeşim yarın sabah de ki, ‘Yeter artık’. Seçime git, Türkiye’yi seçime götür“1
Halbuki CHP’nin “erken seçim” konusunda tutumu belliydi:
Kılıçdaroğlu, 26 Haziran 2019 günüTBMM’deki makamında bir grup gazeteciye
yenilenen İstanbul seçimini ve bundan sonra izleyecekleri politikayı şöyle açıklamıştı:
“Bir seçim talebimiz yok, ülkenin gerçekten ciddi sorunları var” demişti.2
Bay Kemal, ülkenin “ciddi sorunları” tükendiği için mi erken seçim istiyor, yoksa önceki
fikrini mi değiştirdi?
Ya da artık “ciddi sorunlar vardır ve bunların çözümü için erken seçim” istenir mi
diyor?..
***

1 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202010101043004236-kilicdaroglundan-bahceliye-cagri-turkiyeyi-

secime-gotur/
2 https://tr.sputniknews.com/columnists/201906261039476909-chpli-belediye-baskanlarinin-7-kurala-

uymasini-isteyen-kilicdaroglu-89-sendromu-yasamak-istemiyoruz/

10 Ekim tarihli Cumhuriyet gazetesinde en taze anket sonuçları verildi:
İstanbul Ekonomi Araştırma Genel Müdürü Can Selçuki, Cumhur İttifakı’nın oy
oranın yüzde 43’ün altına olduğunu açıkladı.
“Bu pazar seçim yapılsa hangi partiye oy verirsiniz” sorusuna katılımcıların; yüzde 35’i
AKP, yüzde 17.4’ü CHP, yüzde 13.7’si İYİ Parti, yüzde 9.9’u HDP, yüzde 7.7’sinin MHP
yanıtının verdiler.3
Muhalefette iken eriyen Y-CHP’nin, bu anket nedeniyle telaşa kapıldığı bellidir.
Cumhuriyet gazetesinde yayınlandığı için, ankete karşı bir şey diyemeyen
Kılıçdaroğlu’nun, CHP tabanına “işlerin yolunda olduğu” mesajı vermek istediği
anlaşılıyor…
Gerçekten işler yolunda mı gidiyor?..
***
Daha önce, Diyarbakır merkezli Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi’nin, seçmen
davranışını belirlemek için telefonla ve “online” ortamda yaptığı ankette, CHP oylarının
yüzde 21.2’ye düştüğü ortaya çıkmıştı.4
CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, Halk TV’de katıldığı bir programda:
“Partinin ilkelerinden uzaklaştıkça, üye de kaybediyoruz. İstanbul’da son 18
ayda, 70 bine yakın üyenin istifa ettiği” açıklamasını yapmıştı.5
CHP İstanbul İl Başkanlığı bu haber üzerine alelacele bir yalanlama yaptı:
Canan Kaftancıoğlu, “Partimizde olduğu söylenen istifalar gerçeği yansıtmamaktadır”
dedi.6
Bu iyi niyetli eleştirileri üzerine, doğal olarak Yarkadaş’a Halk TV programa katılmak
yasaklandı…
Dersimli Kemal’in “hak, hukuk, adalet” anlayışı böyle işliyor işte!..
***

3 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/selcuki-gecen-haftanin-anketini-cumhuriyete-acikladi-1772461
4https://www.yurtgazetesi.com.tr/politika/akp-nin-oylari-dusuyor-2-h157255.html
5 https://www.yenisafak.com/gundem/baris-yarkadas-chpde-70-bin-uye-parti-ilkelerinden-uzaklastigi-icin-

istifa-etti-3567344
6 https://www.gercekgundem.com/siyaset/214560/yarkadastan-chpdeki-uye-tartismasina-yanit-sadece-

2019da-11-bin-kisi-istifa-etti-elimde-belgesi-var

Seçmen desteği bu hızla azalmaya devam ederse, korkarım ki CHP, 2023
seçimlerinde barajın altında kalabilir!..
Kılıçdaroğlu’nun böyle bir sonla karşılaşması kendisi açısından felaket olur!
Milletvekilliği dokunulmazlığı kalkacaktır.
Bunu göze alacak liderin sicili temiz olmalıdır!
Ayrıca dokunulmazlığı kalkan Kılıçdaroğlu, Atlantik’in verdiği “görevleri” de
yapamayacaktır.
PKK’nın Meclis’teki siyasi uzantısının HDP olduğu; HDP’nin YPG’den bir farkının
bulunmadığı; Kılıçdaroğlu’nun YPG’yi terör örgütü olarak görmediği, her iki örgütün de
ABD’nin “kara gücü” olmayı kabullendikleri ortaya çıktıktan sonra; başta eski HDP Eş
Genel Başkan Selahattin Demirtaş’a olmak üzere, görevden alınan HDP’li belediye
başkanlarına destek verdiğini sağır sultanlar bile duymuştur.
Bu nedenlerle, dokunulmazlığı sona erdiğinde, önceki gibi HDP üzerinden PKK’yı
meşrulaştırmaya çalışma ve Devlete muhatap etme şeklindeki faaliyetleri; “örgüte
üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme” şeklinde değerlendirilebilir ve bu
iddialarla hakkında davalar açılabilir!
İşte “Dersimli Kemal’in ben” diyerek zavallı CHP kurultay delegelerine efelenen
Kılıçdaroğlu, bunu göze alacak cesarete sahip değildir.
Aynı şekilde, Fetullah Gülen Hareketi’nin terör örgütü olduğu MGK ve mahkeme
kararları ile sabit hale geldikten sonra bile, güvenlik güçlerinin FETÖ’ye karşı yaptığı
operasyonlara karşı yaptığı ağır eleştirileri, terör örgütüne “destek” olarak
nitelendirmek mümkün olacağı için, dokunulmazlığı kalktıktan sonra bunları
yapamayacaktır.
Özellikle de FETÖ’nün 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrasında, bu hain girişimi
“tiyatro” ve “kontrollü darbe” olarak nitelendirip küçümsemeye çalışması ile darbe
sonrasında “masum” insanların tutuklanıp mağdur edildikleri şeklindeki söylemlerini,
dokunulmazlığı kalktıktan sonra sürdürmesini “terör örgütüne yardım” olarak
değerlendirmek hiç de zor olmayacaktır…
Nitekim Yargıtay 16. Ceza Dairesinin içtihat haline gelen kararına göre:
“Kişi hiyerarşik yapıya dâhil olmasa da TCK 220. maddesi 7. fıkrası gereği illegal
yapısını ve amacını bildiği örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmekten, örgüt üyesi
olarak cezalandırılması gerekeceği”7 son derece açıktır.

7 Yargıtay 9. CD 11.11.2009 gün 2008/2010 E. 2009/11270 K

İşte bu ve benzer nedenlerle Kılıçdaroğlu’nun milletvekili dokunulmazlığı
zırhına şiddetle ihtiyacı vardır.
Cumhurbaşkanlığı’na aday olmamasının başlıca sebebi de budur…
***
Dersimli Kemal’in, seçimlerin normal zamanı olan 2023’ü bekleyememesinin temel
nedeni budur.
Bu aralar erken seçim olsa, en azından yakın çevresini milletvekili seçtirerek, bir süre
daha CHP’nin başında kalma olanağını elde edebileceği için, erken seçim
istemektedir…
CHP’nin hiçbir ilkesini korumadan, AKP artığı olan ve siyasette hiçbir karşılıkları
bulunmayan Davutoğlu ve Babacan ile “yüzde 99 benzerlik” açıklamaları8 yaparak
ittifak arayışına girmenin başka izahı olamaz…
***
Atlantik ötesinin adamı olmayı kabul ettikten sonra, CHP’nin başına getirilen
Kılıçdaroğlu’nun “görevi” henüz tamamlanmış değildir.
Ona verilen görevin:
CHP’nin kuruluş felsefesini yozlaştırmak ve CHP tabanını “dönüştürmek “ olduğu bütün
kanıtları ile ortaya çıkmıştır.
Bu görevi CHP yönetiminde başarmış, fakat tabanda tamamlayamamıştır.
Gericilerin ve Cumhuriyet düşmanlarının Atatürk’e ve İnönü’ye yaptıkları haksız
saldırılar karşısında, genellikle sessiz kalınması, bu “görevlerin” bir gereği olarak kabul
edilmelidir.
Gerçekte Kılıçdaroğlu ve Sorosçu ekibinin, “rejimin değişmiş” olmasından da bir
şikâyetleri yoktur.
Eğer olsaydı, son referandumu kabul etmezler ve geçersiz oyların geçerli sayılması
karşısında teslim olmayıp, referandumun yenilenmesi için ayak diretirlerdi.
Gerçekten Kılıçdaroğlu’nun “Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırma” gibi bir derdi
olsaydı, iktidar ortağı Bahçeli’ye yalvarmaz ve kendisi sine-i millete dönme kararı
alırdı.
Bunların hiçbirini göze alamayan Bay Kemal’in, tek hedefi CHP Genel Başkanlığı
koltuğunu korumaktır…

8 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/kilicdaroglu-turkiye-ortadogu-atesinden-uzak-tutulmali-1712355

***
Her ne kadar inkâr edilmiş olsa da, terör örgütü PKK’nın Meclis’teki uzantısı olduğu artık
tartışmasız olan HDP ile Y-CHP’nin “ittifak halinde” oldukları kanıtlara bağlanmıştır.
Bu doğrultuda HDP adına açıklama ve sitem yapanları bir tarafa bırakalım!
HDP eski yöneticileri ile belediye başkanlarına karşı başlatılan operasyona tepki
gösteren Dersimli Kemal’in ağzından şu itirafı duymadık mı:?
“Acaba biz Millet İttifakını nasıl dağıtırız? Böyle bir hinliğin peşindeler ama bu
ülkenin sağduyusuna güveniyorum.”9
Başka nasıl söylenir ki?
HDP’li belediye başkanlarının görevlerinden alınmalarını “seçimle gelen seçimle
gitmeli” mavalı ile savunmaya çalışmak da “örgüte yardım etmek” değil midir?
Oturduğu Atatürk’ün koltuğundan ancak o kadarı yapılabilir!..
11 Ekim Pazar günü Amstardam Dam Meydanı’nda Y-CHP ile HDP’nin birlikte yapacağını
duyurdukları “ortak miting”10 bu iğrenç ittifakı açıklamıyor mu?…
***
Terör örgütü PKK’ya bağlı olup, kendilerine “Ateşin Çocukları İnisiyatifi” adını
veren örgüt, PKK’nın orman yakma timidir.
“Terör örgütü YPG/PKK’nın yandaşı sosyal medya hesapları, Hatay’da (dün)
başlayan ve üç ilçeye yayılan orman yangınlarının, “Ateşin çocukları inisiyatifi”
adlı örgüt tarafından çıkarıldığını iddia etti.”11
“Ateşin Çocukları İnisiyatifi” isimli örgüt, 2019 Ağustos ayında 27 farklı yerde
çıkan yangınları üstlenmiştir.”12
Yangınları ister PKK çıkartsın, ister başka birileri fark eder mi?
Sonuçta orman yangınları üstlenilmedi mi?
***

9 https://www.chp.org.tr/haberler/chp-genel-baskani-kemal-kilicdaroglu-tbmm-chp-grup-toplantisinda-

konustu-6-ekim-2020?q=
10https://www.ulusal.com.tr/gundem/chp-hdp-den-ortak-miting-h269945.html
11 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/teror-orgutu-ypg-pkk-hataydaki-orman-yanginini-propaganda-

calismasina-donusturdu/2002376
12 https://www.egehaber.com/hataydaki-yanginda-payi-oldugu-iddia-edilen-terorist-grup-atesin-cocuklari-

inisiyatifi-nedir-355221/

Bir gün bir Cumhuriyet Savcısı çıkıp, PKK’nın üstlendiği orman yangınlarını Y-CHP-HDP
ile ittifak ilişkisi içerisinde değerlendirmeye kalkarsa, Dersimli Kemal’in nasıl bir
savunma yapılacağını çok merak ederim…
Bu güzel ülkemizi ateşe verenlerin, en sert şekilde karşısında yer almayanların, yarın
“ateşin çocukları” olarak sanık sandalyesine oturtulmayacağını kimse garanti edemez…
Kimse bu güzel vatanı ateşe veremez!..

“(S)OROS/BU” UŞAKLARI!..
Libya’da BM’in tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Deniz Yetki Anlaşması imzaladık,
karşımızda yer aldılar.
Suriye’nin kuzeyinde, toprak bütünlüğümüzü tehdit eden “PKK devletçiği” kurmak için
ellerinden geleni yaptılar.
Doğu Akdeniz’de doğal gaz aramaya başladık, Türkiye’yi hedef alan bütün tatbikatlarda
öncü rol oynadılar.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni 44 yıldır zaten tanımadılar.
Lozan Anlaşmasının açık hükümlerine rağmen, burnumuzun dibindeki adaların
Yunanistan tarafından silahlandırılmasına gözlerini kapadılar.
Trakya’ya (Dedeağaç) üs kurup asker konuşlandırdılar.
Amerikalılar tabii ki Amerikalılar…
Bütün bunları yapan:
Türk halkına yıllardır “dost ve müttefik” olarak yutturulmak istenen, “stratejik
ortak” isimli baş düşmanımız Amerika’dır…
***
Amerika, Türkiye toprakları üzerinde “Bağımsız Kürdistan” kurmak amacıyla
kurulan PKK/PYD/YPG’ye silah ve askeri malzeme yardımı yapmayı kesintisiz
sürdürüyor.

Yakın geçmişte, Suriye’de kontrol altında tuttuğu bölgelerdeki petrol gelirlerinden terör
örgütünün yararlanması için ne gerekiyorsa yapıyor.
Avrupa Birliği de ABD’nin yolundan yürüyor.
Geçenlerde toplanıp kara aldılar:
Türkiye, Doğu Akdeniz’de doğal gaz aramaya devam ederse, yaptırım uygulayacakları
tehdidini savurdular.
Fransa, Türkiye’yi düşman kabul ettiğini gizlemiyor…
***
Ne yaptılarsa Türkiye’yi, Avrasya rotasından çevirmeyi başaramadılar.
Baktılar ki, olmuyor bu defa da Kafkas Cephesini açtılar.
Bütün dünya Covid-19 ile uğraşırken, Sorosçu Başbakan Nikol Paşinyan, 12
Temmuz günü, ordusuna Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları ile
saldırıda bulunma emrini vermişti.
Kan gövdeyi götürüyordu…
Tovuz, Türkiye’ye gelen petrol boru hatlarının geçtiği bölgenin adıdır.
Çatışmaların bu bölgede devam etmesi, petrol boru hatlarının zarar görmesine ve
dolayısıyla Türkiye’ye Bakü’den gelen enerji akışının sekteye uğramasına neden
olabilir…
Kış aylarında Türk halkını soğukla cezalandırmak istiyorlar…
Türkiye, Azeri Ordusuna eğitim başta olmak üzere her türlü desteği vermeye devam
etti…
***
Takvimler 27 Eylül Pazar gününü gösterdiğinde:
Ermenistan ordusu, cephe hattı boyunca Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil
yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açmaya başladı.
Ermeniler sivilleri de hedef aldı.
Azerbaycan ordusu bu insanlık dışı saldırılara karşılık verdi ve işgal altındaki bazı köyler
ile stratejik yerleri geri aldı.
Dağlık Karabağ’da, Ermeni milislere eğitim vermek üzere yaklaşık 300 PKK/YPG üyesi
terörist, otobüslerle Ermenistan’a ve Karabağ’a taşındığı haberleri gazetelerde yer aldı.

Üstünlük Azeri ordusunda geçince; Y-CHP’nin Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan
Yardımcısı Büyükelçi Ünal Çeviköz, tam tersini bir açıklama yaptı:
“12 Temmuz’dan bu yana maalesef gelen haberler, bir yandan Azerbaycan’a
Türkiye’den silah yardımı ve bazı söylentilere göre de “misil” ya da “cihatçı”
grupların aktarıldığı şeklindedir…” dedi.
Aferin Y-CHP’ye, kendine yakışanı yaptı!
TBMM’nde grubu bunan dört parti (AKP, CHP, MHP ve İYİ Parti) Azerbaycan’a destek
açıklaması yaptı.
HDP’liler, yanlış anlaşılmak istemiyor; hazırlanan bildiriye imza koymadılar…
TBMM’nde hazırlanan bildiri mi yoksa Ünal Çeviköz’ün açıklamaları Y-CHP’nin resmi
görüşüdür, o da anlaşılamadı!
Savaş ise bütün şiddetiyle devam ediyor,,,
***
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türk Milleti imkânlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin
yanındadır” dedi.
Belli ki:
26 yıl önce, 26 Şubat 1992 tarihinde zehirli top mermisi kullanan Ermeni güçleri, birçok
kişiye ağır işkencelerde bulunmuş; çocuk, kadın fark etmeden Hocalı’da
gerçekleştirdikleri ve 613 Azerbaycan vatandaşını öldürdükleri katliamı unutmayan
Türk halkı, işgal altındaki Dağlık Karabağ’ın özgürlüğüne kavuşana kadar savaşı
sürdürmesini istiyor…
2 Ekim günü Azerbaycan ordusu, stratejik tepeleri kontrol altına aldıktan sonra,
Ermenistan’ın 193. Özel Kuvvetler Birliğinin karargâhına girdi…
Ermeniler sancağı bile bırakıp kaçtılar…
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, ateşkesin yeniden tesisi için AGİT Minsk Grubu’nun eş
başkanları Rusya, Fransa ve ABD ile “temasa hazır olduklarını” duyurdu.
Tam da bu kritik noktada, Y-CHP içerisinden bir ses yükseldi:
Kendilerine “Gelecek İçin Biz” adını veren grup, “Savaşa Hayır” bildirisi yayınlayarak,
ağır kayıplar veren Ermeni saldırganlara can simidi olmak için sahaya indi.
PKK’ya karşı yapılan Hendek operasyonları sırasında da “Türk Ordusu sivil halkı
katlediyor” diye bildiri yayınlayan, operasyonların durdurulması için çağrıda
bulunanlar da Kemal Kılıçdaroğlu’nun görev verdiği Y-CHP milletvekilleriydi.

O gün de PKK’ya da kol-kanat germişlerdi…
Karabağ’daki Ermeni işgali devam etsin anlamına gelen bu bildiri ile Ünal Çeviköz’ün
Ermenileri kollayan açıklamalarına karşı, Y-CHP yönetimi henüz bir açıklamada
bulunmadı…
Bulunacağını da sanmıyorum…
Y-CHP kimin yanındadır biliyoruz, bir de yetkili birinin ağzından öğrensek diyorum!..
***
2018’de CIA’nın örgütlediği sokak eylemleri ile iktidara gelen Ermenistan Başbakanı
Paşinyan, Avrasya Ekonomik Birliği’ne katılmayı kabul etmemiş, buna karşılık NATO,
AGİT ve AB gibi kurumlarla işbirliğini savunmaya devam eden Atlantik yanlısı bir
liderdir.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in “Soros uşağı” olarak nitelendirdiği bu eski
gazeteci, iktidara geldiği 2018 yılından bu yana, ABD’li kuruluşlardan 3,5 milyon
dolar yardım aldığı biliniyor.
1997’den itibaren ABD’nin Ermenistan’a yaptığı fonlamaların miktarı 53 milyon doları
buluyor…
ABD’nin Rusya’yı kuşatma planın bir parçası olduğu son derece açık olan Ermeni
saldırıları, aynı zamanda Türkiye’yi de tehdit ediyor.
Emperyalizme tarihinde ilk defa yenilgiyi tattıran Kuvayı Milliyecilerin kurduğu CHP’nin,
Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde emperyalizmin hizmetinde bir yapıya dönüşmesi ne
acıdır…
Kim ne derse desin, gözleri kör, kulakları sağır bazı aymazlar bu gerçeği görmek
istemiyorlar!
Bunu fırsat bilen “Soros’un uşakları” ihanetlerine devam ediyorlar…

-ÖZÜREKİM AYİNİN İLK HAFTASİNDA YAPİLMASİ KANUN GEREĞİ OLAN BARO GENEL
KURULLARİNİN, İÇİŞLERİ BAKANLİĞİ VEYA YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARİ İLE 1
ARALIK 2020 TARİHİNE KADAR ERTELENMESİ ÜZERİNE YAPTİĞİM HATALI
YORUM NEDENİYLE TAKİPÇİLERİMDEN ÖZÜR DİLİYORUM!..
İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi veya Yüksek Seçim Kurulu kararı ile baroların genel
kurulları ertelendiği şeklindeki haberler üzerine, pek çok kişi gibi ben de kısa bir yorum
yapmıştım.
Avukatlık Kanunu’na (m.82) göre, baroların seçimleri iki yılda bir ekim ayının ilk
haftasında yapılması yasal zorunluluktur.1
Görüldüğü gibi baroların genel kurullarının ne zaman yapılacağı kanun ile
düzenlenmiştir.
Kanun hükümlerinin ancak bir başka kanun hükmü ile DEĞİŞTİRİLMESİ söz konusu
olabilir.
Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) görev ve yetkileri arasında kanun hükümlerini
değiştirmek veya ortadan kaldırmak yoktur.
“Normlar Hiyerarşisi’nde2 en alt sıralarda bulunan genelgeler ile de kanun
hükümlerinin uygulanmasını ertelemek söz konusu olamaz.
Öyle bir girişimde bulunulursa bu açıkça hukuka aykırı olur.

1 https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=1136&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5
2 Normlar hiyerarşisi, hiyerarşik sıradaki hukuk kurallarından altta bulunan kuralın kendi üstündeki kurala

aykırı olmamasıdır.

Bu tür girişimlerin hukuktaki adı ‘FONKSİYON GASPI’DİR..
Dolayısıyla, bu yönde alınan YSK kararı veya İçişleri Bakanlığı genelgesi yok hükmünde
kabul edilir…
Şöyle de söyleyebiliriz:
Bu tür kararlar, KUVVETLER AYRILIĞININ fiilen ortadan kaldırılmış olmasına tipik bir
örneklerini teşkil ederler.
Bu olayı da bu boyutu ile irdelemek ve eleştirmek son derece isabetlidir…
***
Ben de öyle yaptım.
Lakin hatayı düştüğümü anladım.
Gelişmeleri ilgili tek bir kanuna bakarak yorumlarsak hataya düşme olasılığımız
yükselir.
Nitekim:
Bu konu ile ilgili olarak, bir de Umumi Hıfzıssıhha Kanunu3 vardır.
Bu kanuna göre, salgın hastalık söz konusu olduğunda il hıfzıssıhha kurullarının gerekli
tedbirleri alacakları ve bu tedbirlere herkesin uymakla yükümlü olduğu hüküm altına
alınmıştır.
Hal böyle olunca; Avukatlık Kanununa göre ekim ayının ilk haftasında baroların genel
kurullarını yapmaları kanun hükmü iken, bir başka kanun ile bu hükümlerinin
uygulanması ile bu zorunluluk, 1 Aralık 2020 tarihine kadar ertelenmiştir.
Yani birbiriyle yarışan davalar/haklara benzer bir durum söz konusudur.
Bir olay karşısında hangi kanun hükmünün öncelikle uygulanacağını belirlemek
gerekir; zira uygulanabilir durumda iki ayrı kanun hükmü vardır.
Peki, öncelik hangi kanun hükmündedir?
Hiç kuşku yok ki, halk sağlığı ile ilgili kanun hükümlerinin uygulanması önceliklidir.
Dolayısıyla bir genelge veya YSK kararı ile kanun hükmünün uygulanmasının
“engellendiği” şeklindeki önceki yorumum, eksik ve hatalı olmuştur…
Düzeltip özür diliyorum…

3 https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.1593.pdf

“AĞZI OLAN KONUŞUYOR”!..
Dünyada ne olup bittiğini “Erdoğan’a muhalefet” üzerinden analiz etme hastalığına
tutulanların, 25 Eylül Cuma günü Ankara C. Başsavcılığı’nın HDP/PKK’ya karşı başlattığı
operasyonu “analiz” etmeleri kolaydır:
“Operasyon İYİ Parti’ye karşı yapılıyor” diyerek, işin içerisinden çıkabileceklerini
sanıyorlar.
“Siyasidir” diyenler de aynı durumdadırlar…
(Uzun yazılardan sıkılanlar, bir de dipnotlu yazılardan nefret edenler buradan itibaren
sayfayı terk edebilirler…)
***
HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi’nden İYİ
Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e gönderdiği “çat kapı kahvaltı” teklifine verilen
yanıt,1 böyle basit fikirlerin taraftar bulmasına ortam hazırlamıştır.

1 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/sesini-duyan-var-mi-56817yy.htm

Daha önce, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Meral Akşener’e yaptığı “evine dön”
çağrısı,2 da Millet İttifakı’nı dağıtma girişimi olarak değerlendirilmişti.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, İYİ Parti’nin “yerli ve
milli” olduğunu3 kabul etmesi ise, zayıflayan Cumhur İttifakı’na taze kan
arayışıdır denmişti.
Hatta İYİ Parti 2. Olağan Kurultay’ında, Teşkilat Başkanı Koray Aydın’ın hazırladığı ileri
sürülen “İlk 75’te olsa dahi oy verilmeyecekler” listesi4 üzerine çıkan kriz bile, İYİ
Parti’yi parçalama planının bir parçası olarak yorumlanmıştı…
***
Gerçekten de İYİ Parti’nin Millet İttifakı’ndan kopartılarak, Cumhur İttifakı’na dâhil
edilmesi, AKP’nin elini önemli ölçüde rahatlatan bir operasyon kabul edilmelidir.
Cumhur İttifakı içerisinde yer almasa dahi, artık içerisinde HDP’nin de
olduğu gizlenemeyen Millet İttifakı’ndan ayrılması bile, AKP açısından son derece
önemlidir.
O bakımdan, dünyaya at gözlükleri ile bakanların, HDP/PKK’ya karşı başlatılan
operasyonu, “iç siyaset hamlesi” olarak değerlendirmelerine “siyasi körlük” demekte
bir yanlışlık olmasa gerekir…
***
Ama kazın ayağı öyle değildir:
Zira operasyon yapılan HDP/PKK, ABD’nin “kara gücüdür” ve bu yüzden operasyon
aynı zamanda ABD’ye karşı yapılmış sayılır.
“ABD’nin Suriye’de terör örgütü YPG’ye desteği devam ederken, eski ABD Avrupa Kara
Kuvvetleri Komutanı’ndan itiraf gibi açıklama geldi. Eski ABD’li komutan, terör örgütü
PKK’nın uzantısı YPG’ye silah verilmesinin ‘korkunç bir hata’ olduğunu” söyledi.5
PKK/PYD/YPG, ABD’nin “kara gücü” müdür, yoksa değil midir hususunda artık soru
sormuyoruz!
Hal böyle olunca; kuşkusuz iç siyasete de etkileri yansıyacak olan bu operasyonu,
daha geniş bir bakış açısı içeresinde değerlendirmek gerekecektir…

2 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/meral-aksenerden-bahcelinin-evine-don-cagrisina-yanit-293227h.htm
3 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/erdoganin-cagrisina-iyi-partiden-ilk-cevap-293673h.htm
4 https://tr.sputniknews.com/politika/202009251042914482-iyi-parti-baskan-yardimcisi-temizer-oy-

verilmeyecekler-listesi-koray-aydinin-hatasi-bedelini/
5 https://www.aydinlik.com.tr/haber/abd-li-komutandan-ypg-pkk-itirafi-hata-ettik-219220

***
Doğu Akdeniz ve Ege’de Yunanistan (ve müttefikleri) ile namlu namluya geldiğimiz bir
dönemde; ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Yunanistan’a desteğini göstermek amacı ile
bugün Girit’tedir.
Amerikan askerleri ile Yunan askerleri Dedeağaç’ta sınırımıza 60 km mesafeye 700 araç
konteyner ve ekipman ile 2000 askerden oluşan bir sevkiyat gerçekleştirdiler.6
Türkiye’yi hedef alan bütün deniz tatbikatlarında ABD vardır…
***
ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı, 22 Eylül günü, “İstanbul Ulaşım ve Trafik
Mükemmeliyet Merkezi Projesi”nde kullanılmak üzere, İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanlığı’na yaklaşık 5 milyon dolar hibe yaptı.7
Bir gün sonra; ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, Türkiye’deki devlet
hastanelerinin ABD ve diğer ülkelerdeki ilaç şirketlerine 2,3 milyar dolar
borcu olduğunu söyleyerek; borçlar ödenmezse, bunun sonuçları
olacağını belirterek8 Türkiye’yi tehdit etti…
Aynı gün, Türkiye ve Çin merkez bankaları arasında geçen yıl imzalanan dış ticaretin
“yerel para birimleri” ile yapılmasını amaçlayan anlaşma kapsamında; ilk işlem,
Vakıfbank ile İCBC Turkey arasında gerçekleştirildi.9
Rusya’dan satın alınmış olmalarından rahatsızlığını gizlemeyen ABD, S-400’lerin aktif
edilmemeleri için tehditlerini sürdürmeye devam ediyor.
Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Salih Yılmaz’ın sosyal medyadan
yaptığı açıklama:
“Rusya, S-400’lerin Türkiye’ye tüm parçaların aktarımını, Türk uzmanların eğitimini
tamamladı. Bundan sonra S-400’de inisiyatif sadece Türkiye’de. Türkiye S-400’lerini 1
saatte aktif edebilme yeteneğine sahiptir”10 dedi…
***
6 https://tr.sputniknews.com/avrupa/201905271039168406-abdden-yunanistana-2-bin-asker-ile-700-araclik-

sevkiyat/
7 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/ibb-ve-ustda-arasinda-5-milyon-dolarlik-hibe-anlasmasi-6049904/
8 https://www.dw.com/tr/abd-b%C3%BCy%C3%BCkel%C3%A7isi-satterfieldden-t%C3%BCrkiyeye-bor%C3%A7-

uyar%C4%B1s%C4%B1/a-55033937
9 https://www.ntv.com.tr/ekonomi/cin-ile-swap-anlasmasi-kapsaminda-ilk-islem-

yapildi,sIy1K7Fv00WZiQDphEiVvQ
10 https://www.sabah.com.tr/dunya/2020/09/02/dogu-akdenizde-ipler-turkiyenin-elinde-turkiye-s-400lerini-1-

saatte-aktif-edebilir

22 Eylül günü, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye’de PKK/YPG
yöneticileri ile Kürt Ulusal Konseyi temsilcilerine, Türkiye’nin bölgeye yeni bir
operasyon düzenlemeyeceği konusunda “güvence” verdi.11
Bu güvenceden 3 gün sonra, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “Kobani olayları”nı
bahane ederek; 6-8 Ekim 2014 tarihlerinde, ülke genelinde meydana genel terör
olaylarının azmettiricileri oldukları gerekçesi ile HDP/PKK’ya karşı operasyon
başlattı.12
(12 numaralı dipnotu okumadan devam etmeyelim!)
AB, dönem başkanı Almanya’nın girişimi sonucu; Türkiye ve Yunanistan, aralarındaki
sorunları diplomatik yollarla çözmek için, 2002’de başlatılan fakat
2016’da askıya alınan “istikşafı görüşmeler” mekanizmasını aktive edeceklerini
açıkladılar.13
Sırası değil belki ama Y-CHP’nin AKP ile 2015 yılında yaptığı “istikşafı
görüşmeler”14 hakkında fikrimi söylemeden geçmek istemiyorum.

11 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/abdli-temsilci-jeffrey-ypg-pkkya-artik-operasyon-olmayacak-iddiasiyla-

guvence-verdi-/1981284
12 BBC Türkçe Haberler’den dinleyelim:

“2011’de Suriye’de iç savaşın başlaması ve ardından Irak-Şam İslam Devleti’nin (IŞİD) başlattığı saldırılar
sonrasında ülkenin kuzeyinde Kürt nüfusun yoğun olduğu ve “Rojava” olarak adlandırdığı bölgede Afrin, Kobani
ve Cezire kantonları oluşturulmuş, Demokratik Birlik Partisi (PYD) ile silahlı kanadı olan ve Türkiye’nin “terör
örgütü” olarak gördüğü Halk Koruma Birlikleri (YPG) bölgede kontrolü ele almıştı.
Eylül-Ekim 2014’te IŞİD’in Kobani bölgesine saldırıları yoğunlaştırması üzerine Türkiye’nin farklı şehirlerinde
“Kobani’ye destek” eylemleri başladı.
Eylemlerde Suriye’nin kuzeyindeki diğer bölgeler ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi üzerinden gelecek askeri
yardımın ulaşması için Türkiye toprakları üzerinden Kobani’ye bir koridor açılması, Türkiye’nin IŞİD’e verdiği
(iddia edilen) desteği kesmesi ve Türkiye’nin Kobani’ye operasyon yapmaması talep edildi.
HDP yetkilileri krizin başından bu yana Türk yetkilerle çeşitli görüşmelerde bulundu. Bu dönem, 2015’e kadar
hükümet ile Kürtler arasında yürütülen ve “çözüm süreci” olarak anılan dönemdi.
HDP ve Demokratik Bölgeler Partisi’nin (DBP) çağrısıyla çeşitli yerlerde eylemler düzenlendi. “IŞİD’in Kobani
içine girmesi ve Türkiye’den beklenen adımların atılmaması üzerine” HDP, 6 Ekim’de ülke çapında sokak
eylemi çağrısı yaptı.
Eylemlerde ölümlerin ve şiddet olaylarının yaşanması ardından 9 Ekim’de HDP’li bir heyet dönemin Başbakan
Yardımcısı Yalçın Akdoğan’la görüştü, ardından basın açıklaması yapıldı. Açıklamada yaşananlardan dolayı
hükümet eleştirildi ancak “Şiddet, yakma, yıkma asla olmamalıdır” denildi.
KCK‘den yapılan açıklamada da eylemler desteklenirken Atatürk büstü, Türk bayrağı ve okullara saldırılması ile
yağma olayları eleştirildi.
Eylemler ağırlıklı olarak Kürtlerin yoğun yaşadığı illerde meydana geldi. Ancak Batı illerinde de Kürt
vatandaşların yanı sıra bazı sol gruplar, sendikalar, öğrenci grupları, kadın örgütleri ve aydınların da desteğiyle
gösteriler yapıldı.”
https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-54292879
13 https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-54275921
14 7 Haziran 2015 seçimlerinde Meclis’te çoğunluğunu kaybeden AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile Y-CHP

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun koalisyon hükümeti kurma amacıyla başlattığı ve 35 saat süren istikşafı
görüşmelerde; Kılıçdaroğlu’nun “hırsızlık” ve “yolsuzlukla” suçladığı AKP’nin; “geçmişine sünger çekeceklerini”,

O da esaslı bir değerlendirmedir; 14 numaralı dipnottan okuyun lütfen…
Buraya kadar özetlediklerim, son haftalarda yaşadıklarımızdır; biraz daha geriye
gidersek benzer örnekleri çoğaltmak mümkündür…
***
Şimdi 6 yıl geriye gidelim ve 2014 yılında neler yaşandığını görelim.
HDP/PKK başlattığı ve esasen bir ayaklanma provası olan eylemlerde:
37 nitelikli adam öldürme, 29 adam öldürmeye teşebbüs, 3 bin 777 mala zarar verme,
25 alıkoyma, 395 hırsızlık, 15 yağma, 308 iş yeri ve konut dokunulmazlığını ihlal, 13
Türk bayrağını yakma, 7 Atatürk’ü Koruma Kanunu’na muhalefet suçunun işlendiği,
ayrıca 326 güvenlik görevlisi ile 435 vatandaş yaralanmıştır.
Bu bilgiler Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan
açıklamadan15 alınmıştır…
Bu kadar suçun işlendiği olayları hiçbir devlet soruşturmadan kapatamaz!..
***
Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’dur ve o gün olayları, “Vandalizm” olarak
değerlendirip, “çözüm sürecine” kurban etmeyeceğini16 söylüyordu…
“Çözüm sürecini” biliyorsunuz; hani şu “Kürt açılımı” dedikleri, devleti terör
örgütüne muhatap etme saçmalığı!..
Hani şu; iktidara “açık çek vererek”, terör örgütünü TBMM çatısı altında kabul
etme aymazlığı!..
“Stratejik Derinlik” sığlığını ortaya atan Davutoğlu, bugün Mithat Sancar’ı arayıp
“geçmiş olsun” diyenler arasına katıldı.

beyaz ve temiz bir sayfa açacaklarını ve “devr-i sabık yaratmayacakları” taahhütlerinde bulunulmuştu. Buna
rağmen, AKP erken seçim kararı alarak tek başına iktidara geldi.
AKP’nin o güne kadar almış olduğu kararlar içerisinde en stratejik olanı kuşkusuz bu görüşmelerden sonraki
erken seçim kararıdır:
AKP kurmay kadrosu, sırf iktidar ortağı olmak için; “hırsızlık ve yolsuzlukları görmezden gelmeyi taahhüt eden”
bir anlayışla koalisyon kurulması halinde, yeni oluşacak muhalefetin kısa süre içerisinde hükümeti yıpratıp
düşüreceğini görmüşlerdir.
Buna karşılık Ana Muhalefette Y-CHP’nin olması halinde ise AKP iktidarının sürekli olacağını öngörmüşlerdir.
Nitekim yaşanan gelişmeler de böyle olmuştur. Ana Muhalefet partisinin oy oranı yüzde 21’lere kadar düşmüş,
son bir yıl içerisinde 70 bini aşkın üyesi partiden istifa etmiştir. Hatırlatayım dedim…
15 https://www.trthaber.com/haber/gundem/6-8-ekimin-faillerine-operasyon-82-gozalti-karari-518531.html
16 https://www.bbc.com/turkce/haberler/2014/10/141008_kobani_protesto_davutoglu

“Biz geçmiş dönemle ilgili kapsamlı bu muhasebeye hazırız, kapsamlı bir
yüzleşmenin taraftarıyız. Bunu istiyoruz ve hakikatin ortaya çıkması
lazım”17 dedi…
Yüzsüz herif!..
Yüce Tanrı onu da affetsin!..
Ana hatları ile özetlemeye çalıştığımız bu olaylar üzerine; Ana Muhalefet Partisi Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, HDP Genel Başkanı Mithat Sancar’ı arayarak, “geçmiş
olsun” dedi ve dayanışma mesajını iletti.
Siyasi dahi Dersimli Kemal, operasyonu “siyasi” olarak nitelendirdi…18
“Selahattin Demirtaş, bu iddianameleri alacak madalya olarak takacak“19 ifadesini
kullandı.
Kulaklarıma inanamadım!
O arada CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in sesini duydum:
O da saçma sapan bir şeyler söyledikten sonra, “…yeni bir delil varsa açıklayın biz de
bilelim” dedi…20
Yerin dibine girdim vallahi!
37 kişinin öldüğü bir olayın (gizli olan) hazırlık soruşturması sırasında;
eldeki delillerin açıklanmasını isteyen bir grup başkanvekilimiz var!..
Bu arkadaş eczacı mıdır nedir?!..
Ne mutlu bize, bu zavallıların peşinden yürüyoruz gündüz gece!..
***
Oysa:

17 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202009271042920906-kobani-olaylarinin-yasandigi-donem-basbakan-

olan-davutoglundan-hdpye-gecmis-olsun-telefonu/
18 https://www.birgun.net/haber/chp-lideri-kilicdaroglu-dan-hdp-ye-gecmis-olsun-telefonu-siyasi-operasyon-

316936
19 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202009231042903004-kilicdaroglu-demirtas-bu-iddianameleri-

madalya-olarak-takacak/
20 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/chp-grup-baskanvekili-ozgur-ozel-hdpnin-elindeki-son-ilin-de-

alindigina-dikkat-cekti-1768894

Türk Ceza Kanununun 78. maddesinde; örgüt kuran ve yöneten kişilerle, bu örgütlere
üye olanların işledikleri suçlardan dolayı, zamanaşımı işlemez21 denmektedir.
Dolayısıyla, soruşturmanın 6 yıl (veya 16 yıl) sonra başlamasının hiçbir önemi yoktur.
Yeter ki, soruşturmaya başlayabilmek için yeterli kanıtlar elde edilmiş olsun.
“Niye bu kadar geç kalındı” sorusuna doğru yanıt verebilmek için; o tarihlerde
FETÖ’nün, Yargı ve Emniyet içerisindeki gücünü ve etkinliğini hesaba katmak gerekir.
Biliyoruz ki, 15 Temmuz Darbe Girişimine 2016 yılında teşebbüs etmişlerdir.
O tarihlerde Orduyu ve Milleti teslim alacak kadar kendilerine (ve ABD’ye)
güveniyorlardı.
Yani, 2014 yılındaki “Kobani olayları”ndan sadece iki yıl sonra olmuştur bu darbe
girişimi.
O dönemde; Emniyet istihbaratının neredeyse tamamı,22 yargıç ve savcıların üçte
biri FETÖ üyesiydi.23
Bu yapıdaki personelle, ABD üzerinden ortakları olan PKK/HDP’ye karşı, sağlıklı bir
soruşturma başlatıp, sonuçlandırmak olanaklı mıydı?
Ağzı olan koşuyor işte, burası Türkiye’dir Türkiye…

21https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5237.pdf
22 “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “FETÖ’den ihraç edilen personelin; 31 bini Emniyet, 4 bin 159’u

Jandarma, 348’i Sahil Güvenlik mensubudur.”
https://haber.sol.org.tr/turkiye/suleyman-soylu-ihrac-edilen-polis-ve-asker-sayisini-acikladi-258220
23 https://www.memurlar.net/haber/733621/bakan-gul-hakim-ve-savcilarin-ucte-biri-ihrac-edildi.html

TURPUN BÜYÜĞÜ AHIRDA!..
CHP İstanbul İş Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu’nun, 9 Eylül günü internet üzerinden
gerçekleştirilen Taksim Toplantısı’nda yaptığı 1,5 saatlik konuşmada;1 Atatürk’e atfen
üç kez “Gazi Mustafa Kemal” ifadesini kullanması dikkat çekti.
Kaftancıoğlu’nun konuşmaları dikkatlice izlenir; zira daha önce Sosyal Medya’da yaptığı
paylaşımlar, CHP’lilerin canını fazlasıyla sıkmıştır.2
Hele de “Ermeni soykırımı” iddiaları ile ilgili sözleri3 unutulacak gibi değildir.
Çoğu insanın gözünden kaçan bu konuşma üzerine, eski TBMM Başkanvekili Uluç
Gürkan, Kaftancıoğlu’na :”Atatürk adını kullanmamak tercihiniz mi?” diye sorunca,
ortalık iyice karıştı.
Canan Hanımın Gürkan’a cevaben: “Bu şekilde ifade etmek, kendimi ait hissettiğim bir
ifade olduğu için tercih ediyorum”4 demesi pek çok kişiyi çileden çıkarttı.
1 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/chpde-ataturk-tartismasi-milletvekillerinden-canan-kaftanciogluna-

sert-tepki-6037001/
2 https://www.google.com/search?q=kaftanc%C4%B1o%C4%9Flunun+tweetleri&client=firefox-b-

d&sxsrf=ALeKk03Uec8iL1AWfzbdGVYW6vtr6lVpgA:1600601811940&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahU
KEwjjurWz0vfrAhVJUBUIHQnPAIoQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1440&bih=758
3https://www.sabah.com.tr/galeri/turkiye/iste-chp-istanbul-il-baskani-canan-kaftancioglunun-skandal-

tweetleri
4 https://www.veryansintv.com/canan-kaftancioglu-ataturk-demeyi-tercih-etmiyormus

Demek ki, bilinçli olarak Atatürk soyadını kullanmadı.
Atatürk soyadını bilerek kullanmayan Canan Hanıma, Genel Başkanı Kılıçdaroğlu sahip
çıktı.
Yetmezmiş gibi bir de kendisine kesintisiz destek veren Sözcü gazetesine sitem etti:
“Türkiye’de milyonlarca çöp konteynerlerinden geçinirken özellikle belli bir medya
grubunun çok öne çıkarmasını anlamış değilim”5 diyerek, Türkiye’nin gerçek gündemine
dönülmesini istedi.
Kaftancıoğlu, 20 Eylül 2020 tarihli Cumhuriyet gazetesine verdiği mülakat6 ile
tartışmaları şimdilik öteledi…
“Takiyye” kimseye özgülenmiş değil elbette!..
Bizim mahalleye de bulaştı!..
***
Türkiye, Canan Kaftancıoğlu’nun skandal sözlerini tartışırken, çamın büyüğünü asıl
Kılıçdaroğlu devirdi!
Kemal Bey, 16 Eylül günü, İngiliz İstihbaratı MI6’nın PKK’ya yakın kuruluşu; başında
Kerim Yıldız’ın7 bulunduğu Democratic Progress İnstitute (DPI)8 adlı kuruluşun
toplantısına video konferansla katıldı.
Dikkatler Canan Kaftancıoğlu’nun üzerinde iken, Bay Kemal, topu doksana taktı; bu
görüntülü toplantıda, “Kürtçe ana dilde eğitim”i savundu.
Hepimizi alıştıracak göreceksiniz!
“Ana dili öğrenme”ye kimsenin bir şey dediği yok!
Bu başka bir şey:
“Kürt meselesinde 2015 yılında “22 soru 22 cevap” şeklinde bir program açıkladık.
Orada bir eksiğimiz vardı: Anadilde eğitim. Bu konuda konunun uzmanlarıyla, Kürt
aydınlarının da katılımıyla değişik toplantılar yaptık. Dünyadaki uygulamaları
inceledik. Çocuğun ilk iki veya üç okul yılında eğitimini asıl olarak anadilde
yapması, paralel olarak resmi dili de öğrenmesi, üçüncü veya dördüncü sınıfta resmi
5 https://www.haberler.com/kemal-kilicdaroglu-na-canli-yayinda-canan-13602266-haberi/
6 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/suskunlugunu-cumhuriyete-bozan-kaftanciogluna-gore-chp-ic-

tartismalarla-bogulmak-isteniyor-basaramayacaklar-1767379
7 https://www.aydinlik.com.tr/haber/ingiliz-istihbaratinin-denetimindeki-pkk-ya-yakin-kurulusla-acilim-

toplantisi-218699
8 https://www.democraticprogress.org/

dile geçmesi, bir çözüm yolu. Kürt meselesinin çözüm yeri, meclistir. Özellikle bu
sorunun çözümünde aydınların desteğine çok ihtiyaç bulunuyor. Evet, bu sorunu biz
çözeriz.”9
Bu sözlerin tercümesi:
Kürt çocuklar, ilkokulun ilk üç sınıfında anadilleri Kürtçe ile eğitimi yapsınlar, bu arada
Türkçe de öğrensinler şeklindedir.
Tıpkı, şimdiki Türkçe eğitimde yabancı dil olarak İngilizcenin öğretilmesi gibi…
Çocuklar, dördüncü sınıftan sonra resmi dille (Türkçe) eğitime devam etsinler.
İlk üç sınıfta anadilleri Kürtçe ile eğitim yapan çocukların, dördüncü sınıftan itibaren
Türkçe eğitim yapmaları mümkün müdür?
Hiç örneği var mı dünyada?
Kimi kandırıyorsun Bay Kemal?
Bu öneri hayata geçirildiğinde, çocukların Türkçeyi yabancı bir dil gibi anlayıp
kavrayamayacakları, dolayısıyla eğitimlerini Türkçe sürdüremeyecekleri son derece
açıktır.
İşte o zaman turpun büyüğü heybeden çıkartılacaktır:
“Madem Türkçe öğrenemiyorlar, eğitimlerine Kürtçe devam etsinler” denecektir.
O gün bunu DPİ mı der yoksa Dersimli Kemal mi onu bilemem…
***
Benim gördüğüm Kemal Kılıçdaroğlu’nun küresel güçlerden aldığı görevi her koşulda
yerine getirdiğidir.
Konteynerden çöp toplayan çocukları kamuflaj olarak kullanıyor.
O bakımdan takdir ederim kendilerini…
Yüzünden hiçbir şey anlayamazsınız, masum bir cemali vardır…
***
Başka bir konuya geçmiyoruz:
Erol Manisalı Hoca, Cumhuriyet’teki köşesinde, “ABD, AKP ve Gülen’i neden
kapıştırdı?” başlıklı bir makale yazdı.

9 https://www.posta.com.tr/yazarlar/oral-calislar/kilicdaroglu-ile-beyin-firtinasi-2277670

Konumuzla doğrudan ilgilidir.
Manisalı, şu harika tespiti yaparak, kendi sorusunu yanıtladı:
“‘İranlaşma’ korkusu mu?
Öyle ya, Paris’te mekân tutan bir molla, İran’a döndüğünde İslamcı bir devlet kurarak
ABD’nin çıkarlarına büyük zarar vermiş, hatta Çin’in küresel egemenliğine dolaylı yoldan
katkı sağlamıştı.
Şimdi bir Recep Tayyip Erdoğan İslam (ve Arap) dünyasında fazla öne çıkarsa riskli
olabilirdi! Zayıf da olsa Ankara’nın ileride “İranlaşma” olasılığı vardı. Tahran’ın bu hale
geleceğini 1970’lerde kimse tahmin etmezdi.
İşte bu nedenle, Türkiye’deki “siyasal İslamcıları ikiye bölmenin”, riskleri ortadan
kaldırmak için yararlı olacağı düşünüldü.”10
ABD, AKP ile FETÖ’yü birbirine düşürdü ama her ikisini de elde tutmayı başaramadı.
AKP, Avrasya’ya doğru rota değiştirdi.
Bu yüzden, küresel güçlerin AKP’yi iktidardan düşürmek birinci işleri haline geldi…
***
Konumuzla ilgili bir haber daha göstermek istiyorum:
ABD merkezli düşünce kuruluşu Rand Corporation’in Türkiye Raporu’nu İngiliz haber
ajansı BBC’den, 11 nolu dipnotu açarak öğrenelim.11
Bu raporda çok açık görülüyor ki; askeri darbelere hiç de yabancı olmayan Türk halkının
aklına, bir askeri “darbe” ile AKP’nin iktidardan uzaklaştırılabileceği olasılığı getiriliyor.
Öte taraftan, ABD Başkanlık Seçimlerinde yarışı önde götüren Biden de: “Başkan
seçilirsem Erdoğan’ı darbeyle değil seçimle devireceğim, muhalefete destek
vereceğim”12 ifadelerini kullanarak, “darbe” seçeneğinin unutulmaması gerektiğine
vurgu yapıyor.
Küresel güçler, son yıllarda darbeler yerine; “turuncu devrimler”, “yaratıcı yıkıcılık”,
“sivil itaatsizlik” ve “varoluşçu kaos” gibi eylemlerle, hedef aldıkları ülkelerin
rejimlerini istikrarsızlığa düşürülerek değiştirmeyi deniyorlar…
Bu tehditlere ilave olarak, Doğu Akdeniz’de gaz arayan Türkiye’ye karşı yapılan bütün
askeri tatbikatlarda ABD’nin öncü rol oynadığını görüyoruz.
10 https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/erol-manisali/abd-akp-ve-guleni-neden-kapistirdi-1766066
11 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-51552464

https://odatv4.com/erdogani-darbeyle-degil-secimle-devirecegim-15082003.html12

Erdoğan’ı rakiplerine kaptıran ABD; PKK ve FETÖ silahlarından ise umduğunu bulamadı.
Bu yüzden kendisine, Türkiye içerisinde yeni bir “ortak” yaratmaya çalışıyor.
Öyle anlaşılıyor ki, BOP Eş Başkanlığından ayrılan Erdoğan’ın yerine, Kemal
Kılıçdaroğlu talip olmuştur.
Y-CHP’nin “İkinci Kürt Açılımı”na ABD’den daha hevesli görülmesinin başka ne anlamı
olabilir.
***
Yakın geçmişte, Dersimli Kemal’in “Kürt açılımı” konusunda AKP’ye “açık çek”
verdiğini unutmadık.
Kılıçdaroğlu, eskiden beri terör sorununu “Kürt Sorunu” olarak kabul ettirmek
ve TBMM çatısı altında çözmekten yanadır.
Böylece PKK’yı, Türkiye Cumhuriyeti ile muhatap
yaparak meşrulaştıracaktır ve taraf haline getirecektir.
HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a, “şeref madalyası” takması, yerel
yönetim seçimlerinde HDP’nin verdiği desteğin diyetini ödemek için değildir.
Egemenliğimizi tehlikeye atan İstanbul Sözleşmesi’ni ölümüne savunması da boşuna
değildir..
İstanbul Sözleşmesi ile kurulan GREVİO örgütünün Değerlendirme Raporunda geçen
“Kürt kadınlar”13 ifadesini ”etnik ayırımcılığın” çok ötesinde olmasına rağmen,
görmezden gelinmesi manidardır.
Bir bakıma, gelecekte yapılması planlanan önemli işlerin ön hazırlığıdır.
Y-CHP’nin bu konulara yanaşmaması, konteynerden çöp toplayan çocukların gündemi
doldurmasından olabilir mi?.
***
Bay Kemal, Türkiye, İran, İrak ve Suriye toprakları üzerinde kurulması planlanan
“Bağımsız Kürdistan”ın (İkinci İsrail) kuruluşunda görev almış küresel güçlerin bir
elemanıdır.
Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile gizli-açık ittifak yapması, bunun en çarpıcı
kanıtıdır.

13 https://chp-muhalefethareketi.biz.tr/2020/08/10/istanbul-sozlesmesi-yasatmaz/

Eşi Selvi Hanımı, Demirtaş’ın eşi Başak Hanım ile birlikte tiyatroya göndermesi, “kadın
dayanışması”nın çok ötesinde bir etkinliktir.
CHP seçmeninin iradesine saygı duymayan Dersimli Kemal’in, kayyum atanan
belediyelerin avukatlığını yapması, halkın iradesine duyduğu saygıdan olamaz.
Sürekli “seçimle gelenlerin seçimle gitmesi” fikrini tekrar etmesi, teröristlere kalkan
oluşturma çabasındandır…
ABD’nin arayıp da bulamadığı kaftan Kemal Kılıçdaroğlu’dur ve o hala Ulu Önderimiz
Mustafa Kemal Atatürk’ün koltuğunda oturmaktadır…
***
Ana Muhalefet partisinin başında, temsil ettiği ideolojiye ihanet eden, işbirlikçi bir adam
oturursa, AKP’yi iktidardan düşürmek mümkün olabilir mi?
İktidar olmadığı halde, muhalefette iken bile oy kaybeden14 bir lider, dünyanın hiçbir
yerinde partisinin başında durabilir mi?
Seçmenin partiye küsmesi bir yana, on binlerce CHP üyesi partiden istifa15 edip
ayrılması karşısında; Bay Kemal ile işgal mangasında görevli arkadaşları oralı bile
değiller…
AKP’nin son yerel seçimlerdeki başarısızlığını, Y-CHP’nin “başarısı” olarak yutturmayı
başaran KK, bir dönem daha CHP Genel Başkanlığına seçilmekle, sadece partililere
zaman kaybettirmiş olmuyor; aynı zamanda Türkiye’ye güvenlik sorunu da yaratıyor…
AKP gibi bu ülkeyi kötü yöneten bir iktidarı, Y-CHP ile düşürmek bu nedenlerle imkânsız
hale gelmiştir.
9 yılda 9 seçim kaybettiği halde, koltuğunda oturmaya ısrarlı ve yüzsüz ve pişkin bir
siyasetçi, dünya siyaset tarihinde hiç görülmemiştir…
Tekrarlamaktan dilimde tüy bitse de söylemeye devam edeceğim:
CHP’deki “10 Aralık Hareketi”nin işgali kırılmadan, AKP iktidardan düşürülemez!..

14 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/metropollun-son-anketinde-carpici-sonuclar-akp-ve-mhp-

6043740/
15 https://www.aydinlik.com.tr/haber/yarkadas-parti-ilkelerinden-uzaklastikca-uye-kaybediyoruz-218475

“BİZİM OĞLANLAR” İLE “ANKARA’DAKİ ADAMIMIZ”!..
12 Eylül Darbesi’ne iki yıl vardı.
1978 başında CHP, AP’den kopan ve bakanlık karşılığında desteğini veren 11’lerin
sayesinde iktidara geldi.
Kabinesini açıklayan Ecevit, güvenoyu verdikleri için Meclis’e teşekkür etmişti.
Beyaz Saray’da; 22 yıl sonra Nobel Barış Ödülü’nü alacak olan Demokrat Başkan Jimmy
Carter vardı.
Sovyetler Birliği, Marksist hükümetin isteği üzerine ve Sovyet Lideri Leonid Brejnev’in
emriyle, 24 Aralık 1979’da Afganistan’ı işgal etmişti.
12 Eylül’e bir yıldan az kalmıştı…
***
CHP Genel Başkanı Ecevit, Batı’dan kredi arayışı içerisindeydi ama bulamıyordu.
Dünya Bankası ve İMF’nin “İstikrar Paketi”ni uygulamamakta ise adeta direniyordu.
Hükümet, bir sürpriz yapıp ATAŞ Rafineri’sini kamulaştırdı.
Madenleri kamulaştıran yasa da bu dönemde çıkartılmıştır.
Cem Karaca’nın, Maden Yasası’na ithafen okuduğu, “Maden Ocağının Dibinde” isimli
şarkısı, her seferinde kitleleri coşturuyordu…
***

Demek öyle gerekiyordu ki:
Milliyetçi Cephe tarafından bir kez daha sırtına “komünist” damgası vurulacağı kesin
olan Karaoğlan, Sovyetler Birliği’ni “tehlike olarak görmediği” yönünde açıklama
yapmıştı.
Ecevit’in Batı karşıtı söylemlerini, Yugoslavya’ya dizdiği övgüler izledi.
Konuşmaları oldukça etkileyiciydi:
Batı’dan istediği yardımları alamayınca, “Duvarın öte tarafına atlarız” diyerek
efelendiği de olmuştur…
***
CHP uzunca aradan sonra, 1973 yılında da iktidara gelmişti.
Koalisyon ortağı MSP’nin Genel Başkanı Necmettin Erbakan, tüm yaşamı boyunca
olduğu gibi ABD’ye karşı dik duruyordu.
Hoca, antiemperyalistti…
ABD’nin yasaklamasına rağmen, Koalisyon Hükümeti haşhaş ekimini serbest
bırakmıştı.
ABD’nin karşı çıkmasına rağmen, Kıbrıs’a çıkarmayı yaptılar…
***
12 Eylül Darbesi’ne daha üç yıl vardı.
16 Ocak 1979’da İran’da Şah’ı devirdiler.
İmam Humeyni öncülüğündeki kitleler, bir ay sonra ülkedeki tüm Amerikan üstlerini
kapattılar.
12 Eylül Darbesi’ne daha iki yıl 5 gün vardı.
17 Eylül 1978’de Arap ülkelerinin lideri konumundaki Mısır, Camp Davit Anlaşması’nı
imzaladı.
Jimmy Carter gözetiminde imzalanan bu anlaşma ile bir Arap ülkesi ilk kez
İsrail’i resmen tanıyor ve işgal ettiği Filistin toprakları üzerindeki
varlığını meşru olarak kabul ediyordu…
***
O tarihlerde Hacettepe Üniversitesi öğretim üyelerinden Kemal Derviş, Dünya
Bankası’nda “uzman” olarak çalışıyordu.

Mesai arkadaşı Sherman Robinson ile birlikte “Turkey Growth and Trade”1 başlıklı
bir rapor hazırlayıp, Ecevit Hükümeti’ne sundular.
Raporun içeriği2 gerçekten korkutucudur:
Orada işaret edilen tavsiyelere uyduk; dönüp yaşadıklarımıza bakarak bir isimlendirme
yapmaya kalksak, rapora “İkinci Düyun-i Umumiye”3 demek, hiç de abartı sayılmayacak.
Darbe yapılmadan uygulamaya konulması imkânsız olan Derviş’in raporunu
kamuoyuna açıklamak, Demirel’e kısmet oldu!
“Önerileri” harfiyen uygulamak ise, 12 Eylül Darbesi ile ekonominin direksiyonuna
oturtulan Turgut Özal’a…
Raporun adı değiştirildi: 24 Ocak Kararları oldu…
***
Türkiye’de darbe yapabilmek için “ortamın elverişli olması” gerekiyordu.
Ne sevimli bir sözcük!
“Gladio”4 böyle günler için vardı; elinden geleni ardına koymuyordu:
Faili meçhul cinayet işleme konusunda üstüne yoktu:
12 Eylül’den önce 14 aydını katlettiler.
Sayelerinde 12 Eylül’den önceki iki yıl içerisinde 5 bin242 insanımızı kaybettik.
13 Eylül günü bıçakla kesilir gibi kesilen cinayetler, son yıl günde 20-30’a çıkmıştı…
***
Öte yandan, 1975 yılında kurulan ASALA5 terör örgütü de görevinin başındaydı:
Darbeden önce işlemeye başladığı cinayetlere, darbeden sonra da devam etti.
31 diplomatımızı katlettiler…
Küresel güçler, kamuoyunu darbe rejiminin devamlılığına inandırmak için, başka bir
örgütü daha sahaya sürdüler:

1 http://documents1.worldbank.org/curated/pt/492391468779376270/pdf/multi0page.pdf
2https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/40-yilinda-12-eylul-1-1765356
3 https://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCy%C3%BBn-%C4%B1_Um%C3%BBmiye
4 https://odatv4.com/-gladioyu-bir-de-benden-dinleyin–0901101200.html
5 https://tr.wikipedia.org/wiki/ASALA

PKK.
Kürdistan İşçi Partisi (PKK),1978 yılında Lice’nin Fis köyünde Abdullah Öcalan ve 21
arkadaşı tarafından6 kuruldu.
Son yıllarda Suriye’nin kuzeyinde ABD’nin “kara gücü” olarak görev yapmayı kabul
eden PKK’nın (PYD) terör faaliyetleri bugüne kadar devam etti.
ABD’li komutanlara plaket vererek teşekkür etmeyi adet haline getirdiler.
Son yıllarda maaşları için, Amerikan Kongresi’nde bütçeden pay ayrılıyor.
ABD; kontrolündeki bölgelerde petrol gelirlerini PKK/PYD’ye bırakmış!
Devletin verdiği rakamlara göre; PKK, 1984 ve 2020 arasında polis, asker, korucu gibi
güvenlik görevlisi 8 bin 128 insanımızı şehit etti.
Örgütün bugüne kadar toplam 43 bin 19 üyesi öldürüldü7…
***
Saat:00.40.
Takvimler 12 Eylül 1980’i gösteriyordu.
Ecevitçi olduğu da söylenen Genelkurmay Başkanı Org. Kenan Evren liderliğinde ve
emir-komuta düzeni içerisinde; TSK, yine Evren’in ifadesi ile yönetime “el koymak
zorunda kaldı”…
“Bizim oğlanlar başardı” gibi!..
Darbe sırasında Başbakan Demirel olduğu için, güya darbe ona (sağa) karşı yapıldı!
Dünyada ve Türkiye’deki koşullar aşağı yukarı özetlediğimiz gibiyken, Ecevit’in tarifi
ile: Bir seyirlik oyun saydık devleti/Bıraktık oyuncuların eline/Düdük çaldı oyun
bitti/”haydi” denildi “herkes evine”8 …
Siyasi parti liderlerini o gece toplayıp Hamzakoy’da misafir ettiler.
Aralarında benim9 de olduğum 650 bin yurtseveri, gözaltına alıp askeri cezaevlerine
tıktılar…

6 https://tr.wikipedia.org/wiki/PKK
7https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/nedim-sener/pkknin-kanli-bilancosu-41602798
8 https://simgesiir.wordpress.com/tag/b-ecevit/
9 O dönemin gençliğini doğru tanımak ve anlamanız bakımından; 24 yaşında sıradan bir genç olarak, kendimi

örnek gösteriyorum. Bu karşılaştırmayı bugünün gençliği ile bizim dönemin gençliği arasında bir kıyaslama
yapmak bakımından oldukça önemli görüyorum. Takip eden bağlantıyı açarak; hem özgeçmişimi

Türkiye’nin umut vaat eden gençlerini körelttiler, bu vatan hainleri, adeta bir kuşağı yok
ettiler…
***
Gelelim değerlendirmemize:
24 Ocak Kararları’na uyularak 40 yılda 68 milyar dolarlık özelleştirme yapıldı.
Son 18 yılda, yapılan özelleştirmelerin tutarı 60 milyar dolardır.
Toplanan vergiler ve özelleştirmelerden elde edilen bu paralar ne oldu diye bana
sormayın; zira çoğu dışarıdan alınan borçların faizi olarak tefecilere ödendi!
Ocak 2003-Kasım 2019 aylarını kapsayan AKP döneminde dış borç için ödenen toplam
faiz 169 milyar 181 milyon dolara kadar çıktı.
Başka bir söyleyişle saatte ödenen faiz 11 milyon lirayı buldu10…
***
Vatandaşın durumu nedir, sorusuna şöyle bir yanıt verebilirim.
“Hazine garantisi” ve Lonrda’daki “mahkemelerin güvencesi” ile dolar üzerinden
alacaklı olan vatandaşlarımızın durumu gayet iyidir!
Hamdolsun!
Milyonerlerimizin sayısı 255 bini gördü.
40 yıl önceki durumumuz çok da iyi değildi:
Örneğin; asgari ücret milli gelirin yüzde 3-4 üzerinde idi, şimdi yüzde 40-45 altındadır.
Çok şükür!
Nüfusumuz 83 milyonu buldu da 61.6 milyon yurttaşımız, yani her 4 kişiden 3’ü
borçludur…
***
12 Eylül Darbesi’nin hazırladığı “güven ortamı”nda; yurtsever Devrimciler ile Ülkücüler
cezaevlerinde iken:
1402 Sayılı Yasa ile kamu kurumlarından atılanların yerlerine, daha sonra “İlımlı İslam”
kavramını ortaya atıp savunacak olan “Siyasal İslamcılar” doldurulmuştur.

öğrenebileceksiniz hem de makalelerimi topladığım 8 adet e-kitabımı “pdf formatı”nda ücretsiz indirip
edinebileceksiniz. https://chp-muhalefethareketi.biz.tr/wp-content/uploads/2020/05/ekitap1.pdf
10 [10] https://www.sozcu.com.tr/2020/ekonomi/saatte-11-milyon-faiz-odendi-5580838/

Buna paralel olarak; “Bir kültür ve üst kimlik ile ırkı ya da etnisiteyi ifade eden Türk,
Kürt kavramlarını İslam potasında eritmeye hizmet ettiği”11 savunulan “Türk-İslam
Sentezi” tartışmaları kamu kurumlarına sokularak, laiklik ilkesine aykırı davranma
sıradan olay haline gelmiştir.
Bu yolla, geçmişte emperyalizme ileri karakol görevi yapmakla itham edilen tarikatların,
devletin kurumlarına sızmasına göz yumulmuştur.
Daha sonra FETÖ adını alacak olan örgütün üyeleri, “başı secdeye giden” kamu
görevlileri olarak, özel korumaya mazhar olmuşlardır.
Devletin istihbarat örgütleri uyutulmuştur!..
Arkalarından CİA’nın desteği olan bu hainler, belli makamlarda kamu gücünü ellerine
geçirene kadar gizliliğe ödünsüz uymuşlardır…
***
Ne yazık ki, Fetullahçılar; TSK, Emniyet, Jandarma, MİT ve Yargı’da kilit noktaları ele
geçirmeyi başardılar!
Kontrol ettikleri makamların gücünü kullanıp; komplolar kurarak, pek çok alanda
rakiplerini elediler.
Bu “abdestli hainler”, her türlü sahtekârlığı yaparak, binlerce insanın mağduriyetine
sebep oldular.
Devletin kozmik odalarını girdiler; sırlarımızı çalıp, düşman devletlere sattılar.
Devletimizin yurtdışındaki yabancı istihbarat servisleri ile terör örgütlerine yerleştirdiği
(sızdırdığı) 813 yurtsever görevlimizin tamamına yakını şehit
edilmesinin sorumlusu bunlardır12…
***
12 Eylül 1980 Darbesi, sanki 15 Temmuz 2016 tarihinde yapılacak olan Darbe
Girişimi’nin ön hazırlığı gibiydi.
15 Temmuz akşamı:
Bu “kripto” FETÖ’cüler; saklandıkları köstebek yuvalarından fırlayıp, Türk halkına ateş
açtılar.
TBMM’ni bombaladılar.

11 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/582105
12 https://www.aydinlik.com.tr/kozmik-oda-ihaneti-ve-813-sehit-sabahattin-onkibar-kose- yazilari-haziran-
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Türk askeri ve polisine kurşun sıktılar.
Bu hainler:
Daha önce TSK’ya sızan, asker elbiseli bu CİA ajanları, PKK’ya karşı yapılan
operasyonlarda güya bizimle istihbarat paylaşacaklardı.
Tam tersini yapıp, operasyonlardan PKK’ya haber verdiler.
Fakir-fukaradan toplanan vergilerle alınan silah, araç ve gereçler boş dağların
bombalanması ile zayi edilmesine sebebiyet verdiler…
“Bu kadar haini hangi fidanlıkta yetiştik?” diye sorarsanız eğer, cevap olarak derim ki:
“Bizim oğlanlar” ile “Ankara’daki adamımız” var oldukça, daha çok kuşaklar
kaybederiz!..
Netekim…

ÇOK KORKUYORUM!..
Pek çok kişi gibi ben de; “Millet İttifakı”nın Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin 4
Eylül günü Sıvas’ta yapacağı açıklamayı merakla bekliyordum.
O gün geldi çattı.
Televizyonun karşısına geçtim, dikkatlice dinlemeye başladım.
İnce, “Bin Günde Memleket Hareketi”ni şu sözlerle tarif etti:
“Biz bir muhalefet hareketi değiliz.
Parti içi muhalefet hareketi hiç değiliz.
Bizim derdimiz muhalefete muhalefet etmek hiç değildir.”1
Fizik öğretmeni Muharrem, başlattığı hareketin ne olmadığını anlattı ama ne olduğunu
anlatamadı nedense!..
Doğrusunu söylemek gerekirse; ben bu dersi hiç anlamadım, parmağımı kaldırıyorum ve
bir kez daha anlatmasını istiyorum.

1 https://www.trthaber.com/haber/gundem/ince-biz-parti-ici-muhalefet-hareketi-degiliz-513889.html

Öğretmenim, sizi dinliyorum!..
***
“Demirel Başbakan.
12 ada konusunda Yunanistan ile yine sorun yaşanmış, karşılıklı kılıçlar çekilmiş. Ertesi
gün kabine toplanmış ve toplantı uzun saatler sürmüş. Dışarıda gazeteciler merakla
yapılacak olan açıklamayı bekliyor:
– Sayın Başbakan, Yunanistan Ege Denizi’nin bir Yunan gölü olduğunu iddia ediyor.
Cevabınız ne olacak?
– Ege bir Türk gölü değildir. Ege bir Yunan gölü de değildir. Ege zaten bir göl de
değildir!”2 demişti.
Muharrem, o dersi iyi dinlemişti!..
***
CHP’nin değişmez ve değiştirilemez Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, AKP Genel
Başkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısına çıkarttığı ilk Cumhurbaşkanı Çatı Adayı
“ekmek için” Ekmeleddin İhsanoğlu ile ilgili olarak aklımda kalanı söylüyorum:
Halen MHP Milletvekilidir ve “Cumhurbaşkanlığı Sistemine” geçilmesi için
Referandumda “evet” oyu vermiştir…
CHP Genel Başkanı sıfatı ile bir de Kılıçdaroğlu’nun hakkında söylediklerini hatırlayalım.
Onun için dedi ki:
“Bugün Ekmeleddin Bey cumhurbaşkanı olsaydı Ortadoğu’da bu felaket olmazdı.
Ekmeleddin Bey, Türkiye’nin yetiştirdiği ender bilim insanlarından biridir. Başka
ülkelerin, adına uluslararası yarışma düzenlediği, ödül verdiği bilim insanımızdır ama
yeteri kadar anlatamadık.”3
Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine; “Dersimli Kemal” ve “Bay Kemal” şeklinde hitap
edilmesinden gurur duyuyor.
Bu niteleme zaten kendisine ait, bu yüzden ben de zaman zaman kendisine böyle hitap
ediyorum.
Bay Kemal, Muharrem İnce’den önce Abdullah Gül’ü aday göstermek istemişti; fakat bu
planını İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı bir televizyon programında:

2 https://www.milliyet.com.tr/gundem/demirelin-unutulmayan-sozleri-2075042
3 https://www.yenisafak.com/gundem/kilicdaroglundan-erdogana-oy-veren-ihsanogluna-destek-3553443

“HDP’nin de içinde yer aldığı İYİ Parti, CHP ve SP’nin de bir araya gelerek
hepimizin Abdullah Gül’ü çatı aday göstermemiz istendi” diyerek bozmuştu…4
Bundan sonra “Gel bakalım Muharrem İnce buraya” denmişti…
***
Kendi adaylığının konuşulmasından hiç hoşlanmayan Dersimli Kemal’in, Cumhurbaşkanı
arayışı, o gün bugün devam etti.
Nasıl bir Cumhurbaşkanı adayı aradığına ilişkin sorulara verdiği cevaplarda, dönüp
dolaşıp hep Abdullah Gül’ü tarif etti:
“Sorumlu bir devlet adamı” çerçevesinde “yaptığı açıklamalar son derece değerli,
son derece önemlidir” dedi.5
Hatta “Abdullah Gül tarafsız cumhurbaşkanlığı yaptı. Saygı duyuyorum” bile dedi…6
Bu utanmaz adam, bu rezil; CHP seçmeninin gözünün içerisine baka baka, Abdullah
Gül’ün Cumhurbaşkanlığını “tarafsız” olarak bitirdiği yalanını dahi söylemiştir…
***
Cılız da olsa gelen tepkiler üzerine, biraz geri adım attı:
“Bu konuda bize gelen hiçbir şey yok. Olmayan bir konuda bir düşünce beyan etmemizin
mantığı yok. Soru şu: Abdullah Gül’den neden bu kadar korkuyorlar?” ifadelerini
kullandı.7
Sanki Abdullah Gül’den sadece AKP’liler korkuyormuş gibi “korku” sözcüğünün fiil
çekimini yapmaya başladı.
“Abdullah Gül’ün ismi geçince korkuyorlar, neden korkuyorsunuz?” dedi…8
Arkadaş!
Abdullah Gül’den korkanlardan biri de benim.
Ondan neden korktuğumu anlatayım da dinleyin:

4 https://www.sabah.com.tr/video/turkiye/aksenerden-abdullah-gul-itirafi
5 https://www.haberturk.com/chp-genel-baskani-kilicdaroglu-gul-un-aciklamalarini-degerlendirdi-1940628
6 https://www.aydinlik.com.tr/amiral-cetin-den-kilicdaroglu-na-abdullah-gul-tepkisi-politika-mart-2018-1
7 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202008171042665838-kilicdaroglu-abdullah-gulden-neden-bu-kadar-

korkuyorlar
8 https://aydinlik.com.tr/haber/kilicdaroglu-ndan-abdullah-gul-yorumu-neden-korkuyorlar-217391

Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Chatham House9 adlı düşünce
kuruluşunun “2010 Devlet Adamı” ödülü, düzenlenen törenle İngiltere Kraliçesi 2.
Elizabeth tarafından Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e verilmiştir. 10
Chatham House, öyle her önüne gelene ödül vermiyor!..11
İngiltere’ye bağlılığını ispatlayacaksın…
Bu yüzden İngiliz Kraliçe’sinin ödül verdiği adamlardan korkarım…
***
Abdullah Gül’den gerçekten korkuyorum inanın:
Gül, 17 Mayıs 2006’daki Danıştay suikastının hemen ardından, Başbakan Yardımcısı ve
Terörle Mücadele Yüksek Kurulu Başkanı sıfatıyla, Emniyet ve MİT yöneticilerini
toplayıp, onlara ne demişti anımsadınız mı?
Ben söyleyeyim:
“Delillendirin, savcıya anlatın”, hepsi yakalansın, hepsi yargılansın” demişti…12
Bir karşılaştırma yapasınız diye hatırlatmıyorum.

9 Chatham House veya diğer adıyla Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, 1920’de kurulan, dünya çapındaki

güncel meseleleri analiz etmek amacıyla hareket eden, Londra merkezli kâr amacı gütmeyen düşünce
kuruluşudur. Bu kuruluşun oluşturduğu bir kurala göre Chatham House toplantılarında konuşulan her şey
kamuoyuna açıktır ancak konuşmacıların kimliği gizli tutulur. Misyonlarının sürdürülebilir, güvenli, müreffeh
ve adil bir dünya kurmaya yardım etmek olduğunu açıklamışlardır.
Chatham House, 2009’da Foreign Policy dergisi tarafından ABD dışındaki en iyi düşünce kuruluşu seçildi.
Pennsylvania Üniversitesi’nin 2015 yılında yayımladığı bir rapora göre ise, Brookings Enstitüsünden sonra
dünyadaki en etkili ikinci düşünce kuruluşu seçilmiştir.
1. Dünya Savaşı’ndan sonra Almanya ile imzalanan Versay Antlaşması ile birlikte dünyada tekrar büyük ölçekli
bir savaşın çıkmasını engellemek için ülkeler arasındaki uluslararası diyaloğu etkin kılmak amacıyla
kurulmuştur. İlk önce Uluslararası İlişkiler Enstitüsü adıyla kuruldu. 1926 yılında İngiltere Kraliyet ailesinin
imtiyazını aldı. Bu imtiyazdan sonra ismine “Kraliyet” ibaresi eklendi ve “Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü”
adını aldı. Fakat ilerleyen yıllarda kuruluş, bulunduğu binasının ismiyle anılmasından dolayı Chatham House adı
daha yaygın hale geldi.
Hiçbir resmi kuruma bağlı olmadıklarını ve düşünce ve ifade özgürlüğüne önem verdiklerine belirten bu
kuruluş, 2005 yılından itibaren uluslararası ilişkilerde önemli katkılar veren kişilere veya sivil toplum
kuruluşlarına/liderlerine ödül vermektedir. Ayrıca her yıl çeşitli konferanslar düzenleyip raporlar
yayımlamaktadırlar.
(Bkz: https://tr.wikipedia.org/wiki/Chatham_House)
10 http://www.abdullahgul.gen.tr/sayfa/ziyaretler/ingiltere-ozel/chatham-house/
11 Ukrayna’daki Soros destekli turuncu darbenin lideri Viktor Yuşçenko ve Amerika’nın Suriye’den çekilmesine

karşı tavrıyla öne çıkan eski ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Chatham House’un ödül verdiği kişilerden bazıları…
(Bkz: https://www.ulusal.com.tr/gundem/chatham-house-ne-demek-iste-chatham-house-un-odul-verdigiisimler-h243418.html)
12 https://www.ulusal.com.tr/gundem/abdullah-gul-kumpasin-merkezinde-h20465.html

O davlar açıldıktan sonra, Kemal Kılıçdaroğlu; Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı
sıfatıyla: “Ordu darbecilerden temizlensin, yargı kararları beklensin, CHP’yi
darbecilerle birlikte göstermeyelim” şeklinde ifadeler kullanarak, sürece destek
vermişti…
Abdullah Gül, yıllar sonra kumpas oldukları ortaya
çıkan Ergenekon ve Balyoz davalarının tam ortasındaymış meğer!
Dersimli Kemal, şimdi “Abdullah Gül’den neden bu kadar korkuyorlar” diyor ya
anlatmaya devam edeyim o zaman:
Gül, Dışişleri Bakanı iken, Amerikalı yetkililerle 2 sayfa 9 maddelik “gizli” bir anlaşma
(plan) imzalamıştı.
Bugüne kadar yalanlanmamış olan bu anlaşmanın içeriği gerçekten korkunçtur!
Yemin ederim, idam cezası kalkmamış olsaydı ipe götürürdü insanı.
Bu yüzden o anlaşmanın içeriğini, 13 numaralı dipnottan13 dikkatlice okumanızı
istiyorum…
Lütfen…
***
Abdullah Gül gibi sinsi bir politikacının yanında bir de Dersimli Kemal gibi; ikiyüzlü,
yalancı ve oturduğu koltuğa ihanet eden hain bir adamın olduğunu düşünün.
Kendinizi boş verin de gelecek nesiller adına korkmaz mısınız? Ben korkuyorum…

13 2 Sayfa 9 Maddelik Gizli Anlaşma

“AKP hükümeti ile ABD arasındaki Gizli Planın örnekleri, zamanın Genelkurmay Başkanında, zamanın Kuvvet
Komutanlarında bulunuyor. Bu gerçeği onların ifadeleriyle bizzat biliyorum. Belgenin içeriğini 13 Temmuz 2003
günü bir basın toplantısı yaparak kamuoyuna duyurmuştuk.
Gizli Planın özeti şöyleydi:
– Türk askeri Irak’ın kuzeyinden dört ay içinde çekilecek.
– Sınır harekâtlarına son verilecek.
– PKK’ya karşı Türkiye içinde yapılacak askerî harekâtlar öncesinde, ABD askerî makamlarına haber ve bilgi
verilecek, izin alınacak. Aksi halde Türkiye’ye ambargo ve askerî yaptırım uygulanabilecek.
– ABD’nin İran ve Ortadoğu harekâtlarına aktif destek verilecek. Türk Ordusunun asker ve silah gücü indirilecek.
– Irak’ın kuzeyinde ilan edilecek olan sözde “Kürdistan” devleti, Türkiye tarafından resmen tanınacak.
– PKK yasallaştırılacak.
– Türkiye’de belediyelerin özerkleştirilmesinden sonra dört yıl içinde aşamalı olarak federasyona geçilecek.
– Kıbrıs’ta, Denktaş “Arafat modeli” uygulanarak devre dışı bırakılacak ve Annan Planı küçük değişikliklerle
uygulanacak.
– Ege kıta sahanlığı konusunda Türkiye, Yunan doktrinine daha esnek davranacak, Türk jetlerinin uçuş alanı
daraltılacak.
– Türkiye’nin Ermenistan ile ilişkileri iyileştirilecek, sınır ticaretinde Ermeniler lehine düzenlemeler yapılacak.
(Bkz: http://vatanpartisi.org.tr/genel-merkez/basin-aciklamalari/erdogan-gul-un-abd-ile- imzaladigi-2-sayfa-9maddelik-gizli-plani-aciklamali-26600

İKİNCİ KURTULUŞ SAVAŞIMIZIN ÖNCÜLERİ!..
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan’ın “Ege’de karasularını 12 mile çıkartması
savaş nedenidir” dedi.
Fransa’nın tavrı Yunanistan’dan yana oldu.
Mısır, Yunanistan ile yaptığı “deniz yetki alanları anlaşması”nı (MEB) Meclis’inden
geçirdi.
Almanya, arabulucu rolünü oynamaya devam ediyor; sorunlarınızı masada çözün diyor.
Son tahlilde Almanya da Avrupa Birliği üyesiYunanistan’ın yanında olacaktır.
Etrafımızda, dost ülke yok gibidir dense yeridir…
***
Sismik araştırma gemisi Oruç Reis, Doğu Akdeniz’de petrol ve doğal gaz aramaya devam
ediyor.
Donanmamıza ait 50’den fazla savaş gemisi ve fırkateyn Oruç Reis’i koruma görevi
yapıyor.
Savaş uçaklarımız ile deniz altılarımız da tayakkuzdadır.
NATO, bir gün bizimle, bir gün Yunanistan’la tatbikat yapıyor.
Askerler, tatbikat savaşılacak ülkeye karşı yapılan provadır diyor…
***

ABD’nin Başkan Adayı Biden, sözünü esirgemedi.
Seçilirse Türkiye’de muhalefetle işbirliği yaparak, Erdoğan’ı iktidardan düşüreceklerini
duyurdu.
Muhalefet, bu sözlere beklenen tepkiyi veremedi!
Biden, bu defa yapılacak hükümet değişikliğini “darbe” ile olmayacağını da eklemeyi
ihmal etmedi.
Biden, sadece ABD’nin başkan adayı sıfatıyla konuşmuyor; seçildiğinde sevincimizden
kurbanlar kestiğimiz -gizli Müslüman ve Türk dostu ilan ettiğimiz- bir önceki ABD
Başkanı Obama’nın yardımcısıydı.
Obama, Büyük Ortadoğu Projesi’ni (BOP) uygulamaya koyarak, Ortadoğu ve Kuzey
Afrika’da yüzbinlerce Müslümanın ölümünden sorumlu bir siyahi başkandı.
Dolayısıyla, -27 Mayıs hariç- bugüne kadar yaşadığımız bütün darbelerin arkasında
ABD’nin olduğu en yetkili ağızdan bir kez daha itiraf edilmiş oldu.
FETÖ’nün ABD için ne kadar önemli aparat olduğu ve 15 Temmuz Darbe Girirşiminin
arkasında “dost Amerika”nın olduğu bir kez daha kanıtlanmış oldu…
***
Doğu Akdeniz’deki askeri hareketliliğin ne anlama geldiğini anlayabilmek için ABD’nin
Doğu Avrupa’daki hamlelerine de bakmak gerekir:
Son yıllarda kaya gazı üretimi ile dünya doğal gaz liginde öncü rol almak peşinde olan
ABD, Yunanistan’ın Dedeağaç kentinde inşa edilecek olan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG)
terminali ile Doğu Avrupa ülkelerinin gaz ihtiyacını karşılamayı planlamış.
ABD’nin Dedeağaç’a askeri üs kurulması için de Yunanistan gerekli izinleri vermiş.
Bulgaristan, projeye yüzde 20 oranında ortak edilmiş.
Yunanistan’ın Gastrade şirketi ile Bulgaristan’ın Bulgartransgaz şirketi bu projeyi
birlikte yürütecekler.
Dedeağaç’tan boru hattı ile Bulgaristan’a taşınacak olan LNG, oradan da Doğu Avrupa
ülkelerine satılacakmış.
Böylece Avrupa ülkelerinin Rus doğal gazına olan bağımlılıkları en aza indirilecekmiş…
***
Rusya, Mavi Akım’dan sonra Karadeniz’in altından Türkiye’ye bağlanan ikinci boru
hattını (Türk Akımı) Avrupa’ya doğal gaz akışını sağlamak için inşa etmiştir.

ABD, Dedeağaç LNG Projesi ile aslında Rusya’nın doğal gaz pazarına gözünü dikmiş
oluyor.
Son zamanlarda Rusya ile yakınlaşmış olan Türkiye’nin, Doğu Akdeniz’de gaz aramasına
da aynı nedenlerle engel olunmak isteniyor.
Bölgenin en büyük doğal gaz tüketicisi olan Türkiye’nin, doğal gaz bulması ABD ve
uydusu durumundaki ülkelere olan bağımlılığını azaltacaktır.
ABD, Türkiye pazarını elinden kaçırmak istemiyor.
Ayrıca Rusya’nın her türlü etkinliğini azaltmak için kurulan NATO’nun, ikinci büyük
ordusuna sahip bir ortağını da kaybetmesini kimse istemiyor.
ABD, doğal gaz savaşlarının arkasında bu nedenlerle duruyor…
***
Türkiye’nin Karadeniz’den sonra Doğu Akdeniz’de de doğal gaz bulması halinde, enerji
bakımından dışarıya olan bağımlılığı büyük ölçüde ortadan kalkacaktır.
Bu durum ABD’nin işine gelmiyor.
Ayrıca doğal gazı boru hattını Türkiye’ye kadar getiren Rusya ile rekabet etmesi çok
kolay olmayacaktır.
Bunun anlamı ABD’nin Avrupa ve Ortadoğu’da eski etkinliği kalmayacak demektir.
83 milyon nüfuslu Türkiye’nin güçlü bir ülke olarak sahada yer alması, ABD’nin BOP’tan
sonraki ikinci büyük planı olan enerji konusundaki hesaplarına da darbe vurulması
sonucunu doğuracaktır.
Denebilir ki Doğu Akdeniz’deki sismik araştırmalar, dünya dengelerini değiştirecek
niteliktedir.
Hiç kuşku yok ki, kartların yeniden karılması, Doğu Akdeniz’de hidro karbon (doğal gaz
ve petrol) kaynakları bulunması ile başlayacaktır.
Bu şekilde emperyalizme olan bağımlılığımız önemli ölçüde kırılmış da olacaktır.
İkinci Kurtuluş Savaşımızın öncüleri durumunda olan; iki sismik araştırma gemisi ile üç
sondaj gemimize gözümüz gibi bakmamız gerekir…

DOĞAL GAZ!…
Kim ne derse desin, enerji ihtiyacının yüzde 72’sini dışarıdan karşılayan
Türkiye’nin, 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmesi heyecanlandırıcı bir
olaydır.
Zira enerji tüketimimizin yüzde 29’u doğal gazla karşılanmaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 21 Ağustos 2020 Cuma günü açıkladığı bu keşfin, bize ait
Fatih sondaj gemisi ile gerçekleştirilmiş olması ayrı bir gurur kaynağımızdır.
Geçmişte (2002, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012 ve 2013 yıllarında) çoğu genel
seçimler öncesine rast getirilen benzer açıklamaların “fos” çıkması, haklı olarak bu son
açıklamaya pek çok kişinin temkinli yaklaşması sonucunu doğurdu.
Muhaliflerin müzminleri, peşinen bu keşfin akıbetinin de öncekiler gibi olacağını kabul
edip, abuk sabuk açıklamalarda bulundular…
Yakışmadı tabii ki…
***
Asıl tuhaf açıklama; CHP TBMM Grup Başkanlığı’ndan geldi:

“Milletvekillerimizin Cumhurbaşkanı’nın bugün (dün) yapacağı açıklamalar hakkında
yazılı ve görsel medyaya açıklama yapmamaları, sosyal medya üzerinden görüş
bildirmemeleri önemle rica olunur”1denildi.
Belli ki, Kılıçdaroğlu CHP milletvekillerinin bu keşiften duydukları sevinci, Türk halkıyla
paylaşmalarını istemedi.
Olumsuz ve eleştirel görüş bildirilmesine ise bir şey demedi nedense.
Nitekim CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke:
“Varsa o kaynak, Türkiye’ye kalkınma getirir mi sorusunun cevabı hayır olduğu için
endişeliyim. Böylesi yatırımların faydası, ekonomik olarak halka yansımayacak. Enerji
kaynağı bulunmuş olsa dahi ortaya çıkacak olan, bunun bir yatırıma dönüşmesi süre
alacaktır. Yapılacak olan sözleşmeden faydalanacak olan, halk olmayacaktır.”2
Böke’nin açıklamasının ardından; Sosyal Medyada Y-CHP kanadından benzer utanç
verici açıklamalar gelmeye devam etti…
Y-CHP’ye pek yakıştı doğrusu…
***
Gerçek neyse odur ve öyle kalacaktır; hiç şüphe yok ki, bizim buradaki tartışmalarımızla
değişecek değildir.
Benim asıl dikkatimi çeken; Erdoğan karşıtlığının 18 yılda insanların ruh
sağlığını tedavi edilemeyecek ölçüde nasıl bozmuş olduğudur.
Düşünebiliyor musunuz, temel bilgileri ve referansları olmayan bir konuda; sırf
Erdoğan’ın artı hanesine yazılmasın diye, gerçek bir olayı “yalan” olarak ilan edip
paylaşabilmektedirler.
Kısa bir süre sonra, yalancılıkları ortaya çıkınca, sanki onlar böyle bir söz söylememişler
gibi pişkinliğe verebileceklerdir.
Az bir kısım muhalif; duygularının esiri olmadan, dünya basınını takip ederek gerçeği
öğrenme olanağına sahip iken, geri kalanın bunu yapamayıp akıl tutulması içerisinde
olmaları, üzücü olduğu kadar ülkemiz açısından yüz kızartıcı bir durumdur.
Hazır söz buraya gelmişken; insanlarımızın önemli bir kesimini insan olmaktan
çıkartan ve hırslarına esir edip “mankurt”laştıran, rakiplerini de parmağında oynatan
ünlü siyaset adamı Recep Tayyip Erdoğan’ı, bir kez daha şiddetle kınamadan geçmek
istemiyorum.

1 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/chpden-tepki-vermeyin-uyarisi-1760158
2 https://www.aydinlik.com.tr/haber/milletin-sevincini-paylasmadilar-216511

Ne işe yarayacaksa!
Eğer o muhterem, “kutuplaştırma siyaseti”ni (polarizasyon)3benimseyip yıllarca
uygulamasaydı, bizim mahallenin insanları bu rezil ve acınacak duruma
düşmeyeceklerdi.
Bir tespiti daha yapıp geçelim bu konuyu:
Kutuplaştırma siyasetinden her zaman Erdoğan kazançlı çıkmıştır ve hep o kazançlı
çıkacaktır.
Bunun nedeni ise son derece basit bir aritmetik hesap içerisinde yatmaktadır.
Kutuplaştırma siyasetine prim verildiğinde, başka bir ifade ile Erdoğan’ın “gündem
belirleme” ve “eleştiri yöntemine” aynı frekanstan cevap verildiğinde;
seçmenin yüzde 70’i onun tarafında kalacak, yüzde 30’u da karşısında kutuplaşacaktır.
Dolayısıyla bu işlemden daima AKP kazançlı çıkacaktır.
Geçmiş 18 yıl bize bunu somut örnekleriyle defalarca kanıtlamıştır.
Sonuç olarak denebilir ki:
Kılıçdaroğlu gibi Erdoğan’ın “kutuplaştırma siyaseti”ne kendini kaptıran zavallılar, AKP
iktidarına hizmet eder dururlar…
***
Konuyu fazla dağıttık galiba:
Anlamaya çalıştığımız asıl konu, temelde bir mühendislik alanıdır.
Televizyon programlarında konuşan uzmanların anlattıklarını anlayabilmek için de
bazı temel bilgilere sahip olmak şarttır.
Örneğin:
Eski Enerji Bakanı Berat Albayrak konuşmasında; 9. sondajda doğal gazı bulduk
dedikten sonra, Tanrı’ya şükretme faslına geçip, mikrofonu yeni Enerji Bakanına
uzattığında, Reis’in taraftarları avuçlarını dua için gökyüzüne çevirdi; karşıtları ise
kaşlarını çatıp yere baktılar.
Doğal gaz bulunan sahada; 10’uncu, 11’nci ve 12’nci kuyular açıldı mı?
Rezervin 320 milyar metreküp olduğu usulüne uygun olarak mı hesaplandı, yoksa
sadece bir tahmin mi?..

3 https://tr.qwe.wiki/wiki/Political_polarization

Kimsenin aklına bile gelmedi!..
***
Doğal gaz, adı üzerinde gaz halindeki bir yakıttır.
Lisenin laboratuvarda olsaydı; hacmini hesaplamak için; içerisinde bulunduğu
(geometrik) cismin eni ile boyunu ve yüksekliğini çarparak kaç metreküp olduğunu
bulurduk.
Yerin altında böyle bir imkânımız yok!
Kaldı ki:
“Petrol ve doğal gaz yeraltında kayaçların mikroskopik gözeneklerinin ve çatlakların
içerisinde bulunur. Petrolün yeraltında bir göl veya havuz içerisinde bulunduğu
düşüncesi doğru değildir. Petrol ve doğal gazın aranması jeoloji, jeofizik ve petrol
mühendisliği dallarının ortak çalışmasını gerektirir.
…
Gözenekli ortamda petrol ve gaz akışın fiziğini belirlemeye yönelik zorlu ölçümler, ileri
düzeyde matematik içeren hesaplamalar ve sayısal modelleme tekniklerinin kullanımını
gerektirir. İşin bu parçası da petrol ve doğal gaz mühendisliğinin üçüncü bir alt sınıfı
olan Rezervuar Mühendisliği’nin görev alanına girer.”4
Demek ki, bizim anlayabileceğimiz basitlikte bir iş değildir…
Reis’i de fazlası ile aşar bu konu; o sadece “prompter”de yazılanları okuyup geçebilir…
***
O halde, bu ülkenin sahibi olan bizlerin, biraz okuyup araştırmamız, sonra da konunun
uzmanlarını dinlememiz gerekir.
Siyasetçileri dinleyerek bir şey öğrenemeyiz!..
Tevazu yapacak değilim; galiba bu konuda önemli bir kesiminizden daha iyiyim!
İtirazı olanlar, buradan itibaren bu yazıyı okumayı bıraksalar kendileri için uyu olur!
Uzmanların anlattıklarından anladığım kadarıyla; doğal gaz rezervinin miktarını
hesaplayabilmek için birkaç kuyu daha açmak gerekiyor.
“Bu kuyularda, uzun süreli “akış testleri” yapmadan… Rezervuar itki mekanizmaları
belirlenmeden… Rezerv hesabında kullanılacak çok sayıda parametreyi (örneğin

4 https://web.itu.edu.tr/~yamanlar/faq_t/#4

formasyon hacim katsayısı vb.) belirleyecek basınç-hacim-ısı testleri yapılmadan…”
açıklanacak rezerv miktarlarının bilimsel bir değeri yoktur…5
***
Bir an için yukarıdaki işlem ve hesaplamaların yapıldığını, açıklandığı gibi Tuna1 alanında keşfedilen doğal gaz rezervinin 320 milyar metreküp olduğunu kabul edelim.
Bu kadarına bile sevinebiliriz elbette.
Zira bu bir başlangıç kabul edilebilir ve bu rezervden bize düşen “devlet payı” ile daha
sonra bulacağımız diğer kuyulardaki doğal gazı çıkartabiliriz.
Doğal gazın bugün itibariyle 1000 metreküpünün fiyatının 200 dolar olduğunu kabul
edersek; rezervin tamamının 64 milyar dolar olacağını kolaylıkla hesaplayabiliriz.
Ne yazık ki, bulduğumuz gazı 3500 metre (ilerleyen günlerde bu derinlik daha da fazla
olacaktır) derinlikten çıkartacak teknolojiye şu an itibariyle sahip değiliz.
Dolayısıyla, ya bu teknolojiyi transfer edeceğiz ya da yabancı şirketlere müracaat
edeceğiz.
Teknoloji transferinin maliyetinin 8 ile 10 milyar dolar arasında olduğu söyleniyor.
Reis:
“O kadar para bu iş için ayırabiliriz” diyorsa sorun yoktur.
Ayıramıyorsak, o zaman devreye 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu girecek demektir.
Yasanın 9. Maddesi ile böyle durumlar için Devlet hissesini, sekizde bir (1/8) olarak
belirlemişiz.6
Bu konuda AKP iktidarını dilediğiniz kadar eleştirebilirsiniz, Demokrat Parti’nin devamı
olduklarını defalarca söylüyorlar ya…
Gerçi 1954 yılında yürürlüğe giren 6326 Sayılı Petrol Kanununun 78. Maddesinde de
Devlet hissesi yine sekizde bir olarak hüküm altına alınmış olup, bu oran yeni yasada
değiştirilmemiştir.7
1950 ile 1960 yılları arasında iktidar olan Menderes’i eleştirmeniz bir işe yaramayacağı
için; Reis’in hızlı bir şekilde bu yasayı değiştirerek, Devlet hissesini makul bir orana
çıkartmasını rica edebilirsiniz…

5 https://www.sozcu.com.tr/2020/yazarlar/aytunc-erkin/tek-bir-kuyu-uzerinden-rezerv-aciklanmasinin-

bilimsel-bir-degeri-yok-6001944/
6 https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6491.pdf
7 https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.6326.pdf

Demek ki, yürürlükteki mevzuatımıza göre; bulduğumuz doğal gazın sekizde biri; yani 8
milyar doları Devlet hissesi olarak kasamıza girebilecektir…
***
Para konusunda sicili oldukça bozuk olan AKP, önümüzdeki günlerde bulunacak yeni
kuyulardaki doğal gazın çıkartılıp işletilmesi için, gerekli teknolojiyi satın alırsa, belki
kendini Türk Milletine affettirebilir.
Bu parayı da özelleştirmelerden elde ettiği gelirler gibi çarçur ederse, gelecek nesillere
ve Türkiye’ye çok yazık eder…
Benden söylemesi…

“ASOSYAL” MEDYA!..
Sabah kalkar kalkmaz ilk işleri şarja takılı “android” telefonlarını fişten çekmektir.
Bir kısmı, muhaliflere sövmekle görevlidir.
Bir kısmı, kurucu değerlerimizi aşağılamakla.
Doğrudan Atatürk’e hakaret edenler kesinlikle yurt dışındadırlar.
Yurt içerisindekiler, Atatürk’e pek yaklaşamazlar da İsmet Paşa’ya demediklerini
bırakmazlar….
Bir kısmı, kaba hatları ile “photoshop” kullanmayı öğrenmiştir; fotoğrafların kafalarını
montajlayıp, yandaşı oldukları parti veya kişilerin hatalarını düzelttiklerini ve bu şekilde
karşı tarafı iyice hırpaladıklarını sanırlar.
Bir kısmı, Cum’a suresinde1 tarifi yapılan “ciltlerle kitap taşıyan merkepler”
gibidirler; sadece nakliye işleri ile uğraşırlar; gelen paylaşımları iletmekle, iç huzuruna
kavuşurlar.
Ortak özellikleri, zırıl zırıl cahil olmalarıdır; ne bir kitap okumuşlardır hayatları boyunca
ne de okuyacak gibidirler.

1 http://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=62&ayet=5

Adlarını bile doğru dürüst yazmayı beceremezler, çoğu ad ve soyadının baş harflerini
küçük yazmakta beis bile görmezler.
Küçüldükçe küçülmeyi bile çok da dert etmezler…
Aralarında üniversite diploması olanlar parmakla gösterilecek kadar azdır; çoğu orta
mektepten terktir.
“Ali okulu”ndan gelenler, diplomalı olanlara çoğu konuda tur bindirebilirler…
***
Hukuki konularda “fetva vermek” başlıca işleridir!
“Pandemi” konusunda uzmanlara ders verirler:
Bir Alman hekimin uydurma makalesini; “KORONA ÖLDÜRMÜYOR ÇÜNKÜ ÖYLE BİR
VİRÜS YOK YOK YOK YOK YOK YOK YOK YOK YOK YOK. KORONA TEDAVİSİ İLE
ÖLÜYORSUNUZ UYANİN…”2 diyerek, paylaşmalarını gören uzmanlar, acı acı gülmekten
başka ne yapabilirler ki!
Siyaset bilimi, en sevdikleri konudur: Siyaset için biçilmiş kaftan bir tek kendilerini
bilirler.
Ne var ki, henüz cevherleri tespit edilip değerlendirilmedikleri için beklemedeler!
E-posta kullanmayı, paylaşımlara yorum yazmayı öğrendiler ya; konusunda uzman
olanlara ha bire önerilerde bulunurlar; farklı görüş bildirilmesine asla tahammül
etmezler,..
Eleştirilmeyi aşağılanma ile eş değerde görürler; söverler, küfrederler, tehdit ederler,
ağza alınmayacak en ağır hakaretleri yapmaktan çekinmezler…
“Cahiller cesur olur” sözü bile bunların yanında yaya kalır…

2 Sözünü ettiğim paylaşımda; insanları öldürenin Coronavirüs değil, Coronavirüs tedavisi olduğu fikri

savunuluyor. Çok özel ve teknik bilgi gerektiren bu konuda söz söylemek elbette bize düşmez. Bununla birlikte
yazıda savunulan fikrin yanlışlığı konusunda bazı veriler gösterebiliriz: En fazla ölümlerin “sürü bağışıklığı”
yöntemini benimseyen İngiltere ile virüsü ciddiye almayan; Arjantin ve ABD gibi ülkelerde olduğunu gördük. Bu
kadarı bile paylaşımın gerçeklerden kopuk olduğunu göstermeye yeter.
Adı geçen ülkelerde önceleri Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği tedavi yöntemleri uygulanmıyordu. Şimdi
uygulamak zorunda kaldılar.
Öte yandan, Coronavirüsün bulaşıcı ve öldürücü bir virüs olduğu konusunda bugün itibariyle; kapitalistinden
sosyalistine, dindarından dinsizine bütün ülkelerin bilim insanları hemfikirdir.
İlaveten; birkaç gün önce Rusya Devlet Başkanı Putin; aşıyı bulduklarını, üçüncü aşamaya geçtiklerini ve ekim
ayı itibariyle seri üretime geçeceklerini vurgulayarak, ilk aşıyı kızına yaptırdığını açıkladı. Aynı şekilde,
Türkiye’deki aşı çalışmaları da son aşamaya yaklaştı. Gelişmeler bu şekilde ilerlerken; HALKIN GEVŞEK
DAVRANMASINA VE SALGININ YAYILMASINA NEDEN OLABİLECEK PAYLAŞIMLARDAN KAÇINMAK GEREKİRKEN,
hayati bir konuda aslı astarı olmayan paylaşımları yaymak tam da “troll”lere göre bir iştir…

***
“Sosyal Medya”3 denen alanı, babalarından kalma tarla sanan bu asosyal yaratıkların,
bir de “ileri derecedeki kullanıcıları” vardır; bunlar başkalarının hesaplarını taklit
edebilir, hesaplarını ele geçirebilirler, her türlü dolandırıcılığa yatkınlıkları vardır.
“Casus yazılım”larla, banka şifresi gibi özel bilgilere ulaşıp, hesaplarınızı boşaltabilirler.
Ele geçirdikleri hesaplardaki arkadaş listelerinizdeki kişilerden para ve “kontör” talep
edebilirler.
Kimlik bilgelerini ele geçirdikleri kişiler adına alış-veriş dahi yapabilirler.
Kısaca, gerçek bir kullanıcının yapabileceği her şeyi yapabilirler…
***
Sosyal Medya’nın asosyal kullanıcıları, yasal takibata uğradığında, vartayı çoğu kez ucuz
atlatırlar.
“Dolandırıcılık” dışındaki suçları işleyenlere, genellikle para cezası verilip ertelenir ya
da hükmün açıklanması geri bırakılarak dosyaları kapatılır.
Beraat ettiklerini sanırlar!
Çoğu dolandırıcılar, yurt içinde olmalarına rağmen, “özel programlarla” yurt dışından
internete giriyormuş gibi yaparak, soruşturmadan bile yırtabilirler…
***
Bir de Sosyal Medya’nın örgütlü çalışanları vardır:
Bunlara yerinde bir yakıştırma ile “troll”4 diyorlar.
Bir bakarsınız “temel hak ve özgürlükler”i savunurlar, bir bakarsınız “inanç ve ibadet
özgürlüğü” ile alay ederler.
Gerçekte karşı oldukları fikirleri, en olmaz şekilde savunur gibi yaparak nefret
uyandırabilirler.
“İnançlar” ve “etnik değerler” üzerinden toplumu kutuplaştırmak, asıl görevleri
gibidir.
Kerameti kendinden menkul olan; büyük ölçüde okumaları yok denebilen fakat yazma
tiryakisi olan bu troller, birine kafayı takmaya görsünler, feleğini şaşırtabilirler…

3 https://www.moradam.com/20180211202996/en-populer-sosyal-medya-siteleri-2018
4 https://tr.wikipedia.org/wiki/Trol_(%C4%B0nternet)

***
İnternetin insanlığın hizmetine sunduğu/sunacağı hizmetler (!) hiç kuşkusuz yukarıda
saydıklarımızla sınırlı değildir.
Kuralları belirlenmemiş ve her geçen gün genişleyerek büyüyen bu alanda, hizmet
verenler (içerik sağlayıcılar, erişim sağlayıcılar, yer sağlayıcılar) de ne yazık ki
kontrolsüz bir şekilde çoğalıyorlar.
Sosyal Medya olarak isimlendirilen “hizmet birimleri”ne her geçen gün yenileri katılıyor.
Herkesin ulaşıp içerik paylaşabildiği bu alanda, doğru bilgilere ulaşabilmek
neredeyse uzmanlık işi haline gelmiştir.
Bu alanda keyfilik gırla gidiyor…
***
Kişilerin kendi beceri ve yetenekleri ile işin içerisinden çıkamayacakları bu karmaşaya,
birilerinin “dur” demesi gerekmez mi?
Bunu kim yapacak peki?
Elbette ki, kamu otoriteleri…
Muhalefetin “sansür yasası”5 olarak nitelendirdiği, halkın aklında “Sosyal Medya
Düzenlemesi” olarak kalan, gerçek adı; İNTERNET ORTAMİNDA YAPİLAN YAYİNLARİN
DÜZENLENMESİ VE BU YAYİNLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE
EDİLMESİ HAKKİNDA KANUN6, olan bu düzenleme yukarıda özetlediğimiz
sorunlara çözümler üretmek7 amacıyla yapıldığı tartışmasızdır.

5 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/chp-sozcuzu-oztraktan-sosyal-medyaya-sansur-yasasina-sert-tepki-

1755065
6 https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5651.pdf
7 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenin Suçlarla

Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ile:
İçerik, yer ve erişim sağlayıcıların yükümlülükleri belirleniyor,
Yasa hükümleri ile intihara yönlendirme, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu ve uyarıcı madde
kullanılmasını kolaylaştırma, sağlık için tehlikeli madde temini, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için
yer ve imkân sağlama suçları ile ATATÜRK ALEYHİNE İŞLENEN SUÇLAR ve Futbol ve Diğer
SporMüsabakalarında Bahis ve Şans Oyunlarının Düzenlenmesi Hakkında Kanunda yer alan suçların oluştuğu
hususunda yeterli şüphe bulunan yayınlarla ilgili içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesine karar
verilebiliyor. (Madde:8)
Buna ilaveten;
Yaşam hakkı ile kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç
işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması ile ilgili olarak internet ortamında yer alan yayınlarla
ilgili içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararı verilebiliyor. (Madde:8/A)
9. maddede “kişilik haklarının ihlali” 9/A. Maddede de “özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi”
düzenlenmiş bulunmaktadır.

Bir ara 6 ve 7 numaralı dipnotlara göz atın lütfen…
Yasayı; okumadan, ne getirdiğini görmeden, “sansür yasası” olarak yaftalamak, bilgi
kirliliği denizini biraz daha kirletmektir…
“Troller”in en fazla mağdur ettiği ana muhalefetin, böyle bir düzenlemeyi eleştirmesi ise
tam bir trajedidir…
***
Düşünün bir kere:
Biri hesabınızı ele geçirip (veya sayfanızın taklidini yapıp), abuk sabuk paylaşımlar
yapmak suretiyle, sizi itibarsızlaştırıyor.
Fikirlerinizi beğenmeyen bir başkası, her paylaşımınızı bahane ederek, sabah-akşam üç
dilde ananıza avradınıza küfrediyor.
Bir diğeri, gün görmemiş hakaret sözcüklerini sıralayarak, kişilik haklarınıza saldırıyor.
Ne yapacaksınız?..
***
Önünüzde sadece iki seçenek vardır:
Ya Sosyal Medya hesabınızı kapatıp bu alandan çekileceksiniz, ya da ilgili mercilere
müracaat edip hakkınızı arayacaksınız.
Peki, ilgili Merci neresidir?
İlk akla gelen, o Sosyal Medyanın sorumlularıdır.
“Şikâyet ettiğiniz konu Topluluk Standartlarımıza aykırı değildir” denerek,
başvurunuzun gereği yapılmazsa ne yapacaksınız?
Mahkemeye müracaat edeceksiniz elbette.
Yurt dışındaki bir şirketi Türkiye’de dava ederseniz; bu defa Türk mahkemelerinin
vermiş olduğu kararı yurt dışında infaz edemezsiniz!
Böyle bir davanın astarı yüzünden pahalıya gelir.
Yurt dışında dava açma seçeneğini ise mağdur olanların yüzde kaçı kullanabilir ki?..

Yasanın diğer maddelerinde; içerik, yer ve erişim sağlayıcıların yükümlülükleri belirtilmekte, bu yükümlülüklerin
yerine getirilmemesi durumunda uygulanacak yaptırımlara yer verilmektedir.
Yasada; gerek kamu tarafından ve gerekse yargı organları tarafından verilecek olan kararlara nasıl itiraz
edileceği ile itiraz usulleri de anlatılmıştır.
Yasayı okumadan, anlamadan peşinen “sansür yasası” olarak nitelendirmek; suç işlenmesini teşvik ve suçluların
cezalandırılmasını istememek anlamına gelir.

***
İşte bu yüzden, Türkiye’ye erişimi olan her Sosyal Medya kuruluşu, yetkili ve sorumlu
bir temsilcisini Türkiye’de bulundurması gerekir.
Yetkili mercilerin uyarılarını ve yasaların öngördüğü işleri yerine getirmeyenlere
yaptırımlar uygulanması son derece doğaldır ve hukuk devletlerinde olması gerekendir.
Yukarıda uzun adı yazılı olan yasa ile büyük ölçüde internet ortamında ortaya çıkan
sorunlara çözümler getiriliyor; ilgili kuruluşlar yetkili makamlara bilgi vermeye
zorlanıyor, sahte hesapların kapatılması sağlanıyor, suç işleyenlerin kimlik bilgileri
yetkili makamlara bildiriliyor, yasa hükümlerine uymayan kuruluşlara sırası ile bazı
yaptırımlar uygulanıyor.
Son düzenleme ile Yasanın ilk halinde olan “erişimin engellenmesi” kuralı kaldırıp,
yerine “içeriğin çıkartılması” kuralı getirilmiştir.
Bu bile az bir iş değildir…
***
Bilgi kirliliğinden mağdur olanların bu yasayı “sansür yasası” olarak nitelemelerini
anlamak ise mümkün değildir.
Muhalefet yapmak, doğru olan uygulamalara da karşı çıkarak komik duruma düşmek
değildir!..
Seviyesizlik devam etsin mi istiyorlar?
Dolandırıcılık sürsün, insani değerler yerlerde mi sürünsün?..

“İSTANBUL SÖZLEŞMESİ” YAŞATMAZ!..
Kamuoyunda “İstanbul Sözleşmesi” olarak bilinen Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin
Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin etkin olarak uygulanması,
kadına karşı şiddetin önlenmesi için olmazsa olmaz diye gösteriliyor.
Kadınlarımız belli odaklar tarafından aldatılıyor!
11 Mayıs 2011 tarihinde imzaya açılan sözleşme, TBMM’nde kabul edilerek 1 Ağustos 2014 tarihinde
yürürlüğe girmiştir.
Eğer bu sözleşme kadın cinayetlerinin önüne geçmek için yeterli olsaydı kadın cinayetlerinde artma
yerine azalma olacaktı:
2008 yılında öldürülen kadın sayısı 80 iken, bu sayı her yıl biraz daha artarak 2019 yılında 474’e
ulaşmıştır.1
2020 yılının ağustos ayına kadar öldürülen kadın sayısı 282’yi bulmuştur2…
***
Kadın cinayetlerini önlemenin yolu cezaların artırılması değildir.

1 Türkiye’de; 2008 yılında 80, 2009 yılında 109, 2010 yılında 180, 2011 yılında 121, 2012 yılında 201, 2013

yılında 237, 2014 yılında 294 kadın öldürülmüş olup; “İstanbul Sözleşmesi’nin yürürlüğe girmesinden sonra;
2015 yılında 303, 2016 yılında 328, 2017 yılında 409, 2018 yılında 440 ve 2019 yılında 474 kadın cinayeti
işlenmiştir.
2 http://kadincinayetlerinidurduracagiz.net/kategori/veriler

Zira Türk Ceza Kanununda kasten insan öldürmenin cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis olup, bundan
daha ağır ceza bulunmamaktadır.3
Demek ki sorun eğitim ve uygulamadadır.
Eğitimi; evde ve okulda eğitim olarak ele almak ve çocukların potansiyel katil olarak yetişmelerini
önemli ölçüde azaltmak mümkündür.
Bununla birlikte asıl yapılacak işler Devletin sorumluluğu altında yapılacak olanlardır.
Bu ödevler, 6284 Sayılı Yasanın İkinci Bölümünde4 ayrıntılı bir şekilde hüküm altına alınmış olup,
yasanın etkin bir şekilde uygulanması ile kadın cinayetleri en aza indirilebilecektir…
***
Hal böyle olunca, kadınlarımızın görülen ve görülmeyen pek çok sakıncaları5 içeresinde taşıyan
“İstanbul Sözleşmesi Yaşatır” sloganı yerine, “6284 Sayılı Yasa Tam Uygulansın” sloganını atmaları
doğru ve isabetli olur.
Bilindiği gibi Anayasamızın 90. Maddesine göre, sözleşmeler iç hukuk kurallarımızın üstündedir ve
Anayasa dahi aykırılıkları ileri sürülemez.6
Dolayısıyla “İstanbul Sözleşmesi” uyarınca oluşturulan, Uzman Grubu GREVIO’nun raporları da
sözleşme kapsamındaki metinler olup, iç hukuk kurallarımıza aykırılıkları ileri sürülemez!..
Başka bir ifade ile sözleşmenin tarafı olan ülkelerce oluşturulan GREVIO’nun raporları Anayasamızın
ve yasalarımızın üzerindedir!?..
Dikkat çekmek istediğimiz sakınca da bu noktadadır…
GREVIO’nun Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin uygulamasını değerlendirme süreci, 2017’nin
başında başladı ve ilk “Değerlendirme Raporu” 15 Ekim 2018’de yayımlandı.
Raporun özetini altı numaralı dipnottan okuyabilirsiniz.7
Değerlendirme Raporu’nun pek çok yerinde “Kürt kadınlar” tabiri kullanılarak etnik ayrımcılık
yapılmaktadır.8

3 Kasten öldürme Madde 81-(1) Bir insanı kasten öldüren kişi, müebbet hapis cezası ile

cezalandırılır.https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5237.pdf
4 https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6284.pdf
5 https://chp-muhalefethareketi.biz.tr/2020/08/07/chp-pkknin-yoluna-feda-edilebilir-

mi/?fbclid=IwAR2WoP9NCsLlxgdbzlLpUrSk3FjyCIEd4WofCIYKU8XZsZlmnxT5uiRj29E
6 https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tc_anayasasi.maddeler?p3=90
7 https://insanhaklarimerkezi.bilgi.edu.tr/tr/news/none-grevio_turkiye_raporunu_acikladi/
8 Sayfa: 5, 10, 15, 17 ve 99 sayfalar)

https://insanhaklarimerkezi.bilgi.edu.tr/media/uploads/2018/11/13/grevio-rapor-turkce.pdf

Ayrıca, ülkenin Güneydoğusunda terörle mücadele operasyonları sırasında polis ve asker tarafından
“insan hakları ihlalleri” yapıldığına ilişkin Avrupa İnsan Hakları Komiseri tarafından yayınlanan
Memoranduma atıf yapılarak, asker ve polisimizin insan hakları ihlalleri yaptığına vurgu
yapılmaktadır. 9
Tıpkı, Y-CHP milletvekillerinin Hendek Savaşları sırasında hazırladıkları raporlarda olduğu gibi…
Öte yandan, “Türkiye’nin güneydoğusunda gerçekleştirilen askeri operasyonlar ve terörle mücadele
operasyonlarında, kadınların taciz, cinsel şiddet ve tehditlere maruz kaldıkları” demek suretiyle, yine
raporda PKK’ya karşı yapılan operasyonlarda güvenlik güçlerimizin “tecavüzcü” oldukları iddialarına
doğruluk kazandırılmak istenmiştir. Bu yöndeki ifadelerin geçtiği paragraflar aynen aşağıya
alınmıştır10…
Sonuç olarak diyebiliriz ki; kadın örgütlerinin, kadına uygulanan şiddet ile cinayetler hususundaki
yakınmalarının tümü haklı zeminde olup, bu sorunun çözümünü yanlış bir yerde
aramaya yönlendirilmelerine sessiz kalmamak gerekir.

9 Değerlendirme Raporu sayfa:16
10 DEĞERLENDİRME RAPORU

…
Analiz genelinde, GREVIO Türkiye’deki hâkim olan mevcut durumun etkilediği alanları vurgulamıştır. Terörle
mücadele tedbirleri, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki güvenlik operasyonları ve başarısız darbe girişimi
sonrası kamu görevlilerinin toplu ihracıyla ortaya çıkan kamu görevlileri kaynağının boşalması gibi çeşitli
faktörlerin, kadınların şiddetten uzak yaşama hakkının yerine getirilmesine uygun olmadığını ortaya
koymaktadır.
(Sayfa 8)
Temel haklar, eşitlik, ayrımcılık yapmama (Madde4)
Toplumsal cinsiyet eşitliği ve ayrımcılık yapmama
“GREVIO, çatışma, çatışma sonrası ve yerinden edilme durumlarının, partnerin uyguladığı şiddet ve partner
kaynaklı olmayan cinsel şiddet gibi kadına yönelik mevcut şiddeti ağırlaştırabileceğini, ayrıca kadına yönelik yeni
şiddet türleri ortaya çıkarabileceğini hatırlatır. Türkiye’nin güneydoğusundaki terörle mücadele operasyonları
sırasında kamu ve askeriye tarafından gerçekleştirilen insan hakları ihlalleri iddiaları ışığında (17) ,GREVIO,
etkilenen bölgelerdeki kadınlar için başta cinsel şiddet olmak üzere ve özellikle bu operasyonlar
sonucunda gözaltına alınan veya tutuklanan kadınlar için artan şiddet riskinden endişe duymaktadır.”
(17) Bkz. 2016Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri tarafından Türkiye’nin Güneydoğusundaki Terörle
Mücadele Operasyonlarının İnsan Hakları Açısından Sonuçlarına İlişkin Memorandum
: https://rm.coe.int/16806db68f
(Sayfa 16)
“16 Temmuz ayındaki darbe teşebbüsü ve akabinde olağanüstü hal ilanının ardından ülkeyi etkisi altına alan
krizin, Türkiye’de kadın hakları üzerinde olumsuz etkilerini ortaya koyan raporlar ışığında, GREVIO, kadınların
tutuklu iken kötü muameleye maruz kaldığı ve tecavüz tehdidinde bulunan kolluk
kuvvetlerince korkutulduğu durumlara işaret eden bilgiler nedeniyle derinden kaygılıdır. GREVIO, olağanüstü
hal ilanından bu yana yürürlükte olan istisnai tedbirlerin etkisiyle ortaya çıkan ve “emniyet güçleri için
sistematik cezasızlık ortamı” olarak adlandırılan durumun, bu tür şiddet vakalarını teşvik edebileceğinden
korkusunu taşımaktadır. Ayrıca GREVIO, hükümet kararı ile Türkiye’nin güneydoğusunda gerçekleştirilen askeri
operasyonlar ve terörle mücadele operasyonlarında, kadınların taciz, cinsel şiddet ve tehditlere maruz
kaldıkları ve tecavüz edilmiş ve/veya öldürülmüş çıplak kadın fotoğraflarının, emniyet güçleri tarafından
sosyal medyada korkutma amacıyla paylaşıldığını iddia eden ürkütücü raporlara atıfta bulunur.”
(Sayfa 17)
Bakınız OHCHR raporu, paragraf 62-63.

Üstelik egemenlik haklarımızın bir kısmını kullanmaktan vaz geçme anlamına gelen bu
sözleşmeyi savunmak, bilgi kirliliği yaratmaktan başka ulusal onurumuzu zedeleyecek durumların
ortaya çıkmasına sebebiyet verecektir.
İlginçtir, Meclis’te siyasi grubu bulunan partilerin hiçbiri işin bu yanına temas etmemektedirler.
Büyük olasılıkla bunun nedeni; sözleşmenin oybirliği ile kabul edilmesi ile suç ortağı durumunda
olmalarıdır.
Siyasi iktidara veya muhalefete kızarak, İstanbul Sözleşmesi’ni savunmak hiçbir şekilde kabul
edilemez…

CHP, PKK’NIN YOLUNA FEDA EDİLEBİLİR Mİ?!..
BAE merkezli faaliyet gösteren ABD’li petrol şirketi DELTA CRESCENT ENERGY LLC ile
gövdesini PKK/PYD’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Suriye’nin
kuzeyindeki petrollerin modernizasyonu için anlaştılar.1
Sanki iki devlet arasındaki bir anlaşma yapılmış gibi duruyor!..
ABD’li şirkete böyle bir anlaşma yapması için lisansı ABD Dış Varlıklar Kontrol
Ofisi verdi.
Sanki Suriye’nin petrolleri, ABD’nin dış varlıklarına dahilmiş gibi!..
Anlaşma ile ilgili olarak SDG’li Mazlum Abdi, ABD’li Senatör Lindsey Graham’ı
bilgilendirdi.
Mazlum Abdi diye bilinen zat; Mazlum Kobani, Ferhat Abdi Şahin veya kod adı Şahin Cilo
olan Suriye Demokratik Güçleri’nin Başkomutanıdır.
Sözüm ona İnterpol tarafından kırmızı bültenle de aranmaktadır!..
Mazlum Kobani’nin bilgilendirdiği Senatör Graham, ABD Dışişleri Bakanı Mike
Pompeo’ya sordu.
Eski CIA Başkanı Pompeo yanıt verdi:

1https://tr.sputniknews.com/columnists/202008031042582283-rus-uzman-abdnin-suriyedeki-petrol-planlari-

kurt-ayrilikcilarin-elini-guclendiriyor/

“Anlaşma umduğumuzdan biraz daha uzun sürdü ve şimdi uyguluyoruz” dedi… 2
Buraya kadar anlaşılmayan bir şey olduğunu sanmıyorum…
***
Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) Suriye’de uygulamaya konulmadan (2011) önce, Suriye
Arap Cumhuriyeti gelirlerinin yüzde 25’ini petrolden sağlıyordu.
Petrol rezervleri listesinde 34. sırada yer alan Suriye’nin, Deyr er Zor, Rakka ve Rimelan
bölgesindeki petrolünün yüzde 80’nini şimdi SDG kontrol ediyor… 3
Tahminlere göre, PKK/PYD’nin günlük petrol geliri 420 bin dolar civarındadır.
ABD’nin Suriye ekonomisine sadece petrol üzerinden vurduğu darbe bu miktar
kadardır…
ABD, bölgedeki askeri varlığı için yaptığı harcamaları SDG’nin petrol gelirlerinden
karşılamaktadır.
Coronavirüs nedeniyle PKK/PYD’ye yaptığı 21 milyon dolar civarındaki
“yardım”, gerçek anlamda bir “hibe” olmayıp, karşılığı Suriye
devletinden çalınan petrollerden karşılanacaktır.
ABD, karşılıksız olarak hiçbir ülkeye günahını bile vermez!..
Bunu da anladık mı?
***
Şimdi size yeni bir haber duyuruyorum.
Haberi Anadolu Ajansı verdi:
“Suriye’de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgelerde varlık gösteren ABD ve
Fransız askerleri, örgüte silahlı eğitim vermeyi sürdürüyor” dedi.4
Sadece silah vermekle iş bitmiyor, eğitim de gerekli:
Temmuz ayı içerisinde ABD ve Fransız askerleri Haseke ve Deyrezor illerinde 200
YPG/PKK’lı teröriste 3 kez eğitim verdiler.

2 https://www.dw.com/tr/ankaradan-sdgnin-petrol-anla%C5%9Fmas%C4%B1na-tepki/a-54416481?maca=tur-

gk-volltext-newsstand-gundem-tr-19023-xml-googlenews
3 https://tr.euronews.com/2019/11/07/suriye-ne-kadar-petrolu-var-kim-kontrol-ediyor-trump-bagdadi-oldu-

petrol-sahalari-guvenlik
4 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/abd-ve-fransa-suriyede-ypg-pkkli-teroristlere-silahli-egitim-vermeyi-

surduruyor/1925867

Fransız askerleri teröristlere sık sık topçu atışı eğitimi veriyorlar.
YPG/PKK’ya destek veren ABD güçleri, Suriye’nin kuzeyinde 11 üs ve askeri noktada
toplanmış durumdalar…
Bunları da aklımızın bir köşesinde tutalım…
***
Bu Kürtler ne kadar da nankörler değil mi?!
Maaşlarının ödenmesi bile ABD Kongresinde kararlaştırılıyor, doğru dürüst teşekkür
etmiyorlar!
Hangi çağda yaşıyoruz, plaket, teşekkür yerini hiç tutabilir mi?
Utanmaz, reziller!..
***
Her neyse, şimdi de dört yıl geriye gidelim:
Cizre, Silopi ve Sur’daki PKK karşıtı operasyonlarda ele geçirilen çok sayıda Amerikan
yapımı silahın İŞİD ile mücadele için verilen silahlar olduğunu ortaya çıkartmıştık.
Ankara, o tarihlerde PKK ile YPG’nin organik ilişkisini ortaya koymak için kanıt
topluyordu.
Bir de baktık ki, Başkan Obama’nın İŞİD ile mücadele özel temsilcisi Brett McGurk’a,
üniformalı YPG biri tarafından plaket verildi…5
Gizli saklı değil, açık açık, fotoğraflarını kendileri yayınladı.
Sırıtarak plaketi verenin PKK’nın üst düzey isimlerinden Polat Can olduğu anlaşıldı…
Aradan geçen 4 yıl içerisinde, PKK ile YPG’nin aynı örgüt olduğu ve ABD’nin kara
gücü olarak görev yaptıkları defalarca kanıtlandı.
Gelelim 2020 yılının temmuz ayına:
DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyon Sözcüsü ABD’li Albay Myles Caggins, PKK’nın
Suriye uzantısı Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Sözcüsü Mustafa Bali’den 29 Temmuz
günü bir basın toplantısı ile plaketini aldı.6
Bali, TSK’nın Barış Pınarı Harekâtı’nın ardından “Çaresiz değiliz” diyerek ABD’ye sitem
etmişti!

5 https://www.sozcu.com.tr/2016/gundem/mcgurka-plaket-veren-pkkli-cikti-1072154/
6 https://www.savunmasanayist.com/pkkdan-abdli-albaya-dostluk-plaketi/

Bali, ABD ile SDG ortaklığının bu kadar kolay sona ermesinden duyduğu hayal
kırıklığını da dile getirmişti…7
İlişkileri ne kadar da duygusal değil mi?..
***
Bu hatırlatmaları yapma nedenim:
CHP’nin 37. Kurultayında oybirliği ile kabul edilen 2. Yüzyıla Çağrı
Beyannamesi’nin ikinci maddesidir.8
Y-CHP, bu tarihi belgede; ABD’nin bölgedeki Kürtleri kullanarak yarattığı terör
sorununu, tıpkı HDP/PKK’nın dilini kullanarak “Kürt sorunu” olarak
isimlendirmektedir.
Zaten geçmişte de AKP’nin “Kürt açılımı”na açık çek vererek desteğini açıklamıştı.9
O zaman da sorunun TBMM çatısı altında çözülmesinde ısrar ediyordu.
Dersimli Kemal, taktı TBMM’ye, PKK’yı oraya sokmadan siyasetten ayrılmayacak.
Şimdi de aynı yerde durmaktadır.
PKK’nın patronu ABD’nin nihai hedefi Ortadoğu’da “Bağımsız Kürtdistan” adlı bir devlet
kurmaktır.
Türkiye, Suriye, İran ve İrak’tan koparılacak topraklarla bu devleti kuracaklar.
Bunu anladık.
Peki, Bay Kemal’in Meclis’te çözeceğim dediği nedir?
Hangi illeri vermeyi düşünüyor, yoksa ilk aşamada “özerklik” kâfi mi?
Batı’da yerleşik Kürtler, haritası çizili Kürdistan’a göç etmeye razı mı?
Yoksa Doğu’yu Kürtlere verip, Batı’ya ortak olmalarını mı önerecek?
Her ne ise düşüncesi, açık açık söyleyip tartışmaya açması gerekmez mi?

7 https://www.amerikaninsesi.com/a/sdg-sozcusu-mustafa-bali-caresiz-degiliz/5117367.html
8 “KÜRT SORUNU DEMOKRASİ TEMELİNDE, TBMM ÖNCÜLÜĞÜNDE ÇÖZÜLECEK

2- Toplumsal barış ve huzur sağlanacaktır. Başta Kürt sorunu olmak üzere tüm sorunlar demokrasi temelinde
TBMM öncülüğünde çözülecek. Türkiye’nin tam bağımsızlığı, demokrasisi ve üniter yapısı
güçlendirilecektir. Kürt sorununu egemen güçlerin manivela alanı olarak kullanmasına asla izin vermeyeceğiz.”
9 https://www.iha.com.tr/aydin-haberleri/aydin-mhp-den-kilicdarog-lu-na-istifa-cag-risi-317844/

Var mı öyle, çözümün ne olduğunu söylemeden, açık çek verip “Kürt meselesi”ni
Meclis’te çözmeyi vaat etmek!
Belli ki, Y-CHP’nin Genel Başkanı, ilk aşamada PKK/YPG’yi Türkiye Cumhuriyeti
Devleti’ne muhatap yapmakla yetinecektir.
Öyle ya, TBMM çatısı altında terör örgütleri ile çalışmak,
onları meşrulaştırmaktan ve taraf yapmaktan başka ne işe yarar?
Gerisini, Kürtlerin yapacağı eylemlere ve uluslararası kuruluşların kararlarına bıraktığı
belli.
Kabul etmek gerekir ki, Kılıçdaroğlu ve ekibinin kafasından geçenler, 31 Mart Yerel
Seçimlerinde CHP’ye verilen desteğin diyetini ödemenin çok daha fazlasıdır.
Y-CHP, bu şekilde hem PKK’nın Meclis’teki uzantısı HDP’yi hem de silahlı
kanadı PKK/YPG’yi, Kürtlerin meşru temsilcileri gibi göstermeye çalışmakla aslında
(düşman) ABD saflarında konuşlanmıştır…
Kılıçdaroğlu bir görev adamıdır; CHP’yi parçalanma sürecine sokmayı göze alacak
kadar da gözü karadır!
Asıl korkunç olan ise:
Bu kadar açık ve kesin kanıtlara rağmen, Kurultay delegelerinin böyle
bir ihanete oybirliği ile “evet” demeleridir…
Hiçbir kuşkuya yer vermeyecek şekilde, CHP, CHP’li olmayan (10 Aralık Hareketi) bir
grubun işgali altındadır.
Atatürk’ün CHP’sinin HDP’yi meşrulaştırmak için feda edilmeye hazır olduğu 37.
Kurultay ile de bir kez daha ortaya çıkmıştır…
Tabuta son çiviyi çakacak olanlar, öteden beri CHP’nin kapatılmasını veya vakfa
dönüştürülmesini savunanlar olacaktır…

Y-CHP’NİN 37. “İHANET” KURULTAYI!..
Kılıçdaroğlu, CHP’nin 37. Kurultay’ındaki konuşmasında:
“Ekonomik bağımsızlığımız tehlike altındadır. Vatandaştan toplanan vergilerin ve
yapılan borçlanmaların büyük bir kısmı içerde ve dışarıda bir avuç çıkarcıya aktarılırken,
milletimiz korkunç bir işsizliğe mahkûm edilmektedir” vurgusu yaptıktan sonra;
13 madde halinde açıkladığı “manifesto”nun 11. Maddesinde ise:
“Güçlü sosyal devletin ilk adımı olarak ‘Aile Destekleri Sigortası Kurumu’ kurulacaktır.
Vatandaşlarımıza asgari bir gelir düzeyi mutlaka sağlanacaktır. Bu bağlamda ‘Aile
Destekleri Sigortası’ uygulamaya konulacak, bu topraklarda hiçbir çocuk yatağa aç
girmeyecektir. Vatandaş, devlet yardımlarını ‘lütuf’ olarak değil , ‘hakkı’ olarak alacaktır “
diyerek, CHP’nin 6 Ok’undan biri olan “Devletçilik” ilkesini, “sosyal devlet”e indirgeyerek,
altın vuruşunu yapmıştır.
Dersimli Kemal, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesine de giren “6 Ok’u
yorumlayarak unutturma” görevini yerine getirmede, üzerine düşeni yaptı… 1
***
Zaten yıllar önce de Fethullah Gülen’in İngilizce gazetesine verdiği mülakatta “6 Ok’u
yeniden yorumlayacağız” diyerek müjdeyi vermişti!.. 2

1 https://www.chp.org.tr/haberler/ikinci-yuzyila-cagri-beyannamesi
2 https://www.haberturk.com/gundem/haber/1058470-kemal-kilicdaroglu-ile-kemal-dervis-chp-genel-

merkezinde-bir-araya-geldi

Atatürk’ün CHP’sini yönetim düzeyinde dönüştüren Dersimli Kemal, şimdi de
“ideolojik dönüşümü” gerçekleştirmek üzere güvenli adımlarını atmaya başladı.
Ne de olsa, arkasında 1318 delegenin 1251’inin desteği vardı.
“Tek aday”la yapmaya zorladığı il ve ilçe kongrelerinde; işaret buyurduğu delegeler, 25
Temmuz günü diyet borçlarını ödeyerek, “tek adaylı” genel başkanlık yarışında
görevlerini yerine getirmenin huzuru içerisinde memleketlerine döndüler.
İkinci yüzyıla girerken “tek adam rejimi”ne karşı “tek adam muhalefeti” Türkiye’ye
pek de yakıştı doğrusu!..
***
Kılıçdaroğlu, konuşmasında Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığının
tehlikede olduğuna vurgu yapmıştır.
Sanki Y-CHP, “ekonomide bağımsızlığı” savunmaktaymış gibi, salonda yer yerinden
oynadı!
Y-CHP’nin ekonomik anlayışı ile AKP’ninki arasında ne fark var ki:
Kılıçdaroğlu, vaktiyle Kemal Derviş’in ekonomi anlayışını takdirle karşıladığını ifade
etmemiş miydi 3
Olası CHP iktidarında, ekonomiyi Kemal Derviş’e teslim edeceğini açık açık söylememiş
miydi? 4
Ne oldu, Bay Kemal’in kafasına kiremit mi düştü?
AKP, 18 yıllık iktidarı süresince Kemal Derviş’in 24 Ocak Kararları’nı harfiyen
uygulayarak bugünlere gelmiştir…
***
CHP’nin 1931 tarihli kongresinde parti programına giren Devletçilik, Kemalizm’in altı
ilkesinden biridir.
Diğer ilkelere nazaran en geç olgunlaşan ve tanımlanması hususunda üzerinde en çok
tartışma yaşanan ilke Devletçiliktir.
Devletçilikten söz edilen her yerde, doğal olarak akla “özel girişimcilik” de gelir.

3 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/chp-iktidar-olursa-kemal-dervis-bakan-olacak-236819
4 https://www.dunyabulteni.net/haber-analiz/turkiye-ekonomisinin-kirilma-noktasi-24-ocak-istikrar-kararlari-

h244303.html

CHP programlarının hiç birinde özel girişim kesinlikle reddedilmemiştir,
aksine ekonomide esas olarak, özel girişimcilik öne çıkarılmıştır.
Ayrıca, ekonomide devlete de her zaman önemli bir yer ayrılmış olup, devletin
ekonomide lokomotif olma rolü, hemen her programda korunmuştur…
***
Y-CHP ise, bu anlamda devletçi değil, liberal ekonomiden yanadır ve böyle olduğunu
defalarca açıklamıştır.
Kemal Kılıçdaroğlu, Kemal Derviş’in tarif ettiği ekonomik modeli benimsemektedir.
Olası CHP iktidarında ekonomiyi Derviş’e teslim edeceğine söz vermiştir.
Derviş’in Müsteşarı5 Faik Öztrak, bugün Y-CHP’nin sözcülüğünü yapmaktadır.
Derviş’in, 24 Ocak Kararları 6 ile Türkiye’yi soktuğu tuzaktan henüz kurtulmuş değiliz..
Derviş’in ekonomik anlayışı nedir sorusunun en doğru yanıtını, 18 yıllık AKP iktidarı
vermektedir.
Zira AKP, Derviş’in 24 Ocak kararlarını harfiyen uygulayarak bugünlere gelmiştir.
“Devletçilik” ilkesinin mezarı, 24 Ocak Kararları ile kazılmıştır…
***
24 Ocak Kararları Türkiye’yi hangi noktaya getirmiştir:
Dış borç stokumuz, 885.3 (693.1 milyar dolar kamunun net borcu+ 14.3 milyar dolar
Hazine garantili dış borç+177.9 özel sektörün borcu) milyar dolara yükselmiştir.
Tarım ve hayvancılık bitmiş, sanayi can çekişir noktaya gelmiştir.
İşsizlik olağanüstü boyutlara ulaşmıştır.
Cumhuriyet tarihi boyunca tüm kazanımlarımız özelleştirme adı altında çoğu
yabancılara olmak üzere satılmıştır.
Satacak bir şeyimiz kalmadığından sıra topraklarımıza gelmiştir.
Refah düzeyimiz düşmüş, hayat pahalılığı artarak her gelen günü daha da çekilmez hale
getirmiştir.
Emekliler, açlık sınırının altında yaşamaya mahkûm edilmiştir.

5 https://tr.sputniknews.com/turkiye/201810011035453553-faik-oztrak-devlet-bahceli-kemal-dervis-yaniti/
6 https://haber.sol.org.tr/emek-sermaye/isci-sinifina-buyuk-saldirinin-40-yili-24-ocak-kararlari-279020

Derviş’in 24 Ocak kararlarının Türkiye’yi getirdiği nokta budur…
***
Y-CHP’nin ekonomik politikası da bu kararların sürdürülmesi yönündedir.
Vahşi kapitalizmi en acımasız şekilde uygulayan ABD bile –özellikle de Mortgage
krizinde ve “pandemi” dönemlerinde- ekonomiye devletin müdahalesini şart görüp,
gereğini yapmışken; Karma Ekonomik Modeli benimsemiş CHP’nin, kendi ekonomik
sistemini unutturmaya çalışmasını anlamak mümkün değildir.
Öyle ki ne Derviş ne de Öztrak, bugün kadar benimsedikleri liberal
ekonomi politikalarda bir değişiklik yapacaklarına dair en ufak bir imada dahi
bulunmuş değillerdir.
Y-CHP’nin bir türlü açıklamadığı ekonomi yönetimi anlayışı budur…
İçerisinde devletçiliğin kırıntısı yoktur.
Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhuriyet gazetesinde yazdığı sözde makalede,
devletçiliği “Sosyal Devlet”e indirgemekle de bu durum bir kez daha kanıtlanmıştır.
Oysa CHP’nin 6 Ok’unun biri ile ifade edilen Devletçilik, çok daha farklı ve kapsamlıdır.
1930’lu yıllarda olgunlaşan ve içerisi tam olarak doldurulan “Devletçilik İlkesi” 27
Ocak 1931 tarihli CHP İzmir İl Kongresinde şu cümlelerle özetlenmiştir:
“Fırkamızın takip ettiği program, bir istikametten tamamıyla demokratik, halkçı bir
program olmakla beraber iktisadi nokta-i nazardan devletçidir. Bu itibarla fırkamıza
müstenit olan hükûmet-i cumhuriyenin her nokta-i nazardan vatandaşın hayatiyle,
istikbaliyle ve refahiyle alâkadar olması tabiidir. Halkımız tab’an (doğuştan)
devletçidir ki, her türlü ihtiyacı devletten talep etmek için kendisinde bir hak
görüyor…
…
Diğer yandan, devletin ekonomide daha etkin bir duruma gelmesi ve ekonomi
yönetimine devletin müdahalesinin artmasına yönelik uygulamalar, Türkiye’nin yanı sıra
1929 Dünya Ekonomik Bunalımı’ndan etkilenen pek çok gelişmiş ülke tarafından da tercih
edilmiştir.”
Programda, devletin ekonomideki yeri özel teşebbüse rakip olmayacak bir şekilde
belirlenirken, devletin ekonomideki işlevinin ne olacağı konusu ise “…milletin umumî
ve yüksek menfaatlerinin icap ettirdiği işlerde –bilhassa iktisadî sahada- Devleti

fiilen alâkadar etmek mühim esaslarımızdandır...” denilerek açık bırakılmış ve tam
bir sınır çizilmemiştir.7
Dersimli Kemal’in 37. Kurultay’daki tanımlaması ile CHP’nin 6 Ok’undan biri kırılmıştır!
Ayrıca belirtmek gerekir ki:
Derviş’in 24 Ocak Kararları, ekonomik kaynakların yeniden
dağılımının şekillenmesine yol açmış; tekelci piyasa önemli ölçüde kırılmış, dindar ve
muhafazakâr kesim bu süreçte boy göstermeye başlamıştır.8
***
Ne yazık ki, acı gerçekler böyledir…
Şimdi söyleyin bakalım; Kemal Derviş’in yolundan yürüyen AKP’nin ekonomi
kurmayları; Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan’ın ortaklığında ve Abdullah Gül’ün
Cumhurbaşkanlığında olası bir CHP iktidarı gerçekleşirse, durumumuz nice olur?
Bugünden iyi mi kötü mü?
25 Temmuz Günü, Kemal Kılıçdaroğlu’nun ” İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi” ile 6
Ok’un biri, 82 milyonun gözü önünde tarihin çöplüğüne fırlatılmıştır.
İlginçtir, 37. Kurultay’da bu ihanet oy birliği ile kabul edilip, kurultay kararı haline de
getirilmiştir…

7 https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/357070
8http://www.makalesistemi.com/panel/files/manuscript_files_publish/e61942b4897972dd6a60f8037db34c7c

/f949f6c72c4a78275a380caa7f045006/f1230c0bc5b4a17.pdf

“ÖZÜR DİLERİM” BENİ DE ALDATTILAR!..
Takvimler 11 Mayıs 2011’i gösteriyordu; Avrupa Konseyi’nce1 hazırlanıp, önümüze
konulan bir sözleşme İstanbul’da imzaya açıldı.
AİHM’nin de bağlı olduğu Avrupa Konseyi, aynı bayrağı kullanan ve yakın işbirliği
içerisinde olan Avrupa Birliği ile karıştırılmamalıdır.
Konseyin danışma organlarından biri, yerel ve bölgesel düzeyde özerkliği savunan
Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresidir.
Konferansın en önemli kararlarından biri Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’dır.
9 Eylül 1988 yılında yürürlüğe giren bu anlaşmaya imza koyan devletler, iç hukuk
sistemlerinde “yerel özerklik” ilkesini kabul etmişlerdir.2
Aklıma gelmişken hatırlatayım:

1 https://www.coe.int/tr/web/about-us/structure
2 Türkiye, Yerel Yönetimler Özerklik Şartı‘nı 21 Kasım 1988 tarihinde bazı maddelerine çekince koyarak

imzalamıştır. Şartın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 8 Mayıs 1991 tarih ve 3723 sayılı Kanun, 21 Mayıs
1991 tarih ve 20877 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Y-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara geldiğinde bu Sözleşmenin çekince
konulan maddelerinin tümünü imzalayacağını vaat etmiştir.3
(Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı, PKK’nın Kürt Federasyonu ve giderek de Bağımsız
Kürdistan kurabilmesi için vaz geçmediği ve geçemeyeceği bir isteğidir.)
Ama bugünkü konumuz bu değildir…
***
ABD ve AB’nin açık desteğiyle iktidara gelen AKP hükümeti, AB’ye girme rüyaları ile
kamuoyunda hiç tartışılmadan, o tarihlerde Mecliste bulunan CHP, MHP ve BDP’nin de
desteği ile İstanbul Sözleşmesini imzalamıştır.
Sözleşmenin ismi bile heyecan vericidir:
Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye
İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi.
Bugün tarafı olmaktan çıkmamız tartışılan o Sözleşme, 1 Ağustos 2014 tarihinde
yürürlüğe girmiştir.
Hunharca işlenen Pınar Gültekin cinayeti ardından; tartışmanın asıl yönü değiştirilerek,
sanki bu sözleşmenin gerekleri tam olarak yerine getirilseydi, bugün kadına karşı şiddet
ve aile içi şiddetle cinayetler olayları bu boyuta gelmeyecekti gibi bir hava estirilmeye
çalışılıp, Sözleşmeden çıkılmaması için kamuoyu oluşturmaktadır.
Öncelikle belirtelim ki:
Kadın-erkek ayırımı yapılmaksızın bu hususta; Türk Medeni Kanunu, 6284 Sayılı
Kanun4 ve Türk Ceza Kanununda yeteri kadar koruyucu hükümler vardır…
Türk kadınına yaşatılan kâbusların nedeni, tamamen siyasi iktidarın kadına bakış
açısından kaynaklanan uygulama eksikliğindendir…
Kadınımızı korumak için uluslararası sözleşmeye ihtiyacımız yoktur.
Kadınlar; anamız, kız kardeşimiz, eşimiz ve kızımızdır…
Ne yazık ki, en acımasız katilleri yetiştirenler de bizim kadınlarımızdır!..
Suçluları kendi içerimizden, yine kendimizin arayıp ortaya çıkarması gerekir,
yabancıların değil!..

3 https://odatv4.com/kilicdaroglunun-soz-verdigi-avrupa-yerel-yonetimler-ozerklik-sarti-bakin-neymis-

0609141200.html
4 https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6284.pdf

***
Kaldı ki, uluslararası sözleşmeler, iç hukuk kurallarımızın üstündedir; Anayasa
aykırılıkları dahi ileri sürülemez.5
Bu sözleşmelerin içerdikleri sakıncalar, sözleşmeler yürürlükte olduğu sürece devam
eder…
Hal böyle olmasına rağmen, İstanbul Sözleşmesi nasıl oldu da gözümüzden kaçtı
anlamak mümkün değildir!?
Simdi anlıyorum ki, meğer biz o tarihlerde; beş duyumuzu AKP’den kurtarmaya tahsis
etmişiz; dünyayı altımızdan çekip alsalar farkında olmayacakmışız…
Bütün gücümüzü ve mesaimizi Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nı getirmekle görevli
“Sakin Güç” Kemal Kılıçdaroğlu’nu iktidara getirmek için harcıyorduk.
24 saat çalışıyorduk…
Dürüstçe kabul ediyorum:
Aşağı yukarı aynı durumundayız; bizi de Atatürk’le aldattılar!..
Suçumuzu itiraf ediyoruz, cezamız neyse çekmeye hazırız…
***
İstanbul Sözleşmesi6, sıradan bir vatandaş tarafından okunduğunda, kadını şiddetten
koruyan bir metin olduğu sanılıyor.
Ancak, hukukçu titizliği ile incelendiğinde, tehlikeli bir Truva Atı gibi, içerisinde
gizlenmiş düşmanların olduğu fark edilebiliyor.
Sözleşmenin 66. Maddesinde:
“Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddete karşı eylem uzman grubu Sözleşmenin
taraflarca uygulanmasını izler”7 hükmü mevcuttur.
Bu uzman grubunun özel adı: GREVIO’dur.
Usul kurallarını kendisi belirleyen GREVİO, sözleşmenin ek bölümünde yer
alan İMTİYAZ ve MUAFİYETLERDEN de yararlanır…
İşte bütün dikkatimizi vereceğimiz nokta bu açık-gizli örgüttür!..

5 https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tc_anayasasi.maddeler?p3=90
6 https://www.istanbulbarosu.org.tr/files/docs/khum/KHMIS.pdf
7 http://www.magdur.adalet.gov.tr/images/istanbul-sozlesmesi.pdf

***
Dilerseniz GREVİO örgütüne sözleşme ile sağlanan imtiyaz ve muafiyetleri tanıyalım:
GREVIO üyeleri:
*Tutuklanamaz, gözaltına alınamazlar, eşyaları hacizden muaftır; yazdıkları ifadeler ve
gerçekleştirdikleri eylemlerden dolayı yasal işlemlerden muaftırlar.
Eylem serbestileri vardır!
*Görevlerini yerine getirdikleri ülkeye giriş-çıkışlarda hareket serbestliği üzerindeki her
türlü kısıtlamalardan ve yabancıların tabi oldukları kayıt işlemlerinden muaftırlar.
Hareket serbestileri vardır!
*Yabancı hükümetlerin geçici resmi görevlisi olan temsilcilerine tanınan kolaylıklardan
yararlanırlar.
Diplomatik muafiyetleri vardır!
*Taşıdıkları belgelerin GREVİO’nun faaliyetleri ile ilgili olduğu sürece, dokunulmazlıkları
ihlal edilemez. Haberleşmeleri hiçbir şekilde engelleme ve sansüre tabi tutulamaz.
Belge dokunulmazlığı ve sınırsız haberleşme özgürlükleri vardır!
*Ziyaret ettikleri ülkelerde tam bir konuşma özgürlükleri var.
Terör örgütü propagandası yapabilirler!
Hal böyle olunca, kısaca İstanbul Sözleşmesi’ne; yabancı istihbarat örgüt ajanlarının –
ceplerine GREVIO kimlik kartı koyduktan sonra– Türkiye’deki faaliyetlerini rahatlıkla ve
güven içerisinde sürdürebilme sözleşmesi diyebiliriz…
***
Ve bu sözleşme hükümleri bizim iç hukuk kurallarımızın üzerindedir.
İç hukuk kurallarımızın Anayasaya aykırılığı ileri sürülebilir, ama bunların sürülemez.
Bu sözleşmeyi imzalamakla, egemenliğimizin bir kısmını (yargılama erkinin
soruşturma safhasını) devretmekle kalmadık, ayrıca Truva Atı ile içerimize yabancı
istihbarat örgütlerinin sızması için elverişli bir kapı da açtık…
***

Bana kimse, İstihbarata Karşı Koyma (İKK)8 diye bir tedbirimiz olduğu masalını
anlatmayın.
Sizin İKK tedbiri almakla görevlendirdikleriniz, GREVİO üyelerini kimliği ortaya
çıktığında, utancından bu ülkenin görevli memuru olduğunu gizlemek zorunda
kalacaklardır…
Yabancı istihbarat örgütlerine alan açan İstanbul Sözleşmesi’nden, bir gün dahi
beklemeden imzamız çekmemiz şarttır..

8 Karşı istihbarat ya da “kontrespiyonaj”, istihbarata karşı koyma, istihbarat teşkilatı tarafından yapılan hasım

ve düşman haber alma teşkilatlarının kendilerine karşı bilgi toplama ve elde etmelerini önleme veya elde
edilecek bilgiyi “manipüle” etme (yönlendirme-ekleme, çıkarma yoluyla bilgileri değiştirme) faaliyetleridir.
https://www.mit.gov.tr/ikk_seminer.htm

KİLİSEDE NAMAZ KILMAK!..
İşgal altındaki Aydın İlimize bağlı EşekAdası’na ziyarette bulunarak1, ciddi bir tahrik
operasyonuna imza atan Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, şimdi de
Papa’ya haber saldı.
Ayasofya’nın camiye çevrilmesi ile ilgili kararı kınamasını, dünyayı ayağa kaldırmasını
istedi!..2
Katerina, Ayasofya’nın Türkiye’nin “iç meselesi olmadığını” ileri sürdü.
Hanımefendinin devleti adına yaptığı bu çağrı, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün
ne kadar büyük bir devlet adamı olduğunu bir kez daha kanıtladı.
Atatürk, uygun görseydi; hiç kuşku yok ki, Ayasofya’nın tapusuna “müze” yazılması
buyruğunu da verebilirdi.

1 https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-yunanistan-cumhurbaskanindan-turkiyeye-tahrik-

5901140/
2 https://www.cnnturk.com/dunya/dunya-turkiyenin-ayasofya-kararini-konusuyor-yunanistandan-ilk-tepki

İtiraz eden mi olacaktı?
Ama O, öyle yapmadı:
Tapu kaydına “cami” yazdırdı!
Ve:
Bakanlar Kurulu kararı ile Ayasofya’nın “müze” olarak kullanılmasına karar aldırdı…
***
Bütün bu gelişmeler 1934 ve 1936 yıllarında yaşandı.
O yıllarda dünyada, özellikle de çakın çevremizde neler olup bittiğini bilmezsek, bu
kararın anlamını da kavrayamayız.
Sıradan dindarlar gibi Ayasofya avlusunda yatıp kalkarız…
***
Gelin Ulu Önderimizin “ihanet ettiği” tarihe dönüp şöyle bir bakalım:
Fatih Sultan Mehmet Han tarafından camiye dönüştürülen Ayasoyfa Katedrali’nin, 1934
yılında altında Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün de imzası bulunan bir
Bakanlar Kurulu kararı ile müzeye dönüştürülmesi siyasi bir karardı.
Erdoğan tarafından 10 Temmuz 2020 tarih ve 2729 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile
yeniden camiye dönüştürülmesi de aynı nitelikte siyasi bir kararsa buna kimsenin bir
diyeceği olamaz.
Hele de yabancıların bu karara itirazlarına egemenlikle ilgili olduğundan itibar
edilemez…
İç kamuoyuna dönük mesaj vermek amacıyla bu karar alındıysa, her kanattan yapılan
eleştiriler haklı ve yerindedir…
Çağdaş ülkeler dünya mirası kabul edilen yapıları, bu şekilde iç politikaya malzeme
yapmazlar…
Bütün yeryüzünü mescit kabul eden Müslümanlar da ibadetlerini kiliselerde
yapmaya tenezzül etmezler…
***
Şimdi de sözü Tevfik Rüştü Aras’a bırakalım.
1883 Çanakkale doğumlu Tevfik Rüştü Aras, 1920-1938 yılları arasında 5 dönem
milletvekilliği, 1925-1939 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı yapmış İttihat ve
Terakki’nin önde gelen isimlerinden bir siyaset adamı ve yazardır.

Atatürk’ün Dış Politikası (Kaynak Yayınları, İstanbul 2003, s.133-149) adlı eserinde
şöyle diyor:
“1933 yılında iktidara gelen Hitler, aynı zamanda İtalya’da uzun süredir iktidarda olan
Mussolini Türkiye için tehditti.
O tarihlerde en yakın en ciddi tehdit kuşkusuz İtalya’ydı. Burnumuzun dibindeki 12 ada
İtalya’nın egemenliğindeydi. İtalyan denizaltıları Akdeniz’de ticaret gemilerini
batırıyordu. Bunlara “esrarengiz denizaltılar” deniyordu. Resmi olarak bir şey
söylenemezse de İtalya’nın yaptığı belliydi. Bu konu uluslararası sorun haline gelmişti.
İtalya, Arnavutluk ve Yunanistan’ı da tehdit ediyordu. Aynı zamanda Türkiye’yi de tehdit
ediyordu.
Mussolini’nin ölçüsüz istekleri ve planları Türkiye’nin tepkisini çekiyordu.
Atatürk’ün Mussolini’yi kastederek; ‘Bana tekrar çizmelerimi giydirmesinler’ sözü buna
bir cevaptı.
İşte bu durum için bölgede bir savunma hattı kurmak gerekiyordu.
Atatürk yönetimi Balkan Paktı için kolları sıvadı…
…
İşte bu tarihlerde Bakanlar Kurulu Kararı ile Ayasofya müzeye dönüştürülmüştür.
Yunanistan, Yugoslavya ve Bulgaristan Ortodoks’tur.
Bunlar için bu caminin anlamı var. Avrupa ülkeleri için değil.
Balkan ülkeleri için alındı, mesaj onlaraydı. Amacı da birliğin kuvvetlenmesiydi.
Yani siyasi bir jest.”3
Ulu Önderimizin “müze” kararına rağmen, Ayasofya’yı 1936 yılındaki kadastro
çalışmalarında tapuya “cami” olarak kaydettiğini asla akıldan çıkartmayalım.
Gerçek durumun böyle olmasına rağmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu
olayı “tarihe ihanet” olarak nitelemesi ise, hiçbir şekilde kabul edilemez.
Bu şekilde davranarak asıl tarihe ihaneti kendisi yapmıştır!..
Reis’in yanında işinin erbabı bir tarihçi olsaydı, bu duruma düşer miydi?
Kim bilir belki de bilinçli olarak yıpratılıyor, onu bilemem elbette.
Türkiye’de siyaset “ince” yürütülüyor, onu yakından izliyor ve görüyorum…

3 https://www.aydinlik.com.tr/haber/ayasofya-karari-ve-mahmut-esat-bozkurt-213282

***
Kuşkusuz bir Cumhurbaşkanından her konuda bilgi sahibi olması beklenemez.
Ker konuda bilgisi olamaz da zaten.
Cumhurbaşkanlarının etrafında; işinin uzmanı, her konuda yeteri kadar danışmanların
olması beklenir ve bu son derece doğaldır.
Bir de Devletin hafızası vardır.
O da Devletin arşividir, ona da ihtiyaç duyuldukça başvurulur.
Devlet arşive başvurmama gibi bir aymazlık asla af edilemez!
Üst düzey bürokratların da işlerini çok iyi bilmeleri gerekir.
Devlet kurumları bu şekilde organize edilirse, hatalar en aza iner veya hiç hata
yapılmaz…
***
Çağdaş hukuk devletlerinde; devlet kadrolarına partililer, yandaşlar ve akrabalar
doldurulmaz.
İstihdam, liyakat esasına göre yapılır.
“Mülakat” gibi hileli yollara asla başvurulmaz.
Ancak o zaman israf azalır, hizmetler halka en iyi şekilde ulaştırılabilirler.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın geçenlerde ekrana yansıttığı
torpille işe alınmalar, siyasi iktidarın yüz karası olarak hatırlanacaklardır.
Utanç vesikasıdır!
Büyük olasılıkla her taraf böyledir; bu çarpıcı örnek kamuoyuna iyi ki de yansıtılmıştır…
Belki ders alınır…
***
Aklıma gelmişken yüksek makamlara bir öneride bulunayım:
Önce tespitimi aktarayım:
Erdoğan’ın danışman kadrosunu acilen yenilemesi, Devletimiz açısından elzemdir.
“İtibardan tasarruf yapılmaz” sözü doğrudur belki, ama bu önerme “masraflar” için
geçerli olamaz.
Masraf yapmakla, itibar kazanılamaz!

Nitelikli ve vicdan sahibi uzmanların -sayısı ne kadar fazla olursa olsun- siyasetten gelen
üst düzey yöneticiler yanında görev yapmalarına kimse “israf” diyemez.
Reis’in yerinde olsam, -ünlem işareti- danışmanlarımı “sol görüşlü” ve özellikle de
“muhalif” olanlardan seçerdim…
***
Yemin ederim; hiçbir beklentisi olmadan en acımasız eleştirileri yapanlar, birinci
tercihim olurdu.
Ancak o zaman tartışmalar en aza inebilir…
Zira “sosyalist disiplin” ile yetişmiş insanlar, -artık mikroskopla bile bulunmaları bile
zordur- kolay kolay kamu malına el uzatamazlar!..
Hak etmediği şeylere yan gözle bile bakmazlar.
Haksızlık ve zulüm karşısında dilsiz şeytanlar gibi susmazlar.
Birinin hırsızlık yaptığını duysalar, utançlarından yerin dibine girerler.
Böyle insanlar, hiçbir şekilde üç maymunu oynayamazlar!
İnanın, bu son tespitim, somut hayattan kanıtlarını almış yalın bir gerçekliği anlatıyor!
İstisnalar da var tabii ki, onlar kaideyi bozamazlar…
Onları da görmeyiverin…

“KONTROLLÜ DARBE” VE KONTROLSÜZ
MAHKEMELER!..
Üç nedenden dolayı umudumu yitirmek üzereyim!
Biliyorum böyle bir yıkıcı cümleyi benden duymak istemezsiniz.
Çoğunuzun, “ironi” yaptığımı düşündüğüne kalıbımı basarım.
Hatırı sayılır bir kesiminiz, sözlerimin mevhumu muhalifinden çıkarımlar yapmaya
başladı bile.
“Yaptığın espridir, galiba da bir tek ben alamamışım mesajı” diyenleriniz, ise daha komik
oluyor, bilmenizi isterim…
***
Tekrar ediyorum:
Sizlerin bu hallerini gördükçe enikonu umudumu yitiriyorum!
Arz edeyim efendim:
Birincisi; önemli bir bölümünüz dört yıl önce
hararetle savunduklarını bugün unutmuş; şimdi tam tersi fikirleri savunuyor.
O kadar olsa iyi:
Bir de dört yıl önce savunduğunuz hatalı fikirlerde ısrar edenleriniz var…

İkincisi husus; dört yıl önce söylediklerinizde samimi olanların bugünkü durumu
dünden daha da kötüdür.
Demek ki, dört yıl önce savundukları bir fikri, bugüne kadar taşıyamıyorlar.
Hafızanız berbattan daha kötüdür.
“Alzheimer” hastası olabilir misiniz acaba?!..
Üçüncüsü; hala aynı malzemelerle, aynı koşullar altında, aynı deneyi yapmaya devam
ediyorsunuz.
Sanıyorsunuz ki, bu defa başka bir sonuç elde edeceksin…
Ve en kötüsü:
“Bir değil, beş değil, milyonlarlasınız maalesef”!..
Sizi tek tek ikna etmek mümkün olmadığı gibi, bire bir baş etmek de giderek
imkânsızlaşıyor…
Zira “korkunç bir karanlık içerisinde” yürüyecek kadar cesursunuz!..
Bu yüzden sizinle bu kötü iktidarı değiştirmek imkânsız gibi görünüyor…
***
Öyle hemen savunmaya geçmeyiniz; söylediklerimin hepsini birazdan kanıtlara
bağlayacağım, göreceksiniz.
Başlayalım mı:?
15 Temmuz Hain FETÖ Darbe Girişiminin dördüncü yıldönümünde siz de bir şeyler
söyleme ihtiyacı hissettiniz.
Nasıl demiştiniz?
“Biz her ikisini de kabul ediyoruz; 15 Temmuz 2016 günü FETÖ darbe girişiminde
bulunmuştu, darbenin bastırılmasını fırsat bilen AKP ise, 20 Temmuz’da kendi darbesini
yaptı”!..
İlk günlerde: “bu saatte darbe mi olur”, “tiyatrodur bu” diyerek nitelendirdiğiniz
darbe girişimine, birkaç gün sonra “Kontrollü Darbe” deyip çıktınız.
Tutmadı!
Bu fikri ortaya atan Atlantik ötesi sözcüsünü sahneye sürüp; bu defa “Kontrollü
Darbe”nin tarifini yaptırmayı denedi:
“Bilinen, önlenmeyen ve sonuçlarından yararlanılan darbeye ‘Kontrollü Darbe’
denir” dediler.

Hep bir ağızdan tekrar ettiniz, yalan mı?
Efendileriniz, giderek bu sözlerini de değiştirdiler.1
Siz de papağan gibi tekrar edip bugünlere geldiniz…
Sahadaki durumu 16 Haziran 2020 itibariyle özetliyorum:
“Kontrollü Darbe” girişimine katılanlarla ilgili; 289 dava açılmış olup,
274’ü ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları ile sonuçlanmıştır.2
Galiba bu defa da mahkemeler kontrol edilemedi!..
Ne dersiniz?…
***
Bu gerçekleri gördükten sonra dünü inkâr etmeniz yine de iyidir.
Özür dilemeden geçmişinizi inkâr ederseniz, bu defa da bizim zekâmızla alay etmiş
olacaksınız.
Yani, siz geçmişte öyle demediniz de bizim aklımızda öyle kaldı durumunu kabul etmiş
olacağız.
En iyisi, hatanızı kabul etmenizdir.
“Hata ettik, aldatıldık, yanıldık” diyecek yerde; “Ben öyle bir şey demedim” demek,
muhatapları “aptal” yerine koymaktır.
Böyle bir tutum doğal olarak daha çok itibar kaybına sebebiyet verir.
O bakımdan “Biz öyle bir şey demedik” demeyin sakın.
Kaldı ki, Sosyal Medya’nın zaman tünelinde her yazdığınız kayıtlıdır.
(Dilerseniz kendi zaman tünelinize ‘tık’ edin, 2016 yılının Temmuz ayının 15’inden sonra
yaptığınız paylaşımlara bakınız…)
“Kontrollü Darbe 20 Temmuz’a dedik” şeklinde savunma yaparsanız, işiniz daha da
zorlaşacaktır.
Zira “Kontrollü Darbe” nitelemesini, 15 Temmuz ile 20 Temmuz arasında yapmıştınız.
Yani “20 Temmuz AKP Darbesi” henüz yapılmadan siz bunu bilip isimlendirmiştiniz!..

1 https://chp-muhalefethareketi.biz.tr/2017/07/17/chpnin-iktidari-kesinlesti/
2https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/bakan-gul-289-darbe-girisimi-davasindan-274unde-karar-verildi-15-dava-

devam-etmekte/1878527

***
Gelmiş geçmiş bir konuyu, dört yıl sonra neden mi ele aldım?
Çünkü “Kontrollü Darbe” söylemi ile Türkiye’nin en büyük düşmanı olduğu, defalarca
ortaya çıkan ABD’yi ve istihbarat örgütü CİA’yı, 15 Temmuz Darbe
Girişimi’nin arkasından çekip çıkartıyorsunuz.
Başka bir deyişle, AKP’yi yıprattığınızı sanırken, aslında ABD’yi aklıyorsunuz!..
CİA’ya ücretsiz elemanlık yapıyorsunuz!
ABD’nin uydurup, FETÖ kalıntıları ile piyasaya sürdüğü bu yalanlara taşıyıcı annelik
yapıyorsunuz!..
Kötü niyetli değilsiniz elbette…
Buna yemin de tanıklık da edebilirim…
“Ahmaklık” ettiğinizi kabul etmenizi ise kesinlikle beklemiyorum…
***
Şu “Kontrollü Darbe” teşhisini koyanlardan biri de benim hanemden; onunla yaptığım ve
yazıya döktüğüm tartışmayı3 okuyun istiyorum.
O bakımdan diyorum ki, yanlışta yalnız değilsiniz…
Umudumu kıran ise asla sayınız değil, inadınızdır inanın…
***
“Bu saatte darbe mi olur” sakızını uzunca bir süre çiğneyenler, MİT Başkanı Hakan
Fidan ile Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın TBMM’de kurulan Darbeleri Araştırma
Komisyonu’na neden ifade vermeye gönderilmedikleri sorusu üzerinden, darbe
girişiminin “kontrollü” olduğuna dair hala kanıtlar üretmeye çalışıyorlar.
Bu iki önemli ismin Komisyona sadece yazılı beyanda bulundukları ve Komisyonda
dinlenmelerine izin verilmediği doğrudur.
Doğrusu da yapılmıştır.
Komisyon Raporunu4 merak edip hiç okudunuz mu?
İzin verme makamında ben de olsaydım, yemin ederim aynı şeyi yapardım…

3 https://www.facebook.com/notes/cemil-can/bir-a%C3%A7ik-mektup-da-t%C3%BClay-

hanima/1662627363900622/
4 https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem24/yil01/ss376_Cilt1.pdf

Neden mi?
Açıklayalım:
Komisyon üyelerinin, Mecliste grubu bulunan (AKP, CHP, MHP ve HDP) partilerden
seçildiğini5 biliyoruz.
(624. sayfaya bakınız.)
HDP’nin PKK/PYD’nin Meclisteki siyasi uzantısı olduğuna, PKK’nın ABD’nin “kara
gücü” olarak faaliyet gösterdiğine, Y-CHP içerisinde CİA’nın yan kuruluşu gibi hareket
eden “Stratfor” adlı şirkete TR-705 kod numarası ile bilgi aktaran elemanların olduğuna,
bilmediğimiz kim bilir kaç kişi da aynı görevde bulunduğuna; aynı şekilde AKP ve
MHP’nin de içerisinde benzer görevleri yürüten milletvekillerinin varlığına kesin
gözüyle değilse de kuvvetli bir olasılık olarak bakıldığına kuşku yoktur.
Bir diğer tespit de FETÖ’nün hafife alınacak bir istihbarat örgütü olmadığı, devletin
sızmadığı kurumunun bulunmadığı ve devletten sökülüp atılmasının yıllar
alacağı hususudur.
Öte yandan ABD ile savaşımız her cephede (Doğu Akdeniz, Ege, Libya, Ortadoğu vb. gibi
konularda) devam ediyor…
Bu koşullar altında; Komisyona gelip ifade ve üyelerin tüm sorularına yeminli cevap
verecek olan MİT Başkanı ile Genelkurmay Başkanını göndermek ne derece doğrudur?
Meraklıları tatmin etmekten başka ne işe yarar?
Bu iki önemli ismin vereceği bilgilerin, operasyonları zaafa uğratacağı ve bu bilgilerin
faaliyetleri sürdürmeye devam eden FETÖ ile arkasındaki CİA tarafından Türkiye
Cumhuriyeti aleyhine kullanılacağı tartışmasızdır.
Yurttaşlar bu en üst düzey kamu görevlilerinin vereceği bilgileri, operasyonlar bittikten
sonra zaten öğreneceklerdir.
FETÖ’ye karşı neredeyse her gün yeni operasyonlar yapıldığı6 bir gerçektir.
Buna rağmen, muhalefetin bu konudaki ısrarı nedendir acaba?..
TR kod numaralı elamanlar, yeterli bilgi akışını sağlayamıyorlar mı?
Sıradan sokaktaki bir vatandaşın bile düşünebileceği bu tür sakıncaları, Ana Muhalefet
Partisi Başkanının düşünememiş olması mümkün müdür?

5 https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem24/yil01/ss376_Cilt2.pdf
6 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/bakan-soylu-feto-bilancosunu-acikladi-99-bin-066-operasyon-

5931900/

“Evet, mümkündür” diyorsanız, böyle düşüncesiz birine veya aday göstereceği
bir başka Ekmelettin’e Türkiye Cumhuriyeti’nin yönetimi verilebilir mi?
Hükümeti sıkıştırmak için bilerek böyle davranıyorsa, yani ulusal bir konuda, kendi
siyasal çıkarlarına göre ülke yararlarını göz ardı ediyorsa, zaten böyle bir aymaza devlet
teslim edilemez!..
Sohbet bu noktaya gelmişken üçüncü tespitimizi de yapalım:
Her iki halde de Y-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye için bir güvenlik
sorunudur…

AYASOFYA’NIN FETHİ!..
“Çoklu Baro Sistemi”ne geçişi sağlayan yasanın kabul edildiği gün, Danıştay 10. Dairesi
Ayasofya ile ilgili kararını açıkladı.
Ne güzel bir rastlantı!
Karar kesinleşmeden Cumhurbaşkanı Erdoğan bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
yayınlayarak, Ayasofya’yı ibadete açtığını ilan etti.
Aman ne iyi etti!
İlk namaz 24 Temmuz Cuma günü kılınacakmış…
***
Kimine göre, Ayasofya zaten açıktı.
Burada namaz kılmak isteyenler için özel bir bölüm vardı.
Ayasofya’da beş vakit ezan zaten okunuyormuş…
Kimilerine göre de, yıllardır bu karar bekleniyormuş.
Fatih’in “kılıç hakkı” olan Ayasofya’nın, kurduğu vakıftan alınıp müze yapılması doğru
değilmiş.
Tek parti döneminde müze kararı alınmakla “mülkiyet hakkına” tecavüz edilmiş!

Fethin sembolü olan bu yapının, Fatih’in vakfiyesine uygun olarak kullanılması
gerekirmiş!
Kimilerine göre ise, 27 Aralık 537 yılında törenle ibadete açılan Ayasofya’nın, Dünya
Kültür Mirası listesine alınmasıyla uluslararası bir nitelik kazandığını, yapıyı bu
niteliğini göz önünde tutarak kullanmak gerektiği daha uygun olurmuş…
Doğrusu da bu görüştür…
***
Bu haftaki yazımı “çoklu baro sistemi”nin “bağımsız ve tarafsız yargı”ya vereceği
zararları tartışmaya ayırmıştım.
Nasip olmadı.
Reis, gündemi değiştirdi.
Ayasofya öne geçti.
Ben de buna uygun olarak Danıştay 10. Dairesi’nin kararını eleştireceğim.
Zira Danıştay’ın bu kararını, “çoklu baro sistemi”ne geçişe olanak sağlayan yasadan
“tarafsız ve bağımsız yargı”ya daha zarar verici nitelikte buluyorum…
Bu nedenle Cumhurbaşkanlığı tarafından temyiz edilmeden kesinleştirileceği anlaşılan
10. Dairenin kararını birkaç yönden irdelemek istiyorum.
***
Danıştay 10. Dairesi, süre yönünden reddetmesi gereken bu davanın esasına girerek,
yerleşik içtihatlara aykırı karar vermiştir:
2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda; ilgililerin, haklarında idari davaya konu
olabilecek bir işlem için 60 gün içerisinde dava açabilecekleri kurala bağlamıştır.1
Bu süre hak düşürücüdür.

1 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun10. Maddesinde, “İlgililer, haklarında idari davaya konu olabilecek

bir işlem veya eylemin yapılması için idari makamlara başvurabilirler. Altmış gün içinde bir cevap verilmezse
istek reddedilmiş sayılır. İlgililer altmış günün bittiği tarihten itibaren dava açma süresi içinde, konusuna göre
Danıştay, idare ve vergi mahkemelerinde dava açabilirler. Altmış günlük süre içinde idarece verilen cevap kesin
değilse ilgili bu cevabı istemin reddi sayarak dava açabileceği gibi, kesin cevabı da bekleyebilir. Bu takdirde dava
açma süresi işlemez. Ancak, bekleme süresi başvuru tarihinden itibaren altı ayı geçemez. Dava açılmaması veya
davanın süreden reddi halinde, altmış günlük sürenin bitmesinden sonra yetkili idari makamlarca cevap verilirse
cevabın tebliğinden itibaren altmış gün içinde dava açabilirler.” kuralı yer almaktadır.
(Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, 30.12.2014 tarh ve E:2004/2411, K:2004/2099)

Bakanlar Kurulu kararlarına karşı dava açma süresi de, kararın Resmi Gazete’de
yayınlanmasından itibaren 60 gündür.2
Davacı derneğin iptal edilmesini istediği karar, Bakanlar Kurulunun 24.11.1934 tarih ve
2/1589 sayılı Ayasofya’nın müzeye çevrilmesine ilişkin kararıdır.
Yasaya göre fazlasıyla (86 yıl) geçmiş olan dava açma süresini, yeni
başvurular yaparak canlandırmak olanaklı değildir.3
Davanın süre aşımı yönünden reddedilmesi gerekirdi…
***
Diğer yandan, davacı Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği’nin
“dava ehliyeti”nin varlığı kabul edilemez.
İptal davalarında davacının “menfaatinin” ihlal edilmiş olması gerekir; bu
menfaatin kişisel, meşru ve güncel olması zorunludur.4
Davacı dernek de dava dilekçesinde hangi menfaatinin ihlal edildiğini belirtmemiştir.
Mahkeme de kararında, Ayasofya’yı müzeye çeviren Bakanlar Kurulu kararının
davacının hangi “kişisel, güncel ve meşru” menfaatini ihlal ettiğini açıklayamamıştır.

2 “Bakılan uyuşmazlıkta ise, 6306 Sayılı Kanun’un 2. maddesi uyarınca alınan davaya konu Bakanlar Kurulu

Kararının 31/05/2015 günlü, 29372 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandığı; davacıların 08/06/2016 günü öğrenme
üzerine 05/08/2016 tarihinde bakılan davayı açtığı anlaşılmıştır.
Bu durumda, davacıların davaya konu Bakanlar Kurulu Kararına karşı, öğrenme tarihi olan 08/06/2016
tarihinden itibaren genel dava açma süresi olan 60 günlük süre içinde 05/08/2016 tarihinde açtığı bu davanın
süresinde olduğu sonucuna varıldığından, aksi yöndeki Daire kararında hukuki isabet görülmemiştir”
(Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, 03.07.2017 tarih ve E:2017/640, K:2017/2734).
3 10. Daire Ayasofya ile ilgili gerekçeli kararında:

“2577 sayılı Kanun’un 10.maddesi gereğince yaptığı yeni ve farklı bir başvuru sonucu tesis edilen işlem üzerine
ortaya çıkan uyuşmazlığın esasının incelenmesi gerekmekte olup…” demek suretiyle, “yeni ve farklı” bir
başvuru ile dava açma süresinin canlandırılabileceğini zımnen kabul etmiş bulunmaktadır.
Oysa bu durum da yerleşik içtihatlara açıkça aykırıdır.
Şöyle ki: “ …altmış günlük dava açma süresi içinde doğrudan veya 11. Maddedeki süreç işletilerek dava açılması
gerekirken, bu süreler geçirildikten çok sonra yapılan ancak dava açma süresini canlandırma olanağı
bulunmayan… itiraz başvurusunun reddi üzerine… açılan davanın süre aşımı nedeniyle esasını inceleme
olanağının bulunmadığı gerekçesiyle davanın süre aşımı nedeniyle reddine karar verilmiştir.
(Danıştay 10.Daire 05.11.2018 tarih ve E:2016/2316, K:2018/3295)
4 “İptal davalarının hukuki nitelikleri göz önüne alındığında, iptal davasının sübjektif ehliyet koşulunun menfaat

ihlali olduğu, idare hukuku alanında tek taraflı irade açıklamasıyla kesin ve yürütülmesi zorunlu nitelikte tesis
edilen işlemlerin, ancak bu işlemlerle kişisel, meşru ve güncel bir menfaat ilgisi olanlar tarafından iptal
davasına konu edilebileceğinin kabulü zorunludur.”
(Danıştay 8. Daire, 05.03.2020 tarih ve E:2016/11396, K:2020/1550)

İdare hukukumuzda; her idari işleme karşı, herkes tarafından iptal davası açılması,
idare ile işlemlerinde istikrarsızlığa neden olacağı ve idarenin işlemlerini olumsuz yönde
etkileyeceğinden kabul edilmemiştir.5
Hukukumuzda derneklerin, doğrudan dernek tüzel kişiliğinin hak ve çıkarlarını
ilgilendiren konularda iptal davası açabilecekleri kabul edilmektedir. 6
Geçmişi katedral olup, daha sonra camiye çevrilen ve ardından da müze olarak
kullanılmaya devam edilen bir yapının, davacı dernek tüzel kişiliğinin hak ve çıkarlarını
doğrudan ilgilendirdiği söylenemez.
Davacı derneğin 2016 yılında Anayasa Mahkemesine yaptığı bireysel başvurunun “kişi
bakımından yetkisizlik”7 nedeniyle kabul edilemez bulunması, dava ehliyeti ile ilgili
yukarıdaki görüşleri doğrulamaktadır.
Bu nedenle davanın ehliyet yönünden de reddi gerekirdi.
***
Ayasofya’nın müze yapılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararının kaldırılıp, cami olarak
kullanılması için bir mahkeme kararına ihtiyaç var mıydı?
Bu sorunun cevabı hiç duraksamadan “hayır” olarak verilebilir.8
Zira en yüksek karar organı olan Bakanlar Kurulu’nun, (yeni Anayasaya göre
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin) Ayasofya’nın tahsis ve kullanım şeklini değiştirme
yetkisi zaten vardır.

5 İdari işlemlerin hukuka uygunluğunun yargı yoluyla denetimini amaçlayan iptal davasının görüşülebilmesinin

ön koşullardan birisi olan “dava açma ehliyeti“, her idari işleme karşı herkes tarafından iptal davası açılmasının
idare ile işlemlerinde istikrarsızlığa neden olmaması ve idarenin işleyişinin bu yüzden olumsuz etkilenmemesi
için dava konusu edilecek işlem ile dava açacak kişi arasında belli ölçütler içinde menfaat ilişkisinin varlığını
ifade etmekte, her olay ve davada, idari işlem ile dava açacak kişi arasında öngörülen sübjektif ehliyet koşulu
olarak menfaat ihlalinin kişisel, meşru ve güncel bir menfaat olması gerekmektedir.
(Danıştay 6. Daire, 27.11.2019 tarih ve E:2019/9548, K:2019/12362)
6 “Dernekler, üyelerinin ve temsil ettikleri kişilerin ortak çıkarlarını korumak ve dayanışmalarını sağlamak üzere

kurulan özel hukuk tüzel kişileri olup, amaçları ve faaliyet alanları kendilerince hazırlanan tüzüklerle
belirlenmektedir. Derneklerin, doğrudan dernek tüzel kişiliğinin hak ve çıkarlarını ilgilendiren konularda iptal
davası açabilecekleri açıktır.”
(Danıştay 14. Daire, 24.10.2013 tarih ve E:2012/9094, K:2013/7096)
7 https://www.anayasa.gov.tr/tr/bireysel-basvuru/bireysel-basvuru-kabul-edilebilirlik-kriterlerine-ait-emsal-

kararlar/kisi-bakimindan-yetkisizlik/
8 “Devlet idaresinin en yüksek karar organı olan Bakanlar Kurulunun (Cumhurbaşkanlığı Kabinesi) idare

alanında genel karar organı olduğu, Anayasa ve kanunların kendisine ayrıca ve açıkça yetki verilmemiş olsa bile,
idare alanında “kanuna dayanmak” ve “Anayasa ve kanunlara aykırı olmamak” şartı ile istediği her işlemi yapma
konusunda yetkili olduğu” tartışmasızdır.

Dolayısıyla Danıştay’ın kararını beklemek gerekmediği gibi, mahkeme kararını dayanak
göstererek, 10 Temmuz 2020 tarih ve 2729 sayılı kararı almak da zorunlu değildi…
***
Mahkemenin kararının gerekçesini “mülkiyet hakkı”nın üstünlüğüne dayandırması da
doğru olmamıştır.
Ayasofya’nın, Padişah Fatih Sultan Mehmet’e ait bir taşınmaz olduğunu kabul edilemez.
Zira o tarihlerde devletin bütün taşınır/taşınmaz malları zaten padişahların mülkü
sayılıyordu.
Dolayısıyla Fatih, özel mülkiyetinde olan bir taşınmazı vakfa dönüştürmüş değildir,
devletin hüküm ve tasarrufu altında olan bir taşınmazı vakfa dönüştürmüştür.
Bugün kamu yararı, bu vakfın tahsis amacını değiştirmeyi gerekli kılıyorsa, vakıf
senedine veya padişah fermanına bakılmadan da (kararname ile) değiştirilebilir.
Kaldı ki, Osmanlı Devleti çökmüş, yerine Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur.
Ölmüş Osmanlı hukuk sistemini canlandırmak sonucunu doğuracak şekilde kararlar
vermek mahkemelerin işi olmamalıdır…
***
Bununla birlikte, söz konusu karar bir sorunu çözmekten çok, yeni sorunlar ortaya
çıkartacak niteliktedir.
“Mülkiyet hakkı”na tanınan bu olağanüstü üstünlük sonucu, son padişahların
mirasçıları ortaya çıkarak, yeni hak taleplerinde bulunmayı deneyebilirler…
Emsal karar olarak bu kararı gösterebilirler.
Galatasaray Adası ile ilgili iddiaları da unutmamak gerekir.
Öte yandan, mülkiyet hakkından gidilerek hak sahipliği belirlenecek olsaydı, mülkün
asıl sahibi Roma İmparatoru Jüstinyen kabul edilmek zorunda kalınacak ve onun
mirasçıları Ayasofya’yı sahipleneceklerdi.
Osmanlı, fethettiği yerlerde ibadethanelere dokunmadığına göre, Jüstinyen’in
mirasçılarına söyleyecek söz bulamayacaktık.
Yeni uyuşmazlıklara kapı aralayan bu kararın temyiz edilmesi halinde, bozulacağı
kuvvetle inanmaktayım…
Reis bu kararı asla temyiz etmez!..
***

Danıştay’ın, “mülkiyet hakkına” ve ”vakıf hukuku”na abartılı bir öncelik vermesi
hatalıdır.
Kuşkusuz kamu yararı gerektirdikçe mülkiyet hakkına da el atılabilir, vakıf hukuku da
göz ardı edilebilir.
Ayrıca hukukumuzda “kamulaştırma” diye bir işlem vardır ve belli koşullar altında
kamu yararı gözetilerek özel mülkiyete de son verilebilmektedir.
Ayasofya’yı Fatih’in “kılıç hakkı” olarak özel mülkü kabul etmek doğru bir yaklaşım
olmadığı gibi, öyle dahi olsa Devletin bu mülke el koymasının önünde yasal bir engel
bulunmamaktadır.
Kaldı ki, 16 Mart 1920’de ikinci kez İstanbul’un işgali9 ile Osmanlı Hanedanı’nın
mülklerinin idaresi itilaf devletlerine geçmiş olup, Ayasofya ile ilgili “kılıç hakkı” da sona
ermiştir.
6 Ekim 1923’te genç Türkiye Cumhuriyeti Ordularının İstanbul’a girmesi ile işgal bitmiş
ve tabiri caizse “İkinci Fetih”le İstanbul Türkiye Cumhuriyeti’nin toprağı haline
gelmiştir.
Böylece Türkiye Cumhuriyeti toprakları üzerinde Osmanlı Hanedanının mülkiyet
iddiaları fiilen ve hukuken sona ermiştir.
Hal böyle iken, mahkeme kararları ile Osmanlı hukukunu diriltme anlamına gelecek
kararlar vermek hiçbir şekilde kabul edilemez…
***
Cumhurbaşkanının çok önceden hazırlandığı belli olan konuşmasında; tek parti
döneminde alınan müze kararına “tarihe ihanet” olarak değerlendirmesi en büyük
talihsizliğimizdir.
24.11.1934 tarihinde Ayasofya ile ilgili müze kararı verilmiş olmasına
rağmen, 19.11.1936 tarihinde yapılan kadastro çalışmalarında söz konusu taşınmazın
tapuya “cami” olarak tescil ettirilmesi anlamlıdır…
Sonuç olarak denebilir ki; birkaç satırlık bir Cumhurbaşkanı kararı ile Ayasofya’nın
kullanım amacının sorunsuz olarak değiştirilme olanağı var iken, bu konuda bir
mahkeme kararı istihsali ile yeni sorunlara kapı aralanmıştır…

9 İstanbul, önce 13 Kasım 1918, sonra 16 Mart 1920’de olmak üzere iki kez işgal edildi. İlk işgalde, İstanbul’un

önemli ve stratejik noktaları kontrol altına alındı ancak idareye el konulmadı.

“ÇOKLU BARO SİSTEMİ”NİN SORUMLULARI!..
Bu yazının yazıldığı saatlerde “Çoklu Baro Sistemi”ni getirecek olan yasa teklifi
görüşmeleri TBMM’nde Adalet Komisyonu’nda devam ediyordu.
Gelişmeleri ve 18 yıllık AKP iktidarını yakından izleyen biri olarak, teklifin Genel Kurula
gönderilip büyük olasılıkla yasalaşacağını tahmin ettiğim için; bu sonuçla
karşılaşmamızın sorumlularını göstermek istiyorum.
Geçmişte birkaç kez daha benzer girişimde bulunan, fakat kamuoyundan gelecek
tepkileri göğüsleme konusunda hazırlıksız yakalanan AKP, hiç kuşku yok ki, bu
girişiminin birinci derecedeki sorumlusudur.
İkinci derecede sorumlu, 80 baro ve 130 bin avukatın birlikte hareket etmesini
engelleyen Ankara, İstanbul ve İzmir barolar ile bunlara uyan bazı barolardır…
Diyanet İşleri Başkanlığı’nı “çağlar ötesinden gelen ses” olarak nitelendiren Ankara
Barosu’nun açıklamasını bardağı taşıran damla olarak değerlendirmek gerekir. Ankara
Barosu’nun sorumluluğunu bu açıklaması yüzünden değil, önceki açıklamasının ezikliği
altında tıpkı İzmir Barosu gibi İstanbul Barosu’nun kuyruğuna takılıp, yersiz ve
zamansız eylemler yapmış olmasına bağlamak daha isabetlidir…
***
Ankara, İstanbul, İzmir baro başkanlarının başlattığı ve birkaç baronun desteklediği
eylemler 4. gününe girerken, Meclis kapısı önünde yaşananlar yukarıdaki tespitlerimizi
doğrulamıştır.
Eylemlerin liderliğini yapan İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, erken
yorulmuş ve mikrofonu İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel’e bırakmıştır.
Yücel, basına yaptığı açıklamada baroların taleplerini özetle şu şekilde özetlemiştir:

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Komisyona Birliğimizin temsilcileri Meclis kapısında
bekleyen baro başkanlarıdır desin, biz de içeri girip çoklu barolara neden karşı
olduğumuzu anlatalım. Ya da kendisi gitsin, önceki görüşlerine atıfta bulunarak;
Komisyonda konuşsun. Barolar Birliği adına başka birini göndermesin…
Bu sözler avukatlar adına söylenmiştir!
Güler misin ağlar mısın?
***
Geçen gün, yine Başkan Metin Feyzioğlu’nun girişimi sonucuydu sanırım, Komisyon,
kapıda bekleyen baro başkanlarından üçünün gelip görüşlerini anlatmasını kabul etti.
Kapıda bekleyen baro başkanları bu teklife:
Ya hep birlikte Meclise gireriz, ya da girmeyiz şeklinde yanıt verdiler…
Neden bu teklifi kabul etmediklerini ise, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel şöyle
açıkladı:
80 baro başkanını dışarıda bırakıp, üç kişi içeriye girerse bu girişime “meşruiyet”
kazandırmış olacaklardı, bu yüzden teklifi reddettiler!..
Bu da ana muhalefet partisi adına konuşuyor!
Bu şekilde davranarak yasal teklifini “gayrimeşru” duruma düşürmüş mü oldular?
Ya da 80 baro başkanı Komisyona kabul edilseydi, baro başkanları yasa teklifine
“meşruiyet” kazandırmamış mı olacaklardı?
Ne yazık ki, duvarın dibinde yatan baro başkanlarımızın düştüğü/düşürüldüğü durum
budur…
Akıllar yağmaya verilmiş, fikirler şaşmış!..
***
Meclis kapısında bekleyen baro başkanları adına konuşan İzmir Baro Başkanının teklifi
evlere şenlik:
Kendilerinin Barolar Birliğinin “temsilcileri” olduğunu, TBB Başkanı Feyzioğlu’nun
Komisyon Başkanlığına bildirmesini istiyor.
130 bin avukatı temsil eden TBB’nin Başkanı, başka bir ifade ile avukatların yasal
temsilcisi Metin Feyzioğlu’nun kendisi değil midir?
Metin Feyzioğlu’nda beklenen; temsil görevini yerine getiremediğini kabul edip, bu
işi daha iyi yapabilecek olan kendilerini işaret etmesidir!..

Bu akla hizmet eden baro başkanlarının, en doğru yaptığı iş: Aralarından üç kişiyi
konuşmak üzere Meclise göndermemiş olmalarıdır!..
Yoksa içeride daha büyük bir rezaletin yaşanması işten bile değildi…
***
Türkiye çapında görev yapan 130 bin avukattan biri olarak, bu arkadaşlara başka
sorular da sormak istiyorum:
Avukatları temsil noktasında rüştünüzü nerede; ne zaman ispat ettiniz?
130 bin avukatı temsil etme yetkisini; ne zaman, kimlerden, nasıl aldınız?..
Siz kimsiniz de 130 bin avukatı temsil etme gibi bir hadsizlik içerisine girdiniz?
***
İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu’nun, ayrı baş çekerek başlattığı eylemin,
dördüncü günü itibariyle, arkasında kaç baro başkanı ve avukat kaldığı liderlik ve temsil
yeterliliğini gösteriyor zaten!
Son ana kadar birlikte hareket eden barolar arasındaki “bölünmüşlük” görüntüsünü
yaratan; Ankara, İstanbul ve İzmir barolarıdır.
Nokta.
Yasanın bu haliyle çıkacak olmasının ikinci derecedeki sorumlusu bu barolardır…
***
S-Kasaba politikacılarında parmağında oyuncak olan bu beyler ve bayanlar; avukatların
en haklı davasını yüzüstü bıraktılar!
Zira:
TBB çatısı ve örgüt disiplinine saygı duysalardı; 80 baro başkanı birlikte hareket
edecek ve 130 bin avukatın sesini Meclis’te en etkili bir şekilde dile getirebileceklerdi.
Hemen hemen her siyasi görüşten avukatların baro başkanları sıfatlarıyla, ortak bir
eyleme destek vermesine olanak sağlasalardı, AKP iktidarı kamuoyu önünde zor
duruma düşecek, büyük olasılıkla da yasa teklifini geri çekecekti…
Yasa teklifi Genel Kurula indirilse dahi, yapılabilecekler için vakit henüz geçmiş değildir.
Tüm barolar meslek örgütümüz olan TBB’nin disiplini altına girer ve muhalefet
partilerinin arka bahçesi olma görüntüsü vermekten çıkarak, kutsal savunma mesleğinin
mensupları olarak; yeni girişimlerde bulunmak suretiyle, yasa teklifinin “geri
çekilmesini” veya Genel Kurulda yasalaşsa bile, Cumhurbaşkanı tarafından
imzalanmayıp “Meclise geri gönderilmesini” sağlamak hala mümkündür…

Ve zaten geriye kalan tek şansımız da budur!..
***
Daha ilk günden Çağlayan Adliyesi önünde “Feyzioğlu istifa” sloganı atan
avukatların, bu tutumuyla gerçek niyetlerinin “Çoklu Baro Sistemi” olmadığı izlenimi
verilmiştir.
Ankara girişinde polis tarafından engellenen baro başkanlarına destek vermek üzere
gelen TBB Başkanına “sırt dönerek”, disiplinsizlik ve bölünmüşlük
görüntüsü verilmiş, bu şekilde iktidarın işi kolaylaştırılmıştır.
Siz baroların bölünmesinde bir sakınca görmezseniz iktidar da görmez!
Ardından Çağlayan Adliyesi karşısında yapılan mitingde “Feyzioğlu istifa” sloganı
atılarak ve bu sloganı atanlara engel olunmayarak, eylemin Feyzioğlu’nu istifa ettirmek
amacıyla yapıldığı inancı yerleştirilmiş ve pek çok baro, bu eylemcilerin arkasından
gitmekten vaz geçmiştir.
Ardından Ankara Adliyesi önünde, Ankara Valiliği hakkında suç duyurusunda
bulunulacağını açıklamak için miting gibi bir basın açıklaması yapılmış, burada da
“Feyzioğlu istifa” sloganı attırılmıştır.
Ve nihayet, TBMM önündeki oturma eyleminde yapılan bütün açıklamalarda, yasanın
sakıncalarını anlatmaktan çok, TBB Başkanı Metin Feyzioğlu eleştirilmiştir…
Eylemci baro başkanları ile onları desteklemeye gelen Y-CHP ve HDP milletvekillerinin
de söylemleri aynı yönde olunca, başına buyruk hareket eden baro başkanlarının, siyasi
partilerin kontrolünde olduğu tartışmaya yer vermeyecek şekilde ortaya çıkmıştır…
***
Bütün bu olumsuzluklara rağmen, bu talihsiz süreci tersine çevirmek mümkündür ve bu
denenmelidir.
Aksi halde, “Çoklu Baro Sistemi”ne geçişin birinci derecedeki sorumluluk makamına YCHP/HDP disiplini altında eylem yapan barolar yerleşeceklerdir…

YÜZÜNÜZDEN NE GÖRDÜK DE SIRTINIZI DÖNDÜNÜZ?
Savunmanın birlikte hareket etmesinin su ve hava kadar elzem olduğu bugünlerde,
Türkiye’nin en büyük barosu olan İstanbul Barosu’nun başında “Çoklu baro sistemi
Metin Feyzioğlu için getiriliyor” diyecek kadar siyasi ihtirasını aklının önüne geçirmiş
bir avukat var.
SODEV üyesi 1 de olan Av. Mehmet Durakoğlu, Y-CHP disiplini altında siyaset yapıyor.
79 Baronun temsil edildiği Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu’nda; geçerli 420 oyun
419’unu alarak2 ikinci kez TBB’nin başkanlığına seçilen Feyzioğlu’nu, AKP iktidarı ile “iş
birliği” içerisinde olmakla suçlayan Durakoğlu, siyasi iktidarla müzakere yapmadan bu
yasa değişikliğinin önleyebileceğini sandığı için, 30 Haziran Salı günü Çağlayan
Adliye’sinin karşısındaki alanda, avukatları “savunma mitingi” yapmaya çağırıyor…
AKP’nin çıkarmayı kafaya koyduğu bir yasayı, “miting” yaparak engellemek mümkün
mü, göreceğiz.
Eğer mümkün olabiliyorsa; bu değerli başkan, yürürlükteki yasalara göre, mühürsüz
oldukları için geçersiz sayılan oyların, YSK kararıyla geçerli sayılması sonucu
parlamenter rejimin değiştirilip, tek adam rejimine geçilen 16 Nisan 2017 Anayasa
Referandumunun tanınmaması için neden parmağını kımıldatmadığını soruyoruz.
17 Nisan’da Ankara’ya yürüyecektiniz beyler, çok geç kaldınız çoook…

1 http://sodev.org.tr/sodev-uyeleri/
2 https://www.barobirlik.org.tr/Haberler/av-prof-dr-metin-feyzioglu-tbb-baskanligina-yeniden-secildi-77000

Yine “Atı alan Üsküdar’ı geçti”!..
***
Yoksa siz de lideriniz Kemal Kılıçdaroğlu gibi dışarıdaki “silahlı ve sopalı” adamlardan
mı korktunuz?
Yüreğiniz mi yetmedi?
Bari, susun ve oturun oturduğunuz yerde…
Bakınız, lideriniz Adalet Bakanına ne diyor şimdi:
“Sayın Bakan özür dilerim ama rejim değişti, haberiniz yok mu?”
Duydunuz mu?..
***
O gün Durakoğlu’nun aklınca, “komutası” altındaki 50 bin avukatın önüne geçip,
Ankara’ya doğru yürümek gelmedi mi acaba?
Yoksa geldi de yemedi mi?
Adı geçenin, 22 Haziran günü, meslek örgütü disiplinini bozup, ayrı baş çekerek
başlattığı “savunma yürüyüşü”ne katılan baro başkanlarına yaşattığı rezaletin, TBB
Eski Genel Başkanı Önder Sav ile Metin Feyzioğlu ve daha pek çok ünlü kişinin sabaha
kadar yürüttüğü mekik diplomasisi sonucu sona erdiği ne tez unutuldu?
Bu ricalar üzerine Anıtkabir’e gitmenin neresi zaferdir?
Zafer ilan edebilmek için, iktidarı kararından vaz geçirmek gerekmiyor mu?
HDP’nin başarısız “Darbeye karşı demokrasi yürüyüşü”nü gündemin gerisini atmayı
zafer kabul ediyorsanız, o başka tabii ki, onu başardınız…
Tebrikler!..
Rejimin değiştirilmesi karşısında susup başını öne eğen bu zevatın, bir meslek örgütü
olan TBB’nin işlevsiz hale getirilme girişimi karşısında; anayasal bir hak olan Toplantı ve
Gösteri Yürüyüşü Hakkını anımsamalarının arkasında başka hesaplar olabilir mi?
İrdeleyeceğiz…
***
TBB Yönetim Kurulu’nun Meclis’te girişimde bulunma şeklindeki kararına rağmen, bu
kararı dinlemeyerek “savunma yürüyüşü”nü tertip eden İstanbul, Ankara ve İzmir
baroları, savunma cephesinde “bölünmüşlük” görüntüsü yaratarak, siyasi iktidarın elini
güçlendirdiler.

Buna ne diyorsunuz?
Başında Av. Mehmet Durakoğlu’nun, arkasında Y-CHP Genel Merkezinin bulunduğu
Feyzioğlu muhaliflerinin, TBB Genel Kurulu’nu beklemeye neden tahammülleri yok
acaba?
AKP’yi iktidardan düşürmek için 2023 Genel Seçimleri’ni sabırla bekleyen bu arkadaşlar,
dört yılda bir yenilenen3 Birlik Yönetim Seçimlerini acaba neden bekleyemiyorlar?
Türkiye Barolar Birliği seçimlerinden önce baroların seçimlerinin yapılma zorunluluğu
ve kendilerinin bir daha seçilemeyecek olmaları yüzünden acele etmiş oldukları akla
geliyor.
Başka bir sebep varsa neden söylemiyorlar!..
Y-CHP yönetimi, koca ülkeyi Erdoğan’a teslim etmiş ama Barolar Birliğini edemiyor!..
Cumhurbaşkanlığına aday olmaya medeni cesareti bulunmayan
Kılıçdaroğlu’nun, muhalefette kalmaya talip olduğunun en açık kanıtlarından biri de,
etkili muhalefet yapma yeteneğine sahip Türkiye Barolar Birliğini elde tutma çabasıdır…
Olup bitenler, başka türlü okunmuyor…
***
Bir de Sosyal Medya’da Feyzioğlu hakkında yayılan yalanlar var:
Güya Damat Ferit’in, Kurtuluş Savaşı öncesinde, Mustafa Kemal’i tutuklamak üzere
Sivas’a tayin ettiği Ali Galip büyük dedesi imiş Feyzioğlu’nun.
Ve genetik olarak da Feyzioğlu bu büyük dedesine benziyormuş!…
Günlük siyasi duruşu “genetik” bilimi ile açıklamaya çalışan bu zavallı faşist zihniyet,
ne yazık ki, Y-CHP içerisinde yuvalanmıştır.
Ve yine ne yazık ki; Feyzioğlu, CHP Parti Meclisi Üyesi iken bu zavallılara “suçların
şahsiliği ilkesi”ni öğretememiştir…
Feyzioğlu’nu Saray’a “yancılık” yapmakla suçlayanlar da var.
Saray artığı Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan’ı baş tacı yapanlar, Türkiye’nin geçmiş 18
yılına damgasını vuran bu kişilerle yüzde 99 oranında “fikir birliği
içerisinde”4 olduklarını açıklamada sakınca görmüyorlar nedense…

3 https://www.barobirlik.org.tr/Haberler/turkiye-barolar-birligi-nin-olaganustu-genel-kurula-davet-edilmesine-

dair-taleplere-iliskin-yonetim–80939
4 http://www.diken.com.tr/kilicdaroglundan-davutoglu-ve-babacana-ortak-noktalarda-benzerliklerimiz-yuzde-
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CHP tabanı o kadar mı uyuşturulmuş!..
***
Yasa tasarısını engellemek için Adalet Bakanlığı ve Mecliste en fazla üyeye sahip AKP
Grubu ile görüşmeler yürüten Metin Feyzioğlu’nu, iktidarla “iş birliği” yapmakla
suçlamak, ne kadar doğrudur?
7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinde, Mecliste çoğunluğunu kaybettiğinden5 hükümeti
kuramayan AKP ile koalisyon yapabilmek için can atan Y-CHP’den başkası mıydı?
Aralıksız “istikşafi görüşmeler” yaparılırken; “devri sabık yaratmayacağını”,
geçmişten hesap sormayacağını, bunun için “geçmişe sünger çekmeye hazır
olduğunu” taahhüt eden Kemal Kılıçdaroğlu değil miydi?
13 yıllık AKP iktidarını; “yolsuzluk ve hırsızlık” yapmakla suçlayan, ardından da
“ortaklık” teklif eden bu adama güvenilir, arkasından gidilir mi?..
İktidardan düşen AKP’yi, yeniden iktidara taşımayı nasıl açıklayacaktır çok merak
ediyorum?
Siz etmiyor musunuz?..
***
AKP’yi, iktidar ortağı olma uğruna bir çırpıda “af etmeyi” taahhüt edenlerin,
Feyzioğlu’nu iktidarla “iş birliği” yapmakla itham etmeleri, tam bir utanmazlık örneği
değil midir?
Ekmelettin İhsanoğlu’nu Cumhurbaşkanı adayı gösteren, Abdullah Gül’ü Cumhurbaşkanı
adayı gösterebilmek için olmadık manevralar yapan Kemal Kılıçdaroğlu, “omurgalı” da
Adalet Bakanı ile temsil ettiği mesleği doğrudan ilgilendiren bir yasa tasarısını görüşen
TBB Başkanı “omurgasız” öyle mi?
Sevsinler sizin omurganızı!..
Bu tasarıyı yasalaştıracak olan AKP’dir ve onları ikna ederek bu kararlarından vaz
geçirmek veya daha az zararlı bir yasaya dönüştürmek mümkün olup, bu girişimi
yapması gereken TBB’dir…
TBB’ni, başkanı Feyzioğlu temsil eder, İstanbul Barosu Başkanı değil…
***

5 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/secim-sonuclari-2015-genel-secim-sonuclarini-belli-oldu-29226879

İstanbul Barosu Başkanı, üst kuruluş olan TBB’ne rağmen, eylem kararı alacak ve bu
eyleme katılmayan Türkiye Barolar Birliğini suçlayacak, sonra da aklını çeldiği birkaç
baro başkanı ile birlikte Birlik Başkanına sırtlarını dönecekler…
Bu mu ilkeli ve terbiyeli davranış?
Savunmayı bu kafalar temsil edebilir mi?
“Savunma yürüyüşü”nün amacının “çoklu baro yasa tasarısı”nı protesto etmek
olmadığı, daha ilk gün ortaya çıkmıştır:
İstanbul Barosu önünde toplanan bazı avukatlar, henüz ne olup bittiği öğrenilmeden
neden “Feyzioğlu istifa” ve “hak, hukuk, adalet” 6 sloganlarını atmaya başlamışlardır?..
Eylemin arkasında kimlerin olduğu belli…
***
Y-CHP’nin kontrolündeki Halk TV’de; (Enver Aysever, Kadri Gürsel… Gürkan Hacır, Barış
Yarkadaş, ve İsmail Saymaz gibi…) Y-CHP çığırtkanları, kahkahalar eşliğinde Feyzioğlu
hakkında yakışıksız ve haksız sözler etmişler; (İrfan Değirmenci ve Ayşenur Arslan
gibi…) sahibinin sesi gazeteciler de; yersiz ve düzeysiz eleştirilerle, Feyzioğlu’na
saldırarak, Durakoğlu’na destek vermişlerdir…
Değdi mi, yakında göreceğiz!
Av. Mehmet Durakoğlu’nun İstanbul Barosu Başkanı sıfatıyla bu programa canlı olarak
katılıp, yasa tasarının Metin Feyzioğlu’na bir kez daha seçim kazandırmak amacı
ile hazırlandığı söylemesi, savunma mesleği adına utanç vericidir…
Y-CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in, Feyzioğlu hakkında “makbul ve makul bir
başkana dönüştü”7 şeklindeki eleştirisi, densiz olmaktan öte, yüz kızartıcıdır da…
Y-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun; “Beni derinden sarsan olay ise Türkiye
Barolar Birliği Başkanını’nın bu olaya karşı takındığı farklı tutumdur”8 şeklindeki
açıklaması, bu operasyonun arkasında kimlerin olduğunu, açık seçik göstermektedir.
Feyzioğlu, “çoklu baro sistemi”ne destek mi vermiştir?
Hayır…
Peki, takındığı “farklı tutum” nedir?

6 https://tr.euronews.com/2020/06/22/istanbul-barosu-onunde-toplanan-avukatlar-feyzioglu-istifa-sloganlar-

att
7 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/ozgur-ozel-uyardi-bunlarin-ucu-de-birbirinden-tehlikeli-286488h.htm
8 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/kilicdaroglundan-feyziogluna-baskanin-tavri-derinden-sarsti-41548865

İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu’nun bölünmüşlük görüntüsü veren
“savunma yürüyüşü”ne katılmamak mı?
İstenen o ki, davul Feyzioğlu’nun boynunda asılacak, tokmak Durakoğlu’nun elinde
olacaktı…
Belli ki, Feyzioğlu ve arkadaşları buna izin vermediler…
İşte Kılıçdaroğlu bu yüzden derinden sarsılmıştır…
Vah, vah vah… Çok üzüldüm…
***
SONUÇ:
Hiç kuşku yok ki, Ankara Barosu’nun Diyanet İşleri Başkanlığını hedef alan açıklaması
ile Türk Tabipler Birliği’nin TSK’nin Suriye’ye girmesini eleştiren açıklamaları,
Erdoğan’ın düğmeye basması için yeterli bahaneler olmuştur.
18 yıllık iktidarı döneminde, tüm devlet kurum ve kuruluşlarını ele geçiren AKP’nin,
son muhalif sesleri çıkartan bazı meslek kuruluşlarından rahatsızlık duyduğu ve ilk
fırsatta bunların sesini kesmek için girişimlerde bulunacağını tahmin etmek güç değildi.
Buna rağmen; tüm avukatların, 2018 yılında olduğu gibi, tek yumruk halinde ve TBB
örgütlülüğü altında, avukatları siyasi görüşlerine göre bölecek olan bu yasa tasarısına
karşı çıkmaları, ahlaki ve mesleki bir zorunluluktur; yurtseverliğin gereğidir…
Böyle bir dönemeçte; ayrı baş çekmek, siyasi iktidarın emellerine hizmet etmekten
başka bir işe yaramaz!..
Dolayısıyla, 30 Haziran’da Çağlayan Adliye karşısındaki alanda yapılacak ve
bölünmüşlük görüntüsünü perçinleyecek olan mitingin zamanlaması, 22 Haziran’da
Ankara girişinde yapılan “Savunma yürüyüşü” kadar yanlıştır…
Umarım ki, İstanbul Barosunun öncülüğünü ettiği ve halk deyişiyle; “selden kütük
kapıyorlar” veya “ nahır kaybolmuş, onlar alacalı danayı arıyorlar” şeklinde tarif
edilecek olan bu örgütsüz eylemler bahane edilerek, Türkiye’nin dünyadaki görüntüsüne
daha fazla zarar verilmez…

BABALAR GÜNÜNDE BABA ÖĞÜTLER!..
Bazen bir fotoğraf veya karikatür tuğla kalınlığındaki kitapta yazılanları özetler.
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde, dört gün önce çekilen iki fotoğraf da böyledir.
Birinde evladını PKK’nın elinden kurtarmak için 290 gündür nöbet tutan Kürt kökenli
bir anne, diğerinde, bu annenin çocuğunu kaçırıp ABD’ye asker edenlere destek veren
Kürt kökenli anneler var.
Aldatılmanın, kullanılmanın en acımasızı bu iki fotoğrafla belgelenmiştir…
60’lı yıllarda “eşit işe eşit ücret”, “tam bağımsız ve demokratik Türkiye” vb. gibi göz
kamaştırıcı sloganlarla siyasi mücadeleye atılan Kürt kökenli gençlerin, 2020 yılına
geldikleri nokta gerçekten umut kırıcı, hüzünlü ve ibret vericidir…
Bir diğer iç acıtıcı nokta ise, emperyalizmin tutsak edilip kara gücü yaptığı PKK’ya,
destek vererek iktidara gelinebileceğini hayal eden insanların var olması; bunca olup
bitene rağmen, bu inançlarını hala koruyabilir olmalarıdır…
Sosyalist fikirlerin cazibesine kapılarak, her türlü sömürüye ve zulme karşı mücadele
etmek amacıyla yola çıkanların, 60 yılın sonunda emperyalizmin askeri olmaları ne
korkunç bir düşkünlüktür!..
***
Aldatılarak Trump’a asker yapılan Kürt çocuklarının, bir gün terhis olma şansları asla
bulunmamaktadır!

Ya Conilerin yerine ölecekler ya da bir fırsatını bulup bu canilerin elinden kaçıp
kurtulacaklardır.
Başka seçenekleri yoktur!
Yaşadığımız gerçekler böyle söylemektedir.
Dağa gitmeye heveslenenlere, öncelikle bu gerçeklerin anlatılması gerekir.
CİA’nın ürettiği ve PKK’lıların yıllardır anlattığı yalanların etkisinden Kürt kökenli
çocuklar mutlaka kurtarılmalıdır…
***
Siz:
Nöbet çadırı önünde halay ve zılgıt çeken kadınlar!
“Soframızdaki yeri, öküzümüzden sonra gelen/ bizim olan bizim kadınlarımız…”
Biraz empati yapınız!
O çadırın içerisinde, başını elleri arasına alıp kara kara düşünen annenin yerine geçin bir
günde…
Çocuğunuzun dağa kaçırılıp Amerika’ya asker yapılmasına razı olur muydunuz?
Böyle bir felaket başınıza geldiğinde, komşularınızın kapınızın önünde toplanıp, zılgıtlar
eşliğinde halay çekmesi halinde ne hissederdiniz?!..
Bunu düşünün işte…
***
Yıllardır aynı konuları tartışıyoruz sizlerle.
Sanki doğru fikirde birleşmek ayıpmış gibi, herkes yerli yerinde duruyor nedense.
Özellikle de Kürtlerin siyasi varlığını kendi fikirlerine artı olarak yazan Türk siyaset
adamları, yerlerine çakılı gibidir.
Yemin mi etmişler ne!
PKK’nın siyasi uzantısının yaratacağı sinerji ile veya Kürtlerle yapacakları ittifakla
iktidara geleceklermiş!..
İnandınız mı bilmem…
***

Toprak bütünlüğümüzü tehdit eden, emperyalizme kara gücü olmayı kabul eden silahlı
bir hareketin temsilcileri ile açık veya örtülü ittifaklarla Türkiye’de iktidara gelinmesine
izin verilir mi?
Bu devlet nasıl kuruldu onu da mı unuttunuz bre gafiller!
Y-CHP yöneticileri bu kafa ile giderlerse, terör örgütüne yardım ve yataklık yapmaktan
bir gün tutuklanabilirler.
Bu tür iğrenç ilişkiler yoğunlaşırsa, gün gelir Atatürk’ün partisi yasak eylemlerin odağı
olmakla suçlanabilir.
Bugünün yöneticileri CHP’nin kapatılmasına sebebiyet bile verebilirler…
Benden söylemesi…
***
Bugünlerde terör eylemlerinin odağı olan PKK’nın Meclisteki siyasi uzantısı olan
HDP’nin kapatılması tartışılıyor.
PKK’nın kuyruğuna takılı olan “Türk solu” bu konuyu tartışmaya yanaşmıyor bile.
Siyasi iktidarı değiştirmek için, şeytanla iş birliği yapmayı mubah görüyorlar nedense.
Özellikle de bu konuyu neden tartışmak istiyoruz, merak da mı etmiyorlar, anlamak
mümkün değil!
Tartışmadaki amacımız doğru fikirlerde birleşmek değil mi?
Birimiz diğerini ikna edemeyecekse eğer, böyle bir tartışmanın ne anlamı olabilir?..
***
Vaktiyle bizden farklı düşünen biri, bir süre sonra tartışmaya ve ikna edilmeye mahal
bırakmadan, kendiliğinden bizim fikrimizi savunmaya başlarsa, ona bir süre önce eski
fikrini savunduğu için hesap sorabilir miyiz?
Bu saçma fikir savunulabilir mi hiç?
Böyle bir durum yaşandığında; doğru yerde duran kişiye, fikir değiştirene nazaran bir
üstünlük payesi de vermek elbette gerekmez.
Fikir değiştirerek, en doğru fikri savunmaya başlayanı, önceki fikrinden dolayı
aşağılamak, küçük görmek aslı kabul edilemez?…
***

Bu ve benzer sorulara dürüstçe yanıtlar veren insan, kendisiyle aynı düşüncede olmayan
insanların tartışma sonucu veya kendiliğinden, doğru fikirleri savunmaya başlamasına
sevinmesi gerekir.
Zira doğru fikri savunan bir kişi iken iki olmuştur artık.
Giderek üç, dört… olacağız, belki de geometrik dizi şeklinde artıp, kısa sürede doğru fikri
milyonlarla savunmaya başlayacağız.
Bundan daha güzel ne olabilir ki?..
***
Buna karşılık, hatalı fikirlerini savunmakta ısrar edenler, kısır tartışmaları anlamsız
şekilde sürdürürler.
Böyleler için eskilerimiz “Benim oğlum bina okur, döner döner yine okur” derlerdi…
Bana göre, hatalı fikirlerini savunmada ısrarlı olanların varlığından hoşnut olanlar da
sorunlu insanlardır…
Sorunları nedir onun adını diyemem.
Onlar için bir teşhisini koyamam, ama normal bir durum içinde olmadıklarını rahatlıkla
söyleyebilirim…
***
Bir sorum daha var:
Siyasi rakibinin bütün politikalarına karşı çıkan biri, inandırıcı olabilir mi?
Bence doğru politikalarına karşı çıktığınız birinin, yanlış politikalarına karşı çıktığınızda
ilk tutumunuz öne çıkar ve inandırıcılığınızı yitirirsiniz…
Doğruya yanlış diyen birinin, yanlışa yanlış demesini kimse ciddiye almaz!…

“ÖCALAN ONURUMUZDUR”!?..
Sözcü gazetesi 14 Haziran Pazar günü 14. sayfadan bir haber verdi:
Haberin başlığı: “ABD, terör örgütüne havadan yardım yaptı” şeklindeydi.
Devamında:
“ABD’nin Suriye’de bölücü terör örgütüne yolladığı birlerce TIR dolusu silah
yetmedi. Amerikalılar PKK/YPG işgalindeki bölgelere havadan yardım malzemesi
attı, görüntüleri sosyal medyadan paylaştı” deniyordu.
Sürpriz değil elbette, yine de aklınızın bir köşesinde bulunsun…
***
Cumhurbaşkanı tarafından hazırlanan 2020 yılı bütçesinde; önümüzdeki yıl genel bütçe
gelirlerinin 941 milyar 944 milyon liraya ulaşacağı tahmini yapıldı. Bu miktarın 376
milyon 777 bin lirası 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde yüzde 10 barajını aşan AKP,
CHP, HDP ve MHP’ye devlet yardımı olarak ödenecek.
Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) payına düşecek miktar 50 milyon 99
bin liradır1…
31 Mart 2019 yerel seçimlerden önce; AKP, CHP, İP, HDP ve MHP’ye devlet kasasından
772 milyon lira ödenmişti.
HDP’nin payına düşen miktar 92,2 milyon lira idi2…
1 https://www.sozcu.com.tr/2019/ekonomi/hazineden-5-partiye-419-milyon-tl-akacak-5400046/
2 https://www.ulusal.com.tr/gundem/pkk-nin-siyasi-uzantisi-hdp-922-milyon-tl-secim-yardimi-alacak-

h220920.html

Bu bilgi de aklımızın bir köşesinde dursun…
***
Bu kadar para ayırdığımız HDP’yi biraz daha yakından tanıyalım:
HDP, Halkların Demokratik Kongresi’nin3 TBMM’de bir “siyasi parti” ile temsil
edilme ihtiyacını karşılama amacıyla kuruldu.
HDP ile Öcalan arasındaki ast-üst ilişkilerini ise “açılım süreci”nden4 biliyoruz…
Bu bilgiyi de bir tarafa not edelim…
***
Gelelim Halkların Birleşik Devrimci Hareketi’ne:
Kendilerini “Türk Solu” olarak tanımlayan 10 örgüt,5 Aralık 2015’te, Kürdistan
Topluluklar Birliği (KCK) Yürütme Komitesi Üyesi Cemil Bayık tarafından, ileri bir
tarihte ortak bir platform kurulacağını açıklamış, ardından 12 Mart 2016 tarihinde bu
platformun kurulduğunu ilan eden metni PKK Yürütme Komitesi Üyesi Duran Kalkan’a
okutmuştur…
Bu bilgiyi de bir üst paragraftakinin yanına iliştirelim…
***
Şimdi kişisel bir tespitimi aktarayım:
3 2011 genel seçimlerinde Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) ile 20’ye yakın sosyalist parti ve hareket iş birliği

yaparak Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku’nu oluşturuldular. Genel seçimlerde %10 seçim barajını
aşamayacağı gerekçesiyle bağımsız milletvekilleri ile meclise girmeyi amaçlayan bu blok 41 ilde 65 bağımsız
adayla seçime girdi. 36 aday seçilmeyi başararak meclise girdi. Partiler bu iş birliğini geliştirerek geniş bir
Türkiye muhalefeti örgütlemek üzere çalışmalarına devam ettiler. 2011 yılının Ekim ayında bir kongre
düzenleyerek bu iş birliğini genişlettiler. Sosyalist partiler, sendikalar, kadın, LGBT ve çevre hareketleri, emek ve
hak temelli sivil toplum örgütleri, Anadolu’da yaşayan çeşitli dini azınlıkların temsilcilerinden oluşan, 81 ilden
820 delegenin katılımıyla düzenlenen kongreye Halkların Demokratik Kongresi (HDK) adı verildi.
Bileşenleri: 78’liler Girişimi, Cam Keramik İş, Demokrasi ve Özgürlük Hareketi (DÖH),Demokratik Bölgeler Partisi
(DBP),Demokratik Özgür Kadın Hareketi (DÖKH), Demokratik Pomak Hareketi, Devrimci Sosyalist İşçi Partisi
(DSİP), Disk Gıda İŞ, Emek Partisi (EMEP), Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP), Filistin Halkıyla Dayanışa Derneği
(FHDD), Gökkuşağı Kadın Derneği, Halkların Demokratik Partisi (HDP), Hevi LGBTİ, İstanbul LGBTT, İşçilerin Sesi,
Kaldıraç, Kaos GL, Küresel Eylem Grubu (KEG), Limter İş, Marksist Tutum, Munzur Koruma Kurulu, Nor Zartonk,
Özgür Demokratik Alevi Hareketi, Partizan, Sosyalist Dayanışma Platformu (SODAP), Sosyalist Demokrasi Partisi
(SDP), Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP), Tekstil Sen, Teori Politika, Toplum ve Kuram-Lêkolîn û Xebatên
Kurdî, Toplumsal Özgürlük Parti Girişimi (TÖPG), Tüm Köy Sen, Türkiye Gerçeği, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi
idi. (Vikipedia)
4 https://odatv4.com/tag/imral%C4%B1%20tutanaklar%C4%B1
5 Devrimci Karargâh, Devrimci Komünarlar Partisi (DKP), Maoist Komünist Partisi (MKP), Marksist Leninist

Komünist Partisi (MLKP), Marksist-Leninist Silahlı Propaganda Birliği (MLSPB), PKK, Türkiye İhtilalci Komünist
Partisi (TİKB), Türkiye Komünist Emek Partisi/Leninist (TKEP/L), Proleter Devrimciler Koordinasyonu (PDK), Diriliş
Hareketi (DH). Oluşumun ilk kurucular arasında yer alan TKP-ML daha sonra ayrıldığını açıklamıştır.

12 Eylül 1980 öncesinde “Türk Solu” kavramı altında yer alan örgütlerin çoğunun
devamı olduğu iddiası ile “siyaset yapan” örgütler, Halkların Birleşik Devrimci Hareketi
ve Halkların Demokratik Partisi operasyonları ile PKK’ya eklemlenmişlerdir…
Artık onların bağımsız siyasi bir kimliği kalmamıştır!..
Geri kalan kesim; Mahir Çayanların, Deniz Gezmişlerin ve Doğu Perinçeklerin önderliğini
kabul edenlerdi; bunlar (CHP, VP vb. gibi) yasal partiler içerisinde konumlanmışlar
ve “gerçek solcu”luğun 6 Kemalizm olduğu gerçeğini kavramaya başlamışlardır…
Acı ama gerçek olan, emperyalizme karşı mücadele etmek üzere kılıç kuşanan bir
sürü gencin, kısa sayılacak bir süre sonra, emperyalizmin hizmetinde ASKER
olmayı kabul etmiş olmalarıdır…
Önemli bir kısmı içerisinde bulundukları çıkmazın farkında bile değillerdir!
Bunu da bir yere not ettikten sonra, sözü ABD Başkanı Trump’a bırakalım:
Trump, eski Başkan için:
“Obama Türkiye’nin ölümcül düşmanı PKK ile anlaşma yaptı” dedikten
sonra; Kürtleri sevdiğini vurgulayarak, “Ancak orada farklı fraksiyonlar var. Mesela PKK
var, farklı bir oluşum. Onlar bizimle çalıştılar. Zor bir grup ama bizimle çalıştılar.
Onlar kendi toprakları için savaşıyorlar” diyerek, ABD’nin devlet politikasının
değişmediğini açıkladı7…
Buradan dönelim birinci paragraftaki habere.
ABD’nin, kara gücü konumundaki PKK/YPG’ye havadan yardım yapmaya devam
etmesinin haber değeri kalmış olabilir mi?…
***
Şimdi birkaç soru ile asıl konuya gelmek istiyorum:
•

ABD’nin kara gücünün siyasi uzantısı olduğu tartışmasız olan HDP’nin,
TBMM’de ne işi vardır?

6 Gerçek Solcular kimlerdir?

Y-CHP yönetimi ve onları destekleyenler solcu değiller. Onlar “sol” adını kullanırlar. Gerçekte sağcılardan daha
tutucudurlar…
Zira solcu olmanın birinci koşulu: Emperyalizme ve her türlü sömürüye karşı, tam bağımsızlıktan yana olmaktır.
Bu ilke; aynı zamanda zulme karşı savaşmayı, mazlumun yanında olmayı da içerir…
İkincisi: Yeniliğe açık olmak, bilime teslim olmaktır. Yeniliğe kapalı olan, bilimi rehber almayan zaten solcu
olamaz…
Üçüncüsü: Düşünce ve inanç özgürlüğüne saygılı olmaktır. Başka bir ifade ile laiklik ilkesini benimsemektir…
Dördüncüsü: Doğayı sevmek ve korumaktır…
7 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/abd-baskani-trump-obama-turkiyenin-olumcul-dusmani-pkk-ile-anlasma-

yapti/1607837

•

Bir bölümünü de Türkiye’den koparmayı düşündüğü Suriye, İrak ve İran’ın
kuzeyindeki toprakları üzerinde “Bağımsız Kürdistan” (İkinci İsrail) adlı bir
devlet kurma amacıyla faaliyet gösteren ve bu amaç için; 15 binden
fazla8 insanımızı yaşamdan koparan, bu hain siyasi ve askeri hareketin Meclisteki
uzantısı olan HDP’nin yaşaması için, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin parasal
yardım yapması akıl işi midir?

•

PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin, kazandığı belediyelerin olanaklarını, bağlı
olduğu terör örgütüne sunan bazı belediye başkanlarının görevden
alınması kadar yasal ve doğal ne olabilir ki?

•

Terör eylemlerinin odağı haline gelmiş bulunan HDP’nin kapatılmaması, Türk
halkına karşı yapılmış en önemli görev ihmali değil midir?

•

Küçük siyasi yararlar uğruna bu temel görevleri yapmayan AKP iktidarına, genel
seçimleri beklemeden gerekli uyarıyı yapmak, duyarlı-bilinçli yurttaş olmanın
gereği değil midir?…

***
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın “şeffaf ittifak”9 açıklamasından sonra; paniğe
kapılan Y-CHP’yi rahatlatmak için; Eş Genel Başkan Mithat Sancar, “tabanda
ittifak”10 şeklinde bir düzeltme açıklaması yapmıştır.
Durumu yeterince kurtaramadığı için, bu defa eski Genel Başkan Selahattin Demirtaş
devreye sokulmuştur.
Demirtaş: CHP ile ittifak olmadı, yerel seçimlerde “bazı adaylara destek verdik”,
bunun için sebeplerimiz vardı,11 diyerek durumu düzeltmeye çalışmıştır.
Mesele anlaşılmıştır:
Y-CHP, HDP’yi yanına almadan iktidarı değiştiremeyeceğine inanmaktadır.
Bu yüzden HDP ile hem birlikte olmak, hem de ayrı görüntü vermek istiyor…
Bunlar bu kafa ile giderlerse, pek yakında CHP hakkında da terör örgütüne yardım ve
yataklık yapmaktan “kapatılma davası” açılmasına sebebiyet verebilirler!..
***

8 https://www.aa.com.tr/tr/baris-pinari-harekati/teror-orgutu-pkk-35-yildir-kan-dokuyor/1625988
9 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/pervin-buldandan-chpye-ittifak-mesaji-41453232
10 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/mithat-sancardan-carpici-aciklamalar-5811302/
11 https://tele1.com.tr/selahattin-demirtas-chp-ve-iyi-parti-ile-ittifak-yapmadik-bazi-adaylara-destek-verdik-

176035/

HDP KAPATİLSİN, HEMEN ŞİMDİ!..
Etnik-kimlik siyaseti yaparak 36 yıldır Kürt halkını aldatan bu yapının, iki
milletvekillerinin milletvekilliğinin düşürülmesini protesto amacıyla, 15-20 Haziran
tarihleri arasında bir yürüyüş yapacağı anlaşılıyor.
Bu yürüyüşe izin verilmemelidir!..
Terör örgütü ile ilişkileri saptanan ve aldıkları mahkûmiyet kararları kesinleşen
milletvekillerinden Leyla Güven, PKK Lideri Abdullah Öcalan’nın “tecridinin
kaldırılması” için açlık grevi yapacak kadar örgütüne bağlı bir militandır.12
Musa Farisoğulları’na ise, PKK terör örgütüne üye olduğu suçlamasıyla hakkında 9 yıl
hapis cezası verilmiş ve hüküm Yargıtay’ca kesinleşmiştir.
ABD’nin kara gücü olan bir yapının, siyasi kanadının TBMM’de ne işi vardır?
HDP derhal kapatılmalıdır!..
Tamamen hukuka uygun13 olan iki milletvekilinin düşürülmesi olayının, Y-CHP
tarafından protesto edilmesi, CHP geleneğine aykırı düşen, utanılacak bir tutumdur…
***
AKP, HDP’NİN KAPATİLMASİ İÇİN ADİM ATAR Mİ?
Bence atmaz ve atmayacaktır da!
Zira Reis, CHP’nin HDP’ye mecbur olduğunu biliyor:
Y-CHP’nin, HDP ile açık ya da gizli ittifak halinde görüldüğü sürece, yüzde 30 bandını
aşması ve iktidara gelmesi olanaksızdır.
Diğer yandan, Y-CHP, HDP ile ittifak yaparsa, bu ittifaka soğuk bakan Kürtlerin oyları
AKP için çantada kekliktir.
Buna ilaveten, Kürtlerin kararsız kesimi, her zaman olduğu gibi de güçlü olan partilere
oy vereceği için bundan daima AKP yararlanacaktır.
Ve nihayet, dış dünyaya Türkiye’deki rejim “demokratik rejim” olduğu ve her kesimin
Mecliste temsilcisi bulunduğu HDP’nin Meclise girmesi ile kanıtlanacaktır.
Şu anda aklıma gelmeyen, başka nedenler de belki vardır…
***

12 https://www.mepanews.com/pkk-lideri-abdullah-ocalan-icin-aclik-grevi-yapan-leyla-guven-mecliste-yemin-

etti-27834h.htm
13 https://chp-muhalefethareketi.biz.tr/2020/06/09/kilicdaroglu-yaklasimi1/

Aklıma gelen bazı deli sorular var:
•

Kürtler adına hareket ettiği iddiasında olan örgütler, teorik tartışmalarda
“Bağımsız Kürdistan” adıyla bir devlet kurma haklarının olduğunu “Ulusların
Kaderlerini Tayin Hakkı”na dayandırırlar. Kürtler Kurtuluş Savaşı öncesinde
Türkler ve diğer etnik gruplarla birlikte yaşamaya karar vererek, Kurtuluş
Savaşı’na katılmışlar ve kaderlerini bu şekilde tespit etmişlerdir. a-1) Bir ulus her
aklına estiği zaman bu hakkını kullanabilir mi? a-2) Kürtler kendi kaderlerini
tayin ederken, vatan topraklarını küçülterek ve Türkiye Cumhuriyeti’ni
zayıflatarak asıl Türklerin kaderini tayin etmiş olmuyor mu? a-3)Böyle bir tercih
bir ulusun kaderini tayin etmeyi olarak kabul edilebilir mi?

•

Bir an için Kürtlerin “Bağımsız Kürdistan” adıyla bir devlet kurmalarının hakları
olduğunu kabul edelim. Türkiye’nin Batı bölgelerindeki Kürtleri de Doğu’ya
(Kürdistan’a) taşıyabilecekler mi? b-1) Batı’da yaşayan Kürtler, mallarını
mülklerini satarak Doğu’ya göç etmeyi kabul ederler mi? b-2) Batı’da yaşayan
Kürtler’e bu soru sorulduğunda nasıl bir cevap veriyorlar? b-3) Kürdistan
vatandaşı olmayı kabul etmeyen Kürtler, bugüne kadar olduğu gibi Türklerle
kardeş gibi yaşayamazlar mı? b-4) Türkiye’nin Batı’sında kardeş gibi yaşayan
halklar Doğu’sunda neden yaşamasınlar? b-5) Türklerle Kürtlerin birlikte
yaşamalarını imkânsız hale getiren ne gibi engeller vardır? b-6) PKK’nın
“Bağımsız Kürdistan” tezi; Doğu bizim, Batı’ya da ortağız demekten başka ne
anlama gelebilir?

•

Türkiye’nin Doğu’sunun az gelişmiş olması veya gelmiş geçmiş hükümetler
tarafından ziyadesiyle ihmal edilmiş olması, Kürtlerin ayrı bir devlet kurma
isteğini meşru hale getirebilir mi? c-1) Her ihmal edilen bölge halkı ayrı devlet
kuracak olsa, ortada Türkiye Cumhuriyeti diye bir devlet kalabilir mi? c-2)
Kürtlere tanınacak bağımsız devlet kurma, federasyon vb. olanakların diğer etnik
yapılara tanınmaması hangi gerekçe ile kabul edilebilir? c-3) Her etnik yapı, ayrı
bir devlet veya federasyon kuracak olsa, bunların küçükleri değil, en büyüğünün
yaşama olasılığı kalabilir mi?

•

PKK ile bağı güçlü kanıtlarla sabit hale gelmiş HDP’nin; 6 milyon oy alması, onu
meşru ve yasal bir parti haline getirebilir mi?

•

“Parti kapatmak çözüm değil, siz kapatırsınız onlar yenisini açarlar” tezi doğru
olabilir mi?

(Bir daha kapatırsınız efendim. Bir daha acırlarsa, bir daha da kapatırsınız… )
•

İç içe oldukları kanıtlara bağlı ve aşikar olduktan sonra, HDP’nin PKK ile arasına
“mesafe koyması” kapatılmasını önlemeye yetebilir mi?

“KILIÇDAROĞLU YAKLAŞIMI”!..1
Kapitalizmin en vahşi şekilde uygulandığı Amerika devletinin zor kullanan eli olan polis
gücü, halkın önünde diz çöktürülüyor!
İrkçılığın ulaştığı acımasızlığın sokağa döktüğü siyahileri durdurabilmek oldukça zor
görünüyor.
Türkiye’de ise, halk devletin önünde diz çöktürülmek isteniyor!
Bu zorlu görevi de Y-CHP üstlenmiş!
Parti Sözcüsü Faik Öztrak:
“CHP’yi sokağa çekmek istiyorlar” diyor.
Bu ve benzer açıklamalarla; Y-CHP yönetimi, en kolay ve doğru kullanılması sokaklarda
olan “toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı”nı2 adeta kullandırmayacağı
sözünü veriyor!…
***

1 https://aydinlik.com.tr/haber/kilicdaroglu-yaklasimi-na-chp-lilerden-tepki-209694
2 Anayasa’nın 34. maddesinin birinci fıkrasında: “Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve

gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir” denilmek suretiyle toplantı ve gösteri
yürüyüşü düzenlenmesinin izin alma koşuluna bağlanamayacağı açıkça ifade edilmiştir.
https://www.google.com/search?client=firefox-bd&q=Toplant%C4%B1+ve+G%C3%B6steri+Y%C3%BCr%C3%BCy%C3%BC%C5%9F%C3%BC+Hakk%C4%B1

CHP’nin medyada öne çıkan isimleri; yazarlar-çizerler, akademisyenler, Kılıçdaroğlu’nun
da sık sık kullandığı bu “sokağa çekilme tuzağı”nın ne anlama geldiğini anlatıyorlar:
“Sokaklarla sopalı, hatta silahlı kişilerin olacağına ilişkin çok ciddi duyumlar
vardı”3 şeklindeki cevabın ne kadar yerinde olduğuna vurgu yapıyorlar…
Ardından “kayıp silahlar”ı hatırlatarak, ne kadar doğru bir karar aldıklarına kanıt
gösteriyorlar…
Bazı AKP’lilerin televizyon programlarında “ölüm listeleri”4 hazırladıklarına vurgu
yapıyorlar…
***
CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesi ve infaza geçilmesi
üzerine, yeni bir “adalet yürüyüşü” yapılır mı sorusuna Kılıçdaroğlu:
“Bugün koşullar farklı. Bu koşullarda böyle bir yürüyüşü yanlış buluyorum.
CHP’nin de diğer muhalefet partilerinin de çok dikkatli olmaları lazım. Gerginlik
yaratacak, provokasyonlara açık eylemlerden uzak durmalıyız” ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu “Bu tuzağa düşmemeliyiz, Erdoğan’ın oyununu bozmalıyız” da dedi.5
“Majestelerinin muhalefeti” sokağın tehlikelerini canlı tutuyor!..
***
Basit fakat yanıt verilemeyen sorular:
1.) Önümüzdeki seçimlerde “Millet İttifakı” başkanlığı kazansa ve bir AKP’linin YSK’ya
başvurusu üzerine oylar yeniden sayılsa ve bu defa “Cumhur İttifakı”nın seçimleri
kazandığı açıklansa, Kılıçdaroğlu’nun yaklaşımı nasıl olacak?
2.) Önümüzdeki seçimlerden önce, kayıp silahların bulunması mı öngörülüyor?
3.) Eli sopalı ve silahlı adamlar sokaktan çekilecek mi, çekilecekse bu işi kim, nasıl
yapacak?
4.) Kılıçdaroğlu’nu sokağa çıkmaktan korkutan o adamlar, insafa gelip evlerine çekilirler
mi?..
***

3 https://www.sozcu.com.tr/2017/gundem/kilicdaroglu-ilk-kez-acikladi-sokaga-cagirmadik-cunku-1832515/
4 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-sevda-noyan-ifade-verdi-5826324/
5https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/kilicdaroglu-bu-tuzaga-dusmemeliyiz-erdoganin-oyununu-

bozmaliyiz-5860818/

ABD’li siyahi vatandaş George Floyd’un bir polis memuru tarafından keyfi olarak
öldürülmesi üzerine, yaşanan protestolarla eşzamanlı olarak yapılan bu açıklamalar;
Kılıçdaroğlu’nun temel hak ve özgürlüklerden olan ve “izin alma” koşuluna da bağlı
bulunmayan, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkını, CHP’liler
için askıya aldığı anlaşılmaktadır…
Ana muhalefetin, zaman zaman “çete” nitelemesi yaparak meşruiyetini tartışmaya açtığı
YSK ile “bağımsız ve tarafsız” olmadığını vurguladığı yargıya başvurarak; “adalet”
araması çelişkisini, bugüne kadar açıklayan bir Y-CHP’linin çıkmamış olması ne yaman
çelişkidir.
Kılıçdaroğlu, 16 Nisam 2017 referandumu ile anayasanın değiştirilmesini: “gayrimeşru”
ilan etmişti:
“Ama YSK içine yerleştirilen çete, mühürsüz bir seçimi yasal bir seçim haline
getirdi. O çeteden de hesap soracağız. Yürürlükteki anayasa değişikliği gayri
meşrudur” diyerek,6 bu konudaki “Kılıçdaroğlu yaklaşımını” ortaya koymuştur.
Son derece açık ve anlaşılır olan bu açıklama karşısında; Kılıçdaroğlu, siyasi olarak kendi
varlık sebebini de “gayrimeşru” ilan etmekle, sine-i millete dönme kararı alması
gerekirdi.
Belli ki, genel başkanlık koltuğu tatlı geldi ve ekibinde yer alanları milletvekilleri maaşı
ile emekli etmeye bile tenezzül etmiştir…
***
Bir hukukçu olarak asla içime sinmeyen CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında
verilen mahkûmiyet kararı, elbette tartışılabilirdir.
Ama infaza geçilmiş olmasının, tartışılacak bir tarafı yoktur:
Anayasanın Geçici 20. Maddesi, Enis Berberoğlu ve iki HDP milletvekilinin “yasama
dokunulmazlığı”ndan yararlanmalarına engeldir7…

6 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-42930257
7 GEÇİCİ MADDE 20 – Bu maddenin Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edildiği tarihte; soruşturmaya veya

soruşturma ya da kovuşturma izni vermeye yetkili mercilerden, Cumhuriyet başsavcılıklarından ve
mahkemelerden; Adalet Bakanlığına, Başbakanlığa, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına veya Anayasa ve
Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon Başkanlığına intikal etmiş yasama dokunulmazlığının
kaldırılmasına ilişkin dosyaları bulunan milletvekilleri hakkında, bu dosyalar bakımından, Anayasanın 83 üncü
maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi hükmü uygulanmaz.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren onbeş gün içinde; Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden
kurulu Karma Komisyon Başkanlığında, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığında, Başbakanlıkta ve Adalet
Bakanlığında bulunan yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dosyalar, gereğinin yapılması amacıyla,
yetkili merciine iade edilir.
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160608-1.htm

Anayasamızın 83. Maddesinin 2. Fıkrasının 1. Cümlesi:
“Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden,
Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkanlık Divanının teklifi
üzerine Meclisce başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrarlamak ve
açığa vurmaktan sorumlu tutulamazlar” hükmünü amirdir. 8
Demek ki, bu kapsamda bulunmayan milletvekillerinin, Geçici 20. Madde nedeniyle
“yasama dokunulmazlığı”ndan yararlanmalarına olanak yoktur.
İşin ilginç yanı bu değişiklikte, CHP’nin imzası vardır ve çağdaş hukuka açıkça aykırı olan
bu hükmün iptali için Anayasa Mahkemesine başvuruda da bulunmamıştır…
Dolayısıyla Meclis’te HDP milletvekilleri ile birlikte “Faşizme Karşı Omuz Omuza”
sloganı atmaları9 hiç yakışık almamıştır…
Zira kesinleşmiş yargı kararlarının infazını ortadan kaldırmanın yolu10 PKK’nın siyasi
kanadı olan HDP ile birlikte Mecliste slogan atmak değildir.
***
Hiç kuşku yok ki, Türkiye’de bir iktidar sorunu vardır.
Ama asıl sorun muhalefettedir.
Muhalefetin tek yaptığı iş, kanalları dolaşarak iktidarın kötü icraatlarını anlatmaktır.
Sanki halk bunları anlayamıyor!
Halkı “şikâyet mercii” olarak görmek elbette doğrudur, ama yeterli değildir.
Halka doğru önderlik yapmak gerekmektedir.
Halkın doğru yönetilmeyen ve kontrol edilemeyen gücü hiçbir işe yaramaz!
Kontrolsüz güç, güç değildir…
***
Gelişmeler bu kadar üzücü ve düşündürücü olmasına rağmen; 37. Kurultay’a sunulacak
olan yeni parti programında “Kılıçdaroğlu yaklaşımı” şeklinde bir ibareye yer
verilecek olunması, gerçek CHP’lilerle alay etmek değilse eğer, akıl tutulmasından başka
bir şey değildir!…

8 https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2709.pdf
9 https://www.youtube.com/watch?v=bQNe_StViBA
10 Kesinleşmiş mahkeme kararları; af yasası, Anayasa değişikliği veya Anayasa Mahkemesinin “hak ihlali” kararı

vermesi üzerine, yeniden yargılanıp beraat kararı verilmesi ile mümkündür.

“Kılıçdaroğlu yaklaşımı” öyle mi?!
Ne de yaklaşmış ama?…
“Tıpış tıpış”!..

TÜKENMEYEN SERMAYE:İDAM SEHPASI!..
27 Mayıs 1960’ın 60. yıldönümünde; İdam cezalarının verildiği Yassı Ada’nın adı
“Demokrasi ve Özgürlükler Adası” olarak değiştirildi…
Beklendiği gibi Cumhurbaşkanı konuşmasında yine CHP’ye verdi veriştirdi.
Reis’in, 15 Temmuz Darbe Girişimi’nden sonra Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü
CHP’den ayrı tutma çabası1 dikkatimi çekti.
İlk defa duyduğum; darbecilerin Menderes’i “prostat muayenesi” yaptırarak aşağılama
ve Genelkurmay Başkanı Rüştü Erdelhun’un bir “teğmene tokatlatılması”
olayları2 gerçekte yaşanmış mıdır bilmiyorum; yaşanmış ise de, bunları bugün gündeme
taşımanın kime ne yararı olacak anlamış değilim…

1 Cumhurbaşkanı açılış konuşmasında, ”Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal’in hastalığının ve

ölümünün ardından tek parti CHP yönetimi ülkenin üzerine adeta bir kabus gibi çökmüştü” dedi.
https://www.cnnturk.com/turkiye/son-dakika-demokrasi-ve-ozgurlukler-adasi-aciliyor
2 “Nezaketi, kibarlığı, insani hasletleri dillere destan olan bir başbakanı idama götürürken bile prostat

muayenesi bahanesiyle aşağılamaya kalkacak kadar alçaldılar. Bu ülkenin yüreği vatan sevdasıyla
dolu genelkurmay başkanını darbecilere katılmayı reddettiği için bir teğmene tokatlatarak tarihimizde
görülmemiş rezillikler sergilediler” dedi. (Bkz. 1 nolu bağlantıdaki konuşmaya)

Reis’in, darbecilerin sözcüsü ve güçlü albayı Alparslan Türkeş’i rahmetle yâd
etmesi3 ise tam bir komedidir.
Zira Türkeş, darbeye karşı biri değildi, sadece idamlara itirazı vardı.4
Bu durumda Reis’in, Türkeş’i ayırıp, diğer darbecileri yerden yere vurmasının haklı bir
yanı yoktur.
Aynı şekilde, idamlara karşı gelenler rahmetle yâd edilecekse, başta İsmet Paşa’nın
rahmetle anılması gerekirdi.
Çok açık olarak anlaşılıyor ki, Reis’in derdi üzüm yemek değil, bağcıyı dövmektir…
Bu basit siyaset oyununda Devlet Bahçeli’nin rol alması oldukça anlaşılırdır.
Koltuğunda oturduğu Türkeş’in kirli siyasete malzeme yapılmasına ses çıkarmaması, çok
açıktır ki, “beka meselesi”nden kaynaklanmaktadır.
Konuşmasında dikkat çeken:
“Burada hukuka deli gömleği giydirildi” cümlesidir…
Oysa hukuka deli gömleği 27 Mayıs 1960’dan önce defalarca giydirilmişti…
Söylemek bana düşmez ama Bahçeli, bugüne kadar yiyip bitiremediği “ülkücü mirası”
bu defa çok kötü bir şekilde harcamıştır5…
***
27 Mayıs 1960’ı doğru anlamak için, darbeyle ele geçirilen iktidarın sivillere
devredilmesine karşı olan –kendi ifadesi ile ihtilal kadrosunun en güçlü
kişisi6 – Alparslan Türkeş’i değil, muhalefette olanları dinlemek daha doğrudur.
27 Mayıs’a gelene kadar yaşanan olaylar, –kuşkusuz iddianameye ve basına abartılı
olarak aktarılanları da vardır- dudak ısırtacak kadar vahimdir7.

3 “Bu vesileyle sürgüne gönderildiği Hindistan’dan idam kararlarının hukuki ve meşru olmadığını, insanlık

duygularıyla uyuşmadığını belirterek trajediyi engellemek için çırpınan merhum Alparslan Türkeş’i de
rahmetle yad ediyoruz” dedi. (Bkz. 1 nolu bağlantıdaki konuşmaya)
4 https://tr.wikisource.org/wiki/Alparslan_T%C3%BCrke%C5%9F%27in_Cemal_G%C3%BCrsel%27e_mektubu
5 Darbeyi yapan 14’lerden Alparslan Türkeş, Numan Esin, Muzaffer Özdağ, Rıfat Balkan, Ahmet Er ve Dündar

Taşer; sonradan adı MHP olarak değiştirilecek olan CKMP’ye katılmışlardır. Denebilir ki darbecilerin önemli bir
bölümü “ülkücü” görüşe sahiptiler.
6 https://www.yenisafak.com/yazarlar/kursatbumin/alparslan-turke-27-mayisi-anlatiyor-22538
7 1- Örtülü ödenek paralarını zimmetine geçirmek, 2- 6-7 Eylül Olayları’na önceden haberi olduğu halde

müdahale etmemek, 3- Kanuna aykırı olarak üniversite basmak ve halka ateş açtırtmak, 4- Bazı muhalefet
milletvekillerinin ve muhalefet liderinin seyahat özgürlüğünü kısıtlamak, 5- Devlet radyosunu siyasi çıkarları için
kullanmak, 6- Halkı Demokrat İzmir gazetesinin matbaasını tahrip etmeye teşvik etmek, 7- Kırşehir’in haksız

ABD’nin tepkisinden çekinen Orgeneral Cemal Gürsel, bazı olayları8 ise hiç gündeme
getirememiştir…
***
Caydırıcılığı bulunmayan idam cezasının, suçluya verilen bir ceza olmaktan çok suçlu
yakınlarına verilen bir ceza olmakla, çağdışı olduğuna 27 Mayıs idamları tipik örnektir.
Nitekim 27 Mayıs öncesi yaşananlar unutulmuş fakat idamlar hafızalardan bir türlü
silinmemiştir.
İlginçtir; idamı halkın vicdanını ağır bir şekilde inciten Menderes de, idam cezası karşıtı
olmayıp; 1951-1960 yılları arasında 43 kişinin idam kararına imza atmış ve bu
kişilerin tümü idam edilmişlerdir…
Denebilir ki, bu idamlar Türkiye’de sağcı partilerin tükenmeyen
sermayelerini oluşturmuştur.
Demokrat Parti mirası üzerine kurulan Adalet Partisi, Türk siyasal hayatında asıl çıkışını
1964’te Süleyman Demirel’in genel başkan seçilmesiyle yapmıştır.
Demirel, 1965–1993 tarihleri arasında yedi farklı hükûmette toplam 10 yıl 5 aylık bir
süreyle başbakanlık görevinde bulunmuştur.

olarak ilçe yapmak, 8- Yargı bağımsızlığının ihlal etmek, 9- Tahkikat Komisyonu’nun kurulup olağanüstü
yetkilerle donatmak, 10- CHP’nin mallarına “haksız” yere el koydurmak vb. gibi…
8 1- 1951 yılında Menderes hükümeti, NATO’ya girebilmek için Kore Savaşı’na Amerika için asker gönderdi.

Amerikan çıkarları için bine yakın vatan evladı Kore’de yaşamını yitirdi, binlercesi yaralandı; 2- 1952’de
NATO’nun isteği üzerine komünizme karşı gayri-nizamı harp yapacak Seferberlik Tetkik Kurulu, daha sonraki
adıyla Özel Harp Dairesi’nin kurulmasına izin verdi, 3- 1954 yılında Yabancılara petrol arama ve çıkarma izni
verildi, 4- Tek parti döneminde kurulan bazı traktör ve basma fabrikaları özelleştirildi veya ekonomik olmadıkları
için kapatıldı, 5- Nuri Demirağ tarafından kurulduktan sonra İsmet İnönü tarafından devletleştirme kapsamına
alınan uçak ve uçak motoru fabrikaları ile Eskişehir Tank Fabrikası ve Kırıkkale Silah Fabrikası NATO
standartlarına uymadıkları gerekçisiyle kapatıldı. 6- Cezayir Kurtuluş Savaşı sırasında Fransa’ya destek
verildi, 7- 1954-1958 yılları arasında 238 gazeteci iktidara karşı yazılar yazdıkları için mahkûm edildiler.27
Mayıs’tan önce 800 civarında gazetecinin hapiste olduğu biliniyor; 1954’te Gazeteci Cemal Sağlam 65 ay, Fuat
Ar’ına 8 ay hapis cezası verildi, Bedii Faik tutuklandı, Hüseyin Cahit Yalçın cezaevine konuldu, 8- “Tahkikat
Komisyonu“nu kurdular; 15 DP milletvekilinden oluşan bu komisyon, hem suçlama hem de yargılama yetkisine
sahipti. Komisyon 5 kişiden fazla yan yana yürümeyi bile yasakladı. 9- Milli Şef İsmet İnönü’ye 12 oturum
meclisten men cezası verildi; 1959’daki yurt gezilerinde birkaç kez; Uşak, Topkapı, Çanakkale, Konya ve
Kayseri(de) linç edilmeye kalkışıldı, 10- Turan Emeksiz hükümete karşı İstanbul Üniversitesi’nde düzenlenen bir
protesto mitinginde polisin açtığı ateş sonucu öldü. Hüseyin Onur ise sol bacağı kesilerek
kurtarıldı. 11- Hukukun üstünlüğünü savunan Yargıtay Başkanı Bedri Köker, Yargıtay Başsavcısı Rifat Alabay,
Yargıtay 2. Başkanlarından Haydar Yücekök, Yargıtay Üyeleri Melehat Ruacan, Kamil Çoşkunoğlu, Faik Uras ve
İlhan Dizdaroğlu ‘görülen lüzum üzerine emekliye sevk edildiler. Böylece kendilerine yakın yargıçlara yer
açtılar, 12- Darbe yapacakları bahanesiyle; 6 Haziran 1950’de, başta Genelkurmay Başkanı Nafiz Gürman olmak
üzere, bütün üst komuta kademesi dâhil olmak üzere 15 general ve 150 albayı re’sen emekliye sevk
edildiler, 13- 1955’te CHP’nin Lozan Anlaşması’nı kutlamasını yasakladılar; Genel Sekreter Kasım Gülek’i
Zonguldak’ta işçilere yaptığı konuşma nedeniyle tutukladılar,

Ayrıca, 1964’ten 1980 yılına kadar Adalet Partisi, 1987–1993 yılları arasında ise Doğru
Yol Partisi genel başkanı olarak görev yapmıştır…
60 yılda bu mirası tüketememişlerdir…
***
Demokrat Parti, hiç kuşku yok ki iktidara seçimle gelmiş; arka arkaya Mecliste üç dönem
ezici bir çoğunluk elde etmişti9.
Fakat iktidardan gitmemek için, iktidara geliş yollarını yavaş yavaş kapatmaya
başlamıştı.
Menderes, Tahkikat Komisyonu ile yargı yetkisini görünüşte Yasamanın, gerçekte
Yürütmenin eline vermişti.
Basın denetim altındaydı.
Bir anlamda “Tek Adam Rejimi” kurdu denebilir…
Menderes, iktidarda olmasına rağmen, hiç gerekmediği halde “Vatan Cephesi”ni
kurarak halkı da kutuplaştıran bir siyasetçiydi10.
Tıpkı Recep Tayyip Erdoğan gibi…
Öyle ki, köylerde bile halk kahvelerini ayırmıştı…
Halk birbirini “düşman” gibi görmeye başlamıştı.
Bu noktada Demokrat Parti seçmenini en doğru şekilde Menderes tarif etmiştir:
“Odunu göstersem milletvekili seçtiririm” demişti…
***
Sonuç olarak diyebiliriz ki:
İdam cezası, hiçbir şekilde savunulamaz.

9 Menderes, sırasıyla 1950, 1954 ve 1957 seçimlerini kazanmış ve on yıl boyunca (1950-1960) iktidar olmuştur:

14 Mayıs 1950 Seçimlerinde Demokrat Parti, yüzde 52,7 oy alarak 408 milletvekilliği kazanmıştı. 2 Mayıs 1954
seçimlerinde gücünü iyice arttırdı. 5.1 milyon oy alarak, Türkiye Genel Seçimleri tarihinde (bugüne kadar)
kırılamamış bir oy rekoru kırdı. Bu oy miktarı toplam oyların yüzde 57,5’lik kısmını aldı ve 502 milletvekilliği
kazandı. 27 Ekim 1957 günü yapılan seçimlerde ise muhalefetin seçimlere bir cephe halinde girmesini engelledi
ve oyların yüzde 47,9’unu alarak 424 milletvekili çıkardı.
10 Vatan Cephesi, Demokrat Parti iktidarı döneminde bizzat Başbakan Adnan Menderes tarafından kurulan

siyasi bir oluşumdur. DP’nin il ve ilçe teşkilatları ile gençlik kollarını bir araya getiren bu oluşumda, parti
destekçilerinin isimleri radyodan düzenli olarak halka açıklanmaktaydı. Vatan cephesine karşı olanları “vatan
haini” ilan ettiler.

Gelecek kuşakların ipotek altında yaşamasına sebebiyet veren ilkel bir cezadır.
Hak etmeyenlerin iktidarda kalması için tükenmez sermaye, iktidarı hak edenlerin ise
ömür boyu arayış içerisinde olmasına yol açan bir öç alma şeklidir…
Aynı zamanda da başarısız iktidarların, kötü icraatlarını örten; onları mağdur hale
getirip, yücelten bir siyasi argümandır!..
Menderes ve arkadaşlarının idam edilmelerine “adli hata” da denebilir.
Her adli hata kurbanı için anıt dikilecekse, Denizler için de dikilmesi gerekir…

ÇAV BELLA ÇAV ÇAV ÇAV!..
Densizin biri, 20 Mayıs günü İzmir’de “merkezi ezan sistemi”nin frekansına girerek
“Çav Bella” şarkısını çaldırmış!
Siyasi iktidarın abarttığı kadar önemli bir olay değil.
Çok şükür, caminin kilimini çalmamış…
“Hacker” diye adlandırılan bilgisayar korsanlarının, en güvenli yer olarak kabul edilen
Pentagon’un bile hesaplarını kırdıklarını unutmayalım.
Kendisini bilgisayar programcısı olarak tanımlayan Avustralyalı Julian Assange, geçen
yıllarda “savaş, casusluk ve yolsuzluk” gibi başlıklar altında; sansürlü ve kısıtlanmış 10
milyondan fazla belgeyi yayınlamıştı…
İzmir’deki olay, bunların yanında devede kulak bile değildir.
Altı üstü minare hoparlöründen bir şarkı çalınmıştır!
Sanki bu olay camilerimizin, ibadet dışındaki olaylar için kullanılmasında bir ilktir!..
***
Sosyal Medyada paylaşılan görüntüleri “tweet zinciri” yaparak paylaşan kişinin, eski
CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir olması üzerine, kızılca kıyamet
kopartıldı.
Reis, yumdu gözünü açtı ağzını:

“İzmir’de camilerin hoparlörüne sızan alçaklar, saygısızca yayınlar yaparken, o
ildeki CHP yöneticileri zevkten dört köşe bu rezilliği aktarıyor” diyerek, olayı CHP’ye
fatura etti…
CHP’lilerin zevkten dört köşe olduklarını nereden bilebildi acaba?
Hâlbuki hem CHP İzmir İl Başkanı hem de CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı,
sıcağı sıcağına olayı kınamışlardı.
Onların sesini duyan olmadı tabii ki…
***
Reis’in suçlamalarına en sert karşılık Kılıçdaroğlu’ndan geldi:
“Eğer sen bunları bulmak yerine, CHP’nin üzerine gidiyorsan, bunu sen
yaptın demektir” dedi.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, 15 Mayıs 2019 seçimlerinde cami minarelerinden AKP’nin
seçim şarkısı “dombra”nın çalındığını söyledi.
Eski CHP Parti Meclisi Üyesi şimdiki Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan; seçim
otobüsünün caminin yanından geçerken oluşan görüntüyü art niyetli bazı
kişilerin montajlayıp servis ettiklerini söyleyerek, iddiaları yalanladı…
Doğruyu kim söylüyor, Allah bilir.
Ağrılılar biliyor zaten!..
***
İçişleri Bakanı Soylu, ağzına geldiği gibi konuştu:
Bunu yapanlara, “minare dibinde ezan dinleteceğiz” dedi1…
Kanunda olmayan bir cezanın uygulayacağını söylemek, ağır şaka olsa gerek!
Bununla birlikte, camilerin siyasete alet edilmesinde AKP’nin sicili oldukça bozuktur:
Yakın geçmişte; AKP Kocaeli Milletvekili Adayı Radiye Sezer Katırcıoğlu, Başiskele
İlçesindeki Hayrat Camii’nde kadın cemaatle bir araya gelerek AKP’ye oy istemişti.
Yalova Kadıköy Beldesi’nde AKP’li aday Mehmet Şahinkutsal, kahvaltı vererek seçim
propagandası yapmıştı.

1 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202005231042103258-soylu-izmirde-cami-hoparlorlerinden-cav-bella-

calinmasiyla-ilgili-konustu-caminin-dibinde-ezani/

AKP’li Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Kenan Gültürk, Yeşil Cami’de kadınlara
yaptığı propaganda konuşmasında, “AKP’ye oy verilmezse dinin elden gideceğini”
iddia etmişti…
Bu örnekleri daha da çoğaltmak mümkündür…
***
“Çav Bella” şarkısının çalındığı anların görüntüsünü paylaşan Banu
Özdemir’in tutuklanması doğru mudur?
Başsavcılıktan yapılan açıklamada:
“Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturmada bir danışmanlık şirketinde
yönetici olarak görev yapan Banu Ö, Türk Ceza Kanunu’nun 216/3 maddesi kapsamında
‘Dini değerleri alenen aşağılamak’ suçundan gözaltına alınmıştır” ifadesine yer
verildi…
216. maddeyi aşağıda (2) nolu dipnottan2 okuyalım bakalım; cami minarelerinden
çalınan bir şarkısının görüntüsünü yayınlamak, dini değerleri aşağılamak suçu olarak
kabul edilebilir mi?
Bu sorunun doğru yanıtını verebilmek için “Çav Bella” (Bella Ciao) şarkısının
hikayesini3 ve sözlerini4 de bilmek gerekiyor…

2 Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama

Madde 216-(1) Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini,
diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık
ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak
alenen aşağılayan kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(3) Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayan kişi, fiilin kamu barışını bozmaya elverişli
olması halinde, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
3 “Bella Ciao” aslında bir İtalyan halk şarkısıdır. Bir zamanlar İtalya’nın kuzeyindeki Po Ovası’nda pirinç

tarlalarında zor, hattâ sefil koşullarda çalışan işçilerin söyledikleri bu isyankâr şarkının bestecisi ve söz yazarları
bilinmemektedir. Bu anonim folklorik şarkının sözleri, sabahleyin pirinç tarlasına çalışmaya giden bir adamın
evde bıraktığı karısına hitaben söyledikleri sözlerden oluşmaktaydı.
1.Dünya Savaşı patlayınca, İtalya’da önce Mussolini’ye, sonradan da Alman işgalcilere karşı mücadele veren
İtalyan anti-faşist direnişçiler tarafından sözleri değiştirilmiş ve marş formatında söylenmeye başlamıştı.
Direnişin bir sembolü haline gelen şarkı, kısa sürede anarşistleri, komünistleri, sosyalistleri ve diğer anti-faşist
grupları bünyesinde toplamış olan İtalyan partizanlarının resmi marşı haline gelmişti. Savaştan sonra da
haksızlığa, eşitsizliğe karşı mücadeleyi benimseyenlerin, devrime inananların, Sosyalistlerin marşı, yani bir
devrim şarkısı olmayı sürdüren Bella Ciao dünyanın dört bir köşesinde onlarca farklı dilde seslendirilmiştir.
(Vikipedi)
4 BELLA CIAO

İşte bir sabah uyandığımda/ Çav Bella Çav Bella Çav Bella Çav Çav Çav/ Elleri bağlanmış buldum yurdumun/ Her
yanı işgal altında *** Sen ey partizan beni de götür/ Çav Bella Çav Bella Çav Bella Çav Çav Çav/ Beni de götür
dağlarınıza/ Dayanamam tutsaklığa *** Eğer ölürsem ben partizanca/ Çav Bella Çav Bella Çav Bella Çav Çav
Çav/ Sen gömmelisin ellerinle beni/ Ellerinle toprağıma *** Güneş doğacak açacak çiçek/ Çav Bella Çav Bella
Çav Bella Çav Çav Çav/ Gelip geçenler diyecek merhaba/ Merhaba ey kızıl çiçek *** O kızıl çiçek partizanındır/

***
Fikrimce; görüntülerin paylaşılması, hiçbir şekilde halkın bir kesiminin benimsediği dini
değerleri aşağılama, niteliğinde bir eylem olamayacağı gibi, merkezi yayın sistemine
girilip bu şarkının çalınması da bu nitelikte bir suç olarak kabul edilemez.
Bilişim suçu5 olarak değerlendirilebilir ama…
Bu suçu işleyenlerin ise tutuklanması şart değildir:
Zira şüphelinin tutuksuz yargılanması halinde; (görüntü kayıtları elde olduğu için)
delilleri karartması söz konusu olamayacağı gibi, kaçması da beklenmez…
***
Cami provokasyonuna alkış tutan eski CHP yöneticisi Banu Özdemir’in,
tutuklanmasını hatalı bulduğumu vurgularken, davranışının tasvip edilecek bir yanı
olmadığını da belirtmeden sözlerimi bitirmek istemem.
Ne yazık ki, bu hanımefendinin siyasi sicili6; değil CHP’de yöneticilik yapmak, üye
olmaya bile elverişli değildir…
Anlaşılan, CHP’de Abdurrahman Çelebiler dönemi bir süre daha devam edecek!..

Çav Bella Çav Bella Çav Bella Çav Çav Çav/ Yiğit yoldaşlardan armağandır bize/ Simgesidir özgürlüğün *** O kızıl
çiçek partizanındır/ Çav Bella Çav Bella Çav Bella Çav Çav Çav/ Düşen yoldaşlardan armağandır bize/ Simgesidir
sosyalizmin.
5 Bilişim sistemine girme

Madde 243-(1) Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren veya orada kalmaya
devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir.
(2) Yukarıdaki fıkrada tanımlanan fiillerin bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi halinde,
verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir.
(3) Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına
hükmolunur.
(4) (Ek: 24/3/2016-6698/30 md.) Bir bilişim sisteminin kendi içinde veya bilişim sistemleri arasında gerçekleşen
veri nakillerini, sisteme girmeksizin teknik araçlarla hukuka aykırı olarak izleyen kişi, bir yıldan üç yıla kadar
hapis cezası ile cezalandırılır.
Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme
Madde 244-(1) Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası
ile cezalandırılır.
(2) Bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren, var
olan verileri başka bir yere gönderen kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(3) Bu fiillerin bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinde
işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
(4) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesi suretiyle kişinin kendisinin veya başkasının yararına haksız
bir çıkar sağlamasının başka bir suç oluşturmaması halinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar
adlî para cezasına hükmolunur.
6 http://ilkkursun.site/camii-provokasyonuna-alkis-tutan-banu-ozdemir-abd-de-hdp-li-demirtas-la-ayni-yerde-

ozel-egitilmis?fbclid=IwAR3rLvklwxch-4-N0VBvxVPsV6AtWuU14m8SW0yRc-Oq8DL26pUEDCkcld4

MUSTAFA KEMAL PAŞA’YI ANADOLU’YA İNGİLİZLER
GÖNDERDİ!..
19 Mayıs 1919’un ne anlama geldiğini anlamak için 1 Ekim 1918’den günü ne olduğunu
iyi öğrenmek gerekir:
O gün Osmanlı Ordusu, Filistin Cephesin’de İngiliz Taarruzu karşısında yenilgiye
uğramış ve Şam düşmüştü.
Sadrazam Talat Paşa, 5 Ekim 1918’de İngilizler ile ateşkes sağlanması için ABD’nin
arabulucu olması için başvuruda bulunmuştu.
30 Ekim 1918’de Mondros Mütarekesi imzalanmıştır.
Batı Cephesi’nde ise bir Alman taarruzundan sonra, Müttefikler arka arkaya yaptıkları
saldırılarla Almanları geri püskürtmüşlerdi.
Almanlar da 11 Kasım 1918’de mütarekeyi kabul etmişler ve böylece savaş Müttefiklerin
zaferiyle sonuçlanmıştı…
***
Mondros Mütarekesi bizim için hayati önemdedir: Orduların terhis ve silahların
teslim edilmesini öngören bu anlaşmayı Bahriye Nazırı Rauf Bey imzalamıştır.
Paris’te 18 Ocak 1919’da 1. Dünya Savaşı’nı sona erdiren anlaşmaların hazırlandığı bir
konferans toplanacaktır.

Osmanlı Hükümeti, bu konferansa Mondros Mütarekesinin şartlarını yerine
getiren uyumlu bir devlet olarak katılıp, mümkün olan en az zararla çıkma hesabı
içerisindedir…
***
Zira o sırada; Anadolu’da İngilizleri rahatsız eden bazı hareketlenmeler başlamıştır:
-Bazı komutanlar ordularının dağıtılması işini ağırdan aldığı;
-Silahları teslim etme yerine sivil halka dağıtmaya başladığı;
-Şuraların toplanmasına göz yumdukları ve adeta el altından teşvik ettikleri;
-Samsun civarında Pontus Rum Çetelerine karşı sivil direnişlerin başladığı
saptanmıştır…
***
İngilizler, Saray Hükümeti’ni 21 Nisan 1919 ve 25 Nisan 1919 tarihlerinde nota vererek
bu durumun giderilmesini, aksi halde Mondros Mütarekesi’nin ilgili maddeleri uyarınca
asayişsizlik olan yerleri işgal edeceklerini bildirmişlerdir…
Bunun üzerine, komutanlar üzerinde etkili olabilecek, aynı zamanda da padişahın
yaverliğini yapan Çanakkale Savaşı’nda yıldızı parlayan Mustafa Kemal Paşa’nın
Anadolu’ya gönderilerek asayişi temin etmesi düşünülmüştür…
***
Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919’da Samsun’a vardıktan sonra, Damat Ferit Hükümeti’nin
isteklerini yerine getirmemiş, tam aksine Anadolu Direnişini teşvik edici bir tutum
takınmıştır.
Amasya’ya geldiğinde yayınladığı genelgede; “ Vatanın bütünlüğü ve milletin
bağımsızlığının tehlikede olduğunu” vurguladıktan sonra, “İstanbul hükûmeti aldığı
sorumluluğun gereğini yerine getirememektedir” diyerek, kurtuluş yolunun Millette
olduğunu işaret etmiştir…
***
Şimdi gelelim asıl tartışacağımız konuya:
Atatürk düşmanlarının ısıtıp ısıtıp önümüze getirdikleri; “Mustafa Kemal’i Anadolu’ya
direnişi örgütlemesi için Padişah Vahdettin gönderdi” yalanına, Amasya
Genelgesinde geçen hükümet sorumluluğunu yerine getirememektedir” cümlesidir.
Buradaki sihirli sözcük: “GETİREMEMEKTEDİR” sözcüğüdür…
Denmek istenmektedir ki; Mustafa Kemal bile diyor ki:

İstanbul Hükümeti aldığı sorumluluğu yerine getirecekti ama İstanbul’un işgal edilmiş
olması nedeniyle getirememektedir.
Bunun için de beni gönderdiler!..
***
Şimdi şu gelişmelere göz atalım:
-İngilizlerin hükümetten Mustafa Kemal Paşa’yı geri çağırmalarını istemeleri üzerine; 8
Haziran 1919 günü (yaklaşık 3 hafta sonra) Harbiye Nezareti bu isteği yerine getirdi.
-18 Haziran 1919’da (on gün sonra) Dâhiliye Nezareti Müdafaayı Hukuk
Cemiyetleri kurulmasını ve telgraflarının çekilmesini yasakladı.
-23 Haziran 1919 günü (Amasya Genelge’sinin yayınlanmasından bir gün
sonra) Dâhiliye Vekâletince Mustafa Kemal’in görevden azline karar verildi.
-26 Haziran 1919’da (3 gün sonra) Dâhiliye Nezareti milli ordu hazırlamayı
yasaklayan bir genelge yayınlandı.
-5 Temmuz 1919 günü (9 gün sonra) Harbiye Nezareti Mustafa Kemal’i padişah
adına geri çağırdı.
-8 Temmuz 1919 günü (3 gün sonra) Hükümet Mustafa Kemal’i ordu müfettişliği
görevinden aldı.
-10 Nisan 1920’de (8 ay sonra) Mustafa Kemal ve arkadaşlarının katli vaciptir diye
fetva yayınlatıldı.
-18 Nisan 1920’de (8 gün sonra) Kuvayı Milliye’yi yok etmek için Kuvayı
İnzibatiye adlı bir ordu kuruldu.
-11 Mayıs 1920’de (23 gün sonra) Mustafa Kemal ve arkadaşları idama mahkûm
edildiler.
-24 Mayıs 1920’de (13 gün sonra) Padişah Vadettin idam fermanını onayladı…
–Anadolu Direnişi’ni engellemek için Nasihat Heyetleri kurup Anadolu’ya gönderdiler…
-İngiliz ve Yunan uçakları ile bildiriler atıp Mustafa Kemal Paşa ve
arkadaşlarının peşinden gitmemeleriniı öğütlediler…
-20 ayrı yerde başlayan iç isyanları desteklediler…
***
Bütün bu gelişmeler; Mustafa Kemal Paşa’yı Anadolu’ya Padişah Vahdettin’in direnişi
örgütlemek için değil, muhtemel bir direnişi dağıtmak için gönderdiğini göstermeye
yetmiyor mu?

Kanıtlara bağlı bu gerçekleri görmezden gelerek; Amasya Genelgesi’nde geçen: “İstanbul
hükûmeti aldığı sorumluluğun gereğini yerine getirememektedir” cümlesindeki
“GETİREMEMEKTEDİR” sözcüğüne sarılarak, Vahdettin’i aklamak mümkün müdür?..
***
Madem, Mustafa Kemal’i Anadolu Direnişi’ni örgütlemek üzere gönderen Padişah
Vahdettin’di, zaferden sonra İngiliz zırhlısına binerek neden kaçtı?
Hadi diyelim ki, Mustafa Kemal ona bir kötülük yapabilirdi, peki diğer Kuvayı
Milliyeciler, onlara da mı güveni yoktu?
Saltanatı bu kahramanlar oybirliği ile kaldırmadılar mı?
Vahdettin’in zavallı bir hain olduğu bütün kanıtları ile ortada olmasına rağmen, halen
onu aklamaya çalışanlara ne demeli?
Bağımsızlık Mücadelesine karşı Mandacılığı savunanların torunları olan bu zavallılara
acımak yetmez; onlara tarihi anlatmak gerekir…
***
Bu toprakları vatan yapan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş
Savaşı’nın şehitlerine ve tüm Kuvayı Milliyecilere selam olsun…
Açtığınız yolda yürüyoruz…
DİPNOT:
Antlaşma Maddeleri
30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması 25 maddeden oluşmuştur.
Mondros Ateşkes Antlaşmasının Maddeleri
1- Çanakkale ve İstanbul Boğazlarının açılması, Karadeniz’e serbestçe geçişin temini
ve Çanakkale ve Karadeniz istihkamlarının İtilaf Devletleri tarafından işgali
sağlanacaktır.
2- Osmanlı sularındaki bütün torpil tarlaları ile torpido ve kovan mevzilerinin yerleri
gösterilecek ve bunları taramak ve kaldırmak için yardım edilecektir.
3- Karadeniz’deki torpiller hakkında bilgi verilecektir.
4- İtilaf Devletlerinin bütün esirleri ile Ermeni esirleri kayıtsız şartsız İstanbul’da teslim
olunacaktır.
5- Hudutların korunması ve iç asayişin temini dışında, Osmanlı ordusu derhal terhis
edilecektir.

6- Osmanlı harp gemileri teslim olup, gösterilecek Osmanlı limanlarında gözaltında
bulundurulacaktır.
7- İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit edecek bir durumun ortaya çıkması halinde
herhangi bir stratejik yeri işgal etme hakkına sahip olacaktır.
8- Osmanlı demiryollarından İtilaf Devletleri istifade edecekler ve Osmanlı ticaret
gemileri onların hizmetinde bulundurulacaktır.
9- İtilaf Devletleri, Osmanlı tersane ve limanlarındaki vasıtalardan istifade sağlayacaktır.
10-Toros Tünelleri, İtilaf Devletleri tarafından işgal olunacaktır.
11- İran içlerinde ve Kafkasya’da bulunan Osmanlı kuvvetleri, işgal ettikleri yerlerden
geri çekilecekler.
12- Hükûmet haberleşmesi dışında, telsiz, telgraf ve kabloların denetimi, İtilaf
Devletlerine geçecektir.
13- Askeri, ticari ve denizle ilgili madde ve malzemelerin tahribi önlenecektir.
14- İtilaf Devletleri kömür, mazot ve yağ maddelerini Türkiye’den temin edeceklerdir.
(Bu maddelerden hiçbiri ihraç olunmayacaktır.)
15- Bütün demiryolları, İtilaf Devletlerin zabıtası tarafından kontrol altına alınacaktır.
16- Hicaz, Asir, Yemen, Suriye ve Irak’taki kuvvetler en yakın İtilaf Devletlerinin
kumandanlarına teslim olunacaktır.
17- Trablus ve Bingazi’deki Osmanlı subayları en yakın İtalyan garnizonuna teslim
olacaktır.
18- Trablus ve Bingazi’de Osmanlı işgali altında bulunan limanlar İtalyanlara teslim
olunacaktır.
19- Asker ve sivil Alman ve Avusturya uyruğu, bir ay zarfında Osmanlı topraklarını terk
edeceklerdir.
20- Gerek askeri teçhizatın teslimine, gerek Osmanlı Ordusunun terhisine ve
gerekse nakil vasıtalarının İtilaf Devletlerine teslimine dair verilecek herhangi bir
emir, derhal yerine getirilecektir.
21- İtilaf Devletleri adına bir üye, iaşe nezaretinde çalışacak bu devletlerin ihtiyaçlarını
temin edecek ve isteyeceği her bilgi kendisine verilecektir.
22- Osmanlı harp esirleri, İtilaf Devletlerinin nezdinde kalacaktır.
23- Osmanlı Hükûmeti, merkezi devletlerle bütün ilişkilerini kesecektir.

24-Altı vilayet adı verilen yerlerde bir kargaşalık olursa, vilayetlerin herhangi bir
kısmının işgali hakkını İtilaf Devletleri haiz bulunacaktır.
25-Müttefiklerle Osmanlı Devleti arasındaki savaş, 1918 yılı Ekim ayının 31 günü
mahalli saat ile öğle zamanı sona erecektir.

KORONA’YA KURBAN OLURUM!..
Bu “Koronalı günler”de evde neler yapabiliriz diye hiç düşündünüz mü?
Ne kadar şanslı olduğunuzu düşünüp mutlu olabilirsiniz emin olun.
Örneğin:
50 kişiyi temizleme taahhüdünde bulunan o hanımefendinin listesinde olmadığımız için
Tanrı’ya şükredebilirsiniz.
Reis’e bir şey olursa, çocuklarınız ve eşiniz sokaklarda nasıl gezecek diye soran sokak
serserisine bulaşmadan, çalıyı dolaşabilirseniz tebrik ederim…

Acı biber turşusu gibi bir kavanoz mermiyi teşhir eden mafya bozuntusunun omzuna
değmeden, metroya inebilirseniz imrenirim…
Bu engelleri aştıktan sonra;
Sansür uygulamak için Reis’ten talimat bekleyen RTÜK Başkanı’nın şer’inden korunmak
için, yatıp kalkıp Ulu Tanrı’ya dua edebilirsiniz…
***
Zaman bulacaksınız merak etmeyin;
Diyanet İşleri Başkanını İslam Dini’ne uygun fetvalar vermeye davet edin!
Sizi dinler eminim!
HDP’nin kapatılması gerekir mi sorusuna yanıt arayan yurttaşları beyin jimnastiğine
davet ediyorum:
Hiç değilse, Devletten aldıkları 92 milyar TL’yi kurtarıp; akşam ne yiyeceğini düşünen
40 milyon aileye, 2’şer milyon TL dağıtılabiliriz değil mi?
Geriye bayağı bir şey de kalır, onu Merkez Bankası’na kefen parası olarak bırakalım, olur
mu?
***
Endişeye mahal yok:
“Parti kapatmak çözüm değil” diyenlere, “bir daha kurarlarsa bir daha kapatırız” diye
cevap verebilirsiniz.
Hiç değilse, fakir fukaradan toplanan parayı kurtarırız!
Kürt siyasetçilerin, ABD’nin “kara gücü” PKK’nın siyasi uzantısı olmadıkları kanıtlara
bağlanana kadar, açtıkları her yeni partiyi kapatmaya devam edeceğiz!
Gerisini biz değil, ABD düşünsün efendim!
HDP’nin “arkasında 6 milyon oy var” diyerek, yasaya aykırılığı, taraftar
sayısının çokluğuna bakarak meşrulaştırmaya çalışan; dolayısıyla hukukun
üstünlüğüne saygı duymadıkları tescilli hale gelen arkadaşlarınıza, bol bol Hukuka
Başlangıç dersi verebilirsiniz.
Terörün odağı haline gelmiş bir partiyi, meşru siyasi zeminde göstermek için çaba
gösteren; başta AKP olmak üzere, Y-CHP ve diğer bütün partilerin kulağının çekilmesi
zamanı geldi de geçiyor bile…
Peki, neyi bekliyorsunuz?

Godot’u demeyin, gelmeyecek…
***
Reis’in kendilerini de dinlemesi için “Memleket Masası” kurmaya çalışanlara; “Şiiişt siz
ne yapıyorsunuz Allah aşkına” diyebilirsiniz…
***
FETÖ’nün hedefindeki Tümamiral Cihat Yaycı’nın neden kızağa çekildiğini anlamaya
çalışın tabii ki…
***
F-35 Projesi’nden çıkartılmış olmamıza rağmen, ortakmışız gibi üzerimize düşen
görevleri neden yerine getirdiğimizi anlayabildiniz mi?
Bana da anlatın lütfen…
2020’nin Nisan ayında S-400’leri aktif hale getireceğimizi ilan etmemize rağmen, bunu
neden yapmadığımız hakkında bir fikriniz var mı?..
Bu ülkede düşünceyi açıklama özgürlüğü var unuttunuz mu?
Hadi durmayın, bu konudaki fikrinizi de açıklayın…
***
Barolara üyelik zorunluluğunun kaldırılması; dileyenin kendi barosunu
kurması ve nispi seçim sisteminin getirilmesi şeklindeki dahice buluşla; hukukun
üstünlüğüne “işlerlik kazandırmak” görevinin barolardan alınıp, Reis’in
kontrolüne verilmesi yasalaşırsa, ne iyi olur değil mi?
“Koronalı günler”de işsiz oldukları için aç yatan milyonlarca insana yetecek kadar para
yardımı yapılıp yapılmadığını, özellikle de yandaş olanlar için bilhassa merak
edebilirsiniz…
Bu merakınızı gidermek için en yakın komşunuza sorabilirsiniz…
***
Y-CHP milletvekillerini, Davutoğlu ve Babacan’a grup kurmaları için askıya çıkaran
Kemal Kılıçdaroğlu’nun, AKP kurucusu olan bu zatlarla anlaşamadığı yüzde birlik
konuların neler olduğunu açıklamasını rica edebilirsiniz…
***
Y-CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun; “Önümüzdeki süreçte bir erken
seçimle veya başka bir şekilde… İktidar değişikliği değil bir sistem değişikliğine
gidişatı görüyorum ve böyle olacaktır” ifadelerini kullanmasını “darbe iması” olarak

ele alıp, günlerce tartışan yandaş kalemlere verilen: “CHP zabıta ile mi darbe yapacak”
şeklindeki akılsızca cevap ile, sanki zabıtaları CHP’li belediye başkanları göreve almış
gibi yersiz karşılık verenlerin ıslahı için bahçenizdeki gül ağacına çaput
bağlayabilirsiniz…
***
Devlet garantili müteahhitlere ödenmesi gereken taksitlerde gecikme yaşanıp
yaşanmadığını çok merak ediyorsanız, Damat Berat’ı dinleyebilirsiniz…
***
Belediyelerdeki geçmişte yaşanan “yağma”yı, Y-CHP yöneticilerinin “israf” olarak
göstermesinin, Y-CHP’nin yerel yönetimlerdeki “yeni normali” mi, yoksa AKP ile yeni
bir uzlaşma arayışı mı Dersimli Kemal’e sorabilirsiniz…
***
HDP’nin kapatılmayarak; 92 milyar TL devlet yardımı ile ayakta tutulduğu bir
ortamda; HDP’li belediyelere kayyum atanmasını ne manaya geldiğini hiç düşündünüz
mü?
AKP’nin yerel seçimlerde kaybettiği bu belediyelere; AKP’li vali ve kaymakamları
atayarak, bu şekilde seçimleri kazanmış hale gelmesini, hangi aklı evvel ön görmüşse
onu tebrik edebilirsiniz…
Görevden alınan belediye başkanlarının, PKK terör örgütünün propagandasını
yapma veya yardım etme suçlamaları, yerel seçimlerden önce işlendiyse, neden
seçimlere sokuldular diye sorabilirsiniz,
Seçildikten sonra bu suçları işlediyseler, bunların kanıtlarının bir an evvel Cumhuriyet
savcılıklarına sunulması ve iddianamelerin kamuoyuna açıklanması gerekmez mi diye
kendi kendinize mütalaa yapabilirsiniz…
***
“Kısmi af” niteliğinde olan “yeni infaz yasası” ile muhalif gazeteciler; Barış Terkoğlu ve
Barış Pehlivan’ın tahliyesinin önlenmesi bence de iyi düşünülmüştür!
Bu şekilde, mecburen yasanın CHP tarafından Anayasa Mahkemesine götürülmesi ve
tıpkı Rahşan Affı’nda olduğu gibi, -Anayasal eşitlik ilkesi gereği- affın bütün tutuklu ve
hükümlülere uygulanması sağlanarak, FETÖ’cü ve PKK’lıların yasadan yararlanmaları
işinin CHP’ye ihale edilerek olası eleştirilerden kurtarmak zeka işidir.
Reis, yakışanı yapmıştır…
Böylece FETÖ ve PKK’nın affını sağlayan CHP olacağından, çıkacak tartışmalardan
Reis’in partisi zarar görüp görmeyeceğine hiç kafa yormayacaksınız…

Kafanız rahat olsun, yolunuz açık olsun…
Bu konu gündeme geldiğinde, evde oturup çengel bulmaca çözebilirsiniz…
***
İş Bankası’ndaki Atatürk’e ait hisselerin yönetiminin CHP’den alınıp hazineye
devredilmesi meselesine köklü çözüm, bankanın tümden kamulaştırılmasıdır!
Sandık üyelerinin durumu ne olacak sorusuna bilahare Reis cevap verecektir.
Elbette bu dönemde para konusu son derece önemlidir!
Özellikle de akçalı işlerde iki başlılık olmaz; tüm paralar tek elden yönetilmelidir!..
Anlaşılmayan bir husus yoktur sanırım!..
***
Y-CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, milletvekillerine dağıttığı bilgi notunda:
Yunanistan’ın işgal ettiği adalarımızla ilgili eleştiri yapmamalarını; “işgal” sözcüğünü
kullanmamalarını, bunun yerine “adaların silahsızlandırılması” ifadesini
kullanmalarının uygun olacağını tavsiye etmiştir.
Bu emirnamenin Kemal Kılıçdaroğlu’nun bilgisi dışında yapılmış olduğunu düşünen
arkadaşlara sözüm yoktur.
Onlar için paydos zili çalmıştır; dışarıya çıkabilirler!..
Sınıfta kalanlar, siz ne diyorsunuz peki:
CHP’nin işgali, Ege’deki adalarımızın işgalinden daha mı az önemlidir?
Y-CHP, Yunanistan’ın Ege’deki tezlerini savunmaya başladı diyebilecek miyiz, bari ona
izin verseydiniz!..
***
100 puanlık kurtarma sorusu ile bitiriyoruz:
Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin CHP tabanına yaydığı virüs mü daha tehlikelidir, yoksa
Covid-19 mu?
Ben kendi adıma cevabımı veriyorum:
Kurban olurum Covid-19’a, hiç değilse o sadece bağışıklığı zayıf olanları öldürüyor…
Y-CHP virüsü ise; önce Atatürkçülerin kişiliğini ele geçirip yozlaştırıyor, ardından 9
seçim süründürüyor ve daha sonra da derin bir rüya alemine sürükleyip uyutuyor…
Ölü müsün, diri misin belli olmuyor…

Burun kıvırmayın öyle; aynı görüşte olmadığımızı ben de biliyorum elbette!
O halde, bir kez olsun görüşünüzü neden yazıp tartışmıyorsunuz benimle…

“ANNELER GÜNÜ” MÜ DEDİNİZ!
Anneler!..
Büyük çoğunluğunuz annem gibidir; bir ömür boyu mutfakta, tarlada- tabanda
çalıştınız.
Sigortalı bile yapılmadınız!
Gün görmediniz ki, gününüzü kutlayalım!
Madem lütfedilip sizin için de bir gün ayrılmış.
Kutlu olsun efendim, ne diyelim…
Bize de o yakışır..
…
Anneleri olanlar:
Sizlerin de;
“Anneler günü”nüz kutlu olsun!..
65 yaşını geçip, bugünü 11.00-15.00 arasında bayram çocuğu gibi kutlayan anneler için
de söylüyorum:
Çok samimiyim inanın;

Varsa sizin de anneleriniz, gününüz kutlu olsun!
Yarıdan fazlanız annelerdir zaten; öyleyse iki kez kutlu olsun…
***
Senede bir gün değil mi annelere ayrılan gün?
“Kutlu olsun” demekle kutlu oluyorsa eğer;
Sonsuz kere kutlu olsun!..
Annesi olan herkes içindir sözüm…
***
Bir de benim gibi “öksüz çocuklar” var:
Doğrusu, onlar için ne söyleyeceğimi bilemiyorum.
Sözcükler boğazımda düğümleniyor nedense…
Hadi canım sende;
Yıllardır kara topraklar altında yatan annelerimizin günü mü olur ki kutlayalım?
Hiç ölen annelerin, çocuklarının “anneler günü” olabilir mi gülüm?..
***
Dürüst olmak gerekirse;
Tüketim ekonomisinin dayattığı “anneler günü” bana bir şey ifade etmiyor bugün.
Dolayısıyla, öyle çılgınca kutlanması da gerekmiyor!
Benim için;
Annemin yokluğunu hissettiğim o günden itibaren 365 gün, annemle olan günümdür
artık…
***
Ellerim her üşüdüğümde; aç kaldığımda, yalnız hissedip ağladığımda ve her çaresiz
kaldığımda; bir de uyuyamadığımda annem gözümün önünde canlanır…
Bugün bile annemin dizidir başımın en rahat ettiği yastık…
Sizin de öyle değil mi gülüm?
Akla gelmeyecek çözümleri, yine annem üretip kulağıma fısıldar.

Bütün çözümler onun eşarbının ucunda bir düğümle bağlıdır.
Her ihtiyaç duyduğumda yanımda o bitiverir…
***
Diyeceğim:
Annemi tarif edilmez bir şekilde özlüyorum…
Demek ki bugün, onun değil benim günümdür.
İtirazınız yoksa eğer;
Millet “anneler günü”nü kutlarken ben“anneler günüm”ü kutlamak istiyorum!..
“Anneler günüm kutlu olsun!”

ORADAN BURADAN BİRAZ DA KORONADAN
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın salgın hastalıklarla ilgili sözleri1 pek çok aklı başında
insanı çıldırttı.
Ankara Barosunu ise zıvanadan çıkarttı:
Erbaş; Diyanet İşleri Başkanı sıfatıyla Ramazan ayının ilk Cuma günü verdiği hutbede;
“eşcinsellik” ve “evlilik dışı ilişki”yle ilgili sözler sarf edeceği yerde; açlık sınırı altında
yaşayan milyonlarca insana, ekonomik durumu iyi olan Müslümanların yardım
etmelerini, bakkala olan borçlarını silmelerini, yemeği olmayanlara bir tas sıcak çorba
ikram etmelerini, giymedikleri elbiseleri vermelerini, boş dairelerini Coronavirüs ile
ilgili önlemler kapsamında Devlete vermelerini, çalıştırdıkları insanlara ücretli izin

1 “Ali Erbaş Cuma günkü hutbe sırasında, zina ve eşcinselliğin ‘hastalıkları da beraberinde getirdiğini’ ve

kuşakları ‘çürüttüğünü’ söyledi:
‘İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lutiliği, eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti?
Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir bunun hikmeti.
Yılda yüz binlerce insan gayrimeşru ve nikâhsız hayatınİslami literatürdeki ismi zina olan bu büyük haramın
sebep olduğu HİV virüsüne maruz kalıyor. Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte mücadele
edelim.”
https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-52447722

vermelerini, Bilim Kurulu’nun tavsiyelerine harfiyen uymalarını vb. gibi nasihatlerde
bulunabilirdi…
O ne yaptı, üzerine çok vazife imiş gibi, gecesini gündüzüne katarak bu soruna çözüm
arayan dünya çapında binlerce bilim adamının önüne geçerek; salgın hastalıkları
“eşcinsellik” ve “evlilik dışı ilişkiye” bağladı.
Bu şekilde; “virüsün bir laboratuvarda yapılan çalışma sırasında kazara dışarı çıkıp
bulaşmaya başladığı” , “SARS virüsünün mutasyona uğraması ile bu hale geldiği” veya
“biyolojik savaş aracı olarak bilerek serbest bırakıldığı” ihtimallerinin tümünü tartışma
dışına çıkartmış oldu!
Böyle bir fetva da Şeyhülislam’a yakışırdı elbette!..
Her ne kadar daha sonra yapılan açıklamalarla; genel kural mahiyetindeki ayetleri
açıkladığı söylendiyse de; güncel olan salgın hastalık Kovit-19 olduğundan pek inandırıcı
olamadı.
İslam’ın zinayı en haramlardan kabul ettiğine vurgu yaparak; aslında zinayı suç
olmaktan çıkartan AKP iktidarını işaret etti!?
Cumhurbaşkanı’nın son derece zor duruma sokulmuş olmasına rağmen, “Diyanet İşleri
Başkanlığına yapılan saldırı devlete yapılmış sayılır” sözleri yeterince etkili
olamadı…
Zira bu konuda; “Zırva tevil götürmez” şeklinde bir atasözümüz vardı!..
***
Erbaş’ın açıklamalarına karşı, Ankara Barosu’nun verdiği tepki2öz itibarıyla doğru
olmakla, üslup olarak çok tartışıldı.
Özellikle de ”sesi çağlar öncesinden gelen bu şahsın” ifadesi eğilip bükülmeye
müsaitti.

2 ”Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın insanlığın bir kesimini nefretle aşağılayıp kitlelere hedef gösterdiği

konuşmayı şaşkınlık ve ibretle izledik.
Şaşkınlığımız; sesi çağlar öncesinden gelen bu şahsın, bir devlet kurumunun başında oturup söylemini kutsal
sayılan değerler üzerine inşa ederek halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmesindeki kan kokan cüreti sebebiyledir.
Aldığımız ibretse, anılan şahsın içinde bulunduğu takvim yılında yaşamasına rağmen bundan sekiz-dokuz nesil
önceki büyükleriyle aynı zihinsel ve dogmatik sınırlara sahip olmak için insan onuruna karşı gösterdiği büyük
direnişten kaynaklanmaktadır.
Görevde olduğu süre boyunca çocuk tecavüzcülerine gözlerini kapatıp kadın düşmanlığının manevi zeminini dini
söylemlerle meşrulaştırma çabası karşılığında maaş alan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın deprem, LGBTİQ+,
kadın ve çocuk söylemlerine rağmen halen görevde kalması durumunda, sonraki konuşmasında halkı ellerinde
meşalelerle meydanlarda cadı diye kadın yakmaya davet etmesi kimseyi şaşırtmamalıdır.
Anılan şahsı ve ona hak veren zihniyeti büyük bir şaşkınlık ve ibretle kınadığımızı tüm kamuoyuna saygıyla arz
ederiz.”
http://www.ankarabarosu.org.tr/HaberDuyuru.aspx?BASIN_ACIKLAMASI&=4985

Dinci kesim, Erbaş’ın sesinin ayetlerden geldiğini, dolayısıyla Kur’an’ın “çağdışı” olarak
gösterilmek istendiği noktasından Ankara Barosu’nu veryansın etmeye başladı.
Doğal olarak, Baro yöneticileri hakkında soruşturma açıldı!
Biliyorsunuz bu işler artık böyle yapılıyor; bir sözün suç teşkil edip etmediğine önce
siyasiler karar veriyor, soruşturma arkadan geliyor…
18 yıldır barolarda bir varlık gösteremeyen AKP’liler, bu fırsatı hiç kaçırır mı; delege
sisteminde değişiklik yaparak baroları da iktidarın emrine verme planını derhal
ısıtmaya başladılar.
Kabul etmek gerekir ki, Ankara Barosu’nun o “duygu yüklü”, talihsiz açıklaması fitili
ateşlemiştir.
Düşünce, din ve inanç özgürlüğü bakımından değerlendirildiğinde; bu açıklama, büyük
çoğunluğun inandığı İslam Dini’ni “çağ dışı” göstermek gibi anlaşılacağından, istismar
konusu yapılmaya devam edileceğine kuşku yoktur…
Sonuçta olan olmuştur, bakalım maliyeti ne olur…
***
ABD Başkanı Donald Trump da bizim Diyanet İşleri Başkanı’ndan geri kalmıyor:
Koronavirüsün Çin’in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan çıktığına ilişkin kanıtları
gördüğünü ve konuyla ilgili çok ciddi soruşturmalar yürüttüklerini söyleyip duruyor3…
Buna karşılık, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü’nden Trump’ın sözlerini havada bırakan
açıklama yapılıyor:
”İstihbarat Topluluğu, Kovid-19 virüsünün insan yapımı veya genetik olarak
değiştirilmediğine dair bilimsel verilerle hemfikirdir” denildi4…
***
Orası ABD, Atlantik’in öte yakası, sürprizlerle doludur:
Türkiye’nin ABD’ye gönderdiği tıbbi yardımların PKK’ya gönderildiği iddiaları var.
HDP ile ittifak yüzünden iyice köşeye sıkıştırılan Y-CHP tarafından, bu tıbbi yardım işi
bayağı abartıldı.
Hâlbuki düşman ülkelerin savaşta bile, belli ölçüler içerisinde ilişkileri sürer.

3 https://www.sabah.com.tr/dunya/2020/05/02/dsonun-son-dakika-aciklamasi-trumpi-cildirtacak-cine-

ovguler-yagdirdi
4 https://www.aydinlik.com.tr/haber/abd-istihbarati-kovid-19-insan-eliyle-uretilmis-bir-virus-degil-2069

Bu ilişkilerde bir birinin kamuoyunu etkilemek son derece önem taşır.
Denebilir ki, “beşinci kol” böyle çalışmalar ile yaratılır.
Bütün ülkelerin yöneticileri, kendilerini seçen kitlenin düşüncelerine değer vermek
zorundadırlar; bu yüzden “lobicilik” faaliyetlerinden bile asla vazgeçilemez.
Türkiye’nin Amerika’ya gönderdiği tıbbi malzemeleri bu kapsamda değerlendirmek
gerekirdi.
Amerika’nın bu malzemeleri veya başka malzemeleri, bütçeden pay ayırdığı, daha
önceden on binlerce TİR silah ve mühimmat gönderdiği “kara gücü” PKK/PYD’ye vermiş
olması, Türk kamuoyunda şaşkınlık yaratmaması gerekirdi…
Az kalsın unutuyordum:
ABD: “Ruslar hariç herkes Suriye’den çıksın önümüze bakalım”5 dedi…
Bunun ne anlama geldiğini, daha sonra tartışırız…
***
Yine mi Korona?
Koronavirüsün kuluçka süresi olan 14 gün için sokağa çıkma yasağını, “bilinen
nedenlerle” uygulayamayan Reis, hafta sonları sokağa çıkma yasağı koyarak, hem
salgının yayılma hızını yavaşlattı, hem de sokağa çıkma yasağının getireceği maliyeti
vatandaşa yükledi!
İyi yapıyor elbette…
Lakin bu şekilde fiilen “sürü bağışıklığı” yöntemi ile salgını sona erdirme seçeneğine
sürüklenmiş oluyoruz!
Çünkü başka seçeneğimiz kalmadı; “devlet garantisi” verilmiş işlerin parasını nereden
bulacağız?
Karşılıksız basılan6 her kuruş ise, sonuç itibariyle bizim cebimizden çıkacak!..
Helal olsun, çıksın tabi.
ABD’deki gibi ölüme terkedilmekten daha iyidir…
***

5 https://tr.euronews.com/2018/11/07/abd-israil-in-suriye-de-iran-karsiti-operasyonlarina-rusya-goz-yummali
6 https://www.paraanaliz.com/2020/ekonomi/merkez-bankasindan-yeni-corona-kriz-onlemleri-para-basiliyor-

45274/

Y-CHPiçin bir şey söylemeden bitirsek, bu defa da kızanlar olacak biliyorum!
Az bir şey de onlar için diyelim:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bastırdığı broşürlerde Aleviliği “ayrı bir din” gibi
göstermesi doğru mu olmuştur?
Alevilik, “mezhep” değil de “din” olsa Alevi olmayanlar için ne fark eder ki?
Devlet Sunni mezhebin dışındakilere ayrıcalık tanımayacağına göre!
Ayrıca Alevi örgütlerinin çoğunluğu, broşürden rahatsızlık duymadığını açıkladılar.
Bize ne oluyor?
Peki, “Korona günleri”nde bu konuyu gündeme taşımak belediyenin görevi miydi?
***
ABD’nin kulu Sezgin Tanrıkulu’nun Ermeni Soykırım İddiaları ile ilgili “geçmişle
yüzleşme”7 isteğini de görmeyelim isterseniz.
“Dersimli’nin bundan asla haberi olmamıştır” diyecekseniz, hiç demeyin.
Hatta “dördüncü kez İstanbul’dan milletvekili seçilmesini dahi o istememiştir”
diyebilirsiniz.
Deyin tabi; çünkü bu konuda ben de sizinle aynı fikirdeyim…
***
Bir de CHP’nin “LGBTI broşürleri” vardı değil mi?
Onlar için de bir şey diyelim mi?
En iyisi size bir “okuma parçası”8 vereyim; ilk sınavda sorular bu okuma
parçasındandır…
Ona göre, dikkatli okuyun…
Y-CHP’de kartlar yeniden karıştırılacak galiba:
Canan Kaftancıoğlu, Amerika’nın dış politikasına yön veren Foreign Policy dergisinde
değerlendirildi.9

7 https://aydinlik.com.tr/haber/chp-li-tanrikulu-ermeni-iddialariyla-yuzlesme-istedi-206471
8 https://aydinlik.com.tr/haber/chp-bu-afisin-neresinde-206846
9 https://foreignpolicy.com/2020/05/01/canan-kaftancioglu-turkey-erdogan-chp-profile/

Şöyle bir göz attım:
İstanbul seçimlerinde İmamoğlu’nun başarısı ona yazılmış; Canan Hanım “başarılı
erkeğin arkasındaki kadın” olarak gösteriliyor; önümüzdeki dönemde Erdoğan’ın yeni
rakibinin bir kadın olacağı mesajı veriliyor.
Delegeye sorulacak değil herhalde, ABD ne derse odur!..

“BİZİM OĞLANLAR”!..
TDK Sözlüğünde bilinç:
İnsanın kendisini ve çevresini tanıma yeteneği olarak tarif ediliyor.
Ansiklopedilerde:
“Bir kişinin kendi varlığının/var oluşunun, duyularının, düşüncelerinin,
çevresinin farkında olması” olarak tanımlanır.
Bilinç, çoğu kez “farkında olma, farkındalık” ile aynı anlamda kullanılmaktadır.
Ceza Kanunumuzda bilinçli taksir; taksir ile kast arasında yer alan bir kusurluluk
durumunu ifade eder. Bilinçli taksir halinde kişi, istemediği neticeyi öngörmüştür,
ancak; yeteneği, şansı ve tecrübesi gibi faktörlere güvenerek, neticenin
gerçekleşmeyeceği inancıyla iradi hareketini gerçekleştirmiştir, şeklinde açıklanır.
Özetle; “bilinç” olabileceklerin farkında olunması halinde var sayılır…
***
Bir de “bilinçaltı” (subliminal), diye bir kavram vardır.
Bilinçaltı, (eskilerin deyimiyle; “şuuraltı”) bilinç dışı olmakla birlikte, istendiğinde
kapsamındakilerin bilince çağrılabildiği zihin bölgesidir.

Demek ki, bilinçaltındaki bilgiler, bilinç alanına getirilebilirler!
Bilinçaltına bilgileri yerleştirilenler, o bireyi (mankurt gibi) ayrıca bir komut vermeye
gerek duymaksızın diledikleri gibi kullanabilirler!
Bilinçaltına bilgiler yerleştirilen kişiye sorsanız, kendi fikirlerinin gereğini yapıyordur!
Oysa gerçekte kumanda, bilinçaltına müdahale edenlerdedir…
***
Bu konuda birkaç söz daha edelim:
Bilinçaltı mesajlar; ses, görüntü vb. gibi başka bir nesnenin içerisine gömülü olan
işaretler ya da mesajlardır.
Bilinçaltı mesajlar, normal insan algısı1 sınırlarının altında kalmak, o anda fark
edilmemek üzere tasarlanmışlardır; insanların “bilinçli dikkati” tarafından fark
edilmezler.
Reklamcılık ve propaganda alanında sıkça kullanılmaktadırlar; dizilerde veya filmlerdeki
karakterlerin içtiği içecekler veya kıyafetleri bilinçaltı mesajlara örneklerdir.
En bilinçli ve savunması güçlü kişiler bile, bu mesajları ilk bakışta çözememektedirler.
Bir kişiyi, devleti, kurumu ya da ürünü kötü (veya iyi) göstermek için o şey ile kötü
(veya iyi) olan bir nesnenin, aynı temada işlenmesi, bilinçaltı mesajın en yaygın
kullanılma şeklidir.
Bilinçaltı teknikler hukukumuzun konusu içerisindedirler2…
***
Bilinçaltına müdahale yöntemlerinin başında “25. Kare”3 meselesi önemli yer tutar.

1 Algı, psikoloji ve bilişsel bilimlerde duyusal bilginin alınması, yorumlanması, seçilmesi ve düzenlenmesi

anlamına gelir.
2 6112 Sayılı Radyo Ve Televizyonların Kuruluş Ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 9. Maddesi ile; “Ticarî

iletişimde bilinçaltı teknikleri kullanılamaz” denerek bilinçaltına müdahale yasaklanmıştır.
3984 sayılı yasanın 20. maddesi, “Reklamların, program hizmetinin diğer unsurlarından açıkça ve kolaylıkla
ayırdedilebilecek ve görsel ve işitsel bakımdan ayrılığı fark edecek biçimde düzenlenmesini, bilinçaltı ile
algılanan reklamlara izin verilmemesini” hükme bağlamıştır.
Radyo ve Televizyon Kuruluşları Reklam Yayın İlkeleri ve Usulleri İle Reklam Gelirleri Üst Kurul Paylarının
Ödenmesi Hakkında Yönetmeliğin 11. maddesine göre de, “Yayınlarda gizli reklam yapılamaz. Programlarda
açıkça reklam olduğu belirtilmedikçe ürün veya hizmetler reklam amacını taşıyan şekilde sunulamaz. Çok kısa
sürelerle imaj veren, elektronik aygıt veya başka bir araç kullanılarak veya yapılarının ne olduğu konusunu
izleyenlerin fark edemeyecekleri veya bilemeyecekleri bir biçime sokarak, bilinçaltıyla algılanmasını sağlayan
reklamların yayınlanması yasaktır.”

Ekranlarda gördüğümüz herhangi bir görüntü, saniyede 24 karenin (arka arkaya
çekilmiş fotoğrafların) gözümüzün önünde belirli bir hızda geçirilmesi ile oluşur.
24. kareden sonra konulan 25. karenin (fotoğraf) görüntüsü bir anda gelir ve kaybolur.
İşte bu görüntü bilinçaltında kalır.
Dünya sinema sanayisinde bu tekniği kullanmayan yok gibidir.
Bu teknik, reklamların yanında olumlu veya olumsuz propaganda için de
kullanılmaktadır…
Bu teknik, propaganda için kullanıldığında; “süper güç”, “büyük devlet”, “adaletin timsali
hükümet”, “demokrasi ve özgürlüklerin beşiği”, “mazlum halkların koruyucusu” vb. gibi
aklınıza gelen olumlu veya “diktatörlük”, “faşizm”, “otoriter rejim”, “din düşmanı” vb.
gibi olumsuz mesajların, insanların bilinçaltına yerleştirilmesi ile bazı
devletlerin savaşmadan teslim alınmasında önemli yer tutar.
Bilinçaltı işlenmiş olan halk, “kurtarıcı” olarak bilinçaltı mesajları veren devleti (veya
kurumu) görür ve “mandacılığı” dahi savunmaya başlayabilir…
Bilinçaltı işlenen bireyler, giderek birbirlerini etkiler ve bilinçaltı mesajları gönderen
ülkenin “gönüllü askerleri” olup çıkarlar.
Bir de bakarsınız ki, dış güçlerle hiçbir şekilde teması olmayan gençler, kendi “özgür
iradeleri” ile emperyalizmin hizmetine girmişlerdir…

3 “25. Kare Ne Zaman ve Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

Bilinçaltının bütün görüntü, ses ve resimleri kaydetme özelliği 1900’lü yıllardan beri insanları yönlendirmek için
kullanılmaktadır.
1900’lü yıllarda Knight Dunlap adında Amerikalı bir psikoloji profesörü gözbağcılık gösterisi yaparken bilinç
gücüyle algılanmayan “hissedilemez gölgeler” kullanarak aynı uzunluktaki 2 çizgiyi seyircilerin farklı ölçülerde
algılamasını sağlamıştı.
İşte buradan hareketle bilinç-altını hedef alarak mesaj göndermeyi hedefleyen ve adına subliminal mesajlar
denen bu tür reklamlar ilk kez 1950’li yıllarda Amerika’da ortaya çıktı.
James Vicary adlı reklamcılık uzmanı, sinema salonlarında yaptığı bir deney sonucu patlamış mısır ve kola
satışlarının arttığını iddia etti.
1957 yılında “Picnic” isimli sinema filminde her 5 saniyede bir, saniyenin 1/3000’ine denk gelecek
şekilde “Drink Coca-Cola, Eat Popcorn” yani “Coca Cola İç, Patlamış Mısır Ye” yazan kareler (frame)
yerleştiriliyor. Yapılan bu deneyin sonucunda ise film aralarında, patlamış mısır satışlarındaki %57, Coca Cola
satışlarındaki %18 artış göze çarparak verilen subliminal mesajın etkisi tespit edilmiştir.
Bir grup psikolog ve yazar bu konunun gündeme geldiği ilk yıllarda bu yöntemin uydurma ve efsane olduğunu
ve insanları etkilemeyeceğini söylediler. Ancak, beyin dalgalarını ölçen teknolojilerin gelişmesi ile gizli mesaj
içeren reklama beynin daha farklı ve fazla tepki verdiği gözlemlendikten sonra, bu yöntemin etkisi ispatlanmış
oldu.”
https://www.hukukihaber.net/subliminal-bilincalti-mesaj-25-kare-teknigi-ve-turkiyedeki-hukuki-durumumakale,6948.html

ABD gibi büyük devletlerde daima böyle insanlara yer açılır, iş imkânları sunulur; sırası
geldiğinde de kendi ülkelerinde önemli mevkilere gelmeleri için tavsiyelerde
(dayatmalarda) bulunulur.
ABD’nin eski Dışişleri Bakanı Henry Kissinger’ın şu sözleri itiraf gibidir:
“Bizler Amerika olarak içimizdeki vatan hainlerini çabuk etkisiz hâle getiririz…
Dünyanın birçok ülkesindeki vatan hainlerini de kahraman yapar, onları
ülkelerinde önemli yerlere getiririz.”4
Emperyalistler böyleleri için genellikle “bizim oğlanlar” veya “Ankara’daki
adamamız” ifadesini kullanırlar…
***
Bu yüzden, bilinçaltına mesaj yerleştiren sesli ya da görsel ortamlardan gençliğimizi
korumamız şarttır; aksi halde kendi ellerimizle düşmanlarımıza asker yetiştiririz!..
Bu uzunca girişten sonra; 23 Nisan 2020 öncesi ve sonrasında doğrudan insanlarımızın
doğrudan bilincine (ve aynı zamanda da bilinçaltına) verilmiş mesajlara geçebiliriz.
Y-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir tarafına Amerikan çizgi filmlerinin kültürel
kahramanı “Superman” kıyafetli5 biri kişiyi diğer tarafına “Batman”6 kıyafetli başka bir
kişiyi alarak fotoğraf çektirmiş ve yayınlanmasına izin vermiştir…
Aynı şekilde “Coronavirüs” nedeniyle alınan önlemler kapsamında CHP Ankara İl Örgütü
çocuklara yönelik bir görsel hazırlamış ve bu görselde de benzer çizgi film kahramanları
Atatürk ile aynı karede gösterilmiştir.

4 https://www.yeniakit.com.tr/yazarlar/hasan-karakaya/icimizdeki-haini-yok-et-disimizdaki-haini-

kahramanlastir-12878.html
5 Superman, sirklerde gösteri yapan “güçlü adam”ların giydiği gibi “tayt” giymektedir ve renkleri Amerikan

bayrağına gönderme yapmak için mavi-kırmızı olarak seçilmiştir. Göğsündeki üçgen, Amerikan polis rozetine
göndermedir. Superman, “üstün insan” kavramı temel alınarak yaratılmıştır. Bilinçaltı mesajlar işte bu kıyafet ile
verilmektedir.
6 Batman, aynı adı taşıyan DC Comics karakterine dayanan yeni bir Amerikan süper kahramanıdır.

“Karizmatik ses tonu, sert duruşu, teknolojik oyuncakları, çelik yumrukları ile gönlümüzün kara şövalyesidir.
Gerçek kimliği milyoner Bruce Wayne’dir. Ailesi, daha o küçük bir çocukken gözlerinin önünde öldürülmüştür.
Wayne ailesinin tek varisi olan Bruce, daha küçük yaşlarında sokakları suçlulardan temizlemeye ant
içmiştir. Uzun yıllar boyunca dövüş eğitimi almıştır ve çok iyi bir dövüşçüdür. Ayrıca kadınların aklını başından
alan meşhur bir playboydur. Kostümlerinden tutun da kullandığı bütün araçlarına kadar tüm aksesuarları, kendi
şirketi olan Wayne Enterprise tarafından üretilir.
Daima karanlık, kasvetli, yağmurlu, suç oranı oldukça yüksek, aslına bakarsanız asla yaşanmayacak bir
şehirdir. New York, Chicago gibi var olan şehirlerden ilham alınarak hazırlanmıştır.”
Bu karakterle verilen bilinçaltı mesaj, dünyanın her tarafındaki kötülükleri ve bunları yapan suçluları Amerikalı
“kahramanların” temizleyeceği fikri ve Amerika’nın her türlü kötülüğün üstesinden gelecek güçte olduğu
fikridir.
https://shiftdelete.net/super-kahramanlar-hakkinda-her-sey-1-63515

İster o çizgi film karakterleri Atatürk’e benzetilmiş olsun, ister Atatürk onlara
benzetilmiş olsun; sonuçta çocukların bilinçaltında oluşacak Atatürk fikrini, o çizgi filmin
yapımcıları belirlemiş olacaklardır.
Giderek de Atatürk’ü kendi istedikleri gibi7 tanımlayacaklardır.
Kaset kumpası ile Deniz Baykal’ın genel başkanlıktan uzaklaştırılmasından sonra CHP
yönetimine gelen yeni ekip de zaten bu ihanet ölçütünü benimseyenlerden oluşturulmuş
ve bu yolda ilk adımı8 ilk fırsatta Mecliste atmışlardır…
***
Gelelim sadede:
10 bin 100’den fazla yaşlı insanını bakım evlerinde ölüme terk eden liberal ekonominin
dünyadaki bir numaralı temsilcisi ABD’nin insana ve insani değerlere verdiği önemi bir
kez daha gördük.
Sömürgeci-Vahşi Batıyı Amerika üzerinden övmek, Atatürk’ün partisinin hiçbir zaman
yapmayacağı iştir.
Atatürk’ün koltuğunda oturan son Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Amerikan çizgi
film karakterleri “Superman” ile “Batman”ın arasında samimi poz vermesini çocuklara
şirin gözükmekle açıklamak olanaksızdır.
ABD’nin desteği ile iktidara gelmeyi hesaplayan Kılıçdaroğlu ve ekibinin CHP ile doku
uyuşmazlığı vardır.
Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’dan boşalan BOP Eşbaşkanlığı kabul ettiği son derece açıktır.
Son seçimlerde Türk halkının AKP’ye muhalif kesiminin büyük ölçüde desteğini alan
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Özel Kalem Müdürü Yavuz
Saltık’ın özgeçmişinde9 yer alan İRİ ve NDİ’nin, Amerikan Demokrasi Vakfı
(NED)’na10 bağlı olarak çalışan kuruluşlar olduğu göz önünde tutulduğunda;
Kılıçdaroğlu’nun bu seçiminin bir siyaset başarısı olduğunu söylemek oldukça zordur…
***

7 https://www.yenisafak.com/gundem/apnin-kemalizm-carki-2706891
8 https://www.sozcu.com.tr/2016/yazarlar/yilmaz-ozdil/ataturkun-resmini-cop-kutusuna-atan-yeni-chp-

milletvekili-kim-1060418/
Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Hıristiyan Demokrat Arie Ooslander; Kemalizm’den bahsederek, “Türk
devletinin temelini oluşturan hayat felsefesinin, milliyetçilik, orduya verilen önemli bir rol ve dine karşı sert bir
tavır olduğunu ve bunların AB kuruluş değerleriyle uyuşmasının oldukça zor olduğunu” ifade etmiştir.
9 https://www.aydinlik.com.tr/imamoglu-nun-ozel-kalem-muduru-hangi-vakfa-bagli-politika-temmuz-2019-

1?fbclid=IwAR0g6t-pcE1It3Bj9PaKA9n03JNqf48JDvYJe0HStdgv2WNpnYVOYPZP2ok#1
10 NED hakkında bilgi için tıklayınız: http://www.chp-muhalefethareketi.biz.tr/2019/01/sukin-sin/

Kim ne derse desin; Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı fırsat
bilerek çocuklarımıza Amerikan yapımı çizgi film “kahramanları” üzerinden; bilinçli
olarak bilinçaltı mesajlar vermiştir.
Kılıçdaroğlu’nun Türk çocuklarına kahraman olarak Atatürk’ü gösterememiştir.
Mustafa Kemal Atatürk’ü örnek alıyoruz dememiştir…
Milli Mücadelenin kahramanlarından11 bir tekinin adını dahi söylememiştir.
Koltuğunda oturduğun Garp Cephesi Komutanı İsmet Paşa da mı gelmedi aklına be
adam!.
Ya Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa?
Kazım Karabekir, Rauf Orbay….

11 İŞTE O KAHRAMANLAR: Muhittin Akyüz, Kastamonu Bölge K; Nazif Kayacık, 3.Kaf.Tüm.K; İsmail Cevat

Çobanlı, El-ezire Cep.K; Cemil Conk, 11-18.Tümen K; Ahmet Naci Eldeniz 7.Tüm.K; Rüştü Paşa, 3.Kaf.Tüm.K;
“Sakallı” Nurettin Paşa , 1.Ordu K; Hasan Mümtaz Çeçen, 57.Tüm.K; Kâzım Sevüktekin, 8.Tüm.K;Osman Nuri
Koptagel, 12.Tüm.K; Mustafa Münip Uzsoy, 61.Tüm.K; Süleyman Sabri, 7.Sv.Tüm.K; Mehmet Rüştü Sakarya,
61.Tüm.K; Veysel Özgür, 7.Tüm.K; Mehmet Emin Yazgan, 7-18.Tüm.K; Ali Sait Akbaytogan, Doğu
Cep.K.Vek; Mustafa Fevzi Çakmak, Başvekil, Millî Müdafaa Vekili, Genkur. Bşk; Vehbi Kıpçak,
10.Kor.As.Al.Hyt.Bşk; Ali, 2-5.Tüm.K.Vek; Hacı Mehmet Arif Örgüç, Mürettep Tüm.K; Reşat Çiğiltepe,
57.Tüm.K; Mehmet Nihat Anılmış, El-Cezire Cep.K; Yakup Şevki Subaşı , 2.Ordu K; Yusuf İzzet Met, 3.Grup
K; Sami Sabit Karaman, 6.Sv.Tüm.K; Mehmet Muhittin Kurtiş, 60-61.Tüm.K; Akif Erdemgil, 2.Tüm.K; Mehmet
Şefik Aker, 57.Tüm.K; Mehmet Sabri Erçetin, 8-4.Tüm.K; Hüseyin Nurettin Özsu, 7-17.Tüm.K; Mehmet Emin
Çolakoğlu, Kars. Müs. Mev. K; Şükrü Naili Gökberk, 15.Tüm.K.-3.Kor.K; Ali Hikmet Ayerdem, 11.Tüm.K.2.Kor.K; İbrahim Refet Bele, Güney Cep.K; Hüseyin Nazmi Solok, 2.Sv.Tüm.K.-6.Tüm.K; Mehmet Atıf Ateşdağlı,
24.Tüm.K; Şerif Yaçağaz, 41.Tüm.K; Sıtkı Üke, 11.-9.Tüm.K; Ahmet Nuri Diriker, 23.Tüm.Tug.K18.Tüm.K.V; Fahrettin Altay, 12.Kor.K.-5.Sv.Kor.K; Ethem Servet Boral , 2.Sv.Tüm.K; Bekir Sami Günsav,
17.Kor.K.Vek.-56.Tüm.K; Ahmet Nuri Öztekin, 3.Kaf.Tüm.K; Kâzım İnanç, 6.Kor.K; Mehmet Kâzım Dirik,
9.Or.Kur.Bşk-Erzurum Müs.Mev.K; Mehmet Selâhattin Adil, Adana Cep.K;-2.Kor.K; Celâl (Dz);Mehmet
Hayrettin (Dz);Asım Gündüz, Batı Cep.Kur.Bşk; Mehmet Hayri, 41.Tüm.K; Cafer Tayyar Eğilmez, 1.Kor.K-Trakya
Mil.Kuv.K; Mürsel Bakü, 1.Sv.Tüm.K; Mustafa Muğlalı, 18-13.Tüm.K; Ömer Lütfi Argeşo, 23.Tüm.K; Mehmet
Suphi Kula, 14.Sv.Tüm.K; İbrahim Çolak, 3.Sv.Tüm.K; Mahmut Nedim Hendek, 24.Tüm.K; Ali İhsan Sabis,
1.Ordu K; Mehmet Hayri Tarhan, 9.Tüm.K; Mustafa Kemal Atatürk, TBMM Reisi, Başkomutan; Cavit Erdel,
11.Kaf.Tüm.K; Mehmet Arif Bey, 11.Tüm-3.Grup K; Ali Fuat Cebesoy, 20.Kor.K- Batı Cep.K- Moskova
Sefiri; İsmail Hakkı, 11.Kafkas Tümeni K; Ahmet Fuat Bulca, 24.Tüm.K-Ankara Komutanı; Musa Kâzım
Karabekir, 15.Kor.K-Doğu Cep.K; Mehmet Emin Koral, 1.Ordu Kur.Bşk; Sadullah Güney, 46.Tümen K-Ankara
Menzil Müfettişi; Mehmet Kenan Dalbaşar, 5.Tüm.K; Şevket Seyfi Düzgören, 13.Kaf.Tüm.K; Mehmet Nuri
Conker, 41.Tüm.K; Mehmet Hulusi Conk, 24.-18.Tüm.K; Kazım Fikri Özalp, 61.Tüm.-Mürettep Kor.K-Millî
Müdaffa Vekili; Ethem Necdet Karabudak, 14.Tüm.K; Cemil Cahit Toydemir, 5.Kaf-10.Tüm.K; Mustafa İsmet
İnönü, Genelkurmay Başkanı – Batı Cep K; Şefik Avni Özüdoğru, 15.Tüm.K; İzzettin Çalışlar, 61.Tüm.K.1.Kor.K; Abdurrahman Nafiz Gürman, 1.Tüm.K; Alaâddin Koval, 55.Tüm.K – 41.Tüm.K; Aşir Atlı,
16.Tüm.K; Halit Karsıalan, 9.Kf.Tüm.K-Kocaeli Grp K – 12.Grup K; İbrahim Münir (Dz.);Cemal Çakar (Dz.);Osman
Zati Korol, 1.Sv.Tüm.K; Mehmet Kazım Orbay, Doğu Cep.Kur.Bşk-3.Kaf.Tüm.K; Ahmet Naci Tınaz, Batı
Cep.Kur.Bşk-15.Tüm.K; Hüseyin Hüsnü Emir Erkilet, 2.Ordu Kur.Bşk; Kemalettin Sami Gökçen, 1.Tüm.K4.Kor.K; Ahmet Zeki Soydemir, Mürettep Tüm-2.Sv.Tüm.K; Mehmet Sabit Noyan, 190.A.K –
57.Tüm.K.Vek; Ömer Halis Bıyıktay, 23.Tüm.K; Halit Akmansü, 3.Kaf- 5.Kaf.Tüm.K; Ahmet Derviş, 7 –
11.Tüm.K; Mehmet Salih Omurtak, 61.Tüm.K; Mehmet Nazım, 4.Tüm.K; Hulusi Gökdalay (Dz.);Mustafa Fahri
(Dz.); Şevket Doruker (Dz.);Necip Okaner (Dz.);Mehmet Fazıl (Hv.).

Hiç birinin adını duymadın anlaşılan!…
***
Milli Mücadeleye destek olmak için gecesini gündüzüne katan, canını bu kutsal vatan için
ortaya koyan:
Karakol Cemiyeti’nden Yenibahçeli Şükrü’yü gösterseydin kahraman olarak.
Hamza Grubu’ndan Yüzbaşı Seyfettin’i,
Mim Mim Grubundan Topkapılı Mehmet Cambaz’i,
İmalat-ı Harbiye’den Eyüp Bey’i,
Berzenci Grubu’ndan Ahmet Berzenci’yi ve
Ferhat Grubu’ndan Mustafa Nusret’i gösterebilirdin örneğin…
Bu kahramanlardan hiçbirinin ismi gelmedi mi aklına!…
***
Diğer Kuvvacı kahramanları saysaydın da olurdu:
Yahya Kaptan’ı unutmadım diyebilirdin.
Ali Çetinkaya’yı,
Şahin Bey’i,
Sütçü İmam’ı ve
Ahmet Hulusi Efendi’yi rahmetle anabilirdin…
Bu isimler yoksa yakışmıyor mu ağzına?..
***
Atatürk’e “kefere Kemal” diyen adamı seçtirdiğin “kadın kotasına” çok önem veriyordun
ya, bir tek kadın kahraman ismi de mi bilmiyorsun?
Çocuklarını İstanbul’da bırakıp kocasının peşine takılarak Ankara’ya seve seve giden
Halide Edip Adıvar’ın da mı adını duymadın?
Ayşe Çavuş’u söyleseydin bari.
Fadime Çavuş’u,
Asker Saime’yi,
Melek Hanım’ı,

Tayyar Rahime’yi,
Kara Fatma ve
Gördesli Makbule’yi örnek olarak göstermek çok mu zoruna gitti?
***
Telgrafçı Hamdi’yi gösterin kahraman bir telgraf memuru olarak.
Kartallı Kazım da olabilir ne bileyim…
Daha binlercesi var, arşivimizde…
Red Kit’i, Tommiks’i, Tom Braks’ı, Zagor’u, Superman’ı, Batman’ı geç biri kalem Dersimli
Kemal Efendi…
Onlar gerçek değil zaten…
Bize bizim kahramanlarımız yeter!..
***
Senin koluna takıp kutsadıkların; emperyalistleri merhametli, yardımsever ve kahraman
göstermek için iyi eğitilmiş çocuklar tarafından masa başında uydurulmuş masal
kahramanlarıdırlar.
Onlar üzerinden bilinçaltı mesajları onlarla veriyorlar çocuklarımıza…
Sen de alet oluyorsun bu oyuna!
Ondan sonra da Batı’yı Cennet sanıp “Yeşil Kart” peşinde koşuyor bizim çocuklar.
Çoğu kurtulamıyor bu tuzaktan; emperyalizmin kölesi olup kalıyorlar Atlantik öte
yakasında…
Yoksa Türk çocukları için kurulan bu tuzağa hizmet Gazi Mustafa Kemal’in partisine mi
verildi?
Lanet olsun hepinize!..
Yaşasın tam bağımsız ve demokratik Türkiye….

SÖYLEMEDEN GEÇEMEM!..
Ne yalan söyleyeyim; hayranı değilim o adamın.
Takipçileri arasında da yokum, çok şükür.
“Bravo” diyeceğim sözlerin onun ağzından çıkmayacağına yüzde bin eminim.
O bakımdan, gözümüzün içerisine bakarak yalan konuşacağını anlayabiliyorum…
***
Haberi Anadolu Ajansı’ndan öğrendim.
8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ın ölüm yıldönümü nedeniyle bir “twit” atmış.
Utancımdan yerin dibine girdim.
Bir adam bu kadar mı cahil olur diye kendi kendime söylendim.
Hayır hayır, cehaletle ilgisi yok bunun.
Ondaki bilinçli bir hainlik ve pişkinliktir.
Ulu Önderimiz Atatürk’ün fikirlerini ve hatırasını sıradanlaştırmakla görevli olduğuna
kuşkum yoktur.
Küresel güçlerin elemanı olduğu her halinden bellidir.
Asıl zoruma giden:
İhanet görevini Atatürk’ün koltuğunda oturarak yapıyor olmasıdır.

Bir de gözlerinin içerisine bakarak yalan söylediği milyonların mağduriyeti…
***
Aynen şunları yazmış Anadolu Ajansı:
“Demokratik siyasi yaşama daima bağlı kalan, devletin kurum ve kurullarını
önemseyen, devlet yönetiminde planlamaya ve liyakate önem veren örnek bir siyaset
ve devlet adamı” olduğunu vurgulayarak, “8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ı
aramızdan ayrılışının yıl dönümünde, saygı ve rahmetle anıyorum.” ifadelerini kullandı.1
Demek, Turgut Özal; demokratik siyasi yaşama daima bağlı idi.
Demek, devletin kurum ve kurullarını önemserdi.
Demek, liyakate önem verirdi.
Demek, örnek bir siyaset ve devlet adamıydı!
Öyle mi?
Senin örnek aldığın siyasetçinin Turgut Özal olduğu baştan belliydi…
Bunu biz biliyorduk da arkadaşlarımıza anlatamadık bir türlü…
***
Sakın, Mustafa Kemal Atatürk’ü ve İsmet Paşa’yı örnek alırsın!
Sakın, Ecevit’i, Baykal’ı ve daha onlarca katıksız Cumhuriyet Halk Partiliye benzemeye
çalışırsın!
Sakın ha!..
Senin idolün Seyit Rıza ile Şeyh Sait’tir belli…
***
Örnek aldığın, devletin kurum ve kurallarını önemserdi dediğin o siyasetçi:
“Anayasayı bir kere delmekle bir şey olmaz” demişti,2 biliyor musun?
Senin için bunun bir önemi mi var “Bay Kemal”!..
“Federasyonu tartışalım” diyerek bölücülüğü başka bir boyuta taşıyan da Özal’dı.3

1 https://www.aa.com.tr/tr/politika/chp-genel-baskani-kilicdaroglu-olumunun-27-yilinda-ozali-andi/1808587
2 https://www.sozcu.com.tr/2019/yazarlar/can-atakli/aaahh-ozal-aaah-anayasa-bir-kere-delinmekle-bir-sey-

olmaz-demeyecektin-yillar-oncesinde-3103972/
3 https://www.hurriyet.com.tr/ozal-federasyonu-istemedi-ama-tartisti-eyaleti-istedi-ama-sustu-6058509

Tıpkı, senin “ Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartını mutlaka
getireceğim”4 diyerek yolundan gittiğin gibi biriydi…
Tıpkı, senin Hakkâri Mitingi’nde “Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Özerklik
Şartı’na konulan çekinceleri kaldıracağız”5 dediğindeki kadar gözü kara bir adamdı…
Örnek aldığın Özal var ya:
“Benim memurum işini bilir”6 sözleri ile siyasi tarihe geçmiştir.
Saygı ve rahmetle andığın 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal:
“Köprüleri, kamu kuruluşlarını satacağım”7 diyerek özelleştirmeleri başlatan;
Atatürk’ün “Karma Ekonomik Sistemi”ni dinamitleyen, liberal ekonomiden yanaydı.
Hayranlık duyduğun o siyasetçi:
“Ben zenginleri severim”8 diyerek ait olduğu sınıfı her zaman sahiplendi…
Liyakate önem verirdi dediğin özal, “prensleri”ni 9 ABD’de yetişmişlerden seçti ve
devletin en önemli yerlerine yerleştirdi; Gülen Hareketi onun döneminde olabildiğince
palazlandı…
***
Bundan sonraki sözlerime; “Hiç kusura bakma” gibi kibarlık budalalarının cümlesi ile
giriş yapmayacağım.
Doğrudan söylüyorum işte:
Seni hiç ama hiç sevmiyorum Kemal Kılıçdaroğlu.
Saygı da duymuyorum elbette…
Utanmadan, sıkılmadan, arlanmadan kendini; “Dersimli Kemal’im ben”10 diye tarif
ettin ya, Davutoğlu ve Babacan ile benzerliklerinizi yüzde 99 olarak tespit edip
savundun ya11!..

4 https://t24.com.tr/haber/kilicdaroglu-yerel-yonetim-ozerklik-sartini-mutlaka-getirecegim,269875
5 https://www.birgun.net/haber/chp-dediginde-kizdilar-ama-58652
6 https://www.sozcu.com.tr/2015/gundem/benim-memurum-isini-bilir-814119/
7 https://www.star.com.tr/ekonomi/kopruyu-satma-polemigi-yeniden-gundeme-geldi-haber-712941/
8 https://www.birgun.net/haber/ben-zenginleri-severim-19514
9 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/ozalin-prensleri-38280205
10 [10] https://www.aydinlik.com.tr/ben-dersimli-kemalim-soylemi
11 [11] https://veryansintv.com/kilicdaroglu-babacan-ve-davutoglu-ile-benzerliklerimiz-yuzde-99/

Ben sana daha ne diyeyim Kılıçdaroğlu?!..
***
Sen değil miydin AKP’li 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü yeniden cumhurbaşkanı
adayı yapmak için olmadık manevralar yapan; sen değil miydin “Çankaya’nın noteri”
olarak anılan bu zat için:
“Kendisine her zaman saygım var… Abdullah Gül büyük ölçüde tarafsız bir
Cumhurbaşkanlığı yürüttü”12 diyerek halkı kandıran…
Bu yüzden sana zerre kadar saygım kalmadı…
***
Olası CHP iktidarında; tarikatlarla “al takke ver külah” olan, 24 Ocak Kararları’nın
mimarı, aynı zamanda Turgut Özal’ın yakın arkadaşı13 ve küresel güçlerin bir numaralı
adamı Kemal Derviş’e, Türk ekonomisini teslim edeceğini14 dahi söylemene rağmen
uyanmadık Kılıçdaroğlu!..
Asıl suç bizdedir, biz seni hak ettik!..
PKK’nın Meclisteki siyasi uzantısı olan HDP’nin Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın,
tahliye edilmesi için olmadık şaklabanlıklar yaptın; kamuoyu oluşturmak için eşini bile
bu iş için alet ettin,15 de biz bir türlü ayıkamadık…
FETÖ’nün kalemşorları Nazlı İlıcak ile Altan kardeşleri, arkadaş kabul edip16 bağrına
bastın, bunda dahi bir hikmet aradık…
Kim ne derse desin, biz seni fazlasıyla hak ettik Kılıçdaroğlu…
***
Çoğu zaman “dublör” kullandın; eşine Dersim İsyanı’nın bastırılmasını “katliam” olarak
değerlendirmesini söyleten; CHP’li gençlere “Hepimiz Seyit Rıza’yız”17 dedirten
sendin.

12 [12] https://www.aydinlik.com.tr/kilicdaroglu-abdullah-gul-ile-gorustuk-politika-ekim-2017
13 [13] http://arsiv.sabah.com.tr/2001/04/17/p02.html
14 [14] https://www.hurriyet.com.tr/gundem/kilicdaroglu-teklif-etti-kemal-dervis-vekil-olmama-sartiyla-kabul-

etti-28563187
15 [15] http://www.diken.com.tr/demirtasin-devran-kitabi-tiyatro-sahnesinde/
16 [16] https://www.ulusal.com.tr/gundem/kilicdaroglu-ndan-altan-kardesler-ve-ilicak-aciklamasi-

arkadaslarimiz-tahliye-oldu-h242563.html
17 [17] http://www.dunya48.com/siyaset/24450-cemil-can-oteki-kemal-den-kurtulmamiz-sart2

“Ben bu olayların mağduruyum ne diye özür dileyim” diyerek, dolaylı yoldan Atatürk
ve İnönü’yü katliam yapmakla suçladın,18 biz uyumaya devam ettik…
Buna rağmen, Atatürk’ün koltuğunu altına sürdük.
Bize ne yaparsan azdır Kılıçdaroğlu…
***
Baykal’a kurulan “kaset kumpası”nın üzerine gitmedin; tam aksine bu olaydan
yararlanarak CHP’nin ele geçirilmesinde rol aldın; CHP’nin kapatılmasını isteyenleri
yönetime taşıdın19…
“Parti içi demokrasiyi getireceğim” diye söz vermene rağmen, “tek adayla
kongreleri yapma”20 saçmalığını dayattın; biz aval aval baktık Kılıçdaroğlu!..
Partide tam bir “tek adam rejimi-tiranlık” kurdun; Atatürkçü-Ulusalcı ne kadar partili
varsa, fırsatını bulup kapının önüne koydun21…
Kurbanlık koyunlar gibi öylece seyrettik Kılıçdaroğlu…
***
Sen ve ekibin CHP’nin başında bulundukça, AKP’nin iktidardan düşürülmesinin imkânsız
olduğunu bildiğin için, Cumhurbaşkanlığına aday olmadın; ya “ekmek için Ekmelettin”i
bulup “çatı adayı” yaptın22 ya da Muharrem İnce’yi23 kullanıp, rakibin olmaktan
çıkarttın…
Öyle olmadı mı Kılıçdaroğlu…
***
Anlaşıldı ki, bütün hedefin Recep Tayyip Erdoğan’dan boşalan BOP Eş başkanlığına
konmaktı; başarı ise bunu da başardın!..
Bir başarın daha var tabii ki:
Atatürkçü özgür CHP’lilerden binlerce “kapıkulu” yarattın!..
***

18 [18] https://www.ensonhaber.com/kilicdaroglu-kurtler-bize-neden-mi-oy-vermiyor-2013-10-28.html
19 [19] http://www.cemilcan.gen.tr/category/analiz/page/8/
20 [20] http://www.ngazete.com/kilicdaroglu-devreye-girdi-kaftancioglu-kongrede-tek-aday-28689h.htm
21 [21] http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/iki-isim-daha-chpden-ihrac-edildi-1730879
22 [22] https://www.bbc.com/turkce/haberler/2014/06/140616_catiaday_ihsanoglu_
23 [23] https://www.cnnturk.com/turkiye/chpnin-cumhurbaskani-adayi-muharrem-ince

Kapıkulların, yukarıda işaret ettiğim ve kanıtlarını dipnotlara özenle yerleştirdiğim
olayların hiçbirine itiraz edemezler!
Onlara ne içirdin bilemem; bildiğim tek şey sana da itiraz edemezler…
Kurtuluş için kimi beklerler, onu da diyemezler…
Ne kadar ilginç değil mi?
Kapıkullarınıza:
“Aldatıldınız beyler, siz de Atatürk ile aldatıldınız” diyenlere, fena halde kızıp
köpürürler…
Bu zaafları yüzünden, ne Türkiye’de iktidarı ne de CHP’de yönetimi değiştirebilirler…
Hal böyle olunca, onlar rüya âleminde gezinmeye devam edecekler, biz de Yılmaz
Özdil’in “Atı alan Üsküdar’ı böyle geçti”24 başlıklı yazısı ile özetlediği Cehennem ’de…
Bir ara sana inandığım için lanet olsun!..

24 [24] https://www.sozcu.com.tr/2020/yazarlar/yilmaz-ozdil/saglikta-siddet-yasasi-mi-saglikli-siddet-yasasi-

mi-5753763/

“SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI”NI SOKAĞA ÇIKARAK
KUTLADIK
Paramız yok!
“Paralar ne oldu?” sorusunu sormuyor, cevap da aramıyoruz.
Zamanı değil!
Bu yüzden 2-3 haftalık “genel karantina” uygulayamıyoruz.
Para basıp halka dağıtarak, evde kalmalarını sağlama seçeneğini de devre dışı.
Bunun da nedenini sorgulama zamanı değil tabii!
Ne kalıyor geriye:
Hem üretime devam edeceğiz hem de “evde kal” komutuna riayet edeceğiz!
Üretime devam edeceğiz ki, ekonomimiz çökmesin.
Evde kalacağız, sağlık sistemimiz çökmesin.
Sağlık sistemimiz çökerse; solunum cihazı takmak suretiyle hayatı kurtarılabilecek pek
çok insanın kaybedilmesine seyirci kalabiliriz.
Bunun vicdani sorumluluğu sağlık sisteminin çökmesine neden olanların üzerinde
kalacaktır elbette.

Sağlık sistemimiz çalışır halde kalır da salgın kontrol altında yayılırsa, bu belayı en hafif
şekliyle atlatabiliriz.
Bunun hayati önemde ikinci bir yararı daha var:
Zaman ne kadar uzun tutulabilirse o kadar iyi.
Geçecek zaman içerisinde; bilim adamları Covid-19’a etkili olacak aşıyı bulabilirlerse,
bağışıklık sistemi zayıf olan pek çok kişinin hayatı kurtulacaktır.
Hayatı kurtulacak olanların sayısının ne kadar olduğunu kimse bilemez.
Geçmişte yaşanan salgınlara bakarak sadece bir tahminde bulunulabilir, o kadar.
O halde; ilk öncelikli işimiz sağlık sistemini ayakta tutmaktır…
***
Olayları bu çerçevede değerlendirmek gerekir.
Cuma gece yarısı konulan iki günlük sokağa çıkma yasağını eleştirmek en kolay iştir.
Zaten İçişleri Bakanı Soylu, bütün eleştirileri ve tepkileri kabul ettiğini söyleyerek
sorumluluğu üzerine almıştır.1
Sokağa çıkma yasağı başlamadan iki saat önce alış-veriş yapmak amacıyla sokağa çıkan
vatandaşları şeytanlaştırmaya gerek yoktur!
14 gün kendilerini karantinaya almakla bu hatalarını telafi edebilirler.
Eğer bunu yapmazlar da virüsü insanlara bulaştırmaya devam ederlerse, sağlık
sisteminin çökmesine sebebiyet verirler, o zaman da can kayıplarından onlar sorumlu
olurlar.
Yasal olarak takip edilmeleri imkânsız olsa da vicdani sorumlulukları ile baş başa
kalacakları kesindir…
***
Sağlık sisteminin çökmesi söz konusu olmazsa, o zaman bu hatalı davranışı bile doğru
bir şekilde yönetmek olanaklıdır:

1 https://www.medyakoridoru.com/gundem/suleyman-soylu-hatayi-kabul-etti-elestirileri-de-hakaretleri-de-

aldim-kabul-et-19330/

Bu defa “topluluk (veya ‘sürü’) bağışıklığı” (community (or ‘herd’) immunity)2 olarak
bilinen yöntem denenir.
Bilim insanları Covid-19’a karşı etkili olacak aşının bir yıldan önce kullanılamayacağını
söylediklerine göre, bu süre içerisinde “Coronavirüs” ile er ya da geç tanışacağız
demektir.
Önemli olan, virüs bulaşan insanların ihtiyaç duydukları sağlık yardımlarının
verilebilmesidir.
İster “aşılama” ile ister “sürü bağışıklığı” ile korunma gerçekleşsin, bir an önce bu
beladan kurtulmamız gerekir.
Yeter ki, kriz yönetimi krize girmesin!..
***
O halde:
·

Felaket tellallığı yapmaya gerek yok,

·
Bu olayı fırsat bilerek, “milli birlik ve beraberliği” zedeleyecek açıklamalarda
bulunanlara değer vermeyelim,
·
Bu olaydan yararlanarak; “iktidarı değiştirmek” olanaksız olduğuna göre, sabahakşam yöneticilere muhalefet yapma yerine, krizin bir an önce sona ermesi için
görevlilere yardım etmek ve halka soğukkanlı davranmalarını tavsiye etmek en doğru
davranış biçimi olacaktır,
·
Sağlık sistemi çökmediği için –ki, gerçek durum ancak 2-3 hafta sonra ortaya
çıkacaktır- sokağa çıkan yurttaşlarımızı “şeytanlaştırma”nın da kimseye bir faydası
olmayacaktır,
·
Bu fırsattan yararlanarak; her olumsuz olaydan bir ders çıkartma yeteneğimizi
daha da geliştirmeliyiz,
·
“Sokağa çıkma yasağını sokağa çıkarak coşkulu şekilde kutladık!” şeklindeki kaliteli
ve öğretici esprilerle ruh sağlığımızı korumaya devam etmek hepimize iyi gelecektir,
·
Her akşam aşağı yukarı aynı şeyleri tekrar eden uzmanların, “vaaz”larını ne kadar
az dinlersek, bağışıklık sistemimizin o kadar güçlü kalacağını düşünmekteyim…
Sağlıklı güzel günler diliyorum…

2 Topluluk (veya “sürü”) bağışıklığı (Herd immunity): Daha önceki enfeksiyonlar veya aşılama yoluyla bir

nüfusun büyük bir kısmının bir enfeksiyona karşı bağışık hale gelmesiyle meydana gelen ve böylece bağışık
olmayan bireyler için de bir koruma önlemi sağlayan bulaşıcı hastalıklardan dolaylı bir koruma şeklidir.

“İnanın güzel günler göreceğiz çocuklar
Güneşli günler göreceğiz
Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar
Işıklı maviliklere süreceğiz.” (N.H.R.)

“TANE” TANE!..
İdare Hukuku kavramları olan; “yönetim” ve “hükümet” sözcüklerinin anlamlarını
bilmeyenler, doğal olarak “merkezi yönetim” ile “yerel yönetim” farkını da
ayıramazlar.

Hal böyle olunca, “merkezi yönetim” yerine “merkezi hükümet” demekte bir sakınca
olmasa da, “yerel yönetim” yerine “yerel hükümet” denilince, kocaman bir çam
devrilmiş olur.1
Tıpkı, madde, eşya, söz, olay, iş, durum vb. için kullanılan “tane” sözcüğünün insanlar
(şehitler) için kullanılmasında olduğu gibi…
Şehit sayısını verirken bu hatayı yapan Reis’i, en ağır ve acımasız şekilde eleştiren TV
kanalları, koca koca profesörlerin Coronovirüs’ten hastalananların “tane” ile
saymalarının hoş karşılanmış olmasını garipsedim…
Aynı hataya düşen (Fox TV ve Halk TV) haber sunucularının bu durumunu fırsat bilip,
bundan azami şekilde yararlanmaya çalışan İçişleri Bakanını da ayıplıyorum.
Bu noktadan yola çıkarak; Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyelerinin
başlattığı “bağış kampanyaları”nın yasaklanması kamuoyu vicdanını oldukça rahatsız
ettiğini söyleyebilirim.
Yerel yönetimler ile merkezi yönetimin (=hükümet) halka hizmet
konusunda rekabet etmeleri halkın yararınadır.
Bağış konusunda sicili kötü olan Milli Görüşün bugünkü en etkili temsilcisi olan Recep
Tayyip Erdoğan’ın, bu rekabette muhaliflerinin gerisine düşeceği endişesinin hâkim
olduğu çok belli olmuştur…
“BAĞIŞ KAMPANYALARI” ÇÖZÜM MÜ?
Belediye başkanının görev ve yetkilerini belirleyen Belediye Kanununun 38. Maddesinin
(j) bendinde, “şartsız bağışları kabul etmek” ; (n) bendinde ise , “Bütçede yoksul ve
muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri
yönetmek ve engelliler merkezini oluşturmak”, belediye başkanının görevleri
arasında sayılmıştır. 2
Buna karşılık, Yardım Toplama Kanunun 2. Maddesinde yardım toplamanın “kamu
yararı” gözetilerek yapılabileceğini; 3. Maddesinde ise “muhtaç kişilere yardım
sağlamak veya destek olmak üzere… …gerçek kişiler, dernekler, kurumlar,
vakıflar, spor kulüpleri, gazete ve dergiler”in yardım toplayabileceği hüküm altına
alınmıştır.3
Yardım toplama mülki idare amirinden izin alınması koşuluna bağlanmıştır.

1 Aslında, idari teşkilatımızda “yerel hükümet”ler olmadığından “merkezi hükümet” kavramını kullanmak son

derece hatalıdır.
2 https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5393.pdf
3https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2860.pdf

İzin almadan yardım toplayabilecek dernek ve vakıflar da önceden belirlenmiştir.4
Bir göz atın isterseniz…
Belediye Kanunu ile Yardım Toplama Kanununun ilgili maddeleri birlikte
değerlendirildiğinde; idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi olan belediyelerin,
Yardım Toplama Kanunu kapsamında olmayacağı son derece açıktır. Zira bütçesinde
yoksul ve muhtaçlar için ödenek ayıran ve başkanı şartsız bağışları kabul eden
belediyelerin, yoksul ve muhtaç durumda olan insanlar için “bağış kampanyası”
düzenleyemeyeceğini savunmak, her iki yasanın da ruhuna aykırıdır.
Bu anlamda, İçişleri Bakanlığının hesapları “bloke kararı” hukuka aykırıdır.
Kaldı ki, bir mahkeme kararına dayanmadan, idari bir kararla hesaplara “bloke
kararı” konulması, “fonksiyon gaspı” niteliğinde, sakat bir idari işlemdir…
Geçmişte iktidarla aynı partiden olan Ankara ve İstanbul belediyelerinin, üstelik de
seçimlerden hemen önce ve ölçüsüz bir şekilde, yardım yaptıkları görülmüştür. İçişleri
Bakanı Süleyman Soylu’nun şimdiki durumu “devlet içerisinde devlet” gibi
tanımlaması talihsizliktir…
Belediyelerin “bağış kampanyası” düzenlemesine göz yumulması halinde, HDP’li
belediyelerin bu durumdan yararlanarak, PKK’ya mali destekte bulunacaklarını
savunması acizliğin itirafıdır.
Yardım Toplama Kanununa göre, yardım toplama faaliyetlerinin izin veren
makamın denetim ve gözetimi altında yapılacağı (m.16), belediyeler tarafından yapılan
tüm faaliyetlerin ise, İçişleri Bakanlığı (mülkiye müfettişleri)
tarafından denetlenebileceği tartışmasızdır. Bu açık yasa hükümlerine rağmen, HDP’li
belediyelerin topladıkları paraları PKK’ya aktarabileceklerini düşünmek bile abesle
iştigaldir…
Asıl tartışılacak olan konu; gelirlerini vergi koyarak toplayan devletin, “bağış
kampanyaları” düzenlemek durumuna düşürülmüş olmasıdır!
Bugünlerde ihtiyaç duyulan parayı vergi koyarak toplayabilmek için maliyecilerin
deyimi ile “kazın tüylerini iyice yolmak” gerekir. Oysa Türk halkının ezici bir
çoğunluğunun ödeme gücü sıfıra yaklaşmıştır. Hal böyle olunca, beklenen parayı vergi
koyarak toplamanın olanaksız olduğu görülmektedir. Sanırım bu yüzden bağış
kampanyası ile yeni dönem zenginlerden daha fazla para toplanabileceği
düşünülmektedir. Zira yaklaşmakta olan daha büyük ekonomik krizin, bu zenginleri de
süpürüp götürebileceği korkusu vardır ve bu korku ile AKP iktidarının bu fırtınayı
atlatması için pamuk ellerini ceplerine sokma mecburiyetleri gözükmektedir. Olaya bu

4 https://www.siviltoplum.gov.tr/izin-almadan-yardim-toplama-hakkina-sahip-kuruluslar

yönünden bakılınca, Reis’in İçişleri Bakanına yürürlükteki yasaları bir kez daha çiğneme
izni vermiş olduğu anlaşılmaktadır!
Dolaylı vergilerle para toplama yerine, bağış kampanyaları ile ödeme gücü olan
kesimlerin hedef alınması halkın yararına kabul edilebilir.
Belediyelerin bağış kampanyaları yasaklanmasaydı, hükümet ile yerel yönetimler
arasında yaşanacak rekabetten dar gelirli halkın yararlanacağı açıktır.
Her zamanki gibi “siyasi faydacılık” galip geldi ve yine halk kaybetti…
“TEKALİF-İ MİLLİYE EMİRLERİ”
Hükümetin tek başına yürüteceği belli olan bağış kampanyasını, Ulu Önderimiz Mustafa
Kemal Atatürk’ün Sakarya Meydan Muharebesi öncesinde koyduğu Tekâlif-i Milliye
Emirleri’ne benzetmesini –hiç benzemiyor ama yine de- eleştirmemek gerekir.
Zira AKP iktidarının her sıkıştığında, Mustafa Kemal Atatürk’ü örnek alması iyi bir
şeydir. Çok da samimi gözükmese de; 15 Temmuz hain FETÖ Darbe Girişimi sırasında,
AKP Genel Merkez binasına Atatürk posterinin asılması da son derece önemliydi…
Her zamankinden çok ihtiyaç duyduğumuz “milli birlik ve beraberliğin” paydasından
Mustafa Kemal Atatürk’ün olma mecburiyetinin, kendini sağcı-muhafazakâr olarak
tanımlayan anlayış tarafından kabul edilmiş olmasını doğru değerlendirmek gerekir…
“EMPREVİZYON TEORİSİ” İŞE YARAYABİLİR
Muhalefet üzüm yemek mi yoksa bağcıyı döğme peşinde midir?
Kılıçdaroğlu ve kamuoyu önüne çıkmak için fırsatı kaçırmayan belediye
başkanları, devlet garantili köprü ve otoyolları yapan müteahhitlere “garanti edilen”
paraların ödenmesinin ötelenmesini önermektedirler. Çok belli ki, böylece yandaş olan
bu şirketlerle iktidarın arasını açmayı planlamışlardır.
Bu şekilde iktidarı yıpratabileceklerini sanmaktadırlar.
Bana göre, iktidara talip olmayan ana muhalefet partisinin, bu önerisinin iktidar partisi
tarafından derhal değerlendirilmesi gerekir!
Muhalefetin de isteği olan borçları ötelemekle, önemli ölçüde bir finans kaynağı elde
edilmiş olacaktır.
“Emprevizyon teorisi”, bu konuda ve hatta daha sonraki dönemde, “imtiyazlı”
sözleşmeleri iptal etmek için yegâne hukuki çıkış yoludur.

İşlem temelinin kısmen veya tamamen çökmesi halinde sözleşmenin yeni şartlara
uyarlanmasını kabul eden “Emprevizyon Teorisi”,yeni Borçlar Kanunumuzun 138.
Maddesinde “Aşırı İfa Güçlüğü” başlığı altında tarif edilmiştir.5
Buna da bir göz atın isterseniz…
“KONSALİDASYON6VE MORATORYUM7” DÜŞÜNÜLMELİ
Dış borçlar için de bir çözüm vardır:
Devletlerin ödeme güçlüğüne düşülmeleri halinde başvurdukları tedbirler;
“konsalidasyon” ve “moratoryum”dur.
Bu yöntem kullanılarak, ödemesi yaklaşan dış borç faiz ve taksitlerinin ödenmesinin
ötelenmesi denenmeli ve bu şekilde elde edilecek kaynak, Coronavirüs’ün
yarattığı/yaratacağı problemlerin çözümünde kullanılmalıdır…
“DİYANET VE TARİKATLAR” AYAK BAĞIDIR
“Laiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasi görüş ve düşüncelerin dışında kalarak
ve milletçe dayanışma ve bütünleşme” amacıyla kurulan8 Diyanet İşleri Başkanlığı;
özel kanunu ile “laiklik ilkesi” ile vedalaşıp, sadece “İslam Dininin inançları, ibadet
ve ahlak esasları işlerini yürütmek”le9uğraşmaya başlayınca, enikonu siyasetin
içerisine girmiştir.
Diyanet, siyasetin bir aracı olduktan sonra, adeta gericiliğin merkezi haline
dönüşmüştür.
5 MADDE 138-Sözleşmenin yapıldığı sırada taraflarca öngörülmeyen ve öngörülmesi de beklenmeyen

olağanüstü bir durum, borçludan kaynaklanmayan bir sebeple ortaya çıkar ve sözleşmenin yapıldığı sırada
mevcut olguları, kendisinden ifanın istenmesini dürüstlük kurallarına aykırı düşecek derecede borçlu aleyhine
değiştirir ve borçlu da borcunu henüz ifa etmemiş veya ifanın aşırı ölçüde güçleşmesinden doğan haklarını saklı
tutarak ifa etmiş olursa borçlu, hâkimden sözleşmenin yeni koşullara uyarlanmasını isteme, bu mümkün
olmadığı takdirde sözleşmeden dönme hakkına sahiptir. Sürekli edimli sözleşmelerde borçlu, kural olarak
dönme hakkının yerine fesih hakkını kullanır.
6 Konsolidasyon, uluslararası borçlanma işlemlerinde, borçlu olan devletin alacaklı olan kurum ya da devletle

anlaşarak, borcun vadesinin daha ileri bir tarihe alınması işlemine verilen addır.
https://tr.wikipedia.org/wiki/Konsolidasyon
7 Moratoryum, borçlanıcının, ödeme gücünü kaybetmesi nedeniyle borçlarının tümünü veya bir kısmını

ödeyemeyeceğini ilân etmesidir.
https://tr.wikipedia.org/wiki/Moratoryum
8 Madde 136–Genel idare içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı, laiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasi

görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek, özel
kanununda gösterilen görevleri yerine getirir.
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2709.pdf
9 Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Madde.1:

İslam Dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve
ibadet yerlerini yönetmek üzere; Cumhurbaşkanlığına bağlı Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur.
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.633.pdf

Son yıllarda verdikleri, akıl dışı fetvaları hatırlatarak canınızı bir kez daha sıkmak
istemiyorum.
Bu nedenlerle, böylesine kritik dönemde tarikatlar ve Diyanet İşleri Başkanlığı, tüm
kadroları ile birlikte sahadan çekilmeli, kriz bilim adamlarının öğütlerine göre idare
edilmelidir…
“SERBEST PİYASA EKONOMİSİ”10 SİZLERE ÖMÜR
Ağzımızda tüy bitti; şu “kapitalsiz kapitalistler”e bir türlü anlatamadık:
Faşizm: Kabaca, kapitalizmin gerektikçe zora başvurduğu yönetim biçimidir; başka bir
ifade ile sermayenin diktatörlüğüdür.
Kapitalizm ise, üretim araçlarının büyük bölümünün kişilere ait olduğu ve bu kişilerce
işletildiği, üretimin kâr amacıyla yapıldığı, arz-talep dengesinin serbestçe belirlendiği
ekonomik sistemdir. Böyle bir sistemde emeği ile geçinenler ekonomik yönden daima
zayıftırlar. Bu yüzden de temel hak ve özgürlükleri kullanamazlar. “İnsan hakları”,
“demokrasi” ve “özgürlük” kavramları ayrıcalıklı sınıf olan kapitalistler için söz konusu
olunca bir anlam ifade eder.
Kapitalizmin ne kadar vahşi olduğu ve kapitalistlerin kendilerinden başkalarını
düşünmedikleri, son haftalarda yaşanan iğrenç olaylarla, bir kez daha kanıtlanmıştır.
Serbest Piyasa Ekonomisini esas alan koca koca devletler, nitelikli hırsızlık yapıyorlar;
birbirlerinin maskelerini ve tıbbi araçlarını “gasp” etmeye başladılar11 …
GELECEĞİN YILDIZI “KARMA EKONOMİK SİSTEM”
Ekonomi okumayan birinin, ekonomik sistemleri anlaması çok da beklenemez.
Özellikle de komünizm gibi kapitalizme karşı geliştirilmiş ekonomik sistemleri anlamak
çok kolay değildir. Ama “Karma Ekonomik Sistem”i anlamak için bir satır bile okumaya
gerek yoktur.
Karma Ekonomik Sistem, Serbest Piyasa Ekonomisi ile “Planlı Ekonomi”nin yan yana
hayat bulduğu bir ekonomik sistemdir…

10 [10] Serbest piyasa ekonomisi, ekonomik faaliyetlerin tam rekabet şartları içinde serbestçe yapılabildiği,

ekonomik sorunların çözümünün devletin ekonomiye müdahalesiyle değil fiyat mekanizması aracılığı ile
gerçekleştirildiği ekonomi.
https://tr.wikipedia.org/wiki/Serbest_piyasa_ekonomisi
11 İsviçre merkezli Mölnlyeke adlı şirketin İtalya ve İspanya için Çin’den ithal ettiği yüz milyonlarca maske ve

eldivene Fransa el koydu; Almanya üzerinden İtalya’ya gidecek olan maskelere de Almanya el koydu. Çin’in
İtalya’ya yolladığı yüzbinlerce maskeye ilk el koyan Çek Cumhuriyeti’ydi. İtalya, Yunanistan’a gidecek 2 bin
solunum cihazına el koydu. Almanya’nın parasını vererek Çin’den sipariş ettiği 200 bin maskeye Tayland’ın
başkenti Bangong’da ABD el koydu. (05.04.2020 tarihli gazeteler.)

Atatürk tarafından formüle edilen bu sistem; halkın eğitim, güvenlik, sağlık ve
beslenme gibi temel ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılandığı; devletin kar amacı
gütmeksizin ekonomik faaliyetlere belli alanlarda müdahale etmesine olanak sağlar ve
tekelleşmelere izin vermez.
Karma Ekonomik Sistem, 1970’lerin sonunda bu yana Çin’de uygulanmaktadır.
Başka bir ifade ile Mustafa Kemal Atatürk’ün fikri, dünyanın en büyük ikinci ekonomisini
yönetmektedir.
Serbest Piyasa Ekonomisi ise, yukarıda kabaca tarifini verdiğim ve 10 nolu dipnotta
adlarını saydığım maskeleri düşmüş devletlerin uyguladığı ekonomik sistemdir…
BUNA “SİYASET” DENİR Mİ?
Az gelişmiş 3. Dünya Ülkeleri’nin gündemi genellikle siyasettir.
Gelişmiş ülkeler ise, bilim, sanat, ve edebiyat konuşurlar.
Coronavirüs’ün insanlığa dayattığı gündem, doğrudan doğruya “yaşama hakkı” ile
ilgilidir. Yaşama hakkının korunması, herkesin ortak sorunudur. Bu konudan “siyasi
rant” elde etmeye çalışmak en hafif tabiri ile ilkelliktir.
Ne yazık ki, ülkemizde siyasi iktidar ile muhalefet bu dersten sınıfta kalmışlardır.
Devletin nakit para sıkıntısını bilen muhalefet, bu durumu fırsata çevirerek, Türkiye
çapında sokağa çıkma yasağı konulmasını istemektedir. Kuşkusuz Coronovirüs salgınını
önleyebilmek için sokağa çıkma yasağı koymak gereklidir. AKP iktidarının
bunu koyamayacağını, koysa da başarılı bir şekilde uygulayamayacağını bilen
muhalefet, ısrarla sokağa çıkma yasağı istemektedir!
Bu davranış, ilk bakışta iyi niyetli gibi gözükse de öyle değildir!
Aynı şekilde, siyasi iktidar da “bağış kampanyası” tekelini kendi elinde tutmakla, bu
konudan muhalefetin “siyasi rant” elde etmesini engellemeye çalışmakta ve Türk
halkının yaşam hakkı ile kumar oynamaktadır…
Bu davranış da iyi niyetli kabul edilemez!..
“PARA BASMAK ÇÖZÜMDÜR”!..
İktidar ve muhalefetin “faydacı” anlayışla Coronavirüs salgınına yaklaşmaları yüzünden,
halkın sokağa çıkma yasağını genişletip, herkese uygulayabilmek için tek yol kalmıştır. O
da para basmaktır. Para basılmasının ileride ne gibi sorunlar ortaya çıkaracağını bizler
göremeyebiliriz. Çok da önemli değildir. Ekonomistlerin bir kısmı, para basılması ile
enflasyonun artacağını savunmakta, bir kısmı bir şey olmaz demektedirler. Demek ki,
her iki halde de ödeme gücü olmayan biz fakir halka bir şey olmayacaktır. Parası

olanların paralarının değerinin düşecek olması; olsa olsa devlet garantili işletme
sahipleri ile onların aylıksız memurları olan “kapitalsiz kapitalistler”in derdi olabilir…
ABD’nin karşılıksız para basması karşısını normal gören bu kesimin, bizim para basarak
bu sıkışıklığı atlamamıza itiraz etmelerini anlamak mümkün değildir.
Hiper enflasyon bile olsa, azdan az alır, çoktan çok götürür!..
“PKK/PYD’YE YATIRIM” UNUTULMADI!..
ABD öncülüğündeki IŞİD Karşıtı Koalisyon, PKK’nın kontrolündeki Haseke ve
Şedadi’deki hastane ve hapishanelere Covid-19 salgınına karşı kullanılmak üzere 1
milyon 200 bin dolar değerinde malzeme göndermiştir.
ABD Dış İşleri Bakanı Pompeo, 27 Mart’ta Suriye’deki ortaklarına sağlık harcamaları
için 16.8 milyon dolar yardım sağlanacağını duyurmuştu.
Suriye’deki PKK/PYD için Amerikan bütçesinden ayrılan toplam para ise 200 milyon
dolar olarak belirlenmişti.
Günde 1000 kişiden fazla ölüm olayının yaşandığı ABD’nin, kendi halkının sağlığına
verdiği değer ile PKK/PYD’lilere verdiği değeri gösteren bu yardımlar, ümit ederim
ki “Suriye’de ne işimiz var” diyenlere bir şeyler anlatmaktadır…
“10 ARALIK HAREKETİ”12 BAŞARILI!..
FETÖ’nün “kaset operasyonu” ile CHP’yi ele geçiren 10 Aralık Hareketi, “tek adaylı
kongreler” tuzağı ile kurultay delegelerinin çoğunluğunu ele geçirince; eski Genel
Sekreter Yardımcısı Yılmaz Ateş, eski İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocasakal
ve eski CHP Milletvekili Albay Dursun Çiçek’in kızı Av. İrem Çiçek’i, CNN TÜRK
televizyonunda programa katıldıkları gerekçesi ile partiden ihraç ederek “tek seslilik”
yolunda önemli bir yol kat etmiştir.
CHP’nin vakfa dönüştürülerek kapatılmasını savunan bu ekip, CHP’yi vakfa
dönüştüremedi ama ideolojik olarak kapatılmasını başardı!
CHP’yi işgalden kurtarmadan Türkiye’nin kurtarılamayacağına inandığım için bu
haberi de vereyim diye düşündüm…
Ateş, kuru öksürük, yorgunluk ve nefes almada zorluk çekmeyeceğiniz güneşli günler
diliyorum…

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

“CORONAVİRÜS” BİR MUSİBET1 DEĞİLDİR!..
Darwin’in Evrim Teorisini Tanrı’yı “inkâr etmek” olarak kabul eden anlayışın, kendini
ciddi bir şekilde gözden geçirme zamanı geldi.
Kimine göre laboratuvarda üretilen Covid-19 adlı virüs, biyolojik savaşın en etkili son
silahıdır.
Kimine göre ise daha önceden bilinen Coronavirüs ailesinin MERS-CoV, SARS CoV,2 gibi
virüslerinin “mutasyon”a3 uğramış halidir.
Bu tartışmaya katılmadan önce, “evrim” ne demektir onu da bilmek gerekir.
Evrim, biyolojide canlı türlerinin nesilden nesile kalıtsal değişime uğrayarak ilk
halinden farklı özellikler kazanması süreci olarak tarif edilir.
Evrim sözcüğü tarif edilirken “mutasyon” sözcüğüne de atıf yapılır:
Modern biyolojinin temel taşı olarak kabul edilen evrim, bir canlı
“popülasyon”unun4 genetik kompozisyonunun rastgele mutasyonlar yoluyla zamanla
değişmesi anlamına geliyor.

1 Musibet: Ansızın gelen felaket.
2 https://www.detam.com.tr/corona-virus-ve-covid19-kuresel-tehlike/
3 Mutasyon: Bir canlının genomu içindeki DNA ya da RNA diziliminde meydana gelen kalıcı değişmelerdir.
4 Popülasyon: Belirli bir bölgede yaşayan aynı türe ait bireyler topluluğudur. Tür: Ortak bir atadan gelen

çiftleştiklerinde verimli döller meydana getirebilen bireylerdir…

Mutasyonu kabul edip, evrimi reddetmek bilime saygılı insanların davranışı olamaz…
İkisini reddetmek ise mümkündür elbette!
Böylesi bir tutum yurdum insanına göredir…
***
Covid-19’un laboratuvarlarda üretildiğine ilişkin kanıtları, “komplo teorileri” içerisine
yerleştirmek en kolay çıkıştır:
Bu görüşlerden en revaçta olanı; Amerikalı korku yazarı Dean Ray Koontz’un THE EYES
OFF DARKNESS (Karanlığın Gözleri)5 adlı eseridir.
Yazar, 1981’de yayınlanan ve aynı zamanda filmi çekilen eserinde:
Wuhan-400 adını verdiği ve “laboratuvarlarda geliştirilen, sadece insanları etkileyen ve
mükemmel bir silah olarak kullanılan insan yapımı bir mikroorganizma” ile kurgusunu
sürdürüyor.
İkincisi; 2008’de yayınlanan Sylvia Browne’nin AND of DAYS (Günlerin Sonu) adlı
eseridir.
Bu eserde:”2020’de akciğerlere ve bronşlara saldıran ve tüm bilinen tedavilere direnen
zatürre benzeri ciddi bir hastalığın dünyaya yayılacağı”ndan6 söz ediliyor.
Üçüncüsü; Alman Meclisi’ne sunulan, 10.12.2012 tarihli ve 17/12051 sayılı rapordur.
“Robert Koch Enstitüsü Başkanlığı’nda hazırlanan ‘Risk Analizi ve Halkı Koruma’
başlıklı raporda ‘SARS CoV’ virüsünün mutasyona uğrayıp ‘pandemi’ olacağı, tüm dünyayı
etkileyeceği ve binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olacağı” belirtiliyor.7
Dördüncüsü; Coronavirüs’ün Çin’in “5G Teknolojisi”ni engellemek için üretildiğidir.8
Bu görüşün dayanağı; Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lijian Zhao’nun, “Salgını Wuha’a
Amerikan askerlerinin getirdiği” şeklindeki açıklamasıdır…
***
“3 Şubat 2020, Çin’de piyasaların 2015 yılından beri yaşadığı en kötü gün olarak
kayıtlara geçmiştir.

5 https://edition.cnn.com/2020/03/13/us/dean-koontz-novel-coronavirus-debunk-trnd/index.html
6 https://www.haberturk.com/12-yillik-kehanet-end-of-days-adli-kitap-koronavirusu-ongormus-olabilir-mi-

2611758
7 https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/almanlarin-8-yillik-corona-virusu-raporu-ortaya-cikti-5700592/
8 https://www.sozcu.com.tr/2020/yazarlar/soner-yalcin/komplocu-virus-5703429/

Şanghay Borsası’nın CSİ 300 endeksi son 13 yılın en kötü açılışını yaparak yüzde 9,1
düştü.
Financial Times gazetesinin Bloomberg verilerini temel alıp yaptığı tahmine göre, bu
Çin’de hisse senedi piyasasının 358 milyar dolar değer kaybetmesi demek” tir.9
Buna rağmen, Covid-19’u kısa sürede kontrol altına alan Çin, uluslararası borsalarda
yüzde 44 oranında düşen hisselerini ucuza toplama olanağını elde etmiştir…
Bu gerçekten yola çıkarak, Covid-19’un bütün insanlığı tehdit etmesinden
en kazançlı çıkan ülkenin Çin olduğunu söyleyebiliriz.
2007 yılı sonunda Şanghay ve Şenzhen Menkul Kıymetler Borsalarında işlem gören
1.550 şirketin piyasa değerinin 4,5 trilyon dolar, işlem hacminin 6,33 trilyon dolar
olduğu10 göz önünde tutulursa, 2020 yılında bu rakamın nerelere ulaştığı ve buna göre
Çin’in kazancının büyüklüğü anlaşılır.
***
Bilimsel görüş; Coronovirüs’ün doğal yaşamı içerisinde mutasyona uğradığı ve Covid-19
olarak insanlığın karşısına çıktığıdır.
Bir an için “biyolojik silah” olduğunu kabul edelim.
Ne Amerika’nın Patriotları ne de Rusya’nın S-400’leri bu silah karşısında etkilidir.
Tek çare, virüse karşı aşının geliştirilmesidir ve bu da zaman alacaktır kuşkusuz.
İşte bu süreyi doğru değerlendirmek en akıllıca stratejidir.
Virüsün serbestçe yayılması halinde; sağlık sistemlerinin çökeceği son derece açıktır.
Örneğin Türkiye’yi düşünelim:
Birkaç milyon insanın aynı anda hastanelere müracaat ettiğini var sayalım, bu kadar
insana sağlık hizmet vermenin mümkün olmadığı son derece açıktır.
O halde en akıllıca iş, virüsün yayılmasını yavaşlatmaktır ki, bu da bizim elimizdedir.
Sokağa çıkma yasağı ve bulaşma yollarını en aza indirme salgını yavaşlatacaktır.
Hasta sayısı sağlık birimlerinin kapasitesi içerisinde kalınca, ancak hasta olan
yurttaşlara sağlık hizmetleri verilebilecektir.
O arada aşı bulunursa, mücadele başarı ile sonuçlandırılacaktır.

9 https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-51297385
10 https://www.tspb.org.tr/wp-

content/uploads/2015/07/AIM_Yayin_ve_Raporlar_Aylik_Yayinlar_2008_gundem_200902.pdf

Hal böyle olunca; devletin yaptığı planlamayı kolaylaştırmak hepimizin ortak
çıkarınadır.
Aynı şekilde, devlet de bu planın başarılı bir şekilde yürümesi için elinden geleni
yapmalıdır.
Önceliği insan sağlığına tanıyarak; yurttaşların belli süreler içerisinde evde
yaşamalarının asgari koşullarını/ihtiyaçlarını karşılamalıdır…
***
Bu felaketi fırsata çevirmeye çalışanlara karşı da en ağır yaptırımlar devreye
sokulmalıdır.
Tanrı’nın insanları “imtihan etmek” için bu felaketi başımıza musallat ettiği veya kim
bilir ne günahlar işledik de bu şekilde “cezalandırıldık” şeklindeki boş
lakırdılarla,11 insanları teslimiyetçi ve kaderci bir anlayışa mahkûm etmeye çalışanları
asla ciddiye almamamız gerekiyor.
Eğer onlara inanacak/kanacak olursak, hiçbir şey yapmamamız gerekir.
Zira Tanrı böyle bir ceza vermişse, zaten kullar bir şeyler yaparak, Tanrı’nın verdiği
cezayı ortadan kaldıramaz ve etkisiz hale getiremezler!
Dolayısıyla şu sonuca ulaşmaktayız:
Covid-19, ister laboratuvarda üretilsin, ister mutasyon sonucu karşımıza gelsin; onunla
bilimsel yoldan mücadele edeceğiz.
Bunun da yolunu yöntemini bilim bize gösteriyor:
Bilim insanlarının bir an önce bu virüse karşı etkili olan aşıyı bulması gerekir.
Aşı bulunana kadar da virüsün yayılmasını yavaşlatmak bizim görevimizdir…

11Bu fikri savunanlar, genellikle insanlığa karşı ağır suç/günah işleyenlerdir. Eğer Tanrı onları cezalandırmak için

Covid-19’u göndermiş olsaydı, çocuklar gibi bize de zarar vermemesini irade buyururdu. Virüs Tanrı’nın
iradesine karşı koyacak kadar güçlü değildir herhalde!..

“KORONA”DAN BETERSİN HACI ABİ!..
1970’li yılların sonuna doğru “Karma Ekonomi”yi benimseyerek mucizeler yaratan Çin
Halk Cumhuriyeti, aylar önceden bütün dünyayı uyardı…
Zorunlu gördüğü koyduğu yasaklara uymayanlara da en sert tedbirleri uyguladı; “bana
bir şey olmaz”, “bende bir şey yok”, “gayet iyiyim” diyerek, kafasına göre hareket
edenleri; ucuna ağ takılı uzun sopalarla keklik gibi avlayıp, karantinalara tıktı…
Sen bu haberleri televizyondan duyunca ne yaptın Hacı Abi?
CIA’nın; “Doğu Türkistan’da Uygurlara işkence yapılıyor, Uygur kızlar zorla Çinlilerle
evlendiriliyor, Türkler toplama kamplarında asimilasyon programına alındı, Doğu
Türkistan’da ibadet yasaklandı” yalanlarını Sosyal Medya’da paylaşıyordun…
Yalan mı?..
***
Çin, kimine göre “biyolojik savaş” kimine göre “Corona” serisi virüslerin doğal
mutasyonunun bir sonucu olarak tarif edilen bu melanete karşı, seferberlik ilan
etmişken; sen -çok da anlarmış gibi- komünizmin insan fıtratına uymadığından dem
vuruyor, emperyalizmin maaşlı elemanlarının yalanlarını tekrarlıyordun.
Unuttuk mu sandın Hacı Dayı!
Çin ve komşusu Kore, sağlık personelini, bilim adamlarını ve güvenlik güçlerini 7/24
saat bu salgının üzerine salmışken; sen, “Allah’ın dediği olur”, “Kimse Allah’ın verdiği

ömrü ne bir saniye uzatabilir ne kısaltabilir” diyerek kadercilik yapıyor, kadere teslim
olmayı öneriyordun.
Bu kadarla da yetinmeyip, ayet numarası vererek, bu dünyanın bir “imtihan yeri”
olduğundan söz ediyor, felaketin “kötü” insanları tehdit ettiğini savunuyordun…
Öyle değil mi Hacı Emmi?..
***
Çin, 15 Ocak’ta bu virüsün insandan insana bulaştığını dünyaya ilan etti; kıskançlık
yapmadı virüsün genetik haritasını dünyayla paylaştı.
Virüsün kendi başına yayılamayacağı açık seçik ortaya çıktığını anlayınca, haklı olarak
15 milyonluk Wuhan şehrine giriş-çıkışları da yasakladı.
Zaten işin püf noktası da burasıydı.
Peki, senin o yere göğe sığdıramadığın yöneticilerin ne yaptı?
Koltuklarına yayıldılar; “koronavirüs”ünün İran’ın Kum kentine girişini seyrettiler.
Gördüğümüz gibi, türbelerde yatan o büyük zatlar halkını koruyamadı.
Bizimkiler, günler sonra, sınır kapısında önlem aldıklarını açıkladılar ama Asya’dan girişi
engellemediler, karantina uygulamasına bir türlü geçemediler biliyorsun.
Sen, tiyatro izler gibi bu olup biteni izlemekle yetindin Hacı Abi, yalan mı?..
Öyle ya da böyle, tamamen insan hatasına bağlanamasa da sonunda biz de
“kononavirüs”le tanıştık işte.
Artık elbirliği ile bu felaketin içerisinden çıkmak zorundayız; yaşayabileceğimiz başka
gezegenimiz yok.
Bundan böyle de Türkiye gemisinde birlikte yolculuk yapmaya mecburuz…
***
Hadi şimdi dürüstçe söyle bakalım, hem de kutsal saydığın bütün değerler üzerine
yemin ederek; bu kadar ciddi ve ağır koşullar altında Umre’de işin neydi?
Suudi Arabistan çöllerinden bu virüsü kapabileceğini, geldikten sonra ailene, sonra da
ziyaretine gelen komşularına, ardından din kardeşlerine bulaştıracağını hiç
düşünemedin mi?
Bu kadar basit bir konuyu muhakeme edip, sonuç çıkartamayacak durumda olduğunu
neden kabul edemiyorsun?

Bu gerçeği kabul etsen sorun kalmayacak zaten; bilimin ışığında yetkili ve görevli
olanların da işi yarı yarıya azalacak!..
Hepsi bir yana, –ben hastaysam sen de ol- mantığı ile seni karantinaya almaya çalışan
polis memurunun yüzüne tükürmeye de mi hiç utanmadın?
Hiç duymadın mı mensubu olmakla öğündüğün o Yüce Dinin; “… kim bir kimseyi
öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur” dediğini?
Bu ne bencillik Hacı Abi böyle!..
***
Diyanet’in, Cuma namazlarının evde kılınacağı şeklindeki kararını bildiren imamla ne
diye tartışıyorsun?
İmamın uyarısına rağmen, camide namaz kılmaktaki ısrarın niye?
Bu şekilde mi Cennet’e gidileceğine inanıyorsun?
Camiyi kilitli gördün diye, kapıyı tekmeleme hakkını nereden aldın?
Kapalı caminin dışında saf tutarak ne yapmaya çalışıyorsun, bu kadar saf olabilir misin
Hacı Dayı?
Yüce Tanrı’yı kandırabileceğini mi sanıyorsun!..
Neyin peşindesin Hacı Abi?
Ne haddini bilmez, ne utanmaz bir adamsın böyle!..
***
Peki, sen “sosyal mesafe” kuralına neden uymuyorsun?
“Evde canım sıkılıyor” gibi çocukça bir gerekçeyle sokağa çıkıp, bankların üzerinde
oturarak sohbet etmezsen, gökte bir delik mi açılır sanki?
Milli park ve bahçeler ile piknik yerlerinde mangal tüttürmenin sırası mı şimdi?
Askere uğurladığımız delikanlılar için tören yapmak şart mı?
Kınalı kuzucukları daha kışlaya teslim olmadan şehit etmek midir niyetiniz?
Bu ne edepsizliktir birader!..
***
Sevgili Yurdum İnsanı;

Atalarının Çanakkale’de 1915’te gösterdiğin kahramanlık ile beş yıl sonra Kurtuluş
Savaşı sırasındaki özverisi olmazsa, inan selam bile verilmez size…
Cahil kalmak için bu kadar çaban niye?
En tehlikeli virüsün kafanızın içerisindeki düşünceler olduğunu bile bilmiyorsunuz.
“Koronavirüs”le baş etmek mümkün de seninle ne yapacağız bu dünyada onu
bilemiyoruz.
“Koronavirüs”ün getirdiği tehlikeden daha büyüğünü senin
gibilerin sayısının yarattığını biliyor musun?
Kendine sonsuza dek yaşayacağın bir Cenneti garanti ettin anlaşılan, gözümüz yok da;
bizim küçücük dünyamızı Cehenneme çevirmeye ne hakkınız var?..
***
ABD’nin dış politika dergisi Foreign Affairs’e göre; “koronavirüs”
dünyadaki dengeleri değiştirmiş; Washington bu küresel kriz karşısında çuvallamış,
buna karşılık Pekin krize müdahale ederek liderliği ele almıştır.
Bundan memnun olman gerekirken rahatsızlığın niye ki?!..
Çin Halk Cumhuriyeti ders kitaplarında gençlerine Atatürk’ü anlatıyor, bundan haberin
var mı?..
Yok!..
***
Biliyor musun demokrasi denen o büyük değer bile sizden yanadır Hacı Emmi.
Bu yönünüzle ülkelerin yönetimlerini belirliyorsunuz; dolayısıyla yöneticilerin
kusurlarından da büyük ölçüde sorumlusunuz!
Tencere-kapak misali yani…
Ne yazık ki, sizin kabahatlerinizin faturasını, birlikte ödemek zorunda kalıyoruz…
Bu nedenledir ki, seninle didişmemiz bitmiyor…
Yüzünü aydınlığa çevirmeni bunun için istiyoruz…
Yoksa “Cehenneme kadar yolun var, bildiğin gibi yap” diyerek, yollarımızı ayırabilirdik!..
Bize ne diye kıyıyorsun Hacı Dayı?
***
Okumuşa, okuyana ve okumaya neden bu kadar alerjin var anlayamıyorum.

Sorsalar; ilk ayeti “ikra” olan bir Yüce Dinin mensubuyum diyeceksin!
Serseri mayın gibi insanların arasında dolaşıyorsun farkında mısın Hacı Emmi.
Asıl tehlikeli olan ise her geçen gün geometrik dizi gibi artan sayınızdır.
Bu nokta fevkalade önemlidir:
Bu yüzden buradan itibaren, sözü Büyük Usta Nazım’a bırakıyorum.
1947’de bakalım nasıl tarif etmiş sizi:
“Akrep gibisin kardeşim,
korkak bir karanlık içindesin akrep gibi.
Serçe gibisin kardeşim,
serçenin telaşı içindesin.
Midye gibisin kardeşim,
midye gibi kapalı, rahat.
Ve sönmüş bir yanardağ ağzı gibi korkunçsun, kardeşim.
Bir değil,
beş değil,
yüz milyonlarlasın maalesef.
Koyun gibisin kardeşim,
gocuklu celep kaldırınca sopasını
sürüye katılıverirsin hemen
ve âdeta mağrur, koşarsın salhaneye.
Dünyanın en tuhaf mahlûkusun yani,
hani şu derya içre olup
deryayı bilmeyen balıktan da tuhaf.
Ve bu dünyada, bu zulüm
senin sayende.
Ve açsak, yorgunsak, alkan içindeysek eğer
ve hâlâ şarabımızı vermek için üzüm gibi eziliyorsak
kabahat senin,
— demeğe de dilim varmıyor ama —
kabahatin çoğu senin, canım kardeşim!

GEÇMİŞ OLSUN TÜRKİYE!..
Gazeteler ha bire yazıyor, uzmanlar açıklıyorlar:
“Coronavirüs” SARS’tan daha tehlikeliymiş.
Peki, SARS neymiş?
“Severe Acute Respiratory Syndrome”un kısaltması.
Türkçesi:
“Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu”.
“Akut” ne demek?
Akut, tıp biliminde “hızlı başlayan” veya “kısa süreli” olan hastalıkları ya da her iki
durumu birden ifade etmek için kullanılan bir terimdir.
Ne kalıyor geriye bilinmeyen kelime: “Sendrom”.
O da:
Birbiriyle ilişkisiz gibi gözüken fakat bir araya geldiklerinde tek bir olgu olarak
değerlendirilen bulguların bütünü olarak tanımlanıyor…
Şimdi biraz anlaşılır gibi oldu cümle!
Doktorları anlamak için ne çok şey bilmek gerekiyor!
***

Kasım 2002-Temmuz 2003 tarihleri arasında Hong Kong’da başlayan SARS salgını,
dünya çapında 37 ülkede; 8422 vaka ile 912 ölüm olayına neden olmuştu.
2003 Temmuz ayı itibariyle yayılması tamamen durdurulmuştur…
İşte bugün bütün dünyada salgın olarak görülen “Covid-19” hastalığına neden olan
“coronavirüs”, SARS’tan 10 kat daha fazla bulaşıcıymış…
***
Kim ne derse desin, ölmekten felaket korkuyoruz!
Reis, arkasında ısıya duyarlı kamera olan bir güvenlik görevlisi ile camiye giriyor.
Etrafına toplananlara nutuk atmayı bırakmış.
Psikologlar, her akşam televizyon ekranlarında; “sakin olun paniğe kapılmayın” diyorlar.
Büyüklerimiz, ellerimizi 20 saniye boyunca bol su ve sabunla usulüne uygun olarak
yıkamamızı buyuruyorlar.
Teyemmüm yaparak önlem alamıyoruz bu merete…
Diyanet’in son fetvası; ikinci bir emre kadar Cuma’ya gitmeyin, öğlen namazınızı evde
kılın yeterlidir şeklinde…
***
En az 7 en fazla 20 gün süren Umreyı yapıp dönenlere konulan karantina süresi 14 gün.
Yurtdışından gelenler için de aynı öneri geçerli; ama onlar iki haftayı evlerinde
geçirebilirler.
Kolonya fiyatları tavan yapmış.
Etil alkol, serbest bırakıldı ama büyükşehirlerde yok satıyor.
Temizlik maddeleri neredeyse tezgâh altından hatırlı müşterilere veriliyor.
Kuru gıda maddelerinin bulundurulduğu raflar boşaldı boşalacak…
***
“Coronavirüs” gripten 3,5-4 kat daha hızlı yayılıyormuş.
Bu da insanların büyük çoğunluğuna 1-2 sene içerisinde bu virüsün bulaşacağı (enfekte
olacağı) anlamına geliyor.
Almanya Başbakanı Merkel, Alman vatandaşlarının yüzde 60-70’inin bu hastalığa
yakalanacağını dürüstçe dile getirmiş.

Evvel Allah bize bir şey olmaz!
Üzerine türküler yakılmış, besteler yapılmış mübareğin:
“Virüs gelmiş Corona/ Sevdam girmiş horona/ Acep bizi çeker mi/ El sallasak
d(ı)rona…
Virüs kaptım Corona/ Yaşar mıyım sor ona/ Gurbette bir yârim var/ Ölürsem çok
kor ona…”
Kıskandım, bir türkü de ben kuracağım!
***
Şimdi en tehlikeli bilgileri veriyorum:
Coronavirüs, Akciğerlerde su toplanması ve aşırı iltihaplanmaya sebebiyet vererek
solunum sistemini felç ediyormuş.
Kalp, karaciğer, bağırsak ve böbreklere de zarar veriyor kâfir.
Bu namussuz, birden fazla organa saldırma potansiyeline sahip…
Her yıl ortalama 400 bin kişinin ölümüne neden olan gripten, 50-60 kat daha fazla
öldürücüymüş iyi mi?
50×400.000=20.000.000
(Yazı ile ifade edelim; elli çarpı dört yüz bin, eşittir yirmi milyon.)
***
Havalar ısınınca virüsün yok olacağına inananlara bir haberim var:
Avustralya, Singapur, Filipinler ve Suudi Arabistan’da hava sıcaklığı 30 derecenin
üzerinde seyrediyor ve “coronavirüs”e bağlı ölümler oralarda da yaşanıyor.
Sadece 65 yaş üzerindekiler değil, gençlerve çocuklar da tehdit altındaymış.
Alın size bir kötü haber daha:
Son 20 yılda ortaya çıkan yeni “coronavirüs”lerin hiçbirine karşı aşı geliştirilememiş.
Hastalığın şu ana kadar bilinen gerçek tedavisi de yokmuş!
Anlayacağınız, bu virüse karşı bağışıklık kazanmak mümkün gözükmüyor…
Sürekli değişim (değişinim=mutasyon) geçiriyor bu meret…
Bu da aşı geliştirmenin önündeki en büyük engel oluyor…
***

Nasıl rahatladınız mı biraz?
İsterseniz biraz daha devam edebilirim…
“Kalsın” dediğinizi duyar gibiyim…
Geçelim…
***
Moralinizi daha fazla bozmadan ne yapmamız gerektiğine geçiyorum:
Uzmanlar, bağışıklık sistemini güçlü tutmak için üç şeye önem veriyorlar:
Moral, uyku ve aktivite.
Demek ki neymiş?
Moralinizi yüksek tutacaksınız; benim gibi konunun dışındaki adamları
dinlemeyeceksiniz!
Sözü dinlenecek birini gösterebilirim bu konuda:
“Bağışıklık sistemimizi bitkin düşüren sorun çoğu zaman ‘ruhu beslemek’ ile ilgilidir.
Üzgünsünüzdür, keyifsizizdir. Küskün, gergin, endişeliyizdir. Daha da önemlisi
depresyondayızdır da bunun için bağışıklık sistemimiz baskılanmıştır…” diye söze
giriyor Osman Hoca1…
Gelin onu dinleyelim…
Doğrusu da o değil mi, her konuyu erbabından dinlemek gerekir.
Her akşam televizyon kanallarını işgal eden; sözde uzmanlar ile gevezelik eden
gazetecileri dinleyip ne diye moralimizi bozuyoruz ki!
Unutmayalım ki, moralimizi bozan her şey bu hastalığın bizi teslim almasına yardım
ediyor…
“Doğru beslenin, egzersiz yapın, dinlenin, eğlenin, güzel uyuyun, stresten uzak
durun, üzülmeyin, depresyondan korunun, fazla kilolarınızı verin, sağlığınızı iyi
izleyin ve hijyenik kurallara uyun”2
Gerisini de merak etmeyin…
Geçmiş olsun Türkiye…

1 https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/osman-muftuoglu/bagisiklik-sistemi-nasil-guclenir-27334701
2 https://www.biyografya.com/biyografi/21703

YETTİ ARTIK YETTİ!..
Çıkarlarımız hangi ülkelerle örtüşüyorsa dostumuz onlardır!..
Münferit olaylar üzerinden ülkeler “dost” veya “düşman” ilan edilemez.
Devletlerarası ilişkilerde sürekli dostluklar veya düşmanlıklar olmaz.
Uluslar ilişkilerini, ulusal çıkarlarına göre yürütülürler.
Anlaşmalarda, ittifaklarda öncelikle bu hususlar gözetilir…
***
Örneğin; “Rusya düşmanımızdır” sözü, İkinci Dünya Savaşı sonrasına uygun bir Soğuk
Savaş sloganıdır.
Hukuki, siyasi ve ahlaki bir değeri yoktur.
Aynı şekilde, “Ne Amerika, ne Rusya, ne Çin” sloganı da öyledir.
Bir ülke için peşinen “dostumuzdur” denilebilen durumda, başka bir ülke için de
“düşmanımızdır” denmek zorunda kalınabilir!..
Oysa her iki söz de son derece tehlikelidir.
Ölçü; geçmiş değil, şimdi veya gelecek zaman olmalıdır…
Geleceği kesin olarak görmek olanaklı olmadığından, bir ülkeyi peşinen “dost” veya
“düşman” ilan etmek akıl işi değildir…

***
Çıkarlarımıza uygun düşen bir “anlaşma”; o ana kadar “dost” bildiğimiz başka bir
ülkenin çıkarlarına ters düşerse, o ülkeyi “düşmanımız” haline getirebilir.
Bu tür anlaşmalardan zarar gören –anlaşmaya kadar- dost kabul edilen
ülkeler, çıkarlarını korumak için, doğal olarak bazı girişimlerde bulunabilirler:
Kamuoyunu etkilemek ve bu yöntemle siyasi iktidar üzerinde baskı oluşturarak, o
girişimi engellemek amacıyla türlü yöntemler deneyebilirler.
Bunun için de bazı sloganlar üretip; anlaşma yapılan ülkenin “dost olmadığı” fikrini
yayarak, kendilerinin “gerçek dost” olduğuna inanılması için yeni söylemler
geliştirebilirler.
Bu tür söylemlere “alet” olmak, en hafif tabiri ile “düşmana askerlik yapmakla” eş
değerde bir aymazlıktır…
***
Yurttaşlar, uzun vadede ülkenin çıkarlarının ne olduğunu Devletten daha iyi bilecek
durumda değillerdir herhalde.
Bireylerin ne “arşivi” var, ne “devlet aklı”!..
Siyasiler ve siyasetten gelen yöneticilerimiz, tercihlerini hatalı kullanabilirler.
Kurullar, kurallar ve bürokrasi dediğimiz “devlet aklı” devreye sokulunca, kolay kolay
hata yapılmaz…
Uzmanlar, kararlarını yöneticilerin duygularına göre almazlar.
Yöneticiler, çok önceden oluşturulan nesnel kuralları, duygularının tatminine dönük
olarak yorumlayamazlar.
Böyle olunca da hata yapma olasılığı en aza iner.
“Devlet aklı” bu mekanizmanın doğru bir şekilde işletilmesinden başka bir şey
değildir…
***
İdlib’te verdiğimiz 33 şehitten sonra, Rusya’da yapılan görüşmelerde devreye sokulan
“akıl” da budur işte.
“Ateşkes”in sağlanması ile yeni şehit cenazelerinin önüne geçilmiştir.
M4 Otoyolunun trafiğe açılması ile Suriye Arap Cumhuriyeti rahatlamıştır.

İdlib’de konuşlanmış terör örgütlerinin akıllarını başlarına devşirmeleri için ihtiyaç
duydukları zaman sağlanmıştır…
“Devlet aklı”nın ürettiği bu sonuçlar küçümsenemezler!..
“Yansın Suriye yıkılsın Esat”, “katil Eset…” ve “Rusya düşmanımızdır” gibi sadece
duyguları köpürten, akıl dışı söylemlerin halka bir yararı olamaz!..
***
“Moskova Mutabakatı” ile Suriye Devlet Başkanını “katil Eset”, Suriye Arap
Cumhuriyeti’ni ise “Rejim” olarak tarif etmenin, ne kadar yersiz ve çocukça olduğu teyit
edilmiştir.
En önemlisi de mutabakatla, Ortadoğu’yu kan ve ateş cehennemine çeviren (ABD/AB)
emperyalistlerin akıllarını başlarına almaları için yeni bir yolun açılmış olmasıdır;
“Koalisyon Güçleri”nin başarılı olmayacağının gösterilmesi ve bu kararlılıkla karşı
cephenin “dağılma süreci”ne sokulması, son derece önemli kazanımlardır…
***
Basiretsiz yöneticilerin ve AKP muhaliflerinin böylesine önemli ve kritik konularda, sırf
“muhalefet” ya da “yandaşlık” olsun diye düşmanla aynı ağızdan konuşmaları,
sürecin başarısızlıkla sonuçlanması için dua etmelerinden farksızdır…
Tam bir akıl tutulması olarak tarif edilebilir…
Böylesine “siyasi körlük” ve “siyasi hırs” içerisinde debelenenlerin, bir adım sonra
“ihanet” çukuruna düşmeleri kaçınılmazdır…
“Benim askerimi vuran hangi devlet olursa olsun benim düşmanımdır. Nokta”; “Ne
işimiz var Ortadoğu bataklığında” gibi söylemler, son derece talihsizdir.
Devlet aklı bir tarafta dursun, az akıllı sıradan bir siyasetçi bile, böyle hassas konularda
bu tür sözleri sarf etmez!
Kaldı ki, iktidarda AKP yerine başka bir parti olsaydı da ABD yine Büyük Ortadoğu
Projesi’ni uygulamaya sokacaktı.
Salt bu nedenle bile, “devlet aklı” bizi Ortadoğu bataklığına göndermek zorunda
kalacaktı.
Aksi halde, toprak bütünlüğümüz tehlikede olacaktı!..
***
Duygular işin içerisine girince, Meclis mahalle kahvesine dönüşüyor.
Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’nu kastederek:

“Haysiyetsizdir, onursuzdur, şerefsizdir, haindir…” sözlerine;
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un:
“Şehitlerimize ‘kelle’ diyen haysiyetsizdir, şerefsizdir, onursuzdur, vatan hainidir”
şeklinde karşılık vermesi, bu gerçeği bütün çıplaklığı ile gözler önüne sermiştir.
Son tahlilde; Reis’in sözleri de hakarettir, Özkoç’un sözleri de öyledir…
Kural haline gelmiştir; “karşılık hakaret”te manevi tazminat bile söz konusu değilken,
bir milletvekilini, üstelik de Meclis kürsüsünde linç etmeye kalkışmak Gazi Meclis’e
yakıştı mı?..
Bu olayda; AKP Milletvekilleri, “Reis doğru söylemiştir, Özkoç ise hakaret etti” şeklinde
düşünmüş olamazlar elbette!..
Kılıçdaroğlu’na kızgınlıkları, Rusya ile başlayan yakınlaşmayı baltalamaya çalışması
yüzündendir.
Grup toplantısında:
Erdoğan’ın eski şoförünü çileden çıkartan; “Putin’e, Merkel’e, Trump’a telefon eder,
onlara meydan okur, onlar gelir tak tak tak vururlar, koşa koşa ayaklarına gider”
sözleridir.
Ortalama akıl, ne yazık ki, yine devre dışı kalmıştır!..
***
Asıl af edilmeyecek olan, siyaset dışında tutulması gereken hassas konular üzerinde,
siyaset yapılmasıdır.
İktidar da muhalefet de bu dersten sıfır alıp, sınıfta kalmışlardır.
Şehitler üzerinden siyaset yapmayı bırakın beyler!..
Yetti artık, yetti… yettiiii…

K A D I N L A R I M I Z!..
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun!
Kadınlar; kocaları, erkek arkadaşları ve yakın akrabaları tarafından öldürülüyorlar.
Geçen yıl kadınların 52’si sokak ortasında; 292’si “güven içerisinde” evlerinde
öldürüldü…
***
Bütün katillerin bahanesi hemen hemen aynı namussuzluğa bağlı:
“Kıskançlık” ve “namus”!..
***
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, yıllara göre öldürülen kadın sayılarını
açıkladı:
Son on yılda 3 bin 78 kadın, erkek cinayetlerine kurban gitmiş.
Öldürülen 474 kadın anne, 7 kadın da hamileydi.
Böylece “namus belâsı”na katledilen annelerin sayısı 781’i buldu…

Geri kalanlar müstakbel anneydi…
***
Balkan savaşlarından itibaren; miting kürsülerinde, milli mücadelenin her alanda
örgütlenmesinde, her cephede ve cephe gerisindeki ağır hizmetlerde erkeklerinden geri
kalmayan, hatta daha çoğunu yapan annelerin-kadınlarımızın hakkını asla ödeyemeyiz.
Buradan itibaren sözü iki Büyük Ustaya bırakıyorum:
Önce Nazım Hikmet’i dinleyelim:
KADINLARIMIZ
“Toprak öyle bitip tükenmez, /dağlar öyle uzakta,
sanki gidenler hiçbir zaman
hiçbir menzile erişemeyecekti.
Kağnılar yürüyordu yekpare meşaleden tekerlekleriyle
Ve onlar
ayın altında dönen ilk tekerlekti.
Ayın altında öküzler
başka ve çok küçük bir dünyadan gelmişler gibi
ufacık kısacıktılar
ve pırıltılar vardı hasta kırık boynuzlarında
ve ayakları altından akan
toprak,
toprak,
ve topraktı.
Gece aydınlık ve sıcak
ve kağnılarda tahta yataklarında
oyu mavi humbaralar çırılçıplaktı.
Ve kadınlar
birbirlerinden gizleyerek
bakıyorlardı ayın altında
geçmiş kafilelerden kalan öküz ve tekerlek ölülerine.
Ve kadınlar
bizim kadınlarımız:
korkunç ve mübarek elleri
ince, küçük çeneleri, kocaman gözleriyle
anamız, avradımız, yârimiz
ve sanki hiç yaşanmamış gibi ölen
ve soframızdaki yeri
öküzümüzden sonra gelen
ve dağlara kaçırıp uğrunda hapis yattığımız
ve ekinde, tütünde, odunda ve pazardaki

ve kara sabana koşulan ve ağıllarda
ışıltısında yere saplı bıçakların
oynak, ağır kalçaları ve zilleriyle bizim olan
kadınlar,
bizim kadınlarımız
şimdi ayın altında
kağnıların ve hartuçların peşinde
harman yerine kehribar başlı sap çeker gibi
aynı yürek ferahlığı,
aynı yorgun alışkanlık içindeydiler.
Ve on beşlik şarapnelin çeliğinde
ince boyunlu çocuklar uyuyordu.
Ve ayın altında kağnılar
yürüyordu Akşehir üzerinden Afyon`a doğru.”
Şimdi de Bekir Coşkun’un “Bir kadın gittiğinde…” başlıklı yazısını1 yerinden
okuyalım…
Başka söze gerek var mı?
Bütün annelerin önünde saygı ile eğiliyor, o mübarek ellerinden öpüyorum…

1 https://www.sozcu.com.tr/2020/yazarlar/bekir-coskun/bir-kadin-gittiginde-5666855/

ELEŞTİRİ ZAMANI DEĞİLDİR!..
Türk askeri cephede görev icra ederken; maneviyatlarını olumsuz şekilde etkileyecek
sözler etmek, “beşinci kol”1 faaliyeti kabul edilebilir.
Pek çok ülkede, bu tür gevezelikler cezai yaptırıma2 bağlanmıştır.
Asker komutanından emir alır, komutan siyasi otoriteden.
Her ikisi de aldığı emri yerine getirmekle görevlidirler.
Verilen emirlerin, hatalı olup olmadığını tartışamazlar; geriye dönük emirleri
sorgulayamazlar.
Aksi halde askerler, ülkeleri için ölmeyi ve öldürmeyi başaramazlar!
Askerlik böyle bir meslektir işte…
Bu yüzden askeri bir harekât devam ederken, ağzımıza geldiği gibi konuşmamamız,
sözlerimizi tartarak çıkarmamız gerekir.
Askeri, yerli yersiz eleştirmek doğru değildir…
***
Bununla birlikte halkın “doğru bilgi edinme hakkı”3 vardır.
Yurttaşlar, bu ihtiyaçlarını; yerine göre kamu kurumlarından, yerine göre de basın
yayım organlarından giderirler.

1 Beşinci Kol ne demek: https://tr.wikipedia.org/wiki/Be%C5%9Finci_kol
2 TCK madde: 301/2; 307/2-b, 4, 5; 318; 319; 321;323.
3 4982 Sayıyı Yasanın 4. Maddesi ile bu hak düzenlenmiştir

“Bilgi edinme hakkı”nın işlerliğini saydam yönetimler sağlayabilirler.4
Dolayısıyla “bilgi edinme hakkı” demokrasi ile doğrudan ilişkilidir…
Bu temel bilgileri göz önünde tutarak –ve eleştiri hakkımızı zamanı geldiğinde
kullanmak üzere saklı tutarak- İdlib’te yaşananlara kısaca göz atalım:
***
01.03.2020 günü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar “Bahar Kalkanı”5 harekâtının
başladığını duyurdu.
Bilanço:
“2212 rejim askeri etkisiz hale getirildi6,
2 adet SU-24 savaş uçağı düşürüldü,
3 hava sistemi imha edildi,
Neyrap Havaalanı kullanılamayacak hale getirildi,
3 üst düzey komutan öldürüldü,
9 yerleşim birimi rejim güçlerinden geri alındı” şeklinde açıklandı…
***
İdlib’te silahlar neden konuşmaya başladı?
Bu sorunun yanıtını, Astana Süreci7, Soçi Mutabakatı8 ve İdlib Mutabakatı’nda9 aramak
gerekir:
Astana Sürecinin belirleyici yanı; Suriye’nin toprak bütünlüğü, siyasi birliği ve
egemenliğini sağlamaktı.
Soçi Mutabakatı ile İdlib’in terör örgütlerinden arındırılması, başka bir ifade ile HTŞ’nin
“İlımlı Muhalifler”den ayrılması; Türkiye’nin başına bela olan göçün önlenmesi ve
çatışmasızlığın sürekli hale getirilmesiydi…

4 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/212286
5 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/hulusi-akar-bahar-kalkani-harekatini-baslattik-1724344
6 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-haberler-bakan-akardan-onemli-aciklama-2212-rejim-

askeri-etkisiz-hale-getirildi-41458553
7 https://tr.sputniknews.com/tags/event_Astana_gorusmeleri/
8 https://www.trthaber.com/haber/gundem/soci-mutabakati-resmen-basladi-437175.html
9 https://tr.sputniknews.com/ortadogu/201809191035276132-idlib-mutabakat-zaptinin-on-maddesi/

İdlib Mutabakatı ile tüm radikal örgütlerin bölgeden çıkartılması, M4, M5 otoyollarının
trafiğe açılması gibi hususlar da kararlaştırılmıştı.
Türkiye İdlib Mutabakatı ile üzerine aldığı yükümlülükleri yerine getiremedi.
Bunun üzerine Suriye, kendileri için son derece önemli olan M4 ve M5 otoyollarının,
İdlib’te yerleşik örgütlerin kontrolünden kurtarılması için harekât başlattı…
***
İdlib’te TSK dışında hangi güçler var?
Sorunun cevabı 11 Şubat tarihli yazımızda10 verilmiştir; bu yazıya bir kez daha göz
atılmasında yarar var.
Bu harekâtla Türkiye’ye doğru yeni bir göç dalgasının başlayacağını öngören Reis, İdlib’e
müdahale edilmesi halinde, TSK’nın karşı koyacağını açıkladı.
Buna rağmen, Suriye Ordusu kuzeye doğru operasyonlarını hızlandırdı.
TSK kontrolü altındaki (eski adı Özgür Suriye Ordusu olan) Suriye Milli Ordusu’nun
(SMO) Suriye Ordusu’na karşı başlattığı ve TSK’nın top atışları ile desteklediği saldırılar
devam ederken, TSK’nın Taftanoz’da kurmaya çalıştığı gözlem noktası vurularak 5
askerimiz şehit edildi.
3 Şubat’ta yaşanan gerginlikte; 7 asker ve bir sivil personelliğimiz daha şehit olmuş
iken; 31 Ocak ve 1 Şubat’ta El Bab’ta konuşlu SMO, Suriye Ordusunun kontrol ettiği
bölgeye saldırı düzenledi ve 75 Suriye askeri ile 4 Rus İstihbarat Subayını öldürdü.
Bu gerginliği düşürmek için Rusya’dan gelen heyetle 10 Şubat günü ikinci kez masaya
oturulduğu sırada, SMO’nun bu saldırıyı yapması ve ardından gözlem noktası inşa
etmekte olan Türk askerlerine saldırılması oldukça manidardır.
Nitekim eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, bu olaydan hemen sonra ABD’nin
Türkiye yanında olduğunu açıklayarak, İdlib konusunu görüşmek üzere Türkiye’ye
geldi.11
Jeffrey, yola çıkmadan Rus heyeti geri döndü…
***
28 Şubat günü yandaş gazeteler şu alt yazıyı geçtiler:

10 http://www.chp-muhalefethareketi.biz.tr/2020/02/teror-orgutleri-arasinda/
11 https://www.sozcu.com.tr/2020/yazarlar/aytunc-erkin/idlibde-sehitlerimiz-diyen-jeffrey-40-km-kuzeydeki-

pkkya-baksin-5621800/

Son 17 gün içerisinde; 1709 rejim askeri (daha sonra bu sayı 2038 olarak verildi) etkisiz
hale getirildi.
55 tank vuruldu, 3 helikopter düşürüldü.
18 zırhlı araç, 29 obüs imha edildi…
Ardından Hatay Valisi Rahmi Doğan şu haberi verdi:
“Esed rejim güçlerinin yapmış olduğu hava saldırısı sonucu TSK mensuplarımızdan 4
Mehmetçiğimiz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. 4 Mehmetçiğimiz daha
şehit olmuştur. Yapılan hava saldırıları sonucu 33 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur.”12
***
Pek çok yorumcu, saldırıyı Suriye’nin hava savunmasını üstlenen Rusya’nın
gerçekleştirdiğini savundu.
Rusya’dan yapılan resmi açıklamada ise:
“Suriye İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde bulunan HTŞ üyesi teröristler, Suriye
Ordusu (SAA) mevzilerine yönelik büyük çaplı bir operasyon başlattı ve Suriye Ordusu
bu saldırıya yanıt verdi. Söz konusu saldırı, teröristlerle bir arada bulunan Türk
askerlerinin de vurulmasıyla sonuçlandı”13 denildi.
Bu olaydan sonra TSK, “misli ile karşılık” verdi:
200’ü aşkın hedefin vurulduğu, 329 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini14 duyurdu…
***
Ardından “Barış Harekâtı” başlatıldı.
Harekâtın bilançosunu yukarıda özetlemiştik.
Harekât devam ederken, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye’ye içerisinde Rusya’nın olmadığı– Türkiye, İran ve Suriye zirvesi önerdi.15
***
Bu arada ABD’nin de İdlib krizi ile ilgili bir önerisi oldu:

12 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/idlibde-33-askerimiz-sehit-oldu-269902h.htm
13 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/rusyadan-ilk-aciklama-turk-askerleri-o-noktada-olmamaliydi-1723946
14 https://www.trthaber.com/haber/gundem/329-rejim-askeri-etkisiz-hale-getirildi-463736.html
15 https://www.aydinlik.com.tr/haber/ruhani-den-turkiye-iran-suriye-zirvesi-onerisi-201847-1

ABD’nin eski Suriye Büyükelçisi Robert Ford, Foreign Affeirs dergisinde yayınlanan
yazısında; sığınmacıların Türk sınırına 10 mil uzaklıkta, Türk tarafında sığınmacılar
için “güvenli bölge” oluşturulması halinde, NATO’nun devreye sokulabileceğini, 5.
Maddenin ancak bu şartlar halinde işletilebileceğini anlattı.
ABD’nin Savunma Bakanlığı (Pentagon), 2021 mali yılı için Kongreden 740.1 milyar
dolar bütçe talebinde bulundu; bunun 845 milyon doları Suriye ve İrak’ta İŞİD ile
mücadele kapsamında eğit-donat programı için ayrıldı.16
***
Son olarak bir bilgi daha vererek bitirelim:
Yukarıda özetlenen gelişmeler üzerine; Türkiye Avrupa’ya sınır kapılarını açtı.17
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu karardan sonra Türkiye’den Avrupa’ya giden mülteci
sayısının 100 bini geçtiğini açıkladı.18
***
Gelişmeleri dikkatle izliyoruz…
Yorumlarımızı sonraya saklıyoruz…

16 2020 bütçesinde 1.2 milyar dolar, 2019 bütçesinde ise 1.4 milyar dolar ayrılmıştı.
17 https://www.sabah.com.tr/galeri/yasam/son-dakika-idlib-krizi-sonrasi-turkiye-avrupa-kapilarini-acti-

sinirda-hareketli-dakikalar-yasaniyor
18 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-suleyman-soylu-turkiyeden-ayrilip-avrupaya-giden-

multeci-sayisini-acikladi-5654721/

ATATÜRK’ÜN MİRASÇISI BUNLAR MI?..
Kişiler sahip oldukları malları, hukuk düzeni içerisinde diledikleri gibi kullanma,
yararlanma ve tasarruf etme yetkisine sahiptirler.
Buna “mülkiyet hakkı” diyoruz.
Vasiyetname, miras bırakanın ölümünden sonra yerine getirilmesini istediği son
arzusunu dile getirdiği ölüme bağlı bir tasarruftur.1
Ölüme bağlı tasarruflar, mülkiyet hakkından kaynaklanırlar.
“Vasiyeti yerine getirme görevlisi” (vasiyeti tenfiz memuru)2, miras bırakanın son
arzularını yerine getirmek üzere, ölüme bağlı bir tasarruf ile açıkladığı iradesi ile
belirlenir.
Miras bırakan tarafından alınmış bir tür emniyet tedbiridir.
Vasiyeti yerine getirme görevlisi atamak suretiyle, miras bırakanın ölümünden sonra
ortaya çıkacak anlaşmazlıklar büyük ölçüde çözülmüş olur…
Hâkim, vasiyeti yerine getirme görevlisinin yerine yeni birisini seçemez.
1 Türk Medeni Kanunun (TMK) 531 ve devam eden maddelerinde düzenlenmiştir.

Bknz: https://www.mevzuat.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.4721&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=&
Tur=1&Tertip=5&No=4721
2 TMK’nun 550 ve devam eden maddelerinde düzenlenmiştir.

Böyle bir durum, mülkiyet hakkının kullanılmasını engellemek olur…
***
Atatürk’ün vasiyetini de bu çerçevede değerlendirmek gerekir…
Ortada yürürlükte olan yasalara uygun olarak düzenlenmiş bir “vasiyetname” vardır.
CHP, bu vasiyetname ile vasiyeti yerine getirme görevlisi olarak tayin edilmiştir.
Zira mirastan yararlanacak olan CHP değildir; İş Bankasında nemalandırılacak nakit ve
hisselerden gelecek olan para, Türk Dil Kurumu (TDK) ile Türk Tarih Kurumu (TTK)
arasında eşit olarak paylaştırılacaktır.
Bu sürekli bir iştir.
Vasiyeti yerine getirme memuru veya mirasçılar, gerçek kişiler değiller ve yasa
değişiklikleri ile tüzel kişilikleri ortadan kaldırılabilir.
Böyle bir durumda vasiyeti yerine getirme görevlisi yerine “mahkeme” geçebilir; bunun
anlaşılır bir yanı vardır.
Fakat mirasçıların (TTK ve TDK) tüzel kişiliğinin son bulması halinde, miras ne olacaktır
sorusu önem taşır.
Denebilir ki, miras aynı amaca hizmet eden dernek veya vakıflara veya tüzel kişiliği
ortadan kaldırılan kuruluşlar yerine geçen kuruma aktarılır!
Böyle bir durum, miras bırakanın iradesine aykırılık teşkil eder, zira miras bırakan
vasiyetname ile son arzusunun ne şekilde ve kim tarafından yerine getirilmesini kendisi
belirlemiştir…
***
Vasiyeti yerine getirme görevlisi olarak CHP, Atatürk’ün iradesine aykırı davranışlar
içerisine girerse, onu bu görevden almak hukuken olanaklı mıdır?
Ya da düzenleyici bir işlemle (yasa hükmü) ile vasiyeti yerine görevlisini değiştirmek
hukuka uygun düşer mi?
“Mülkiyet hakkına saygı” göz önünde tutulursa, miras bırakanın ölüme bağlı tasarrufla
açıkladığı son arzusunun yerine getirilmesini engellememek gerekir.
Aksi halde mülkiyete el atılmış olur!
Vasiyeti yerine getirecek gerçek veya tüzel kişilerin, herhangi bir nedenle ortadan
kalkması söz konusu olduğunda, hâkimin bu boşluğu yine miras bırakanın iradesine
göre doldurabilmesi gerekir.

Tartışmak istediğim konu: CHP’nin Atatürk’ün kurduğu CHP
olmaktan uzaklaşması halinde; vasiyeti yerine getirme görevi verilen “tanımlanmış”
tüzel kişi olmaktan çıktığı için, bu görevi yerine getirmeye devam etmesinin
vasiyetnameye aykırılık teşkil edip etmeyeceğidir.
Atatürk’ün amacı, kendisine ait olan nakit ve hisse senetlerinin nemalarının, Türk
dilinin geliştirilmesi ve Türk tarihinin araştırılması için harcanmasıdır.
Bu amaçtan uzaklaşıldıktan sonra vasiyetin yerine getirildiği söylenemez…
***
Örneğin; Y-CHP, İstanbul İl Kongresinde kullanılan bir görselde; Ermenice, Arapça,
Arnavutça, Çerkezce, Kürtçe ve Zazaca dilleri kullanmıştır.
Y-CHP, Tunceli’nin adının “Dersim” olarak değiştirilmesi için yasa teklifi vermiştir.
CHP’nin Genel Başkanı, “Dersim İsyanı”nı tarihi gerçeklere aykırı olacak şekilde
“katliam” olarak tanımlamakta ve kendisini bu katliamın “mağduru” olarak
göstermektedir.
Y-CHP, bölücü ve gerici bir yobaz olduğu tartışma götürmeyen Seyit Rıza’nın Tunceli’de
heykelinin dikilmesine itiraz etmemiş; sanki başka bir yer yokmuş gibi bu heykelin
altında miting düzenlemiş; gençliğe yaptığı bir sunumda Seyit Rıza’yı örnek alınacak bir
şahsiyet olarak göstertmiştir.
Y-CHP, bölücü ve gerici başka bir yobaz olan Şeyh Sait’in adının meydan ve caddelere
verilmesine de ses çıkartmamıştır.
Y-CHP, Anayasa’dan “Türk”, “Atatürk” ve “Türk Milleti” adlarının çıkartılması için
yapılacak olan anayasa değişikliklerine destek vermiş ve hatta taslak bile hazırlatmıştır.
Y-CHP, ulusal bütünlüğümüzün temeline dinamit koymaktan farksız olan; “Ana dilde
eğitimi” savunmuş; “Avrupa Yerel Yönetimler Şartı”nın çekince konulan maddelerinin
tümünü imzalayacağını ilan etmiştir.
Y-CHP, dini bir sembol olduğu için laikliğe aykırılık teşkil eden “türban”ın TBMM’ne
sokulmasında başrolü oynamıştır.
Bir de yapması gerekip de yapmadıklarına bakalım:
CHP’nin Atatürk’ün mirasçısı sıfatıyla, Türk dilinin geliştirilmesine ve Türk tarihinin
araştırılması için bir şeyler yapması gerekmez miydi?
Peki, bu yönde ne yapmıştır?
Bu sorunun yanıtı kocaman bir hiçtir!..
***

O halde, bugün Atatürk’ün hisselerini temsil eden Y-CHP, Atatürk’ün vasiyetini yerine
getirme görevi verdiği CHP değildir.
Y-CHP’nin, 1930’ların CHP’si olmadığı zaten Genel Başkan Dersimli Kemal tarafından da
dile getirilmiştir.3
Bugün vasiyeti yerine getirmekte olan Y-CHP’nin, İş Bankası yönetimine üye
ataması açıkça Atatürk’ün vasiyetine aykırılık teşkil eder.
Bununla birlikte, yönetim kurulu üyelerine verilen ücretlerin de TTK ile TDK’ya
verilmesi gerekir.
Zira Atatürk, vasiyeti yerine getirme görevlisine ücret verilmesini istememiştir.
Atatürk’ün mirasından, Atatürkçü düşünceyi
benimsemeyenleri beslemek vasiyetnameye aykırılık teşkil eder…
***
Bugün Y-CHP’nin yönetiminde; CHP’nin kapatılıp vakıf olmasını savunan 10 Aralık
Hareketi ile TESEV’in4 elemanları var.
Bu iki hareketin sözcülerinin, Atatürk İlkeleri olarak bilinen 6 Ok’u savunduğuna tanık
olan bir kişi bile gösteremezsiniz.
Başta Kılıçdaroğlu olmak üzere, CHP’nin üst yönetiminde bulunanlar, Atatürkçü düşünce
hakkında; Alman asıllı Ortadoğu Uzmanı Kurt Ziemke, Amerikan Siyaset
Bilimci Samuel Huntington, eski CİA Ajanları Graham Fuller ile Paul Henze’den farklı
düşünmemektedirler.5

3 https://odatv.com/1930larin-chpsi-bunlari-yapmisti-2206141200.html
4 Bu iki yapı, CHP yönetimini ele geçirdikten sonra varlıklarına son vererek siyaset sahnesinden çekilmişlerdir.
5 Kurt Ziemke: “Yapılması gereken Atatürk’ün hem din hem de Türk düşmanı olduğu fikrini yaymaktır”, Samuel

Huntington: “Türkiye Atatürk’ün mirasını reddetmelidir”, Graham Fuller:” Kemalizm’e son verin, Osmanlı’yla
övünün”, ve Paul Henze: ”Atatürkçülük öldü, Nurculuk ileri” demişlerdir.

“Y-CHP’NİN HAZİNE’YE DEVRİ”!..
İdlib konusuna hiç girmiyorum, birkaç hafta daha girmeyeceğim de…
Anlayan anlamıştır.
Dış İşleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu’nun, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’la görüşmesinden
sonraki sözlerini tam anlayamadım…
Anlayamayacağım da galiba!..
Diyor ki:
”Suriye’deki görüş ayrılığı ilişkilerimizi etkilememeli. S-400 anlaşmasını etkilemez.”
Demek ki, İdlib konusu çözülene kadar bizim bu işlere kafa yormamıza, yorum
yapmamıza gerek yok!
Büyüklerimiz ne gerekiyorsa yapar…

O bakımdan, ben de bir alt sıradaki büyüklerimizin yaptığı gibi yapıp; alt başlıklardan
biri hakkında laf üreteceğim.
Dileyenler bu satırdan itibaren burayı terk edebilirler; sonradan demedi demeyin
karışmam.
Çünkü önce hangi konulara temas etmeyeceğimi tek tek sayacağım:
AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş gibi vatan hainliğinden yargılanıp, ölüm
cezasına çarptırılan İskilipli Atıf Hoca’yı –şapka giymediği için astılar diyerek- aklamayı
beceremem ben.
Onu da geçiyorum…
FETÖ’nün “siyasi ayağı”nı irdelemeyi zaten bana bırakmazlar.
Elazığ depreminde yaşamını kaybeden 41 yurttaşımız için baş sağlığı mesajı
yayınlamıştım.
İdlib’te vurulan askerimiz için James Jeffrey “Sahada şehidimiz var” dedi.
O konu da bana söz düşmez!
Eski bir öğretmen arkadaşım, bıyıklarını sıvazlayıp, gözlerimin içerisine bakarak laf attı:
“Reis, Jeffrey’e ‘şehidimiz’ dedirtti, yakında kelime-i şahadet de getirttirse şaşırmayın.
Size getirtemiyor bir türlü!”
Van’ın Bahçesaray İlçesinde çığ altında kalanları kurtarmaya giden ekipler; AFAD,
UMKE, 112 Servisi, Jandarma ve İtfaiye de çığ altında kalınca, ölü sayısı 41’e ulaşmış.
Onlar da kesin şehit sayılırlar; o zaman yakınlarına baş sağlığı dilemekle yetiniyorum.
Sabiha Gökçen Havalimanında; -kule hatası yüzenden- 40 metreden yere çakılır gibi sert
iniş yapan Pegasus Havayolları’na ait uçakta yaşamını kaybeden 3 kişi, şehit mi değil mi
bilmediğim için, onlara Ulu Tanrı’dan rahmet diliyorum.
Kızılay’ı vergi kaçırmak1 için aracı kullanan, Başkentgaz’ın sahiplerine: Adı çocuklara
tecavüz ile anımsanan Ensar Vakfı üzerinden, -Manhattan’da kız yurdu yapsınlar
diye- TÜRGEV’e bağışladığınız 8 milyon dolar ile Türkiye’de yurt yapmanızın önünde
bir engel mi vardı diye soramıyorum; zira bu soruyu, asıl sorması gereken devlet
kurumlarını bekliyorum…
***

1 Doğrudan ENSAR VAKFI’na bağış yapılsaydı vergi muafiyeti yüzde 5 olacaktı. Bağış Kızılay’a yapılınca muafiyet

yüzde 100 oluyor. Başkentgaz, Kızılay’a bağışı şartlı yapıldığı için az bir miktarı (75 bin dolar) Kızılay’a kaldı, geri
kalan 7 milyon 925 bin dolar TÜRGEV’e aktarıldı.

Kala kala bana CHP’nin İş Bankası’ndaki hisselerinin Hazine’ye devredilmesi konusu
kaldı.
Başım, gözüm üzerine seve seve kabul ediyorum.
Ayrıca en iyi bildiğim konu sayılır, benden dinleyin istiyorum:
Günlük siyaseti takip edenler bilirler; Reis çok sıkıştığında CHP’nin hisselerini Hazine’ye
devredeceğini açıklayarak gündemi değiştirir.
Düşünce tembelliği içerisinde gözlerini ovuşturan bazı CHP’liler de sazan gibi bu
konunun üzerine atlarlar.
Ağızlarından tükürük saçarak ha babam de babam konuşurlar; Atatürk’ün vasiyetini bu
şekilde koruyabileceklerini sanırlar.
Hâlbuki bu konuda da atı çalan Üsküdar’ı çoktaaaaaaaaaan geçti!..
***
Açıklayalım bari:
Atatürk’ün kurduğu Türk Dil Kurumu (TDK) ve Türk Tarih Kurumu (THK) 12 Eylül
1980 Darbesi’ni izleyen günlerde Kenan Evren ve arkadaşları tarafından ortadan
kaldırılmıştır.
Sizlere ömür yani…
Başka bir söyleyişle; 17 Ağustos 1983 günlü Resmi Gazete’de yayımlanan 2876 Sayılı
Yasa ile TTK ve TDK’nın tüzel kişilikleri ortadan kaldırılmıştır2.
Dolayısıyla Atatürk’ün Vasiyeti’nin3 infazı bu yasa ile kesintiye uğramıştır.
AKP iktidara geldikten sonra, bu konuyu bir kez daha ele almış ve 2 Kasım 2011 tarihli
Resmi Gazete’de yayımlanan 664 Sayılı KHK4 ile “Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek
Kurumu”nu kurarak; Atatürk’ün vasiyetinde tarif ettiği Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih
Kurumu (TTK) tarihe karıştırmıştır…
***
Demek ki, Atatürk’ün kurduğu anlamda TDK ve TTK yok artık!

2 http://www.dildernegi.org.tr/TR,2/tarihce.html
3 https://www.ttk.gov.tr/tarihveegitim/ataturkun-vasiyeti/
4 https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfMjRZWm5GZnp4dVE/view

Bir an için, pek çok kişinin savunduğu gibi yeni bir hukuki statü içerisinde varlıklarını
devam ettirdiklerini varsayalım; o zaman da zaten her iki kurum
Hazine’ye devredilmiştir.
Zira 664 Sayılı KHK’ya göre, bu iki kurumun içerisinde yer aldığı “Atatürk Kültür, Dil ve
Tarih Yüksek Kurumu”nun yönetim kurulunu Cumhurbaşkanı atamaktadır.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne göre, Hazine de zaten Reis demektir!..
Bu demektir ki, Atatürk’ün İş Bankası’nda nemalanan nakit ve hisse senetlerinden gelen
parayı Reis’in atayacağı kişiler yönetecektir.
Reis’in bilgisi ve isteği dışında bir yere, bir lirayı “Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek
Kurumu”nun bir yöneticisi harcayabilir mi?
Harcayamaz…
Var mı aksini iddia eden?
Atatürk’ün Vasiyetnamesinin infazı için, toplam üye sayısı 11 olan İş Bankası Yönetim
Kurulu’nda, CHP’nin atadığı sadece 4 yönetim kurulu üyesi vardır.
İş Bankası’nın nemalandırdığı Atatürk Hisseleri’nden; 2018 yılı itibariyle TDK payına
166.219.704 TL, TTK payına da 162.453.349 TL ayrılmıştır.
CHP’nin bu paraların bir lirası üzerinde tasarruf yetkisi yoktur.
İş Bankası’nın ayırdığı para, aynı gün CHP tarafından “Atatürk Kültür, Dil ve Tarih
Yüksek Kurumu”nun hesabına aktarılmaktadır…
***
Öte yandan CHP’nin mali yönden denetlenmesi Sayıştay’dan yardım alınarak Anayasa
Mahkemesi tarafından yapıldığı göz önünde tutulursa, bir kuruşun bir tarafa kaçırılma
olasılığı bulunmamaktadır.
Hal böyle olunca, CHP’nin Atatürk’ün İş Bankası’ndaki hisseleri ile tek ilgisi, “Atatürk
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu”na 4 yönetici atamaktan ibaret olduğu anlaşılır.
Başka bir ifade ile Y-CHP Yönetimi, İş Bankası Yönetim Kurulu üyeliklerini
“arpalık”5 olarak görmektedir.
(Tansiyon ve kalp hastası olmayanlar 5 numaralı dipnota göz atabilirler, diğerleri devam
etsinler.)
5 İş Bankası Yönetim Kurulu üyelerine yılda 1’er milyon liraya yakın para ödeniyor. Ayda 12 bin lira maaş ve

yıllık 800 bin lira civarında huzur hakkı alan CHP’li üyeler, bankadaki görevleri sonra erdikten sonra İş
Bankası’nın diğer iştiraklerinde görev yapıyorlar.
https://www.takvim.com.tr/yazarlar/internet/zafer-sahin/2018/10/12/huzurlu-hayat

Atatürk ve İnönü dışındaki CHP’nin genel başkanları, İş Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği
görevlerini hep “siyasi rüşvet” olarak dağıtmışlardır.
(Merak edenler 5 numaralı dip notu altındaki bağlantıyı açıp okusunlar.)
Yoksa Y-CHP’nin Türk dilinin veya tarihinin araştırılması ve geliştirilmesi ile ilgili bir
derdi hiç olmamıştır.
Aksini iddia eden varsa, bu konuda ne gibi bir çalışma yapıldığını ortaya koyması
gerekir.
Kurultaylara sunulan çalışma raporlarında adeta bu konu yok sayılmıştır.
Tartışılması, üzerinde konuşulması bile istenmez, adeta tabudur…
***
Çıplak gerçekler böyle olunca; zaten Atatürk’ün İş Bankası’ndaki hisseleri Hazine’ye
fiilen ve hukuken devredilmiş bulunmaktadır.
Bir tek CHP’nin İş Bankası Yönetim Kurulu’na atadığı 4 üye meselesi çözüme
kavuşturulmamıştır.
Anladığım kadarıyla Reis bu konuyu da planladığı gibi çözmeyi kafaya koymuştur.
Y-CHP yönetiminin bağırıp çağırması, “Atatürk’ün Vasiyeti” edebiyatı yapması, sadece
bu dört üyelik içindir.
Y-CHP, gerçekten Atatürk’ün mirasına sahip çıksaydı, 664 Sayılı KHK’nın engellenmesi
için bir şeyler yapardı.
Sadece vaktiyle yapıldığı gibi, 664 Sayılı KHK’yı, diğer 12 KHK arasına karıştırıp, iptal
edilmeleri için Anayasa Mahkemesi’ne götürmekle6 Atatürk’ün Vasiyeti’ne sahip
çıkılamıyor. En azından, bu iş için de Ankara’dan İstanbul’a bir “Adalet ve Kalkınma
Yürüyüşü” (!) yapılabilirdi…
***
Hocam Prof. Dr. Hikmet Sami Türk’e göre; Reis’in bundan sonra atacağı adımla Türk Dil
ve Tarih kurumlarına sağlanan mali menfaatleri dokunulursa bu yönden anayasaya
aykırı olan bir “gasp”tan söz edilebilecekmiş.7
İlk defa hocamla aynı fikirde değilim!

6https://www.cnnturk.com/2012/turkiye/01/04/chp.khklari.anayasa.mahkemesine.goturdu/643296.0/index.h

tml
7 http://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/olaylar-ve-gorusler/is-bankasindaki-chp-hisselerinin-hazineye-devri-

1721070

Atatürk’ün İş Bankası’ndaki hisselerinin Hazine’ye devri halinde; Anayasa ile güvence
altına alınan “mülkiyet hakkı”na ve Türk Medeni Kanunu ile düzenlenen “Miras
Hukuku”na (vasiyetname düzenleme ve miras hakkı) aykırılık söz konusu olacağından,
yeni bir yargı süreci başlayacağı anlaşılmaktadır.
Bunun için Reis’e başka bir önerim olacak:
Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk; “nakit ve hisse senetleri ile menkul ve
gayrimenkul malvarlığını” kendi kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi’ne (Cumhuriyet
Halk Fırkası) vasiyet etmiştir.
Y-CHP ise Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da belirttiği gibi; “bugünkü CHP (yani
Yeni CHP-Y-CHP) Atatürk’ün kurduğu Halk Fırkası olmadığına” göre8 vasiyetname
ile tarif edilen gerçek mirasçı da hayatta değildir!..
Tüzel kişilerin kanuni mirasçıları olamayacağından Y-CHP’yi hiçbir şekilde Atatürk’ün
mirasçısı olarak kabul edemeyiz!
Bu anlamda Atatürk’ün İş Bankası’ndaki hisselerinin idaresini Y-CHP’ye bırakmamakta
bir yanlışlık yoktur.
Ama Reis’in alacağı karar, bir sürü hukuksal sorun ortaya çıkartacağı kesindir.
Bu yüzden CHP’ye geçen Atatürk’ün İş Bankası’ndaki hisselerinin Hazine’ye devri
yerine, Y-CHP’nin Hazine’ye devri ile istenilen sonuca daha kolay ulaşılacaktır…
Bu devir nasıl olacaktır diyorsanız, işte ben de onu bilemiyorum…

8 https://sarizeybekhaber.com.tr/kilicdaroglu-ataturk-un-chp-si-degiliz

TERÖR ÖRGÜTLERİ ARASINDA GEZİNTİ!..
Türkiye’nin kontrolünde olduğu kabul edilen Ulusal Kurtuluş Cephesi (UKC), çatısı
altındaki muhalif örgütlerin çoğunun, Heyet Tahrir eş- Şam (HTŞ) cephesinde yer
aldığı biliniyor.
O bakımdan HTŞ’yi daha yakından tanımak gerekir:
HTŞ, El Kaide’nin Suriye’deki temsilcisi El- Nusra Cephesi’nin devamı olarak bilinir.
2017’de dört ayrı grubun1 birleşmesinden oluşmuştur.
İdlib’teki en güçlü gruptur ve en geniş sahayı kontrol etmektedir.
El Kaide, 1988 yılında kurulan, liderliğini Usame Bin Ladin’in yaptığı dünya çapında
faaliyet gösteren İslamcı terörist bir örgüttür.
HTŞ, Suriye iç savaşına aktif olarak katılan cihatçı Selefi2 bir örgüt olup, ABD tarafından
desteklendiği iddia edilmektedir.

1 Ensareddin Cephesi, Ceyş El Sünnası, Liva El-Şah ve Nureddin grupları.
2 ”Selef” halefin tersidir ve tarihsel olarak “önde olanlar” anlamına gelir. “Selefîyye”, dinde selef kabul edilen

kişilere hiçbir değişiklik yapmadan tâbi olmayı esas alır. Selefiyye terimi günümüzde çoğu kez Hanbeli
ekolünden Muhammed bin Abdülvahhab’ın öğretilerini benimseyen ve İslam Coğrafyası’nda karşıtları
tarafından yaygın şekilde “Vahhâbîlik” olarak tanımlanan inanç sistemine mensup kişileri tanımlamak için
kullanılmaktadır. Vahabi ve Selefiler, diğer itikad ve mezheplerin Müslümanlarını, küfür, şirk ve bidat ile itham
etmektedirler.

Beşşar Esat rejimini devirerek, bölgede bir “İslam devleti” kurmayı amaç edinen HTŞ’yi
uluslararası toplum terör örgütü olarak kabul etmektedir…
***
İdlip, Esat karşıtı teröristlerin Suriye’nin kuzeyindeki en büyük karargâhıdır.
Bu bölge, şehri kontrolünde tutan pek çok grup arasında sayısız çatışmaya sahne
olmuştur…
***
İdlip’teki terörist grupların her birinin kendine özgü ideolojisi, hedefleri ve dış
destekleri bulunmaktadır.
Bu gruplardan biri de Ahrar-eş Şam (Şam’ın Hürleri)’dır.
Ahrar-eş Şam, Suriye’de bir İslam devleti kurmak için savaşmaktadır.
İdeolojik olarak Müslüman Kardeşler’e bağlı olup, Türkiye ve Katar ile yakın ilişkilere
sahiptir.
Örgüt, Sünni ve Selefi mücahitlerden oluşan beş militan grubun3birleşmesi ile
kurulmuştur.
Çoğu Suriyeli olan 20 bin savaşçısı vardır.
2017 yılına kadar Türkiye ile Suriye arasındaki Bab el-Heva sınır kapısı Ahrar eş-Şam
tarafından kontrol ediliyordu.
Mısır Devrimi’nden hemen sonra, Sednaya Hapishanesi’nden Mart ve Mayıs 2011’de
çıkartılan aflar ile serbest bırakılanlar tarafından kurulmuştur.
2013 yılı itibariyle 83 birlikle en önemli muhalif gruplardan biri haline gelmiştir.
Suriye’deki savaşta Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ve HTŞ gibi gruplarla sık sık işbirliğine
gitmektedir.
2012 yılının Aralık ayında Suriye İslam Cephesi adı altında diğer muhalif gruplarla
birleşen Ahrar eş- Şam, Kasım 2013’te İslami Cephe kurulmasına liderlik etmiş ve bu
grubun çatısı altına girmiştir.
***
İdlib’te dikkat çeken örgütlerden biri de Türkistan İslam Partisi’dir.

3 Tevhid Tugayı, Ahrar eş-Şam Tugayları, Fecr İslami Hareketi, et-Talia İslami Hareketi ve İman Savaş Tugayları.

Uygurlar tarafından kurulan ve Çin’in doğusunda El-Kaide’yi destekleyen ilk
aşırılıkçı gruptur.
Suriye iç savaşına dâhil olarak kendisine hükümet karşıtı koalisyonda özel bir yer
edinmiştir.
Eski adıyla Doğu Türkistan İslami Hareketi (ETİM), Doğu Türkistan’ın Çin Halk
Cumhuriyeti’nden bağımsızlık kazanması amacıyla kurulan ayrılıkçı, radikal
İslamcı silahlı bir örgüttür.
Örgüt, ABD, Rusya, Çin, Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Suriye ve BAE tarafından
terör örgütü ilan edilmiştir…
***
Rusya’nın desteklediği Suriye Ordusu, dokuz yıldır sürdürdüğü başarılı
operasyonlar ile terör örgütlerini4 büyük ölçüde İdlib’e sıkıştırmıştır.
***
2016 yılında, çoğunluğu Müslüman Kardeşler kökenli bazı grupların katılımıyla
“Astana Barış Süreci” başladığında “Tahrir eş-Şam”la, (daha sonraki HTŞ)
müzakere sürecine katılan gruplar da Ahrar-eş Şam’la birleşerek karşı ittifakı
oluşturdular.

4 Diğer terör örgütleri:

Özgür İdlib Ordusu: Bu milis gücü 2016’da Özgür Suriye Ordusu‘na (ÖSO) bağlı üç grubun -13. Tugay, Kuzey
Birliği ve Şuğur el Cebel- birleşmesinden teşekkül etmiştir
Feylak eş-Şam: Bu grup “ılımlı İslamcı” denen 19 silahlı grup birleşmesinden doğmuştur. Bunların önemli bir
bölümü Müslüman Kardeşler‘in Suriye şubesi ile ilişkilidirler.
Mücahitler Ordusu: Özgür Suriye Ordusu’na bağlı olan grubun yaklaşık 1000 savaşçısı vardır ve IŞİD‘e karşı
mücadele etme amacıyla kurulmuştur.
Fursan el-Hak: Bu grup 2000’den fazla savaşçıyla 2012 yılında kurulmuştur. ÖSO‘nun alt grubu olup ağırlıkla batı
İdlib’deki Kefr Nebl kasabasında üslenmişlerdir.
Festakim Kema Umirt Birliği: Bu grup da ÖSO ile bağlantılı olup 2000 savaşçısı vardır.
Nureddin Zengi Hareketi: Bu hareket 2011 yılı sonlarında Şeyh Tevfik Şehab adlı bir Suriyeli muhalif figür
tarafından Halep’te kurulmuştur. Başlarda grup ÖSO ile müttefikti ve pek çok hükümet karşıtı operasyona
birlikte katılmışlardı. Grup hayatını idame ettirirken pek çok kez duruş ve müttefik değiştirmiştir. Mesela bir
defasında Ceyş-el Fetih ile birleşerek İdlib’de Suriye ordusu karşısında savaştı. Rusya, İran ve Türkiye
öncülüğünde yürütülen Astana barış süreci başladığında örgüt Feth eş-Şam ile birleşerek İdlib’deki en büyük ve
en güçlü milis gücü Cephe Tahrir eş-Şam‘ı kurdu, fakat ittifakları uzun sürmedi. 2017 ortalarında Tahrir eşŞam ile Ahrar eş-Şam arasında çatışmalar çıkınca ittifak dağıldı ve bu durum Ahrar eş-Şam ile Nureddin
Zengi ittifakını doğurdu.
Şuğur eş-Şam: Müslüman Kardeşler kökenli grup, bazı verilere göre 6000 savaşçıya sahiptir. 2015 yılında Ahrar
eş-Şam ittifakına katılmış ve bir yıl sonra Fetih Ordusu‘na katılarak buradan kopmuştur. 2017’de ise
tekrar Ahrar eş-Şam‘a dönmüştür.
Ceyş el-İzze: Bu grup ÖSO ile müttefiktir. Kuzeybatıdaki Sehl el-Ğab bölgesinde aktiftir.
Liva el-Hak: Tahrir eş-Şam‘a yakın bu grubun 2000 kişilik bir gücü vardır.
Cund el-Aksa: Bu grup, Tahrir eş-Şam‘dan ayrılan yaklaşık 1000 militan tarafından meydana geldi.
Ceyş el-Badia ve Ceyş el-Melahim: Bu iki grup geçen seneki kopuşlarına kadar Tahrir eş-Şam‘a
bağlıydılar. Türkistan İslam Partisi‘ne yakındırlar.

O tarihten bu yana İdlib, iki kampa ev sahipliği yapıyor:
Biri Suudi destekli Selefi kökenli Tahrir eş-Şam, diğeri Türkiye-Katar
destekli Müslüman Kardeşler kökenli Ahrar eş-Şam.
Tahrir eş- Şam, 18 Şubat 2018’de diğer grupları Suriye Kurtuluş Cephesi adlı yeni bir
ittifak altında toplamayı başardı.
Buna karşılık Türkiye, Suriye Kurtuluş Cephesi‘nden esinlenerek kendi Suriyeli
müttefiklerini de Ulusal Kurtuluş Cephesi adı altında birleştirdi.5
“Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanı ve Genel Kurmay Başkanı” Selim İdris,
Şanlıurfa’da bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Ulusal Kurtuluş
Cephesi’nin görevini “zulmü ortadan kaldırmak ve Türkiye’nin terörle
mücadelesine destek vermek” olarak açıkladı.
***
Yabancı kaynakların tahminlerine göre İdlib’te 200 bin civarında radikal savaşçı vardır.
Bunların yarıya yakını HTŞ ve Selefi cihatçı terör örgütler tarafından yönetilmektedir.
“Soçi Mutabakatı” na6 göre, Türkiye HTŞ örgütünü bölüp, “ılımlı” olanları ayırarak, UKC
çatısı altında toplamayı deneyecekti.
Ayrıca M4 ve M5 karayollarını ulaşıma açacaktı.
Türkiye üzerine aldığı bu iki işi de başaramadı…
***
Bu durum karşısında; Rusya ve Suriye’nin işe el koyması halinde sınırımıza doğru yeni
bir göç dalgasının başlayacağı açıktır.

5 04.10.2019’da Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, “Milli Ordu ve Ulusal Kurtuluş

Cephesindeki teşkilat, sektör ve birim komutanlarının kararlı faaliyetlerinin ardından bugün Milli Ordu ve Ulusal
Kurtuluş Cephesi‘nin, Suriye Geçici Hükümeti’ne bağlı Savunma Bakanlığı altında tek bir düzenli askeri ordunun
çatısı altında birleştiğini deklare ediyoruz.” diyerek karşı ittifakı kurduğu ilan etti.
Suriye’de Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesi, Zeytin Dalı Harekâtı bölgesi ve İdlib’teki unsurlar, Milli Ordu (Ceyşül
Vatani) adı altında birleşerek Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanlığına bağlandı.
Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, Şanlıurfa’da bir otelde düzenlediği basın toplantısında,
aldıkları kararı açıklamak için toplandıklarını belirtti.
Fırat’ın doğusunda yaşanan zulmü ortadan kaldırmak istediklerini vurgulayan Abdurrahman Mustafa, “Herkesin
bildiği üzere Fırat’ın doğusundaki halkımızın katliamlara maruz kalmış, köyleri ve beldeleri yıkılıp yakılarak göç
ettirilmiştir.
Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanı ve Genel Kurmay Başkanı Selim İdris Bize düşen bu zulmü ortadan
kaldırmak ve Türkiye’nin terörle mücadelesine destek vermektir.” dedi.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/suriyedeki-milli-ordu-ve-ulusal-kurtulus-cephesi-birlesti/1602325
6 https://www.bik.gov.tr/soci-mutabakati-resmen-basladi/

Öte yandan, Suriye’nin petrol kuyularının bulunduğu topraklarının yüzde 30’u,
PKK/PYD üzerinden ABD’nin denetimine geçmiştir.
ABD, PKK/PYD’yi devlet kuracak şekilde7örgütlüyor.
Suriye hükümeti İdlib sorununu çözmeden PKK/PYD’nin üzerine gidemiyor.
İdlip sorunun bir an evvel çözülmesi için HTŞ’nin bölünmesi gerekiyor.
Bunun için ikinci kez af bile çıkartıldı…
***
İdlib’te Türkiye’nin 12 gözetleme noktası var.
Suriye güçleri 3 Şubat geçişi ateşkes gözetleme istasyonlarımıza takviye yapan TSK
konvoyuna ateş ettiler.
Biri TİR şoförü olmak üzere 8 şehidimiz var.
TSK derhal karşılık verdi tabii ki…
Karşı taraftan da ölü ve yaralılar var ama bizimkileri geri getirmez ki!
Meğer, 1 Şubat günü Halep’in kuzeyinde 4 Rus istihbarat subayı Türkiye kontrolündeki
UKC güçleri tarafından öldürülmüştü.8
Tesadüfe bak:
Askerlerimizin şehit edildiği gün, Erdoğan Ukrayna’ya gitmiş ve 200 milyon TL tutarında
askeri yardım sözü vermişti.
Yetmezmiş gibi, bir de Rusların “meydan okuma” olarak kabul ettiği “Slava Ukreine”
(Şan olsun Ukrayna’ya) sözleri ile tören kıtasını selamlamaz mı?
ABD’den Türkiye’ye destek açıklaması geldi.
Dışişleri Bakanı Pompeo:
“Türkiye’nin haklı müdafaa eylemlerini tam olarak destekliyoruz, NATO müttefiki
Türkiye’nin yanındayız” dedi.
Demek ki, NATO müttefikimiz ABD, PKK/PYD’ye karşı mücadelemizi haklı görmüyor!..

7 PYD’nin 60 bir kişilik ordusu, 30 bin kişilik polis gücü ve 140 bin kişilik kamu personeli var. Silahlanmaları ve

eğitimleri ABD tarafından yapılıyor.
8 https://www.rudaw.net/turkish/middleeast/syria/030220201

Suriye’deki çatışma sonrasında New York Federal Mahkemesi’nde yargılanan
Halkbank’ın hisseleri de yükseldi.
Mahkeme bu fırsatı değerlendirerek yargılamayı askıya almıştı…
Rusya-Türkiye-İran-Suriye ittifakını bozmayı başarabilselerdi savaşın kazanını belli
olacaktı…
Neyse ki, bu defa da devlet aklı galip geldi…

CHP’LİLERE AÇIK MEKTUP!..
Sayın Özaydın;
Ve kendini “aydın” sanan tüm CHP’lilere açık bir mektup;
Yukarıdaki belgeleri yayınlayan ben değilim.
İbrahim Kaboğlu’nun bizzat kendisidir.
Ben sadece onun yayınladığı belgeyi paylaşıyorum.
Kaboğlu sandığın gibi sıradan biri değildir.
Kendi ifadesi ile “Kaboğlu kimdir” sorusunu şöyle yanıtlıyor:
Anayasa Hukuku Araştırmaları Derneği Başkanı, BirGün Gazetesi Köşe Yazarı, CHP
İstanbul Milletvekili, Anayasa Hukuku Uluslararası Derneği (AHUD) Yönetim Kurulu eski
üyesi, Türkiye İnsan Hakları Danışma Kurulu Eski Başkanı, İstanbul Barosu’na kayıtlı
avukat, İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi Eski Başkanı.

Yani; senin benim gibi sıradan bir partili değildir, yetkili biridir.
Hazırladığı kitapçığa önsözü Kemal Kılıçdaroğlu bizzat yazmıştır.
Ayrıca Kılıçdaroğlu; Kaboğlu’nun “YASAMA YETKİSİ DEVREDİLEMEZ” başlıklı kitapçığı
üzerine başlatılan tartışmalardan sonra yeniden anayasa tartışmasını gündeme alarak;
bu çalışmanın de bilgisi içerisinde olduğunu kabul etmiştir.
Mevcut Anayasa’ya yönelttiği eleştiriler, kuşkusuz haklı ve yerindedir ama böyle bir
acayip Anayasa’nın yürürlüğe girmesinin başlıca sorumlusu da kendisidir.
Değiştirilmesi dahi teklif edilemeyecek maddelerin –diğer maddeler değiştirilmek
suretiyle- değiştirilmesine olanak sağlayan referanduma katılarak, hayatının en büyük
hatasını yapmıştır.
Bu hataya bizleri de ortak etti; tıpkı Ekmeleddin İhsanoğlu’na “tıpış tıpış” oy vermeye
mecbur ettiği gibi…
O kadarla kalsa iyiydi; bir de mühürsüz oldukları için “geçersiz” kabul edilmeleri
gereken oyların geçerli sayılarak, sonucun ”evet” olarak çıkması karşısında; korkak
davranmış, oylamanın yenilenmesini isteyecek yerde, hiçbir sonuç vermeyecek
İstanbul’a doğru “Adalet Yürüyüşü”nü başlatmıştır…
Dolayısıyla bugün yaşadığımız Cumhurbaşkanlığı Hükümet
Sistemi’nin hesabını öncelikle onun vermesi gerekir.
CHP’nin Referandumdan önceki Anayasa önerisi ile Kaboğlu’nun yeni önerisi arasında
çok fark yoktur; onda da “Türk Milleti” yoktu bunda da yok; onda da “Atatürk
Milliyetçiliği” inkar ediliyordu bunda da…
Şimdi ne diyorsunuz, bunları tümünü görmezden mi gelelim!
Kaboğlu ile Kılıçdaroğlu’nun “görelim ve alışalım” diye gözümüze soktuğu şeyleri
görmeyelim mi?
O zaman genel başkanımızı dinlemeyen CHP’liler durumuna düşmez miyiz?
Sorumu değiştirip soruyorum:
Biz bu rezillikleri görmezden gelirsek, bunlar yapılmamış saydırabilir miyiz?
Anayasayı yürürlükten kaldırabilir miyiz, Reis’in yetkilerini elinden alabilir miyiz?!
Peki, biz görmüyoruz diye, siyasi rakiplerimiz bunları görmezden gelirler mi acaba?
Anladığım kadarıyla siz de bayağı rahatsızsınız.
CHP’nin başında, BOP için rol isteyen siyasetçilerin olmasını siz de benim gibi içinize
sindiremiyorsunuz.

Bu bizim bir ayıbımızdır, bunu siyasi rakiplerimiz öğrenmesin istiyorsunuz.
Ama öyle olmuyor ki, siz ne yaparsanız yapın onlar duyuyorlar, görüyorlar!..
Bu vatanı kurtaran Ulu Önderimiz Atatürk’ün adını Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’ndan
silecek olanlara bakar mısınız?
Atatürk’ün koltuğuna oturttuğumuz adamlar bu ihaneti yapıyorlar…
Çözüm ihaneti görmekten gelmek olamaz; tam aksine ihaneti görüp gereğini yapmalıyız.
Bunu gereği de; “Türk”e, “Atatürk”e ve “Türk Milleti”ne düşman olanları Atatürk’ün
partisinden kovmaktır…
Ağzımızı kapatıp, kulaklarımızı tıkayıp, gözlerimizi yumarak bu işlerin içerisinden
çıkamayız…
CHP’yi bırakın “AKP’ye bakın” demek “Cambaza bakın” demekle eş değerdedir…

ŞU FİLİSTİN MESELESİ!..
ABD BaşkanıTrump’ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu ile birlikte açıkladığı
“Barış Planı”na göre; pek yakında Filistinlilere bir “Bağımsız” devlet kurulacakmış!
Diğer organizasyonlarda ayırt edici özelliği “güç kullanma” olan yeni kurulacak olan bu
devletin, ordusu olmayacak ne yazık ki!
Bu yeni devlet, “bağımsız” olacak ama Uluslararası Ceza Mahkemesi gibi uluslararası
kuruluşlara başvurabilmek için İsrail’in iznini alacak.
“Barış Planı”nda; Filistinliler için bağımsızlığın tarifi, İsrail’e bağımlılık olarak
yapılmıştır!
İsrail ve Amerika başka türlü bir barışı kabul etmiyorlar…
Barış için Filistinlilere İsrail’in egemenliğini kabul etmeyi şart koşuyorlar.

“Barış Planı” ile “Kudüs’ü bölünmez başkent” olarak ilan eden Trump, İsrail’in tek
otorite olarak kabul edilmesini dünyaya dayatıyor.
Planın “adalet” anlayışı da oldukça ilginç:
Verimli topraklar İsrail’e bırakılıyor, çöller Filistinlilere…
***
Planın uygulanması için 50 milyar dolara ihtiyaç duyuluyormuş.
Her zamanki gibi, ABD’nin Ortadoğu’ya dönük; “özgürlük”, “demokrasi” ve “barış
planlarının” finansmanını zengin Arap ülkeleri karşılayacak!
Katar ile Ürdün “Yüzyılın Anlaşması”na mesafeli duruyorlar.
Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısına; Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve
Umman’ın ABD büyükelçileri katıldılar.
Suudi Arabistan’dan ise destek açıklaması geldi:
“ABD’nin çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz” dediler.
Mısır:
“ABD’nin adil ve kapsayıcı bir çözüm bulma girişimlerini takdirle karşıladığını”
açıklayarak, anlaşmayı “adil” bulduğunu vurguladı!..1
Dışişleri Bakanlığı’mızdan yapılan açıklamada:
“Kudüs’ün Türkiye’nin kırmızıçizgisi olduğu” vurgulandı.2
Cumhurbaşkanı Erdoğan:
“İşgal altındaki Filistin topraklarında İsrail’in varlığını meşrulaştırmaya çalıştığı”
açıklamasını yaptı.
AKP Sözcüsü Ömer Çelik:
“Bu barış değil, işgal planı. Ölü doğmuş bir plan” diyerek eleştirdi.3
CHP adına açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, uzun zamandan beri
ilk defa ABD’nin politikaları ile ters düştü…4

1 https://www.haberturk.com/yuzyilin-anlasmasi-nedir-yeni-ortadogu-projesi-israil-filistin-2567589
2 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1716975/disisleri-kudus-kirmizi-cizgimizdir.html
3 https://www.bbc.com/turkce/live/haberler-turkiye-51292445
4 https://www.chp.org.tr/haberler/chp-genel-baskan-yardimcisi-unal-cevikozun-orta-dogu-baris-plani-

konusundaki-yazili-basin-aciklamasi

Filistin’in talebi doğrultusunda Kahire’de toplanan Arap Birliği, Trump’ın Barış Planı’nı
tamamen reddettiğini ve dikkate almayacağını duyurdu…
***
Kim ne derse desin; bu anlaşma ile İsrail’in Filistin topraklarında
sürdürdüğü işgal meşrulaştırılıyor.
Görünüşe bakılırsa, anlaşma İsrail ile Filistin arasında ama ortada Filistinlilerin
iradesini temsil eden bir yetkili yok.
Anlaşılan onları da Trump temsil ediyordu!..
***
Türkiye’de iktidar ve muhalefetin aynı görüşte olduğu neredeyse tek konu olan Filistin
sorunu, neden “kırmızıçizgi” mizdir acaba?
“Kutsal topraklar”5 olarak da tanımlanan Filistin, 20. yüzyıldan bu yana Arap ve
Yahudilerin çatıştığı bir alandır.
Diğer yandan, anlaşma uygulanabilirse İslam’ın şartlarından olan Hac ibadeti, bir
ölçüde kısıtlanacak!..
Geleneksel bir ibadet olarak Hac, Kâbe’nin yanı sıra, diğer bazı kutsal
yerlerin de birlikte ziyaret edilmesi olarak tanımlanmaktadır.6
Bilindiği gibi Kudüs, Sünni Müslümanlar için üçüncü en kutsal şehirdir7…

5Kutsal Topraklar,”İbrahimi dinler”; Musevilik, Hrıstiyanlık ve İslam dinleri için önem arz eden, günümüzde

üzerinde İsrail ve Filistin’in bulunduğu topraklara verilen özel isimdir.
Birçok dinin doğduğu bu topraklar, Haçlı Seferleri’nin yapılmasına sebep olmuştur. Günümüzde de Arap-İsrail
gerginliğinin başlıca nedenidir.
İslamiyet, Hristiyanlık ve Yahudiliğe göre İbrahim peygamber, Harran’da doğmuştur. Daha sonra ise o zamanlar
“Kenan ülkesi” olarak adlandırılan ve ilk olarak Âdem Peygamber’in torunu Enoş‘un oğlu Kenan tarafından
bulunduğu söylenen, sınırları; kuzeyde Sure ve Lübnan’a, güneyde Akabe Körfezine, doğuda Madaba’ya kadar
olan yere yerleşmiştir. İbrahim, oğulları İsmail ve İshak, Yakup ve Yusuf bu topraklarda yaşamıştır. İbrahim,
İshak ve Yakup’un mezarları buradadır. Musa Peygamber de Yahudileri Mısır’dan çıkarmış ve Kenan ülkesine
getirmiştir. İslam, Hristiyanlık ve Yahudilik dinlerine göre; Tanrı, Kenan ülkesini, Hitit ülkesini ve Amon ülkesini
İbrahim’in soyuna, yani Yahudilere ve Araplara vermiştir. Bu toprakları değerli kılan Kenan, İbrahim, İsmail,
İshak, Yakup, Yusuf, Davud, Süleyman ve İsa’nın burada yaşamış olması; İbrahim ve Kenan dışındakilerin
burada doğmuş olması; Yakup ve Yusuf hariç hepsinin burada ölmesi; İsa’nın burada kutsanması ve İbrahim ve
oğullarının burada sünnet olmasıdır.
6 Hac; Kâbe’nin yanı sıra diğer bazı kutsal yerlerin birlikte ziyaret edilmesi, umre ise sadece Kâbe ziyareti olarak

tanımlanır. Hac; Kur’an’da Hac Suresi’nin 28. ayetinde Müslümanların çeşitli yararlar için Kutsal Ev‘i ziyareti
olarak tarif edilir.
Osmanlı döneminde hac ve umre ziyaretleri üç kutsal mescidin (Mescid-i Aksa, Kâbe ve Mescid-i Nebevi)
ziyaretinden oluşuyor ve kutlu yolculuk ilk kıblemize ev sahipliği yapan Kudüs’ten başlıyordu.
7 Sünniİslamiyet’te Kudüs, Milattan Sonra 610 yılında ilk Kıble olmuştur ve Kur’an’a göre Hazreti Muhammed,

10 yıl sonra Miraç’a bu şehirden çıkmıştır.

***
Müslümanların, Hac ibadeti döneminde Suudi Arabistan devletine bıraktıkları döviz ne
kadar, biliyor musunuz?
Yıllık petrol geliri 350 milyar dolar olan Suudi Arabistan, her yıl yaklaşık olarak 2
milyon hacı adayını kabul ediyor.
20 milyar dolar olan turizm gelirlerinin 15 milyar doları, Hac mevsiminde elde
ediliyor.8
Arabistan yönetiminin 24 yılda, hac ve umre ziyaretlerinden kazandıkları 440 milyar
doların, yalnızca 22 milyar dolarını çevre geliştirme ve hizmetlerin iyileştirmesine
harcadılar.
Arabistan Hazine Bakanlığı’nın yayınladığı resmi istatistiklere göre, Suudi yönetimin
en büyük gelir kalemi hac ve umre ziyaretleridir.
Bu miktar, bütçedeki gelirlerin yüzde 20′ sini oluşturuyor.
Yani Suudilerin 24 yıllık hac ve umre geliri, 10 Arap ülkesinin bütçesine eşittir…
***
Suudi Arabistan, hac ziyaretlerinden elde ettiği paralarını nerelere harcıyor acaba?
“ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldiğinden bu yana ilk yurtdışı ziyaretini
gerçekleştirdiği Suudi Arabistan’da ‘ABD tarihinde türünün en büyük silah
anlaşmasını’ imzaladı.
Trump ve Suudi Arabistan Kralı Selman arasında imzalanan anlaşmanın, bir yıllık
yaklaşık 110 milyar dolar değerinde Amerikan yapımı silahın satışı, anlamına geldiği
belirtiliyor.
10 yıl için 350 milyar dolar silah alım anlaşması imzaladılar.”9
Hac paralarından kimlerin yararlandığı sır değil:
“Petrol ve fakir Müslümanlardan hac ve umre yoluyla sağlanan paraların çoğu, başta
ABD olmak üzere Batı’nın, silah tüccarları, finans kurumlarına veya başka
kaynaklarına çeşitli vesilelerle geri gidiyor. Kısacası; kutsal hac gelirinin çoğundan
yine küresel sermaye faydalanıyor.”10
ABD Başkanı Trump’ın:
8 https://tr.sputniknews.com/ortadogu/201603241021739686-suudi-arabistan-hac/
9 http://www.gundem.be/tr/konuk-yazarlar/hac-arabistan-ve-abd
10 https://odatv.com/turkiyeden-hacilar-suudi-arabistana-ne-kadar-para-kazandirdi-2011101200.html

“Ben daha fazla istediğimizi söyleyince tartıştık. Ancak bize bir telefonla 500 milyon
dolar fazla para ödediler, sadece bir telefonla bunu sağladık” şeklindeki sözleri çıplak
gerçeği bir kez daha gözler önüne seriyor.
Trump, Kral Selman’ın kendisini neden aradığını sorduğunu çünkü daha önce kimsenin
böyle bir arama yapmamış olduğunu söyleyerek, ‘Çünkü onlar (önceki ABD liderleri)
aptaldı’ cevabını verdiğini ifade etti. Ancak Trump’ın konuşmasında Kral Selman’dan
aldığı 500 milyon doların hangi kalemden nasıl tahsil edildiği anlaşılamadı.”11
ABD’nin Kuzey Afrika’dan Ortadoğu’ya, oradan Ön Asya’ya kadar İslam âlemini birbirine
nasıl kırdırdığını, yer altı ve yer üstü kaynaklarını nasıl sömürdüğünü görmeyen,
duymayan kalmadı.
Hatta o kadar ileriye gittiler ki, suikast düzenleyerek; İran ve İrak gibi bazı ülkelerin
resmi devlet görevlilerini ortadan kaldırmaya kadar işi vardırdılar.
Bütün bu cinayetler, yağma ve talan için yaptıkları masrafları da başta Suudi Arabistan
olmak üzere körfez ülkelerine tehditle ödetiyorlar…
Arap ülkelerinin emperyalistlere haraç niteliğinde verdikleri paralarla, yine
Müslüman halklar öldürülüyor!..
Hac mevsiminde Suudi Arabistan’da bırakılan paraların da önemli bir kısmı bu yolda
harcanıyor!..
Müslümanlar, Hac ibadetini yerine getirirken, aynı zamanda –istemeyerek de
olsa- mazlum insanların öldürülmesine ve sömürülmesine katkı veriyorlar!..
Kanıtlar bütün çıplaklığı ile ortadadır:12
“ABD yetkilileri kamuoyu önünde yaptıkları açıklamalarda, terör finansmanı konusunda
elde edilen başarıyla ilgili çok olumlu görüşler belirtiyor. Ancak Wikileaks’in
kamuoyuyla paylaştığı belgeler, çok daha karamsar bir tablo çiziyor.
Belgelerde El Kaide, Taliban, Hamas ve Leşker-e-Taibe örgütlerine aktarılan paralarla
ilgili detaylar yer alıyor.
Örneğin, Dışişleri Bakanı Clinton tarafından geçtiğimiz Aralık ayında gönderilen gizli bir
iç yazışmada, ABD’nin müttefiki olan Suudi Arabistan’ın ve tüm komşularının
birçok terör faaliyetinin bir numaralı finansal destekçisi olduğu belirtildi.
Belgede, ‘Suudi yetkilileri, Suudi Arabistan kaynaklı terör finansmanıyla başa çıkmak
için ikna etmek konusundaki çabalar bir süredir devam ediyor’ denilirken, Suudi

11 https://www.cnnturk.com/dunya/trump-bir-telefonumla-suudi-krali-selmandan-500-milyon-dolar-aldik
12 http://www.hurriyet.com.tr/gundem/wikileaks-ortadoguda-teroru-suudiler-finanse-ediyor-16461591

Arabistan’daki bağışçıların dünya genelindeki Sünni terörist grupların en önemli
finans kaynağı olduğu ifade edildi.
Belgelerde Birleşik Arap Emirlikleri ‘stratejik bir boşluk’, Katar terörle
mücadelede ‘bölgenin en kötüsü’ ve Kuveyt ‘kilit geçiş noktası’ hakkında çok
karamsar görüşler ortaya kondu. “
(New York Times’da yayımlanan “Cash Flow to Terrorists Evades U.S. Efforts” başlıklı
haberden derlenmiştir.)
***
Oysa Sevgili Peygamberimiz buyurdu ki:
“Kim, zalime yardım ederse Allah o zalimi ona musallat eder.”13
Aynı şekilde; En’am Suresi 129. Ayeti ile de zalime yardım etmek yasaklanmıştır.14
Hal böyle olunca, Kutsal Topraklar adaletle yönetenlerin kontrolüne geçene kadar, Hac
ibadetinin ertelenmesi en akıllıca yol olacaktır.
Nitekim yakın tarihte başka nedenlerle de Hac ibaretini erteleme ve yasaklama kararları
alınmıştır.15
Aksi halde, dolaylı yoldan da olsa, “zalimin zulmüne destek verme” durumuyla karşı
karşıya kalınacaktır.
Ülkemize gelip güpegündüz devlet görevlileri eliyle cinayet işleyecek kadar ahlaksız olan
Suudi Arabistan yönetimini, hacı adaylarının kişisel boykot yapmaları kanımca Hac
ibadetini yerine getirmekten daha “sevap” olacaktır.
Hac organizasyonlarının, belirlenecek şart ve sürelere bağlı
olarak ertelemesi/yasaklaması konusunun tartışılmaya başlanması zamanının
geldiğini düşünüyorum…

13Acluni İbni Asakir, https://www.google.com/search?client=firefox-b-

d&q=%22Kim%2C+zalime+yard%C4%B1m+ederse+Allah+o+zalimi+ona+musallat+eder.%22
14 “İşte biz, kazanmakta oldukları günahlar sebebiyle zalimlerin bir kısmını diğer bir kısmına böyle musallat

ederiz.” http://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=6&ayet=129
15 1948’de döviz yokluğu gerekçesiyle hacca gidiş yeniden yasaklanmış,

1960’lı yılların başında birkaç sene kesintiler olmuşsa da, sonraki yıllarda yine izin verilmiş ve çok sayıda
insanımız hac görevini yapmıştır.
1971’de 12 Mart muhtırası ile 3 yıl sürecek olan bir ara dönem yaşanmıştır.
1990 yılında hacı sayısında meydana gelen düşüş, Suudi Arabistan’ın 1988′ de uygulamaya koyduğu ancak bu
yıla kadar aşılabilen ülke kontenjan sınırlamasının, bütün diplomatik temaslara rağmen aşılamaması ve bu arada
Irak güzergâhındaki yol emniyetinin de kalmaması sebebiyle, kara yolu ile hac seyahatinin iptal edilmesindendir.
http://ktp.isam.org.tr/pdfdrg/D170404/2007/2007_ERSOYS.pdf

“MUHTEREM EFENDİM”!..
Kılıçdaroğlu’na 2013 yılında; “ana muhalefet lideri sıfatıyla ABD Büyükelçisi ile bir
otelde baş başa 2,5 saat ne görüştünüz” sorusu soruluyordu.
Hiçbir zaman bu soruya cevap vermedi.
Şimdi ise, Başdanışmanı Rasim Bölücek’in, CİA’ya çalıştığı kesinleşen Enver Altaylı
ile 1159 defa hangi konuları konuştuğu soruluyor, yine cevap verilmiyor.
Düşünebiliyor musunuz soru sorarak siyasi iktidarı denetlemesi gereken bir
lider, kendisine sorulan sorulara cevap vermekten kaçınıyor!..
***
Yukarıda hatırlattığım sorunun ne derece önemli olduğunu anlayabilmek ve cevabını
bulabilmek için kahramanımızı biraz tanımak gerekir.
Açık kaynaklardan herkesin kolayca ulaşabileceği bilgileri özetliyorum:
Enver Altaylı, Özbekistanlı Şakir Efendinin oğludur.
Gençliğinde hukuk eğitimi almıştı.1

1 A.Ü. Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, Linz Üniversitesi’nde Doğu Avrupa Bilimleri’ne bağlı dil

kurslarını bitirdi. Doğu Avrupa Hukuk Enstitüsü, Hukuk Fakültesi ile Köln Üniversitesi’nde eğitim gördü.

Fuat Doğu2 tarafından göreve başlatıldığı MİT’te, 1968-1973 tarihleri arasında
“Sovyetolog”3 olarak çalışmıştı.
1977-1980 tarihleri arasında; Hergün gazetesinin başyazarı ve genel yayın yönetmeni
idi.
Bu dönemde MHP’nin Almanya Genel Müfettişi olarak da görev yapmıştır.
1990’lı yılların başında yeni Orta Asya Türk cumhuriyetlerinin kurulmasında etkin rol
oynadığı kabul edilir.
Üç kitap yazmıştır.4
1962 yılında Kara Harp Okulu’nda öğrenci iken, Talat Aydemir’in darbe girişimine
katılmış ve tutuklanmıştır.
***
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Enver Altaylı’nın da bulunduğu 4 şüpheli
hakkında yürüttüğü FETÖ soruşturmasını tamamladığını kamuoyuna açıkladı.
İddianamede, en çok Altaylı’nın Fetullah Gülen’e yazdığı mektuplar dikkatimi çekti.
Gülen’e “Muhterem Efendim” diye hitap eden Altaylı’nın mektuplarından, 26. Genel
Kurmay Başkanı İlker Başbuğ5 ile Silivri Cezaevi’nde iken şüpheli şekilde ölen MİT Asya
Bölge Koordinatörü ve Müsteşarlık Karargâhı Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu’nun6 etkisiz
hale getirilmelerini istediği anlaşılıyor.
O tarihlerde Yargı’ya ve Emniyet’e büyük ölçüde hâkim olan Fetullah Gülen, Altaylı’nın
isteğini7 yerine getirmiştir!

2 Mehmet Fuat Doğu, 1954 yılında MAH Başkanlığı emrine tayin edilmiştir. II. Dünya Savaşı sırasında Nazi

İstihbarat Şefi olan ve savaştan sonra müttefiklerin safına geçerek soğuk savaşta komünizme karşı istihbarat
faaliyetlerinin merkezi olan Reinhard Gehlen’in öğrencilerindendir. 27 Ağustos 1962 tarihinde MAH Reisi olarak
atanmıştır. Bu görevde 25 Ağustos 1964 tarihine kadar kalmıştır. 1 Mart 1966 tarihinde ikinci
kez MİT Müsteşarlığı görevine getirilmiştir.
3 MİT’te ilk defa “Sovyetolog” olarak görev yapan eleman Enver Altaylı’dır.
4 Komünist Teoriler ve Sovyet Yayılma Siyaseti, Esir Türk İllerinde 90 Gün ve İran Ülkü tarafından kaleme alınan

“Büyük Oyundaki Türk: Enver Altaylı”.
5 Orgeneral İlker Başbuğ, Ağustos 2013’te İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan

Ergenekon davasında “darbeye teşebbüs” ve “terör örgütü yöneticiliği“nden müebbet hapis cezasına
çarptırıldı.
6 10 Mart 2011 tarihinde Zekeriya Öz tarafından ifadesi alınan Kaşif Kozinoğlu, İstanbul 14. Ağır Ceza

Mahkemesince sorgulandı ve tutuklanmasına karar verildi. Mahkemeye çıkartılmadan 13 Kasım 2011’de Silivri
Cezaevi’nde şüpheli bir şekilde yaşamına veda etti.
7 Enver Altaylı, Fetullah Gülen’e yazdığı mektupta şu ifadeleri kullanmıştır: “Özbekistan’da Şenkal Atasagun’un

Özbekistan görevlisi olarak çalışan Kaşif Kozinoğlu, terfi ettirilmiş ve merkezi Taşkent’te bulunan, Orta Asya
istihbaratını koordine etmekle görevli büronun başına getirilmiştir. Okulların kapatılma sürecinde en büyük

Başbuğ tutuklanmış; Kozinoğlu ise, Silivri Cezaevi’nde şüpheli bir şekilde
öl(dürül)müştür!
Altaylı mektubunda Fetullah Gülen’e “zat-ı alileriniz” 8 düzeyinde övgüler dizdikten
sonra, bağlılık yeminini şu cümleler ile eda etmiştir:
“Lütfen beni bir öğrenciniz, bir muhibbiniz, bir küçük kardeşiniz kabul etmeniz
bana hediyelerin en büyüğüdür. Hizmet kervanınızda benim de payım olursa bu
da Rabbimin bana en büyük lütfu olacaktır.”
Altaylı, Kozinoğlu’nun MİT’in başına getirileceğini duyduktan sonra:
“Eğer böyle bir şey olursa, Allah memleketi, devleti, Fetullah Gülen’i, Cemaatin
önde gelenlerini korusun. Bu bir felaket olur” diyerek, Gülen’e elini çabuk tutmasını
tavsiye etmiştir.
Enver Altaylı, FETÖ’nün çatı kurumu olan TUSKON9 Başkanı, aynı zamanda örgütün iki
numaralı ismi olan Mustafa Özcan10 ile de yakın ilişki içerisindeydi.
Enver Altaylı, Zaman gazetesindeki röportajında; “Orta Asya’da Türk jeopolitiğinin
içini dolduracak insan Fethullah Gülen Hocaefendi’dir” diyerek, FETÖ’ye biat ettiğini
bir kez daha vurgulamıştır.
Altaylı, damadı Metin Can Yılmaz’ın11 FETÖ üyesi olduğunu bilerek kızıyla
evlenmesine izin vererek, yerini iyice belirlemiştir.
Damat Metin Can Yılmaz, eski MİT mensubu Mehmet Barıner’in12 yurt dışına kaçırılma
girişimi ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştır…
***
Enver Altaylı, “Abdi İpekçi’yi Sovyetler öldürdü” açıklamasının da sahibidir.
Birgi kirliliği yaratmada bir numaradır!
Enver, aynı zamanda Almanya vatandaşıdır.
Telefonuna üst düzey FETÖ’cülerin kullandığı “Signal” isimli haberleşme programı
yüklü olduğu tespit edildi.

ihanet payı adı geçen bu şahsa aittir. Kozinoğlu insan olarak baştan aşağı ahlaki zaaflarla dolu, menfi insan
tipinin müşahhas bir örneğidir. Atasagun ve ulusalcılardan himaye görür.”
8 Zat-ı Ali: Yüce zat, yüksek şahsiyet anlamındadır.
9 Türkiye Sanayici ve İşadamları Konfederasyonu
10 https://www.memurlar.net/haber/665444/konsolos-taciri-feto-cu.html
11 http://fetogercekleri.com/fetode-bugun/eski-mit-mensubunun-damadi-da-tutuklandi/
12 https://www.sabah.com.tr/gundem/2020/01/24/altayli-iddianamesinde-karlov-suikasti-baglantisi

Adres defterinde kayıtlı çok sayıda ilginç isim vardır; Mümtazer Türköne dikkatimi
çekenlerden biridir.
Enver Altaylı, CIA’nın Orta Amerika Şefi Alen Fiers ile FETÖ kumpaslarının gündemde
olduğu dönemde, tam 53 kez telefonla görüşmüştür.
Altaylı, Ruzi Nazar’ın13 manevi oğlu gibiydi.
Nitekim, Altaylı’nın eşine ait Antalya-Manavgat’taki otelde yaşıyordu.
Ruzi Nazar ile Enver Altaylı (ve Reina katliamının sanığı Abdulkadir Masharipov)
Fergana Vadisi’nden14 hemşeri olurlar.
Batı Türkistan’daki Fergana Vadisi CİA’nın ajan tarlası gibidir…
Enver Altaylı, Trump’ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı General Michael Flynn’e
yazdığı mektupta; “Türkiye Başbakanına göre, ABD düşman, darbe girişimi
komplodur” diyerek, Binali Yıldırım’ı şikâyet ettikten sonra, “Ordu içerisinde çok
sayıda Rusya yanlısı general var ve bunlar Perinçek’in kontrolündedir. Bu
generallerin hiçbiri darbe girişiminde yer almamıştır” tespitini yaparak bir de
ihbarda bulunmuştur…
***
Peki, Enver Altaylı’nın 1159 defa görüştüğü Rasim Bölücek kimdir?
Y-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na “15 Temmuz Darbe Girişimi” için
“kontrollü darbe” nitelemesi yapmasını tavsiye eden Başdanışmandır.
CHP milletvekillerinin özel kartla çıktığı CHP Genel Merkezi’nin 13. Katı Genel Başkan
Kemal Kılıçdaroğlu’na tahsis edilmiştir; buna karşılık milletvekillerinin dahi
çıkması yasak olan 14. kat ise, Başdanışman Rasim Bölücek’e çalışma ofisi olarak tahsis
edilmiştir.
Öyle bir danışmandır yani!
Ekmelettin İhsanoğlu’nu onun aday yaptırdığı söylenir.
Resmi kayıtlara göre, New York’ta ikamet etmekte olan Bölücek, Ankara Büyükşehir
Belediyesi’nin şirketi Metropol İmar A.Ş’den Yönetim Kurulu Üyesi olarak ücretini
almaya devam etmektedir.15

13 https://tr.wikipedia.org/wiki/Ruzi_Nazar
14 Fergana Vadisi, Orta Asya’da Özbekistan’ın doğusunu, Kırgızistan’ın güneyini ve Tacikistan’ın kuzeyini

kapsayan vadi.
15 https://www.aksam.com.tr/guncel/rasim-bolucek-hakkinda-her-sey/haber-1039653

Geçmişte DYP ve BBP’ye danışmanlık yapan Bölücek, bir dönem de MHP’ye
“danışmanlık” yapmıştır.
11 Şubat 2015’den önce “RTÜK Başkanlık Müşaviri” olarak görevliydi.
Rasım Bölücek’e Dersimli Kemal’in bir sarılışı var ki, arkadaşı Ahmet Altan’ı orta
yerinden çatlatmadığına şükrettik!
Parti içerisinde Kılıçdaroğlu’nun konuşma metinlerini Rasim’ın yazdığı söyleniyor.
Tıp Doktoru olan Rasım’ın, “sağ seçmen ile CHP arasındaki ilişkiyi sağlamak” amacı
ile kiralandığı savunuluyor.
Y-CHP, sözde “solcu” ya, sağ seçmenle ilişki kuramıyor, Rasim bu ihtiyacı gideriyor!
Rasim, “solcu” CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu da kardeşi gibi
seviyormuş…
***
Gelelim Saltuk Buğra Kavuncu’ya:
Enver Altaylı’nın yeğeni Saltuk Buğra Kavuncu16, İyi Parti Genel Başkanı Meral
Akşener’in prensidir.
İyi Parti’nin Genel İdare Kurulu Üyeliğine seçildikten sonra, genel başkan
yardımcılığına da getirilmiştir.
Parti’nin sözcülüğünü yapacak kadar, “ülkücü ideolojiye” ve Türkiye siyasetine hâkim
bir değerdir!
Saltuk Buğra, yerel seçimlerde İyi Parti’nin İstanbul İş Başkanlığını yapmıştır17.
Ekrem İmamoğlu’nun her konuşmasında; solunda Kavuncu, sağında Kaftancıoğlu’nu
görmeye alıştık.
Buğra’nın babası Prof. Dr. Orhan Kavuncu, bir dönem Türk
Ocağı Başkanlığı18 yapmıştır.
ANAP’tan milletvekili seçilmiş, BBP’de Genel Başkan Yardımcılığı görevini de
yürütmüştür.
Baba Orhan Kavuncu, Enver Altaylı’nın ablası ile evlidir…

16 https://m.yeniakit.com.tr/kimdir/Bu%C4%9Fra_Kavuncu
17 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/iyi-parti-istanbul-il-baskani-belli-oldu-207264h.htm
18 http://orhankavuncu.com/index.php/hakkinda/ozgecmis

Mümtazer Türköne’nin ilk eşi Mualla Kavuncu da Orhan Kavuncu’nun kız kardeşidir…
***
Açık kaynaklardan derlediğim bilgiler bu kadardır.
Kuvayı Milliyeci yurtseverlerin bin bir zorlukla kurup, bugünlere getirdikleri milli
istihbarat teşkilatımız MİT’e19, CİA tarafından yapılan sızmalar ayrı bir hüzünlü
yanımızdır.
Şimdilik bu hususu tartışmaya açarak, asıl konuyu dağıtmıyoruz.
MİT’e bu ölçüde sızan CIA’nın, siyasi partilere sızmadığını düşünmek saflıktır.
Asıl paylaşmak ve vurgulamak istediğim tespit budur.
Düşündürücü olan bir önemli tespitim de; Mustafa Kemal Atatürk’ün partisi CHP’nin,
Deniz Baykal’a kurulan kaset operasyonu ile işgal edilmiş ve Kemal Kılıçdaroğlu ile
arkadaşları tarafından ABD’nin hizmetkârı duruma getirilmiş olmasıdır.
Bu son tespiti doğrulayan yüzlerce kanıt sunabilirim.20
Nedense, CHP tabanı bu gerçeği kabullenemeyerek, işgalin devamına ortamı hazır
bulundurmakta; inadına, CHP’li olmayan Dersimli Kemal’i CHP’nin başında tutmaktadır.
Bir gün FETÖ’ye kol kanat geren Yeni CHP yönetimi, bir başka gün PKK/HDP için
kalkan olmakla, tarihinin en büyük ihanet dönemini yaşamaktadır…
CHP’yi geri almadan, Türkiye’yi geri almanın imkânsızlığı defalarca ortaya çıkmasına
karşın, CHP tabanının silkinip kendine gelememesini, bir türlü anlayabilmiş değilim.
“Bonzai”nin o kadar etkili olduğuna ise asla inanamıyorum!..

19 Teşkilat-ı Mahsusa, 17 Kasım 1913 tarihinde Enver Paşa tarafından kurulmuştur. Karakol Cemiyeti, 5 Şubat

1919’da Talat Paşa’nın emri ile kurulmuştur. Kurtuluş Savaşı yıllarında Zabıtan, Yavuz, Hamza ve Felah adlı
cemiyetler istihbarat görevini yürütmüştür. 19 Temmuz 1920 tarihinde Genelkurmay Başkanlığına
bağlı Askeri Polis Teşkilatı kurulmuştur. 1 Nisan 1921’den itibaren Tetkik Heyeti Amirlikleri istihbarat görevini
devralmıştır. 3 Mayıs 1921’de Enver Paşa’nın kurduğu Müsellah Müdafaa-i Milliye (Mim Mim Grubu) milli
istihbarat görevini yürütmüştür. 1926’da Mustafa Kemal Atatürk Milli Emniyet Hizmeti’ni (MAH) kurmuş daha
sonra Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) adı ile faaliyetlerini bugüne kadar sürdürmüştür.
http://www.mit.gov.tr/tarih_index.html
20 http://chp-muhalefethareketi.biz.tr

“EVET BİZ MUTLU OLDUK”!..
Peygamberimizin “Ölülerinizi hayırla yâd ediniz” buyurduğu rivayet edilir.1
Bu yüzden ölülerin arkasından pek konuşmayız.
Geleneğimizdir.
Lakin siyasiler bu kuralın dışındadır; onları her zaman eleştirmek yurttaşlık
ödevleri2 arasında sayılır…
***
97 yaşında sonsuzluğa uğurladığımız Zekiye Rahşan Ecevit, Türk siyasi hayatının son 50
yılına damgasını vuran CHP’nin Üçüncü Genel Başkanı Bülent Ecevit’in eşi ve sağ kolu
olması nedeniyle önemli bir siyasi figürüdür.
Bu yüzden, her ikisini birlikte övmek veya birlikte eleştirmek doğru olur.
Gerçekten de Rahşan Ecevit’in vefatının ardından en çok konuşulan Bülent Ecevit
ile ilişkisi oldu.

1 http://www.gazetevatan.com/suleyman-ates-245474-yazar-yazisi–olulerinizi-hayirla-y-d-edin-/
2 Yurttaşlık ödevlerinin başında Siyasi Hak ve Ödevler gelir. “Seçme ve Seçilme Hakkı”nın en iyi şekilde

kullanılabilmesi için siyasetle ilgilenmek şarttır. Siyasetle ilgilenmek; bütün siyasi hareketleri incelemeyi ve
eleştirmeyi de kapsar. Ülke yöneticilerini eleştirmek, daha sonra gelecek yöneticilerin niteliklerinin
belirlenmesi ve belirginleşmesi bakımından son derece önemlidir. Devletin başına en yetkin ve dürüst
siyasetçilerin getirilmesini sağlamak, yurttaşların en önemli ödevidir. Bu ödevin doğru bir şekilde yerine
getirilebilmesi için siyasete katılımın önündeki engellerin tümünün kaldırılması gerekir. “Parti içi demokrasi”
siyasetle ilgilenmenin olmazsa olmazlarındandır. İnsanları siyasetten uzak tutmak veya belli kesimlere siyaseti
yasaklamak, o kişilere yurttaşlık ödevlerini yasaklamak anlamına gelir ki, ihanetle eş değerde bir aymazlık kabul
edilmelidir.

Aşkları, evlilikleri, otobüste Bülent Bey’in omuzuna yaslanıp birlikte uyumaları, şiirleri,
romanları, güvercin uçurmaları hep hatırlatıldı.
Siyasi duruşlarından; başarılarından, başarısızlıklarından, Türk siyasi hayatına neler
kattıklarından pek söz edilmedi…
***
Hiç kuşku yok ki, Ecevitlerin artıları eksilerinden daha çoktur.
Şair ruhlu olan Ecevitler, pek çok önemli
kararlarında duygusallıklarını gizleyememişlerdir.
Her ikisi de İskandinav ülkelerine göre siyasi tiplerdi.
Bülent Ecevit’e sağlığı ile ilgili sorulduğunda; “Ben eşim Rahşan Ecevit’in sağlık
durumu iyidir” şeklinde ikili cevap vermesi, iki ayrı bedenle bir kişi olarak
yaşadıklarını göstermekteydi.
Eski Halkevleri Genel Başkanı Tabii Senatör Ahmet Yıldız’ın tarifi ile Bülent Ecevit “iyi
bir ikinci adamdı”3; liderlik gömleği üzerinde bol duruyordu.
Nitekim Atatürk’ün kurduğu köklü parti CHP’yi, elinin tersi ile iterek, kendisinden sonra
yaşamasının olanaksız olduğu daha o zaman belli olan DSP için olağanüstü çaba sarf
etmiştir.
Karaoğlan, Deniz Baykal ve Ali Topuz gibi CHP’nin sivrilmiş siyasetçileri ile mücadele
edememiş, küsüp gitmeyi tercih etmiştir.
Sonuç itibariyle, CHP tabanını karpuz gibi ortadan böldüğü4 için adı “bir bölen” e
çıkartılmıştır.
Başkent’in 25 yıl süreyle Melih Gökçek gibi bir fırsatçı siyasetçinin eline
geçmesinin5 başlıca sorumlusu; SHP ile ittifaka yanaşmayarak, DSP’yi yerel seçimlere
sokan Ecevit’in, af edilmez duygusal kararıdır…
Bütün bu kararların alınmasında, Ecevit’in sağ kolu ve Genel Başkan Yardımcısı Rahşan
Ecevit birinci derecede rol oynamıştır…
***

3 12 Eylül Darbesinden sonra Ahmet Yıldız, uzunca bir süre zamanının çoğunu Ankara’daki Trabzon Kültür ve

Yardımlaşma Derneği’nde briç oynayarak geçirirdi. Oyun aralarında genellikle siyasi analizler yapardı. Bir
seferinde; Bülent Ecevit’le ilgili yaptığı değerlendirme yaptı. Şöyle dedi: “Ayıbı yok, kaybı yok, okur-yazarçizer iyi
bir ikinci adamdır; lider olamaz.”
4 http://www.ysk.gov.tr/tr/27-mart-1994-mahalli-idareler-genel-secimi/2804
5 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-41637837

Rahşan Hanım, Fetullah Gülen’in elini ilk defa sıkan hanım olarak tarihe geçmiştir!6
Çat kapı Ecevitlere misafir olan Gülen, daha sonraki yıllarda onları fena
halde kullanmıştır.
“Ne ezilen, ne ezen, insanca hakça bir düzen” sloganını şiar edinip, “Ak
günlere” ulaşmak için dağa taşa “Umudumuz Karaoğlan” yazan biz idealist gençliği, 12
Eylül darbesinden sonra; “inançlara saygılı laiklik”7 kavramını ortaya atarak, acayip
bir hayal kırıklığına uğratmıştır…
Sanki o güne kadar savunduğumuz laiklik, inançlara saygılı değildi!
İdolümüz Karaoğlan, küçücük dünyamızı her geçen gün biraz daha yıkıyordu.
“Fetullah Gülen Hareketi” (son tahlilde CİA tabii ki) Ecevit’i öylesine kuşatmıştı ki,
MGK’nda bile, Umudumuz Ecevit, Fetullah’ı savunmak zorunda kalmıştır…8
“Ahirette eğer Allah bu imkânı verirse şefaatçi9 olacağım ilk kişi Ecevit’tir”10 diyen
Fetullah Gülen’in, yurt dışına çıkmasını, başka bir ifade ile hapse tıkılmasını da
engelleyen de Umudumuz Ecevit’tir…
***
Ecevitlerin vefatlarının ardından; şiirleri, romanları, sadakatleri ile aşklarının öne
çıkması, siyasetteki başarısızlıklarını gizlemeye yetmemiştir.
DSP’de ağırlığını iyice yitiren Rahşan Hanım, 2009 Kurultayında Zeki Sezer’e karşı aday
Prof. Dr. Alemdar Yalçın’a destek vermiş ise de seçimi Masum Türker kazandığı için
kendi kurduğu partide, bizzat kendisinin seçtiği delegeleri söz dinletemeyip, ağır
bir yenilgiye uğramıştır.11
Rahşan Hanım, daha sonra ak güvercinli partisinden istifa edip, kurucu genel
başkanlığını Hulki Cevizoğlu’nun yaptığı Demokratik Sol Halk Partisi’ni kurmuştur.

6 https://t24.com.tr/haber/gulenin-elini-sikan-ilk-kadin-benim,31960
7 http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/1134451/ideolojik-yonuyle-bulent-ecevit.html
8 https://www.internethaber.com/ecevit-ve-fetullah-gulen-arasindaki-tuhaf-iliski-1704584h.htm
9 Şefaat, İslam terminolojisinde, evliya gibi kendisine Allah tarafından izin verilen kişilerin ve özellikle

peygamberlerin, inananların affedilmesi için dilekte bulunması anlamına gelir.
10 https://www.yeniakit.com.tr/haber/sefaatin-sifresi-imrali-31350.html
11 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/diger/62144/DSP_de_Masum_Turker_zamani.html

Daha sonra genel başkanlığına geçtiği bu parti de beklenen ilgiyi görmediğinden, 2010
yılında kapanmıştır.12
***
Siyasetteki başarısızlığı defalarca tescil edilen Rahşan Ecevit’in, CHP’ye kurulan kaset
tezgâhından sonra, Emrehan Halıcı ile birlikte CHP’ye gidip Kılıçdaroğlu’na destek
vermesini13 özeleştiri olarak kabul edebilir miyiz bilmem.
Rahşan Hanım, Kılıçdaroğlu’na desteğini, “Adalet Yürüyüşü”nde de devam ettirmiştir.14
Denebilir ki, Bülent Bey’in siyasete adeta itekleyerek soktuğu Rahşan Hanım’ın, Köylü
Derneği’nden sonra, sorunsuz bir şekilde yönetebileceği en uygun makam, ancak bir
vakıf olabilirdi ki, Rahşan Ecevit-Bülent Ecevit Bilim Kültür ve Sanat Vakfı’nın
Başkanlığını yaparak bunu ispatlamıştır…
***
Bülent Ecevit’in, duygusal bir adam olmasına rağmen, devlet adamlığını inkâr edecek
değiliz:
Kıbrıs çıkarmasını kim unutturabilir ki.
ABD’nin Irak’ı işgal etmesine karşı çıkışı, yurtseverliğinin en onurlu hareketi sayılır.
ABD’nin “haşhaş yasağı”na karşı dikilişi de kuşkusuz öyledir.
Hele de; Amerikan ambargosundan sonra, 1975’te Amerikan üslerini kapatması
kararına şapka çıkartıyorum…15
***
1999 seçimlerinde Ecevitleri yüzde 22 oy oranı ile iktidara getiren Türk halkı, 2002
seçimlerinde DSP’nin oylarını yüzde 2.1’ e düşürerek, siyaset sahnesinden çıkarttı.16
Ecevit, siyasi yaşamında çok hatalar yaptı; en büyüğü küresel sermayenin has
adamı Kemal Dervişoğlu’na ekonomiyi teslim etmiş olmasıdır.17

12http://web.archive.org/web/20150202021947/http://www.cnnturk.com/2010/turkiye/01/17/dshpde.cevizo

glu.gitti.ecevit.geldi/559799.0/index.html
13 http://www.hurriyet.com.tr/gundem/rahsan-ecevit-kurultayda-14802683
14 http://www.hurriyet.com.tr/gundem/rahsan-ecevitten-kilicdarogluna-destek-mesaji-40514085
15 https://odatv.com/40-yil-once-ecevit-ambargo-uygulayan-abdye-ve-natoya-nasil-rest-cekmisti-

03081834.html
16 https://www.dw.com/tr/bir-b%C3%B6lenin-partisi-yine-oylar%C4%B1-b%C3%B6lecek-mi/a-47620324
17 [17] http://www.hurriyet.com.tr/kelebek/hurriyet-pazar/ecevitin-12-yil-sakli-tutulan-anilarindan-kemal-

dervis-seytani-hesaplar-icerisindeydi-40782925

Ecevitler, bu dünyadan göçtü gitti ama en büyük hataları olan Kemal Derviş’i, Y-CHP
içerisinde Faik Öztrak ile yaşatmaya devam ediyorlar.18
Hicaz’da; ihrama girilen yerden Kâbe’ye kadar olan 110 bin metrekare arazinin, son
sahibi olan Ecevit; Türk hacılara konaklama yeri yapılması için 2 milyar dolar
değerindeki bu arazisini devlete bağışladı.19
Öyle de bir yönü var…
***
Ecevitler, ilginç insanlardı:
Birlikte çalışacakları insanlarda kendilerine koşulsuz “itaat” etmeleri, aradıkları ilk
koşuldu.
Büyük olasılıkla ikinci koşul da yoktu!
Bu hataları nedeniyle de sürekli ihanete uğramışlardır.
Siyasette; iz bırakan, yol açan, önderliği kabul edilen bir tek kişi yetiştirmiş değillerdir.
Rahşan Hanım’ın gazeteci Kadir Çelik’le yaptığı ve daha sonra kitaplaştırılan20 mülakatı,
“Evet biz mutlu olduk” diye noktalamasını, ben şahsen eski bir Ecevitçi olarak bir türlü
içime sindiremedim.
Mutlu iseler, mutlu olmadık diyecek halleri yoktu elbette…
Demek ki, Ecevitler hep mutluydular!
Ya biz?!..
Gençliğini onların peşinden giderek, dağlara-taşlara “Umudumuz Ecevit” yazan bizler;
hiç mutlu olduk mu acaba?

18 [18] http://www.hurriyet.com.tr/kelebek/hurriyet-pazar/ecevitin-12-yil-sakli-tutulan-anilarindan-kemal-

dervis-seytani-hesaplar-icerisindeydi-40782925
19 http://www.milliyet.com.tr/yazarlar/mehmet-tezkan/bulent-ecevit-in-mekke-deki-arazisi-2643387
20 https://www.idefix.com/Kitap/Bulentimle-Bir-Omur-Rahsan-Ecevit-Anlatiyor/Kadir-

Celik/Edebiyat/Soylesi/urunno=0000000221738

ALİLERE AÇIK MEKTUP!..
Sayın Uzunali;
(Ve diğer Aliler…)
Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’nun eşlerinin CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile
birlikte (ikinci kez) HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın
eşine destek vermek amacı ile bir etkinlikte yan yana görüntü vermelerini eleştiren
paylaşımlardan rahatsızlık duyduğunuz anlaşılıyor.
Bu iyi bir şey!
Bu eylemi bir suç gibi gösterdiğimiz şeklindeki eleştiriniz ise yersizdir.
Zira ortada bir suç olduğunu söyleyen yoktur!
Ayrıca dedikodu da yapmıyoruz.
Bir fikrin savunuculuğunu yapıyoruz.
Dolayısıyla bu konuda da haksızlık yapıyorsunuz…
Sadece gazetelerde yer alan gerçek olan bir durumu paylaştık. Sizi rahatsız eden nedir
onu da anlayabilmiş değiliz. Umarım bu yoruma cevap yazarken rahatsızlığını da
anlatırsınız.
Şimdi bizi rahatsız eden hususları anlatalım:
1.) HDP, PKK’nın Meclis’teki uzantısıdır. Bu benim tespitim değil, kendilerinin itirafı ve
kabulüdür. Kanıtlı ispatlı bir gerçekliktir. Herhalde buna itiraz edecek değilsiniz. Eğer
itiraz ediyorsanız, Görevden alınan HDP’li belediyelerin, PKK’ya yaptıkları yardımları ve

belediye olanaklarını nasıl kullandırdıkları ile ilgili haberlere göz atarak çıplak
gerçeği öğrenebilirsiniz.
İlaveten, HDP’li belediyelerin “eş başkanları” Kandil’deki PKK yöneticileri
tarafından atandığı ortaya çıkmıştır.
Bunun gibi yüzlerce kanıt HDP’nin PKK’nın Meclisteki “siyasi uzantısı” olduğunu
ortaya koymaktadır.
2.) PYD ise PKK’nın Suriye’deki uzantısıdır. PKK/PYD Amerika’nın
Ortadoğu’daki “kara gücüdür”. Bunu da ben uydurmuyorum. Hem Amerikalı yetkilileri
bunu söylüyorlar, hem de PKK/PYD yöneticileri bu durumu kabulleniyorlar.
3.) Hal böyle olunca; HDP’nin, Amerikan politikalarını Türkiye’de uygulamakla görevli
“siyasi” bir parti olduğu ortaya çıkıyor. Bu duruma kendilerinin bir itirazı yok. Sizin
neden var onu şimdi anlatırsan iyi olur. Biz de aydınlanırız.
4.) Amerika’nın Ortadoğu’da ve Türkiye’deki politikaları, Büyük Ortadoğu Projesi
(BOP) ile formüle edilmiştir. Bu politikaların içerisinde 23 ülkenin sınırlarını ve
rejimlerini değiştirmek de vardı. Türkiye de bu programa dâhildir. Yeni oluşacak
devletler ve sınırları ile ilgili haritayı Amerikalılar bir NATO toplantısında paylaşmıştır.
Haritayı Google’dan bulabilirsin…
5.) Bu dört maddede özetlediğim hususlar, HDP’nin emperyalist ABD ile işbirliği
içerisinde olduğunu ve son tahlilde ABD’ye askerlik yaptıklarını göstermektedir…
***
Yukarıdaki tespitlere bir itirazınız olacaksa, önce onları söyleyiniz. Karşı kanıtları
göstereceğiz. Ondan sonra tartışmaya devam edebiliriz.
Eğer bir itirazın yoksa takip eden şu soruların cevaplarını düşünmenizi rica ediyorum:
Emperyalizmin çıkarlarını savunan böyle bir işbirlikçi parti ile Atatürk ve
arkadaşlarının emperyalizme karşı mücadele ederken kurdukları Cumhuriyet Halk
Fırkası’nın devamı olan CHP’nin, birlikte görüntü vermesi yakışık alıyor mu?
Böyle bir görüntü HDP ile PKK arasındaki organik ilişkiyi gizlemek çabası değil midir?
HDP ile ittifak da aynı mahiyette bir işbirliğini ortaya koymuyor mu?
HDP, Kurtuluş Savaşı yıllarında düşmanla işbirliği içerisinde olan Hürriyet ve İtilaf
Partisi’ne ne kadar da benziyor değil mi?
Emperyalizmi ilk defa yenen “Tam Bağımsızlıkçı” Kuvayı Milliyecilerin partisine,
ABD’nin 40 bin TİR silah vererek desteklediği ve 40 binden fazla insanımızı katleden bir
terör örgütünün Meclis’teki uzantısını, meşru bir siyasi parti gibi göstermek, şanlı
tarihini ve mirasını ret ve inkâr etmek anlamına gelmiyor mu?

BU SORULARİMA AKLA YATKİN; KANİTLİ, İSPATLİ YANİTLAR VERMENİZİ
BEKLİYORUM…
BU ARADA SORULARİNİZ DA OLACAKSA, ONLARİ DA İLETİRSİN CEVAPLARİZ.
Gördüğün gibi dedikodu yapmıyoruz…
Ayağı yere basmayan eleştirilerinizi bile ciddiye alıp, gereğini yapıyoruz.
Sözlerimi bitirirken, bir hususa daha değinmek isterim:
Diyeceksiniz ki, madem HDP, PKK’nın uzantısıdır ve PKK da ABD’nin kara gücüdür, AKP
iktidarı neden onlara 93 milyar TL seçim yardımı yaparak, parlamentoya girmelerine
izin veriyor.
Bu sorunda yerden göğe kadar haklısınız.
(Bu yardımdan yola çıkarak; siyasi iktidar, terör örgütüne yardım yapıyor
diyebilirsiniz.)
Aynı soruyu bizler de soruyoruz ve yargının gereğini yapmasını bekliyoruz.
(Benim bu konuda bir fikrim var: CHP’nin oy toplama kaygısı ile HDP’ye yanaşacağı
bilindiğinden ve CHP ile HDP gizli veya açık olarak ittifak halinde gözüktükçe halkın
bu yapıyı asla iktidara getirmeyeceği tespit edildiğinden; iktidar HDP’nin siyasi
faaliyetlerine izin veriyor. Bu şekilde de AKP alternatifsiz hale getirilerek
iktidarının sürekliliği sağlanıyor. CHP sırtındaki PKK kamburu ile dolaşmaya
mecbur bırakılıyor. 2002 yılından bu yana yaşadıklarımız bu değerlendirme ile bire
bir örtüşmektedir. Fakat ne yazık ki, bu fikir CHP tabanında yeterince taraftar
bulmadığı için parti işgal altından kurtarılamamaktadır.)
Aslında bu sorunun cevabını siyasi iktidar vermelidir. Siyasi iktidar adına İçişler Bakanı
Süleyman Soylu, geçenlerde bir televizyon programında aynı soruya cevap veremedi ve
topu Yargı’ya attı. Hâlbuki Yargı da “tarafsız ve bağımsız” olmayıp Reis’in kontrolü
altındadır.
Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz:
Siyasi iktidar, PKK ile ilgili olarak gereğini yaparken, uzantısı olan HDP ile ilgili olarak
eylemsiz kalması kabul edilemez.
Buna rağmen bu durum HDP’nin meşru bir siyasi parti olduğunu göstermez.
Sadece siyasi iktidarın acizliğini ortaya koyar.
Bu yalın gerçekler ortada dururken, Kılıçdaroğlu’nun ve İmamoğlu’nun eşlerinin (ve
CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu’nun) eski HDP Genel Başkanı Selahattin
Demirtaş’ın eşi ile birlikte görüntü vermeleri doğru siyasi bir tercih değildir.

Gerçek CHPlileri ziyadesiyle incitir.
Biz ne CHP’nin HDP ile ittifakını ne de ittifak sonrası olan bu yakınlaşmasını içerimize
sindiremedik, sindiremiyoruz.
Bu tür davranışlar, HDP’yi meşru bir parti gibi gösterme çabaları olarak değerlendirilir.
Sonuçta PKK’ya yararlar.
En sonunda da ABD’nin politikalarına hizmet ederler…
Bizim görüşlerimiz böyledir…
Saygıyla…
Sayın Uzunali;
(Ve diğer Aliler…)
Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’nun eşlerinin CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile
birlikte (ikinci kez) HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın
eşine destek vermek amacı ile bir etkinlikte yan yana görüntü vermelerini eleştiren
paylaşımlardan rahatsızlık duyduğunuz anlaşılıyor.
Bu iyi bir şey!
Bu eylemi bir suç gibi gösterdiğimiz şeklindeki eleştiriniz ise yersizdir.
Zira ortada bir suç olduğunu söyleyen yoktur!
Ayrıca dedikodu da yapmıyoruz.
Bir fikrin savunuculuğunu yapıyoruz.
Dolayısıyla bu konuda da haksızlık yapıyorsunuz…
Sadece gazetelerde yer alan gerçek olan bir durumu paylaştık. Sizi rahatsız eden nedir
onu da anlayabilmiş değiliz. Umarım bu yoruma cevap yazarken rahatsızlığını da
anlatırsınız.
Şimdi bizi rahatsız eden hususları anlatalım:
1.) HDP, PKK’nın Meclis’teki uzantısıdır. Bu benim tespitim değil, kendilerinin itirafı ve
kabulüdür. Kanıtlı ispatlı bir gerçekliktir. Herhalde buna itiraz edecek değilsiniz. Eğer
itiraz ediyorsanız, Görevden alınan HDP’li belediyelerin, PKK’ya yaptıkları yardımları ve
belediye olanaklarını nasıl kullandırdıkları ile ilgili haberlere göz atarak çıplak
gerçeği öğrenebilirsiniz.
İlaveten, HDP’li belediyelerin “eş başkanları” Kandil’deki PKK yöneticileri
tarafından atandığı ortaya çıkmıştır.

Bunun gibi yüzlerce kanıt HDP’nin PKK’nın Meclisteki “siyasi uzantısı” olduğunu ortaya
koymaktadır.
2.) PYD ise PKK’nın Suriye’deki uzantısıdır. PKK/PYD Amerika’nın
Ortadoğu’daki “kara gücüdür”. Bunu da ben uydurmuyorum. Hem Amerikalı yetkilileri
bunu söylüyorlar, hem de PKK/PYD yöneticileri bu durumu kabulleniyorlar.
3.) Hal böyle olunca; HDP’nin, Amerikan politikalarını Türkiye’de uygulamakla görevli
“siyasi” bir parti olduğu ortaya çıkıyor. Bu duruma kendilerinin bir itirazı yok. Sizin
neden var onu şimdi anlatırsan iyi olur. Biz de aydınlanırız.
4.) Amerika’nın Ortadoğu’da ve Türkiye’deki politikaları, Büyük Ortadoğu Projesi
(BOP) ile formüle edilmiştir. Bu politikaların içerisinde 23 ülkenin sınırlarını ve
rejimlerini değiştirmek de vardı. Türkiye de bu programa dâhildir. Yeni oluşacak
devletler ve sınırları ile ilgili haritayı Amerikalılar bir NATO toplantısında paylaşmıştır.
Haritayı Google’dan bulabilirsin…
5.) Bu dört maddede özetlediğim hususlar, HDP’nin emperyalist ABD ile işbirliği
içerisinde olduğunu ve son tahlilde ABD’ye askerlik yaptıklarını göstermektedir…
***
Yukarıdaki tespitlere bir itirazınız olacaksa, önce onları söyleyiniz. Karşı kanıtları
göstereceğiz. Ondan sonra tartışmaya devam edebiliriz.
Eğer bir itirazın yoksa takip eden şu soruların cevaplarını düşünmenizi rica ediyorum:
Emperyalizmin çıkarlarını savunan böyle bir işbirlikçi parti ile Atatürk ve
arkadaşlarının emperyalizme karşı mücadele ederken kurdukları Cumhuriyet Halk
Fırkası’nın devamı olan CHP’nin, birlikte görüntü vermesi yakışık alıyor mu?
Böyle bir görüntü HDP ile PKK arasındaki organik ilişkiyi gizlemek çabası değil midir?
HDP ile ittifak da aynı mahiyette bir işbirliğini ortaya koymuyor mu?
HDP, Kurtuluş Savaşı yıllarında düşmanla işbirliği içerisinde olan Hürriyet ve İtilaf
Partisi’ne ne kadar da benziyor değil mi?
Emperyalizmi ilk defa yenen “Tam Bağımsızlıkçı” Kuvayı Milliyecilerin partisine,
ABD’nin 40 bin TİR silah vererek desteklediği ve 40 binden fazla insanımızı katleden bir
terör örgütünün Meclis’teki uzantısını, meşru bir siyasi parti gibi göstermek, şanlı
tarihini ve mirasını ret ve inkâr etmek anlamına gelmiyor mu?
BU SORULARİMA AKLA YATKİN; KANİTLİ, İSPATLİ YANİTLAR VERMENİZİ
BEKLİYORUM…
BU ARADA SORULARİNİZ DA OLACAKSA, ONLARİ DA İLETİRSİN CEVAPLARİZ.
Gördüğün gibi dedikodu yapmıyoruz…

Ayağı yere basmayan eleştirilerinizi bile ciddiye alıp, gereğini yapıyoruz.
Sözlerimi bitirirken, bir hususa daha değinmek isterim:
Diyeceksiniz ki, madem HDP, PKK’nın uzantısıdır ve PKK da ABD’nin kara gücüdür, AKP
iktidarı neden onlara 93 milyar TL seçim yardımı yaparak, parlamentoya girmelerine
izin veriyor.
Bu sorunda yerden göğe kadar haklısınız.
(Bu yardımdan yola çıkarak; siyasi iktidar, terör örgütüne yardım yapıyor
diyebilirsiniz.)
Aynı soruyu bizler de soruyoruz ve yargının gereğini yapmasını bekliyoruz.
(Benim bu konuda bir fikrim var: CHP’nin oy toplama kaygısı ile HDP’ye yanaşacağı
bilindiğinden ve CHP ile HDP gizli veya açık olarak ittifak halinde gözüktükçe halkın
bu yapıyı asla iktidara getirmeyeceği tespit edildiğinden; iktidar HDP’nin siyasi
faaliyetlerine izin veriyor. Bu şekilde de AKP alternatifsiz hale getirilerek
iktidarının sürekliliği sağlanıyor. CHP sırtındaki PKK kamburu ile dolaşmaya
mecbur bırakılıyor. 2002 yılından bu yana yaşadıklarımız bu değerlendirme ile bire
bir örtüşmektedir. Fakat ne yazık ki, bu fikir CHP tabanında yeterince taraftar
bulmadığı için parti işgal altından kurtarılamamaktadır.)
Aslında bu sorunun cevabını siyasi iktidar vermelidir. Siyasi iktidar adına İçişler Bakanı
Süleyman Soylu, geçenlerde bir televizyon programında aynı soruya cevap veremedi ve
topu Yargı’ya attı. Hâlbuki Yargı da “tarafsız ve bağımsız” olmayıp Reis’in kontrolü
altındadır.
Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz:
Siyasi iktidar, PKK ile ilgili olarak gereğini yaparken, uzantısı olan HDP ile ilgili olarak
eylemsiz kalması kabul edilemez.
Buna rağmen bu durum HDP’nin meşru bir siyasi parti olduğunu göstermez.
Sadece siyasi iktidarın acizliğini ortaya koyar.
Bu yalın gerçekler ortada dururken, Kılıçdaroğlu’nun ve İmamoğlu’nun eşlerinin (ve
CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu’nun) eski HDP Genel Başkanı Selahattin
Demirtaş’ın eşi ile birlikte görüntü vermeleri doğru siyasi bir tercih değildir.
Gerçek CHPlileri ziyadesiyle incitir.
Biz ne CHP’nin HDP ile ittifakını ne de ittifak sonrası olan bu yakınlaşmasını içerimize
sindiremedik, sindiremiyoruz.
Bu tür davranışlar, HDP’yi meşru bir parti gibi gösterme çabaları olarak değerlendirilir.

Sonuçta PKK’ya yararlar.
En sonunda da ABD’nin politikalarına hizmet ederler…
Bizim görüşlerimiz böyledir…
Saygıyla…

OLAN BİZİM AMERİKANCILARA OLDU!..
Bizimkiler “kapitalsiz kapitalist” olmayı neden seçtiler bilemeyiz.
Belki de Amerika’ya ilk yerleşen kolonicilere özendiler.
Kim bilir belki de; devamlı “Batı”ya giderek zenginleşeceklerini, refah içerisinde bir
yaşam süreceklerini umdular.
Akıl dışı nedenlerle, takım tutar gibi Amerika’yı tuttular!
Amerika ile üzüldüler, Amerika ile sevindiler…
Kısaca umutlarını “büyük devlet”e bağladılar…
Aralarında kendini öylesine kaybedenler var ki, Amerika’nın yardımı ile iktidara
gelinebileceğine bile inanırlar…
Oysa onlarca örneği vardır; bu şekilde hep Amerikalılar başka ülkelerde iktidar
olmuşlardır…
***
Kapitalizmi ve emperyalizmi anlatamadığımız insanlara, dünyanın en acımasız ve
ahlaksız ekonomik sistemini uygulayan Amerika Birleşik Devletleri’ni1 nasıl tanıtacağız?

1 Dünyanın başına bela olan Amerikalılar, Avrupalıların en sorunlu olan torunlarıdır. Amerika Birleşik

Devletleri’nin nasıl kurulduğunu, Amerika devletinin resmi tarihinden daha kolay öğrenebiliriz: Amerika
Kıtası’nın keşfinden sonra, bu topraklara yerleşmek üzere giden; İngilizler, Hollandalılar, İsveçliler, Norveçliler,

Henüz sıcaklığını koruyan İranlı General Kasım Süleymani suikastı ve arkasından İran’ın
İrak’taki ABD üslerine yaptığı intikal saldırıdan çok şeyler öğrenebiliriz:
Önce bir soru soruyorum:
Amerika’nın Ortadoğu’da ne işi var?
Bu soruya cevap vermiyorum, soruyu erbabına bırakıyorum; o sorsun!
Ben başka bir şey anlatacağım:
Bağımsız bir ülkeyi, “ellerinde kimyasal silahlar var, komşu ülkeler ve insanlık için
tehdit oluşturuyorlar” yalanı ile işgal edenlerden azıcık söz edeceğim.
Kendi yalanlarını kısa bir süre sonra “CIA bizi kandırdı” diyerek, itiraf edecek kadar
pişkin olan Amerikan yönetimi, Saddam’ı iktidardan düşürdükten ve Irak ordusunu
dağıtıp, petrollerine el koyduktan sonra, çekip gitmedi; işbirlikçisi Barzani’ye Kuzey’de
bir özerk yönetim kurdu, diğer işbirlikçi Talabani’yi de İrak’a kukla Cumhurbaşkanı
yapıp, İrak’ın yönetimine fiilen el koydu…
***
Amerika, Kuzey Afrika ve Ortadoğu’da sürekli savaş istiyor.
Bir taşla, birkaç kuş vurmaya alıştılar.
Sürekli savaş demek, sürekli silah üretmek ve satmak demektir.
Ayrıca teknolojik olarak modası geçmiş, elde kalmış silahları da paraya çeviriyorlar.
Bunun için de savaş çıkarmak şarttır.
Zira silahın pazarı savaştır!..
Sürekli savaş, sürekli silah üretmek ve satmak demektir.
Savaşın sonunda “Kim kazanırsa ondan…” şeklinde başlayan bir cümle kurmuyoruz
artık.

İtalyanlar, Fransızlar, İspanyollar, İskoçyalılar, İrlandalılar, Almanlar, Portekizliler, Polonyalılar ve Danimarkalılar
yerlilere ve Kızılderililere nasıl acımasız davrandıklarını, bir karış toprak için birbirlerini nasıl boğazladıklarını,
Afrika’dan zincirleyerek getirdikleri köleleri boğaz tokluğuna nasıl çalıştırdıklarını resmi tarihlerinde bile
gizleyemiyorlar. Amerika ormanlarında yaşayan hayvanları avlayıp kürklerini ve balta girmemiş ormanların
ağaçlarını kesip satmak suretiyle, doğayı nasıl mahvettiklerini kendi ağızlarından doğrudan öğrenebiliriz. Mısır,
kabak ve fasulyeyi nasıl ekerek hayatta nasıl kalacaklarını öğrtikleri insanların, Kızılderililere yaptıkları insanlık
dışı muameleler, yeni nesilleri hakkında yeterince fikir verebilir.
Aşağıdaki bağlantıyı tıklayarak öğreneceğiniz bilgiler içerisinde en büyük yalan; barışçı oldukları konusunda
bütün dünyanın hemfikir olduğu Kızılderililerin güya kendilerine saldırdığıdır.
http://www.usemb-ankara.org.tr/ABDAnaHatlar/Tarih.htm

Biliyoruz ki; savaşanlar savaşı kazanamazlar, kazanacak olanlar; savaş çıkaranlar, yani
silahları satanlar ve savaşları finans edenler olacaktır.
Bu tespitin doğruluğunu yakın geçmişte yaşadığımız yöresel ve genel savaşlardan
biliyoruz…
***
Savaşın nerede çıkartılacağı da çok önemlidir:
Ortadoğu ve Kuzey Afrika çıkartılmasının sebebini, sadece silah satışlarına
bağlayamayız.
Bu bölgeler, dünyanın en rafine (kaliteli) petrol rezervlerine sahiptir.
Ayrıca Akdeniz’in doğusunda zengin hidro-karbon (doğalgaz) kaynakları da var.
Bu coğrafyada bağımsız ülkelerin olması, emperyalistlerin işine asla gelmez:
Zira bağımsız ülkeleri kolay kolay savaşa sokamazlar; doğal kaynaklarını rahat
sömüremezler.
Bu yüzden petrol ve doğalgaz denizlerinin üzerinde; küçük, bağımlı ve işbirlikçi bekçi
devletler olsun isterler.
“Büyük Orta Doğu Projesi” (BOP), bu amacı gerçekleştirmek için geliştirilmiştir.
Rejimleri ve sınırları değiştirilmeye karar verilen ülkelerden biri de Türkiye’dir.
Emperyalistler, bu planın haritasını bile hazırlayıp, yayınlayacak kadar edepsizdirler…
***
Emperyalist devletler için Türkiye’nin başka bir açıdan da önemi vardır.
Asya ile Avrupa kıtası arasında köprü olan Türkiye, petrol ve doğalgaz kaynaklarının
hemen yanı başındadır ve Batı’ya akıtılmaları için gerekli geçiş güzergahlara hakim bir
coğrafyadadır.
Dünyanın diğer büyük devletleri; Hindistan, Çin, Japonya ve diğer Asya ülkeleri petrol ve
doğalgaz ihtiyacını, büyük ölçüde Ortadoğu’dan karşılamaktadırlar.
Ortadoğu’yu kontrol eden ülkeler, enerjiyi de kısmen kontrol etmiş olurlar.
“Enerji” yaşamın olmazsa olmazıdır; hava ve su kadar gereklidir…
Enerji baskısını kullanarak, rakip ülkelerin pazar alanını daraltmak mümkündür.
Bu bakımdan Türkiye’yi ele geçirmeden böyle bir planı uygulamak imkansızdır.

Türkiye’nin ve Türkiye’yi yönetenlerin tek şansı bu jeopolitik durumdan gelir, demek
yanlış değildir.
Bu yüzden, dünyanın hiçbir süper gücü Türkiye’yi rakibine kaptırmak istemez.
Türkiye’yi yanına alan sahada daha şanslıdır…
***
Demek ki, mesele sadece; silah satmak, enerji kaynaklarını yağmalamak değildir.
Rakip devletleri zayıflatmak, onların pazar paylarını azaltmak, enerjilerini gereksiz
yerlere harcatmak da savaşın bir biçimidir.
“Vekalet savaşları” da denen bölgesel savaşlar, bu üç amaca da hizmet ederler.
Savaşan askerler çoğu kez; din için, mezhep için, mikro milliyetçilik için, vatan için,
millet için, ümmet için savaştıklarına inandırılırlar…
Bunun için emperyalistler, az gelişmiş toplumlar için “Ilımlı İslam” örneğinde olduğu
gibi, “yeni din” bile üretebilirler…
***
Burnundan kıl aldırmayan Amerika:
Füzeler indikten sonra, İran’la önkoşulsuz görüşmeye hazır olduğunu açıkladı.
İsviçre üzerinden İran yönetimine defalarca mesaj iletti.
BM’e mektup yazarak, savaş çıkartmak niyetleri olmadığını bildirdi.
NATO’dan bile yardım istedi…
Kulaklarıma inanamıyorum!..
***
ABD’nin hatırı sayılır düşünce kuruluşlarından Rand Corperation’un, Rusya’daki
savunma konuları ile ilgilenen araştırmacısı Dara Massicut; ABD’nin kayıp vermemesini;
“saldırının tasarlanmış sembolik bir saldırı olarak görmediği” şeklinde açıklamıştır.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ise, ABD yönetiminin gereksiz
provokasyonlarını sona erdirmesi gerektiğini söyledikten sonra, Amerika ve
dünyanın savaşı göze alamayacağını vurgulamıştır…
Bu açıklamalar oldukça önemlidir…
***

Saldırıdan hemen sonra, Çavuşoğlu’nun İrak’ı ziyaret ederek, yalnız olmadıkları mesajını
vermesi dahi son derece önemlidir.
Savaştan sonra ABD tarafından dizayn edilen İrak Meclisi’nin, yabancı askerlerin Irak’ı
terk etmesini istemesi, bölge ülkeleri açısından dönüm noktası değerindedir.
Bu yaşananların ortasında, Putin ve Erdoğan’ın Türk Akımı projesinin açılışının
yapılması, biraz meydan okuma ve yeni güçler dengesinin nasıl oluşacağının işaretidir.
Trump’ın “İran ABD hedeflerini vurursa 52 hedef belirledik. İçinde kültürel
miraslar da var. Hepsini vururuz” tehdidinden sonra; arkasına CENTCOM, SOCOM ve
Pentagon temsilcilerini alarak yaptığı açıklamanın doğru tercümesi, “Süper Güç”ün
yelkenleri indirdiğini ilan etmesidir.
Kim ne derse desin, Amerika Ortadoğu’da yenilmiştir.
En kısa zamanda da pılısını pırtısını toplayıp gidecektir…
Tam da bu sırada, İsrail’in “yeni silah”ını tanıtması, karanlıkta türkü söylemekten çok da
farklı değildir…
Japonların, 1941 yılındaki Pearl Harbour baskınından 79 yıl sonra, ABD üslerine ikinci
saldırıyı İran yapmış olması, tarihe altın harflerle geçecek bir olaydır.
Kahrolsun emperyalizm, yaşasın mazlum halkların kardeşliği…

SÖZCÜ’NÜN DE BİR SÖZCÜSÜ VAR!..
Sözcü’yü “FETÖ’ye yardım etmekten” mahkûm eden İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi,
Türkiye gerçeklerini anlamaktan oldukça uzakta olduğunu karara bağlamıştır.
Devletin resmi haber ajansı AA, bu haber ile ilgili olarak yazdığı İngilizce metine,
gerçekte dinlenmeyen “gizli tanıkları” da ekleyerek, Mahkemenin yetersizliğini
kapatmaya çalıştı.
AA, gerçek dışı haber yaparak, daha büyük gaf yapmıştır.
Yetmezmiş gibi, olayı fark edip deşifre eden Sözcü’nün aboneliğini de iptal etti.
Bu son karar “suçüstü” yapılmış olma telaşının bir ürünüdür.
O kadar olsa iyiydi:
Ajans, kendini savunurken mahkeme yerine geçip, bir Sözcü’yü terör örgütü de ilan etti.
Kesinleşmemiş bir kararı kesinmiş gibi verdi…
***
Adalet Bakanının:
“FETÖ’ye eleştiri yapmış birilerini FETÖ’cü diye mahkûm ederseniz FETÖ’yle
mücadeleyi sulandırmış olursunuz” şeklindeki sözlerine kulak vermek gerekir.
Sözcü’ye tam zamanında sözcülük etmiştir.

Mahkemeler, adaletten uzaklaşıp, başka düşüncelerin etkisi altında karar vermeye
başlarsa, halkın adalete ve dolayısıyla devlete olan güveni sarsılır.
Adalete güvenin sarsıldığı bir ortamda; sanki FETÖ yargılamalarında da aynı şekilde
hareket edildiği inancı yerleşir.
Bu da FETÖ’cü oldukları halde mahkûm olan pek çok kişi hakkında, “acaba” sözcüğü ile
başlayan soruların sorulmasına sebebiyet verir…
***
Sonuçta; bu şekildeki özensizliklerden bir tek terör örgütleri yararlanırlar.
Devlet adına hareket eden kurumlar, devletin ayağına mermi sıkarsa, insanların aklına
daha neler neler gelir…
Bu mahkeme hâkimlerinin yerinde olsam; derhal çekilir, ayak altında olmayan bir sulh
hukuk mahkemesinde görev isterdim…

ORADA NE İŞİMİZ VAR?
“Ortadoğu bataklığında ne işimiz var?”
“Suriye’de ne işimiz var?”
“Libya’da ne işimiz var?”
Bu soruları sorarak; şehit cenazeleri üzerinden duygu sömürüsü yapan o adama
soruyorum:
Senin Atatürk’ün koltuğunda ne işin var?..
***
Sanki, BOP’un sahibi bizdik.
Sanki, Kuzey Afrika ülkelerindeki iktidarları biz yıktık.
Sanki, CİA’nın uydurduğu yalanlarla, iki defa İrak’ı biz işgal ettik.
Sanki, “Barzanistan”ı kollayıp, “Bağımsız Kürdistan”ı ilan etmek bizim fikrimizdi.
Sanki, PKK’yı kurup 40 bin yurttaşımızı biz öldürttük.
Sanki, toprak bütünlüğümüzü biz tehdit altına sürdük…
***
Türkiye’de; iktidarda hangi parti olursa olsun, emperyalistlerin Ortadoğu’ya ilişkin
hesapları; enerji kaynaklarını yağmalamaları, “İkinci İsrail”i kurma planları asla
değişmeyecekti.

***
TSK’nın görevi, ulusal çıkarlarımızı yurt içerisinde ve yurt dışında silahla savunmaktır.
O bakımdan, askere nerede ihtiyaç duyuluyorsa, görev yeri orasıdır.
“Ne işimiz var Suriye’de ve ne işimiz var Libya’da” sözleri; demagojidir, ucuzluktur,
kurnaz kasaba politikacılarının kötü bir taklidinden başka bir şey değildir.
Vaktiyle, Libya’ya NATO güçleri saldırdığında, bu azgınlığa destek veren Bay Kemal,
henüz o tutarsızlığının hesabını da vermiş değildir…
***
Suriye konusunda AKP’nin izlediği dış politika yanlıştı.
Esat Rejimi’ni yıkmak için ABD ile işbirliğine gidilmeyecekti.
Cihatçıların Türkiye üzerinden Suriye’ye girmesine izin verilmeseydi, çok iyi olurdu.
Askerlik çağına gelmiş Suriyeli gençleri, “mülteci” sıfatıyla kabul edip, Esat’ın asker
kaynaklarını azaltmak, bize hiç yakışmadı.
Ahmet Davutoğlu’nun, “Stratejik Derinlik” saçmalıklarının ardından koşmayacaktık.
Abdullah Gül’ün, Amerikalılar ile yaptığı iki sayfa 9 maddelik anlaşmayı tanımayacaktık.
Reis’in BOŞ Eşbaşkanlığını kabul etmesine darılacaktık.
Hepsi doğru da:
Geçmişe “mazi” derler, bayanlar beyler…
***
Bütün bu olup bitene rağmen; Türk halkı, muhalefete güvenip iktidarı değiştirmedi.
Muhalefet, kendini yenilemeyi beceremedi.
17 yıl geçti, taş taş üzerine koyamadılar.
“İnadım inat” dedi, olduğu yerde çakılıp kaldılar.
Laikliği programının merkezine yerleştirmiş Atatürk’ün partisinde “Alevicilik”
oynuyorlar…
Yalan mı?…
***
Hatalarını saymayı sayfalar yetmeyen AKP, eski politikalarından vazgeçti:

Zindana tıktığı kahraman askerlerini serbest bıraktı.
“Açılım” saçmalığından vazgeçip, PKK ile mücadeleye başladı.
FETÖ ile ortaklığını bitirdi.
Reisleri, BOB Eşbaşkanlığından ayrıldı.
NATO ile aralarına mesafe koydular.
AB’ye alınmayacağını anladılar.
Şangay İşbirliği Örgütüne yaklaştılar.
Rusya ve İran’la barıştılar.
Çin ile iyi ilişkiler kurdular.
Türkiye’yi yeni bir rotaya oturttular…
Türk halkı, bu politikalara bir şans daha tanıdı…
***
Buna karşılık:
CHP, Yeni CHP oldu.
Kuvayı Milliyecilerin mirasını reddettiler.
PKK’ya kol kanat gerdiler.
FETÖ’yü savundular, işbirliğine girdiler.
Söylemleriyle ABD’ye hizmetkâr olacaklarını vurguladılar.
TBMM’nde PKK/PYD’nin sözcülüğüne soyundular.
Seyit Rıza’dan bile medet umdular.
Şeyh Said’i kınayamadılar.
Şehit Kubilay’ı bile gereği gibi savunamadılar.
Laikliğin içinin boşaltılmasında başrolü oynadılar…
Battıkça daha çok battılar…
***
E, şimdi ne yapalım yani:
Ordumuzu Suriye’ye göndermeyelim mi?

Güney sınırımızda bir Kürt devleti kurulmasına izin mi verelim?
Libya’ya asker göndermeyelim de; münhasır ekonomik bölge sınırımızı çizmekten
vazgeçip, Mavi Vatan’ımızı Rumlara peşkeş mi çekelim?
Savaşmadan, direnmeden, düşmana teslim mi olalım?
Dersimli, sen içimizden biri değil misin yoksa?
Beşinci kol faaliyetlerine son ver o zaman!
Nala mıha vurmayı bırak da bu sorulara cevap ver!

KİRALIK KAFALAR!..
Mezhepçilik yaptığını sanarak emperyalizme askerlik eden zavallılardan Ortadoğu’da çok var.
Emperyalizmin Ortadoğu’daki gücünü önemli ölçüde kıran ve “ABD’yi askeri olarak yenmek
imkansızdır” yargısını yerle bir eden; İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü1
Komutanı Kasım Süleymani ile Türkçe adıyla Halk Seferberlik Güçleri (Arapçası Haşdi
Şabi ) Komitesi2 Başkanvekili Ebu Mehdi el-Mühendis ve 8 arkadaşlarının, Bağdat
Havaalanı yakınında ABD’nin İHA ile yaptığı füze saldırısı sonucu öldürülmesi üzerine en
iğrenç yorumlar Türkiye’den yapıldı:

1 İran Devrim Muhafızları:

İran İslam Devriminin ilk günlerinde dinî lider Ayetullah Humeyni tarafından 5 Mayıs 1979 tarihinde kuruldu.
İran Anayasası’na göre iç düzeni sağlanması, devrimin korunması ve “sapkın hareketlerin” önlenmesi ile
görevlidirler. Devrim Muhafızları’nın bünyesinde; kara, hava ve deniz kuvvetlerinde toplam 125,000 askeri
personel bulunmaktadır. Doğrudan Dini Lider Ayetullah Hamaney’den emir aldıkları söylenir.
15 Nisan 2019’da Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan “yabancı terör örgütleri”
listesine dahil edildiler.
2 Haşdi Şabi:

Çoğunluğu Şii olan; Sünni, Hristiyan ve Yezidileri de içine alan yaklaşık 40 farklı gruptan oluşan, Irak hükümetinin
de desteklediği ortak politik cephe örgütüdür.
19 Aralık 2016’da Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, Kasım ayında parlamentoda kabul edilen Haşdi Şabi’yi
silahlı kuvvetlere dahil eden yasayı onayladı. Bu birliktelikle, örgüt ulusal silahlı kuvvetlerin en üst düzey
komutanlığına tabi oldu.

“Zalimi zalim öldürdü” diyen oldu.
“ABD’nin Irak’ta yaptığını, o Suriye’de yaptı. Bir savaş suçlusuydu” diyen oldu.
“Ne yazık ki, sonu Müslümanlar tarafından olamadı” diyerek hayıflananlar da oldu…
Asıl utanılacak olanı:
“Bizce gebermiş bir zındık sayılan Kasım Süleyman ve adamlarından intikam alınmıştır”
diyecek kadar küçülen Cübbeli bir varlık yaptı…
Böyle “kiralık kafalar” toplum arasında dolaştığı ve adam yerine konulup dinlenildikleri
sürece, emperyalistlerin mazlum halkların kanını akıtması ve doğal kaynakların
sömürülmesinin önüne geçmek giderek zorlaşacaktır…
***
Filmi az geriye doğru sarıp, neler yaşandığına bakalım:
27 Aralık günü Haşdi Şabi tarafından Kerkük’te bir ABD üssüne saldırı düzenlenmiş ve bir kişi
hayatını kaybetmişti.
29 Aralık günü ABD, Haşdi Şabi’nin içindeki en etkili gruplardan Hizbullah Tugayları’nın İrak
ve Suriye’deki merkezlerini vurmuş ve 25 kişinin yaşamını yitirmesine neden olmuştu.
31 Aralık’ta, Haşdi Şabi destekçileri Bağdat’ta ABD Büyükelçiliğini bastılar.
3 Ocak günü, Amerikalılar füze atışı ile, Bağdat Havaalanı’ndan henüz çıkan Kasım Süleymani
ile onu karşılamaya gelen Mühendisi’yi öldürdüler.
Bu alçak suikastle 5’i İranlı, 10 kişiyi katlettiler…
ABD’nin İrak’ta; komutanın geldiğini haber veren adamları var! ..
***
Olayın ardından ilk açıklamayı Trump yaptı:
“İran 15 yıl boyunca İrak’a giderek daha fazla kontrolü ele aldı ve Iraklılar bundan mutlu
değil” dedi…
Amerika’nın kontrolü kaybettiğinin itirafıdır bu açıklama.
İrak Başbakanı Adil Abdülmehdi Trump’ın bu açıklamasına karşı:
“İraklı ve kardeş ülkelerden gelen askeri liderlerin İrak topraklarından tasfiye edilmesi,
ülkemizin egemenliğine yönelik ihlaldir, vatanın onuruna saldırıdır” dedi.
“Egemenlik” sözcüğü İrak’ta kullanılmaya başlandı ya, gerisi gelir…
İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney:
“Şehidin intikamının alınacağını” söyledi ve “Suçluları acı bir intikam bekliyor” dedi…
Süleymani’nin gücü, doğrudan Hamaney’den geliyor, gerektiğinde herkesi “bypass”
edebiliyordu.
Emperyalizmin korkulu rüyasıydı, nurlar içerisinde yatsın…
***
Kasım Süleymani, Bölgedeki terör örgütleri; İŞİD, El-Kaide ve El-Nusra ile mücadelenin en
etkin isimlerinin başında gelen bir yürekli askerdi.

Komuta ettiği İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü ile emperyalistlere karşı; Lübnan,
İrak, Suriye ve Yemen’de çok sayıda özel operasyona imza atmıştır.
Süleymani, İrak hükümetinin isteği üzerine resmi danışmanlık hizmeti de veriyordu…
İran’ın kontrolünde olan Yemen’deki Husiler ile Suriye ve Lübnan’da Hizbullah üzerindeki
etkisi, herkesin kabul ettiği gibi olağanüstüydü…
***
1990 ve 2003’te İrak’ı iki kez işgal eden ABD’nin, hâlihazırda 5’i Kuzey İrak’ta olmak üzere
İrak’ta 9 askeri üssü ile 5000 askeri bulunmaktadır.
Ve:
En yakın müttefikleri Kürtlerdir.
Kurtuluş Savaşı’nda Türklerle birlikte emperyalizme karşı savaşan Kürtlerin, bugün
emperyalizme askerlik yapıyor olmaları -ki bir anlamda kendilerini kiralamak sayılırtarihlerine yazılacak kapkara bir lekedir…
***
Emperyalizme ilk defa yenilgiyi tattıran Türk halkının bu savaştaki yeri, mazlum Ortadoğu
halklarının yanıdır.
Türkiye Cumhuriyeti’nin ulusal çıkarları bölge ülkelerinin çıkarları ile örtüşmektedir.
“Etnik milliyetçilik” ve “mezhepçilik” tuzağına düşerek gücümüzü birbirimize
harcamazsak, ancak o zaman kan emici ABD ve müttefiklerini, tutundukları petrol
kuyularından söküp atabiliriz…
Suriye’ye yaptığımız üç askeri harekât ile Libya’ya asker gönderme kararımızı da bu bağlamda
değerlendirmek gerekir…
Kahrolsun emperyalizm, yaşasın mazlum halkların kardeşliği…

“LAS TESİS” DANSI VE KADINLARIMIZ!..
Kadına karşı şiddete ben de hayır diyorum elbette.
Başka bir şekilde düşünürseniz aşk olsun size!
Sadece kadına değil, herkese karşı şiddete hayır diyorum.
Bu başka bir şeydir, farkındalık olsun diye emperyalizme alet olmak başka bir şeydir.
Allende’nin Şili’sinde ilk defa sahnelenen “Las Tesis” sokak tiyatrosu, gerçekte Pinoşet’in
arkasındaki güçlerin sahnelediği bir oyundur.
Tıpkı, bu aralar Doğu Türkistan’daki “soykırım” yalanları gibidir…
Bunu anlayacak kadar tecrübem var, çok şükür.
O bakımdan, bu tür “masum eylemlerde” eyleme katılanlardan çok, benim için düğmeye
kimin bastığı önemlidir.
Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önündeki anaların eylemi de son tahlilde bir kadın eylemidir.
Yoksa öyle değil midir?!
Kadına karşı şiddetin en ahlaksızca olanı ve en acımasızını onlar dile getirmiyor mu?
Çocuğu kandırılıp/kaçırılıp dağa kaldırılan bir kadına yapılabilecek işkencenin en ahlaksızı
onlarca yıldır ülkemizde yaşanmıyor mu?
Bu şekilde “taammüden” öldürülen insan sayısı 40 bini aşmadı mı?
Böyle bir büyük işkence karşısında suskun kalan kadınlarımızın, New York’tan düğmeye
basılması ile sokağa dökülmesini anlayamıyorum.
Anaların analara destek vermemesini anlayabiliyor musunuz?

Y-CHP’li kadınların, Diyarbakır’daki anaları görmezden gelerek, Mecliste dans etmesini bu
yüzden kınıyorum.
PKK’lı kadınların ise, danstan sonra kameralara silah doğrultmasını “şiddete karşı” eylem
olarak kabul edemiyorum.
Bu yüzden Ankara Üniversitesi Kampüsü’ndeki PKK destekli Las Tesis dansını anlamlı
bulmuyorum.
Karnında bebeği, kucağında bebesi, elinde çocuğu ile sınırımıza doğru koşan kadınlara karşı
yapılan işkenceyi, bu komikliklerle gizleyenlere ise acıyorum..
Onları işbirlikçi olmakla bile suçlamıyorum…
O kadar acıyorum yani…
Bu fırsattan yararlanarak, kendi yerimi bir kez daha tarif etmek isterim:
Görünüşü masum bile olsa, emperyalistlerin sahneye koyduğu hiçbir oyunda –bilerek ve
isteyerek- rol almadım, almayacağım.
Tümünün karşısındayım, uyarı görevimi sonuna kadar yerine getireceğim.
Daha somut bir ifade; halka, devlete ve güvenlik güçlerine “kalaşnikov” göstererek şiddeti
protesto (!) eden kadınların eylemini “kadınca” bulmuyorum…
Onların karşısındayım; buna karşılık elinde çocuklarının fotoğraflarını tutan annelerin
yanındayım.
O annelere şiddetin en ahlaksız olanını uygulayanları lanetliyorum…
Kalaşnikovlu dansı bu bağlantıdan izleyebilirsiniz:
https://www.youtube.com/watch?v=Gw95Fsnd14s

