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NE ÖDENMEZ DİYET BORÇLARINIZ VAR! 

Kim ne derse desin, Cumhur İttifakı’nın temel direği MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’dir. 

Bahçeli seçimini yaptı: 

Mitinglere başladı; her gittiği yerde afişler bile aynı. 

“Adayımız belli, kararımız nettir” diyerek,1 önce ülkücülere aday tartışmasını yasakladı. 

“Lider-teşkilat-doktrin üçlemesi ona bu olanağı sağlıyor. 

Gerisi çorap söküğü gibi gelir zaten!.. 

Geliyor da… 

*** 

Bahçeli, Millet İttifakı’ndaki sıkıntıyı görüp, onlara da doğru adayı gösterdi: 

“Tercihim sınıf arkadaşımdır”2 dedi. 

Kemal Kılıçdaroğlu’nu işaret etti. 

Eksik olmasın, bizim cepheyi de bayağı rahatlattı… 

*** 

 
1 https://www.youtube.com/watch?v=wyOokrrIu1k 

2 https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/bahceli-adayini-acikladi-tercihim-sinif-arkadasim-2009173 

https://www.youtube.com/watch?v=wyOokrrIu1k
https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/bahceli-adayini-acikladi-tercihim-sinif-arkadasim-2009173
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Nihayet Reis de sahaya indi. 

O da Kılıçdaroğlu’na “aday ol”3 dedi. 

Kılıçdaroğlu’nu karşısına aday olarak oturtamazsa, halkın şu sorularının yanıtını vermek zorunda 

kalacak: 

Halktan topladığın vergiler, dışarıdan aldığın borçlar ve özelleştirmelerden elde edilen gelirler diyelim 

ki 100 birimdir. 

IHA’lara, SİHA’lara, bölünmüş yollara ve köprülere bu paranın 2 birimini harcadınız. 

1 birimlik iş için neden 2 birim harcadınız? 

Kalan 98 birim nerededir? 

Paraları kime verdiniz? 

20 yıllık icraatın hesabını vermekten Kılıçdaroğlu ile yarışmak çok daha kolaydır!.. 

*** 

Erdoğan ile Bahçeli, kiminle yarışacaklarını kendileri belirliyor. 

“Tek adam rejimi”nden kaynaklanmıyor bu durum. 

“İleri demokrasi” dedikleri böyle bir rejimdir… 

Çok şükür, onu da yaşayarak görüyoruz… 

*** 

Farkındasınız: 

Millet İttifakı’nda çatlak sesler çıkmaya başladı. 

Kurultay delegeleri bizzat tarafından atanmış Y-CHP Genel Başkanı Bay Kemal, “6’lı Masa beni 

gösterirse adayım” dedi. 

Hem de kaç defa; bu yüzden onun bağlantısını vermiyorum. 

İttifakın iki numaralı partisinin ağır toplarından Yavuz Ağıralioğlu, “kazanacak aday” vurgusu yaparak, 

kibarca Kılıçdaroğlu’na itiraz etti: 

“Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz endişesi duyuyoruz”4 dedi. 

 
3 https://www.dha.com.tr/politika/cumhurbaskani-erdogandan-kilicdarogluna-aday-ol-cagrisi-2148049 

4 https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/kemal-kilicdaroglunun-adayligini-elestirmisti-yavuz-agiralioglu-ve-

engin-altay-arasinda-kulak-cekme-polemigi-2006465 

https://www.dha.com.tr/politika/cumhurbaskani-erdogandan-kilicdarogluna-aday-ol-cagrisi-2148049
https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/kemal-kilicdaroglunun-adayligini-elestirmisti-yavuz-agiralioglu-ve-engin-altay-arasinda-kulak-cekme-polemigi-2006465
https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/kemal-kilicdaroglunun-adayligini-elestirmisti-yavuz-agiralioglu-ve-engin-altay-arasinda-kulak-cekme-polemigi-2006465
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Devreye derhal Kılıçdaroğlu’nun atadığı milletvekilleri girdi; usulünce Ağıralioğlu’nun “kulağının 

çekilmesi” gerektiğini hatırlattılar… 

*** 

Akşener: 

“Kazanacak adayla sandığa gideriz”5 diyerek, Ağıralioğlu’na sahip çıktı. 

Bay Kemal ve kapıkulları bu kadar açık sözleri duymazdan geldiler. 

Körler-sağırlar meselesidir… 

İYİ Parti, Kılıçdaroğlu’nun “adayım” açıklamasından sonra; hala “kazanacak aday”dan söz ediyorsa, 

bunun anlamı: 

Sen “kazanamayacak adaysın” demektir… 

Demek ki, kendilerine göre kazanacak adayı da buldular: 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bu seçimi kazanacağına inanıyorlar. 

Nitekim, sonunda İmamoğlu’nun sadece CHP’nin adayı olmadığını, birlikte tespit edildiğini ve 

seçildiğini; sonuna kadar da kendisine sahip çıkacaklarını açıklamak zorunda bırakıldılar… 

Ekrem’in ablası: 

“Kendi seçtirdiğim belediye başkanı için kimden izin alacağım”6 dedi… 

Rest!.. 

*** 

Y-CHP’deki büyük rahatsızlık, İmamoğlu’nun “ahmak davası” ile ilgili kararın açıklanacağı gün, 

Kılıçdaroğlu’nun Berlin’de olması, Akşener’in ise destek için Saraçoğlu’na gidip gövde gösterisi 

yapması ile başladı. 

Bay Kemal “Berlin’de hakimler var” deyiminden mi etkilenip Almanya ziyaretini öteleyemedin? 

Her koşulda “haklı çıkma” becerileri kendilerinden menkul olan: 

Kılıçdaroğlu’nun milletvekili, parti meclisi, belediye reisi vb. gibi makamlara atadığı kapıkulları, bu 

durumu “başka partinin içişlerine karışma” olarak niteleyip, derhal kamuoyuna sundular. 

Bu şekilde durumu kurtarabileceğini sandılar. 

Yemedi tabii ki… 

 
5 https://www.aksam.com.tr/guncel/aksener-diretiyor-kazanacak-adayla-sandiga-gideriz/haber-1329447 

6 https://m.bianet.org/bianet/siyaset/271884-aksener-kendi-sectirdigim-belediye-baskani-icin-kimden-izin-

alacagim 

https://www.aksam.com.tr/guncel/aksener-diretiyor-kazanacak-adayla-sandiga-gideriz/haber-1329447
https://m.bianet.org/bianet/siyaset/271884-aksener-kendi-sectirdigim-belediye-baskani-icin-kimden-izin-alacagim
https://m.bianet.org/bianet/siyaset/271884-aksener-kendi-sectirdigim-belediye-baskani-icin-kimden-izin-alacagim
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Bunun üzerine İmamoğlu’nu grup toplantısına davet edip Kılıçdaroğlu’nun “oğlu” olarak sahiplenmeyi 

denediler.7 

Bu gösteri ile İmamoğlu ve Akşener arasındaki abla-kardeş yakınlığını bir adım öteye geçebileceklerini 

düşündüler… 

Halkı enayi yerine koyanlardır enayi… 

Güya siyaset yapıyorlar!… 

*** 

Aklınıza ne kadar yatar bilemiyorum: 

Çok da ihtiraslı olmayan Kılıçdaroğlu’na, Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyması için bu defa acayıp 

baskı var. 

Çünkü onun kafasında; Ekmeleddin İhsanoğlu gibi olmazsa Abdullah Gül gibi birini aday gösterip, 

CHP’nin başında durmak ve tabanı kontrol altında tutmak fikri (ödevi) vardır. 

Bu yüzden, CHP Genel Başkanlık koltuğunu kolay kolay tehlikeye atamaz! 

Aksi halde, bugün vitrinde olanlar, kendilerine çöp tenekelerinde bile yer bulamazlar. 

Ayrıca Kılıçdaroğlu’nu göreve getirenlere de “diyet borcu”nu henüz ödememiş. 

Alacaklılar her an kapıya dayanabilirler… 

*** 

Kabul etmek gerekir ki: 

Siyaset tek başına yapılmıyor. 

Yetişmiş bir ekip hareketi ile mümkün olabiliyor. 

Hal böyle olunca: 

Ekip arkadaşlarının makam ve mevkilerini koruyabilmeleri için CHP’nin başında kendi adamlarından 

birinin olması şart gözüküyor… 

*** 

Her zaman: 

Genel Merkez, il-ilçe yöneticileri ile Kurultay Delegelerini belirleyip seçtirecek; delegeler de Genel 

Başkan ile Parti Meclisi üyelerini seçecekler. 

Parti içi demokrasiyi böyle getireceklerdi!.. 

 
7 https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/kilicdaroglu-baba-ogul-gibiyiz-dedi-imamoglundan-ilk-yorum-

2013802 

https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/kilicdaroglu-baba-ogul-gibiyiz-dedi-imamoglundan-ilk-yorum-2013802
https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/kilicdaroglu-baba-ogul-gibiyiz-dedi-imamoglundan-ilk-yorum-2013802
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Bu denklemde; en ufak bir değişiklik olursa eğer, dengeler değişir ve hep birlikte Deniz Baykal ile 

Önder Sav’ın akıbetini paylaşırlar… 

Allah göstermesin!.. 

*** 

Yani: 

İpin ucu o kadar sağlam tutulmalıdır. 

İş bu kadar ciddidir yani… 

CHP tabanı uyanmadan ne kadar yol alınabilirse, almak zorundadırlar… 

*** 

Her fırsatta İYİ Partiye, emanet verilen 15 milletvekilini hatırlatma ihtiyacı içerisine giren Y-CHP 

yönetimi, belli ki; “diyet borçlarını” Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıkmayarak ödetme 

niyetindedir. 

Ne tükenmez bir borçtur bu! 

Öte yandan: 

Kılıçdaroğlu ve ekibi de; CHP’yi ele geçirmelerine ortamı hazırlayanlara “diyet 

borçlarını” ödeyecekler. 

Önünde sonunda, bu borçları Türk halkı ödeyeceği için vakit kaybetmeden, seyirci tribünlerinden 

inip sahaya girmesi şarttır… 

*** 

Benim önerimi mi merak ediyorsunuz? 

Kaç kere söyledim, yine söyleyeyim: 

Bana ve benim gibi düşünen yurttaşlara göre, Kılıçdaroğlu Türkiye Cumhuriyeti’nin 

Cumhurbaşkanlığına layık biri değildir. 

Kanıtlarını tek tek göstereceğim elbette.8 

Karnımdan konuşmuyorum. 

Bütün samimiyetimle söylüyorum: 

 
8 a.) https://chp-muhalefethareketi.biz.tr/2018/02/02/son-mesajimdir/ 

b.) https://chp-muhalefethareketi.biz.tr/2022/10/09/seyyid-kemalin-bas-ortusu-ile-imtihani/ 

https://chp-muhalefethareketi.biz.tr/2018/02/02/son-mesajimdir/
https://chp-muhalefethareketi.biz.tr/2022/10/09/seyyid-kemalin-bas-ortusu-ile-imtihani/
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Kılıçdaroğlu, böyle soylu ve ağır bir görevi yürütebilecek kapatiseye sahip değildir.9 

(Gerici Ekmeleddin İhsanoğlu’nu Cumhurbaşkanı adayı göstermesi ve CHP’lilerin ona “tıpış tıpış” oy 

vereceklerini ağzından kaçırması; son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Abdullah Gül’ü aday göstermek 

için çırpınması, onu tarafsız bir devlet adamı olarak göstermesi, şaşkınlığın bile çok ötesinde 

aymazlıklardır. ABD ve İngiltere’deki tefeci finans kuruluşlarından destek araması, üretimden hiç söz 

etmemesi, dışarıdan gelecek paralar ile halkın refah düzeyini artıracağını savunması da öyledir. ABD 

Başkanı Biden’in “hükümetleri darbe ile düşürme yerine destekleyerek değiştirme” açıklaması 

karşısında; “biz Türk halkının desteği ile iktidara geleceğiz” diyememesi; 12 yıldır CHP’nin başında 

olmasına rağmen yüzde 25 bandını aşamaması; CHP’nin başına gelmeden daha ilk kurultay’da “korku 

imparatorluğunu yıkacağız” sözü vermesine rağmen katmerli olarak korku imparatorluğunu kurması; 

“parti içi demokrasiyi işleteceğiz” vaadinde bulunup, partiyi ele geçirdikten sonra “tek adam 

rejimine” geçmesi; Cumhuriyet’e ve Atatürk İlkeleri’ne yürekten bağlı partilileri ihraç 

etmesi gerçek kapasitesini göstermektedir.) 

Aslında CHP Genel Başkanlığına da layık değildi ama neredeyse 2010’da onu ittifakla CHP’nin başına 

gelmesi için desteklemiştik… 

Kabul etmek gerekir ki: 

“Kaset olayı”nın ezikliği altındaydık ve o günlerde aldatılmaya teşneydik… 

Ne söylense yapardık vallahi!.. 

*** 

Kılıçdaroğlu’nun neden Cumhurbaşkanlığına layık olmadığını şu başlıklar altında da görebiliriz: 

Kılıçdaroğlu, ABD’nin Ortadoğu’da bir “Kürt Devleti” kurmak için “kara gücü” olarak 

kullandığı PKK/YPG’yi terör örgütü olarak kabul etmemektedir. O bakımdan, kendileri Türkiye 

Cumhuriyeti devleti için bir “güvenlik sorunu”dur. 

(FETÖ’nün sözcülüğünü yapan Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşleri arkadaşı olarak kabul etmiş, haksız yere 

tutuklanan yurtsever komutanlara sahip çıkmamıştır. Sabah akşam Kavala ve Demirtaş ile yatıp 

kalkmış, 28 Şubat Davası nedeniyle hapiste tutulan 85 yaşını aşkın generalleri bir defa olsun ağzına 

almamıştır. “Suriye’de ne işimiz var, Libya’da ne işimiz var” diyerek ulusal çıkarlarımızı doğrudan 

ilgilendiren harekâtlara karşı çıkmıştır. TSK’nın PKK’ya karşı yürüttüğü en önemli operasyonlara 

“analar ağlamasın”, “siviller katlediliyor” diyerek adeta ordu bozanlık yapmıştır. Çocukları PKK 

tarafından dağa kaçırılan ailelerin bir gün olsun ziyaretine gitmemiştir. Daha bunlar gibi pek çok ağır 

kusurları var…) 

Bay Kemal, Cumhuriyet’in ve CHP’nin olmazsa olmazı “Laiklik İlkesi”ni de özümsememiş ve bir 

türlü benimsememiştir. 

(Kılıçdaroğlu; Aleviler için dini bir değeri olan Aşure Günü’nde CHP yönetici ve milletvekillerine CHP 

binalarında ve sokaklarda aşure dağıttırmış; parti içerisinde Aleviliği öne çıkartmış; Seyyid soyundan 

 
9https://twitter.com/AbsurtHaberler/status/1604951399301009410?s=20&t=y2n1OxxNyFfGzX7b8QOCog&fbcl

id=IwAR0WaaYPgTMEbIWDbnim0yKeJyV4-t_RU2m5q_WcbbRttUf78Z6826kcbSU 

https://twitter.com/AbsurtHaberler/status/1604951399301009410?s=20&t=y2n1OxxNyFfGzX7b8QOCog&fbclid=IwAR0WaaYPgTMEbIWDbnim0yKeJyV4-t_RU2m5q_WcbbRttUf78Z6826kcbSU
https://twitter.com/AbsurtHaberler/status/1604951399301009410?s=20&t=y2n1OxxNyFfGzX7b8QOCog&fbclid=IwAR0WaaYPgTMEbIWDbnim0yKeJyV4-t_RU2m5q_WcbbRttUf78Z6826kcbSU
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geldiğini kamuoyuna açıklayarak, laiklik karşıtı söylemlere prim vermiştir. Bu konuda bir de kitap 

yazdırmıştır. Bay Kemal türbanı Meclis’e sokmakla övünmüştür. Türbanlı bir öğretmene CHP rozeti 

takmayı “siyaset yapmak” sanmıştır. İlkokul çağındaki çocukların Kuran Kurslarına gitmelerine yol 

veren ve kamuoyunda (4+4+4) olarak bilinen yasa ile Öğretim Birliği yasasının delinmesine karşı 

çıkmamıştır. Dersim İsyanı’nın bastırılmasını bir “katliam” olarak anlatıp, bu olayların “mağduru 

benim” dedikten sonra, CHP’li gençlere “Hepimiz Seyit Rıza’yız” sloganını attırmıştır. Dolaylı 

yoldan Atatürk, İnönü ve Celal Bayar’ı katil ilan etmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları gericiler 

tarafından işgal edilmişken, “Şeriat tehlikesi vardır diyemem” diyerek tehlikeyi gizlemiştir. Türbanın 

kanun ile koruma altına alınması için, Erdoğan’ın “pas” dediği, bu son yasa teklifini vermiştir. En 

kötüsü, 6 Ok’un en önemlisi olan “Laiklik İlkesi”ni hedef tahtasına oturtarak “6 Ok’u yeniden 

yorumlayacağız” diyebilmiştir. CHP’yi dönüştürmekle övünmüştür. Bunlar gibi pek çok eylem ve 

söylemi [10] ile laikliğe inanmadığını defalarca göstermiştir. ) 

*** 

Bu kadar canlı olay gözümüzün önünde yaşanmışken ve bu denli deneyimimiz varken, CHP’yi 

yönetenler halen önümüze şu masalı koyabilmektedirler: 

“Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olmasın diyenlere soruyorum: 

Kılıçdaroğlu dürüst olduğu için mi aday olmasın? 

Kılıçdaroğlu hırsız olmadığı için mi aday olmasın? 

Kılıçdaroğlu rüşvet alıp vermediği için mi aday olmasın?” 

Sanki, geri kalan CHP’liler dürüst değil, hırsızdırlar ve rüşvet alıp verirler! 

Konulan ölçüye bakar mısınız? 

Şu kafalara bir bakar mısınız!? 

Sıradan bir insanda olması gereken vasıflar, Cumhurbaşkanlığı için yeterli görülmektedir. 

Bir de utanmadan Erdoğan’ın diplomasını arıyorlar… 

*** 

Oysa; Türkiye Cumhuriyeti’ne Cumhurbaşkanlığı yapacak olan kişide, daha başka yeteneklerinin 

yanında; bilgi, birikim, deneyim, kararlılık, güven verici kişilik, karizma, liderlik, laiklik ilkesini 

benimseme, hukukun üstünlüğüne inanma, kurtuluşu ve kuruluşu gerçekleştiren atalarımıza saygı, 

ülke çıkarlarını her şeyin üzerinde görme ve gözetme, gerektiğinde fedakarlık etme gibi bir sürü 

erdem ve özelliklerin olması gerekiyor… 

*** 

Ve bu nedenle o kişi asla ve asla Bay Kemal değildir, olamaz da… 

Deneyimlerle sabittir ki: 

Bay Kemal ile Erdoğan’ın karşısında seçim kazanmak olanaklı değildir. 
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Bay Kemal mı R. Tayyip Erdoğan mı seçeneği ile seçime gitmek; “kırk katır mı kırk satır mı” deyimi ile 

anlatılan çıkmaz içerisine düşmektir… 

Karanlık bir çukurda debelenmektir. 

Bu yüzden; CHP, Cumhurbaşkanı adayını bütün partililerin katılacağı bir ön seçimle, 6’lı Masa da, 

bütün kamuoyu yoklamaları ve anket şirketlerine yaptıracağı özenli bir çalışma sonunda; 

katılımcıların çoğunluğunun teveccühü ile belirlemelidir. 

Bunun için vakit henüz geçmiş değildir… 
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“AZGIN AZINLIK”!.. 

Ekim 2019’da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, davet edildiği Fransa’nın Strasburg kentinde düzenlenen 

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinde konuştu. 

İBB Başkanlığı Seçimleri’nin iptal edilmesini eleştirdi ve özetle; “seçimle gelenin seçimle gitmesi 

gerektiğini” savundu.1 

Bunu duyan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 

“Avrupa’ya gidip Türkiye’yi şikayet eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana 

ödetecek. Bu iş o kadar bedava değil”2 sözleri ile İmamoğlu’nu hedef tahtasına yerleştirdi. 

İmamoğlu da bu eleştiriye karşılık: 

“Ben lafa bakarım laf mı diye, bir söyleyene, adama bakarım adam mı diye… 31 Mart’ta seçimi iptal 

edenler ahmaktır…”3 dedi. 

*** 

Bu diyalogta Soylu’nun İmamoğlu’na “aptal” dediği, buna karşılık İmamoğlu’nun da Soylu’ya aynı 

sözcükle karşılık verdiği tartışmasızdır. 

Lakin İmamoğlu, “iptal ettirenler ahmaktır” diyecek yerde dil sürçmesi sonucu; “iptal edenler 

ahmaktır” demiştir. 

 
1 https://www.ibb.istanbul/arsiv/36019/baskan-imamoglu-strasburgda-konustu-istanbul 

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

3 https://www.youtube.com/watch?v=oFvxiBCCs_k&ab_channel=euronews%28T%C3%BCrk%C3%A7e%29 

https://www.ibb.istanbul/arsiv/36019/baskan-imamoglu-strasburgda-konustu-istanbul
https://www.youtube.com/watch?v=POtmASznUJk
https://www.youtube.com/watch?v=oFvxiBCCs_k&ab_channel=euronews(T%C3%BCrk%C3%A7e)
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Seçimleri iptal eden ise Yüksek Seçim Kurulu’dur, ettiren AKP’dir. 

Nitekim, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye 

Başkanlığı seçiminin iptali ve yenilenmesi ile ilgili Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) yaptığı 

olağanüstü itiraz başvurusunu bir basın toplantısı ile açıklamıştı.4 

Hatta itiraz gerekçesini açıklarken; “Hiçbir şey olmasa bile kesin bir şey olmuştur” diyerek5 bayağı 

komik bir duruma da düşmüştü… 

*** 

Cumhuriyet Savcılığına başvurarak yargı sürecini başlatan eski YSK Başkanı Sadi Güven’dir.6 

Güven, İmamoğlu’nun, “iptal ettirenler ahmaktır” diyecek yerde “iptal edenler ahmaktır” 

demesinden yola çıkılarak, İmamoğlu’nun aynı zamanda da yargı görevi yapan “heyete hakaret” 

ettiğini ileri sürüp, cezalandırılmasını istemiştir. 

Ve sonuçta: 

İmamoğlu’na; “YSK başkanına ve üyelerine hakaret ettiği” iddiasıyla 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi 

yasak cezası verilmiştir.7 

Doğal olarak verilen karar ile kararı veren yargıcın durumu da tartışılmaya8 başlanmıştır… 

*** 

Tipik Türkiye klasiğidir: 

Kamuoyunda bu kararın “hukuki niteliği” yeterince tartışılmadan, doğrudan “siyasi sonuçları” 

tartışılmaya başlanmıştır. 

Kimilerine göre, Erdoğan’ın okuduğu şiir nedeniyle İBB Başkanlığı görevinden alınması ile sonuçlanan 

sürecin bir benzeri yaşanmakta olduğu için bunun sonuçlarından İmamoğlu ile Millet İttifakı 

yararlanır; kimilerine göre seçimlere birkaç ay kala, İBB AKP’nin eline geçer ve bu durumdan Erdoğan 

ile Cumhur İttifakı kazançlı çıkarlar. 

Kimileri ise bu kararla “mağdur” duruma düşürülen İmamoğlu’na Cumhurbaşkanlığı yolunun 

açıldığını, kimileri Kılıçdaroğlu’nun ciddi bir rakibinden kurtulduğunu savunuyorlar. 

 
4 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-ak-partiden-istanbuldaki-secim-sonuclarina-iliskin-onemli-

aciklamalar-41185425 

5 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-ak-partiden-istanbuldaki-secim-sonuclarina-iliskin-onemli-

aciklamalar-41185425 

6 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/eski-ysk-baskani-sadi-guvenden-ekrem-imamoglu-aciklamasi-o-

sozlerini-savciliga-ben-bildirdim-1929840 

7 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/son-dakika-imamogluna-siyasi-yasak-karari-istanbullu-iradesine-

sahip-cikiyor-2012275 

8 https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/ekrem-imamogluna-ceza-veren-hakimle-fotografi-cikan-akpli-

yonetici-konustu-ev-alacakti-2012797 

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-ak-partiden-istanbuldaki-secim-sonuclarina-iliskin-onemli-aciklamalar-41185425
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-ak-partiden-istanbuldaki-secim-sonuclarina-iliskin-onemli-aciklamalar-41185425
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-ak-partiden-istanbuldaki-secim-sonuclarina-iliskin-onemli-aciklamalar-41185425
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-ak-partiden-istanbuldaki-secim-sonuclarina-iliskin-onemli-aciklamalar-41185425
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/eski-ysk-baskani-sadi-guvenden-ekrem-imamoglu-aciklamasi-o-sozlerini-savciliga-ben-bildirdim-1929840
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/eski-ysk-baskani-sadi-guvenden-ekrem-imamoglu-aciklamasi-o-sozlerini-savciliga-ben-bildirdim-1929840
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/son-dakika-imamogluna-siyasi-yasak-karari-istanbullu-iradesine-sahip-cikiyor-2012275
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/son-dakika-imamogluna-siyasi-yasak-karari-istanbullu-iradesine-sahip-cikiyor-2012275
https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/ekrem-imamogluna-ceza-veren-hakimle-fotografi-cikan-akpli-yonetici-konustu-ev-alacakti-2012797
https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/ekrem-imamogluna-ceza-veren-hakimle-fotografi-cikan-akpli-yonetici-konustu-ev-alacakti-2012797


 

 

14 

Karar açıklandığında; Kılıçdaroğlu’nun Almanya’da bulunması ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral 

Akşener’in sıcağı sıcağına İstanbul’a gidip, Saraçhane’de İmamoğlu ile birlikte sahneye çıkmasını da İYİ 

Parti-İmamoğlu ittifakının önemli bir hamlesi olarak yorumluyorlar. 

Kısaca, ağzı olan işine geldiği gibi konuşuyor… 

Çoğu boş konuşuyor, zira yorumların hepsi aynı anda doğru olamaz!.. 

*** 

Ben bu makalede daha önemli gördüğüm, olayın “hukuki” yanını irdelemek istiyorum. 

Önce TDK Sözlüğüne bakıp “ahmak” sözcüğünün ne anlama geldiğini öğrenelim: 

Bön, budala, aptal sözcükleri ile eş anlamlı olan “ahmak” sözcüğü:Aklını gereği gibi 

kullanamayanlara söylenir.9 

O halde, bir kişi gerçekten aklını gereği gibi kullanamıyorsa, ona “ahmak” demek suç olabilir mi? 

Bence olamaz.; günlük konuşmalarımızda sıkça kullandığımız bu ifadeyi, “nezaket dışı” kabul etmek 

daha uygundur. 

Zira hırsıza, “hırsız” demek nasıl suç değilse, aklını gereği gibi kullanamayana da “ahmak” demek, suç 

olmamalıdır! 

Peki, aklını gereği gibi kullanana “ahmak” demek suç mudur? 

Bana göre; bunu da suç olarak kabul etmemek daha isabetlidir; zira bu sözcük “şeref ve 

saygınlığı” rencide edici boyutta değildir. 

“Ahmak” sözcüğünün “kaba ifade” veya “ağır eleştiri” olarak ele alınıp “ifade özgürlüğü” 

kapsamında değerlendırılması pekala mümkündür. 

Ne var ki, uygulama böyle değildir… 

Yargıtay, “ahmak” sözünü hakaret suçu kabul etmektedir… 

*** 

Şimdi gelelim hukuki irdelemeye: 

Bir eylemin (söz-fiil) cezalandırılacak bir “suç” oluşturması için diğer unsurların10 yanında “manevi 

unsur”unun da bulunması gerekmektedir. 

 
9 https://sozluk.gov.tr/ 

10 Bir eylemin cezalandırılacak bir suç teşkil etmesi için belli unsurların mevcut olması gerekir. Suçu oluşturan 

temel unsurlar, kanuni unsur (kanunda yazılı olması), maddi unsur (tarif edilen eylemin gerçeklemesi), hukuka 
aykırı olması ve manevi unsurdur. 

https://sozluk.gov.tr/
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“Manevi unsur”dan, fiilin “kasten”11 veya “taksir”le12 işlenip işlenmediğinin belirlenmesi anlaşılır. 

Bundan sonrasını anlamak için hukukçu olmaya gerek yoktur. 

Yargıtayımız, “ahmak” sözcüğünü hakaret kabul ettiğine göre; Süleyman Soylu’nun Ekrem 

İmamoğlu’na karşı bu sözü sarf etmesi suçtur ve TCK m.125 uyarınca hapis cezası yaptırımına 

bağlanmıştır.13 

Aynı şekilde, İmamoğlu’nun konuşmasının bütünlüğünden anlaşıldığına göre; kendisine “ahmak” 

diyen Soylu’yu kastederek karşılık verdiği açıktır ve onun da aynı madde uyarınca cezalandırılması 

gerekmektedir. 

Ne var ki, bu olayda “karşılıklı hakaret” söz konusu olduğundan, TCK m.129/3’e göre her ikisine 

verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi ceza vermekten de vazgeçilebilir…14 

Olması gereken budur… 

*** 

Şimdi gelelim zurnanın “zırt” dediği yere: 

 
11 Kasıt, bilerek, isteyerek güdülen amaç, istektir. 

12 Taksir, ceza hukuku anlamında “dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun 

kanunî tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir”. Ceza kanununda açıkça 
belirtilmediği sürece taksirli hareketle işlenen bir fiilden dolayı kimse cezalandırılamaz. 

13 TCK m.125: (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu 

isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar 
hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. 
Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir. 
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada 
belirtilen cezaya hükmolunur. 
(3) Hakaret suçunun; 
a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı, 
b) Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya 
çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı, 
c) Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle, 
İşlenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz. 
(4) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/15 md.) Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda 
biri oranında artırılır. 
(5) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/15 md.) Kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine 
görevlerinden dolayı hakaret edilmesi hâlinde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş 
sayılır. Ancak, bu durumda zincirleme suça ilişkin madde hükümleri uygulanır. 

14 TCK m.129- (1) Hakaret suçunun haksız bir fiile tepki olarak işlenmesi halinde, 

verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir. 
(2) Bu suçun, kasten yaralama suçuna tepki olarak işlenmesi halinde, kişiye ceza verilmez. 
(3) Hakaret suçunun karşılıklı olarak işlenmesi halinde, olayın mahiyetine göre, 
taraflardan her ikisi veya biri hakkında verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi, 
ceza vermekten de vazgeçilebilir. 
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.5237.pdf 

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.5237.pdf
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İmamoğlu’nun sözlerinin muhatabı Süleyman Soylu iken, davaya bakan mahkeme, şikayete bağlı 

kalarak, suçun mağduru YSK başkan ve üyelerini kabul edip, “zincirleme suç”15 hükümlerini 

uygulamış ve sanığı (TCK m.125/3-a maddesi uyarınca) toplamda 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ile 

cezalandırıp, “siyasi yasak” uygulanması kapısını da aralamıştır. 

Buna itirazım vardır: 

Mahkeme, suçun oluşması için “manevi unsur”un gerçekleşip gerçekleşmediğini tartışmamış ve 

dosyaya sunulan uzman bilirkişi görüşleri ile tanık beyanları üzerinde özenli bir inceleme 

yapmamıştır. Şöyle ki: 

Ekrem İmamoğlu’nun “ahmak” sözcüğünü kime karşı kullandığını defalarca söylemiş YSK başkan ve 

üyelerini kastetmediğini, kamuoyu ile paylaşmıştır. 

“Ahmak” sözcüğünü iki kez kullandığı konuşmasında; YSK üyelerine “hakaret” etme amacı 

gütmediğini, tam aksine Süleyman Soylu’ya “ahmak” dediğini ifade etmiştir. 

Bu konuda en küçük bir şüphe kalmamıştır. 

İmamoğlu’nun bu savunmalarına değer verilmemiş olmasını anlamak mümkün değildir. 

Sonuç olarak; suçun manevi unsuru oluşmadığı için ilk derece mahkemesinde sanık hakkında beraat 

kararı verilmesi gerekirdi. 

Bu nedenlerle kararın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi veya Yargıtay’da bozulacağına kesinlikle 

inanıyorum… 

*** 

Bu gelişmeler karşısında, gerek muhalefetin ve gerekse sağduyu sahibi yurttaşların “Yargının siyasete 

alet edildiği” şeklindeki yakınmaları haklı ve yerindedir. 

Ben de aynı görüşü paylaşıyorum. 

Gerçekten de AKP iktidarları döneminde, Türk Yargısı “bağımsızlığını ve tarafsızlığını” iyice yitirmiştir. 

Bu konudaki görüşümü, İmamoğlu davasında yaşananlara değil, İsmailağa Cemaati’nin bir kolu olan 

Hiranur Vakfı yöneticileri hakkında iki yıl önce açılan “6 yaşındaki çocuk istismarı davası”nda yaşanan 

gelişmelere dayandırıyorum. 

Diyorum ki: 

O davada, tutuklamayı gerektiren bir durum yoksa sanıklar iki yıl sonra neden tutuklandılar? 

 
15 Zincirleme suçta, aynı suçun birden fazla işlenmesi durumunda, bir cezaya hükmedilir. Ancak bu ceza, dörtte 

birinden dörtte üçüne kadar artırılır. 
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Tutuklanmaları gerekiyorsa ki bana göre gerekiyor, zira ortada “çocuğun cinsel istismarı”, 

“özgürlükten alıkoyma”, “resmi belgede sahtecilik” gibi birden çok suç vardır, neden “tutuklama” 

tedbirini iki yıl gecikme ile alınmıştır?16 

Biliyoruz ki, tutuklama tedbiri, sanıkların kaçması veya delilleri karartması olasılığına karşı alınır. 

Bu davanın sanıkları, mağdure çocuk yerine 21 yaşındaki bir kadını kemik testine sokarak 

zaten delilleri karartma girişiminde bulunmuşlardı. 

Tanıklara baskı yaparak, onları yönlendirmeleri de olasılık içerisindedir. 

Mağdurenin kardeşlerinin televizyonlara yansıyan beyanlarından bellidir. 

Dolayısıyla daha baştan tutuklanmaları hukuka uygun olandı ve ne yazık ki bu yapılamadı. 

Peki, neden yapılamadı? 

Sanıklar neden şimdi tutuklandılar? 

Hiç kuşku yok ki, kamuoyu (veya siyasi iktidar) baskısına direnemeyen Mahkeme, bu aşamada hiç 

gerekmediği halde, tutuklama tedbirini uygulamak zorunda kalmıştır. 

İş öyle bir noktaya gelmiştir ki, utancından yerin dibine girmesi gereken Mahmut Efendi Cemaati 

üyeleri bile, bu menfur olay karşısında tepkilerini dile getiren sade vatandaşları “azgın azınlık” olarak 

niteleyip, Kartal Adliyesi önüne protesto etmeye kadar işi götürmüşlerdir. 

Cemaat üyesi Recep Konuk: 

“Bir takım iftiralarla, bir takım baskılarla olayı bu şekilde yansıtarak ‘tarikatlar kötüdür, cemaatler 

kötüdür’ algısını asla kabul etmediğimizi beyan etmek istiyoruz. Bu filmi daha önce izlettiler bize” 

sözleri ile17 “kamuoyu baskısı” gerçeğini dile getirmiştir… 

*** 

Şimdi cevap verin bakalım! 

Baskı nedeniyle karar veren Mahkemeye “bağımsız ve tarafsız mahkeme” denebilir mi?.. 

*** 

Mahkemeler, “bağımsız ve tarafsız” olmazsa “adalet” yerine getirilebilir mi? 

Mahkemeler “adil” karar vermezlerse, Devlet temelinden sarsılmış olmaz mı? 

Devletin temeli adalet değil miydi?.. 

 
16 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/6-yasindaki-cocuga-cinsel-istismar-saniklari-tutuklandi-608240h.htm 

17 https://www.yeniakit.com.tr/video/mahmut-efendi-cemaatinden-aciklama-bu-filmi-daha-once-izlettiler-

bize-72811.html 

https://www.yenicaggazetesi.com.tr/6-yasindaki-cocuga-cinsel-istismar-saniklari-tutuklandi-608240h.htm
https://www.yeniakit.com.tr/video/mahmut-efendi-cemaatinden-aciklama-bu-filmi-daha-once-izlettiler-bize-72811.html
https://www.yeniakit.com.tr/video/mahmut-efendi-cemaatinden-aciklama-bu-filmi-daha-once-izlettiler-bize-72811.html
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SAPIKLIK “İSLÂMİ DEĞER” MİDİR? 

Takvimler 29 Şubat 2004’ü gösteriyordu. 

6 yaşında koca (ayı)ya verilen H.K. Gümüşel o günü şöyle anlattı: 

“Annem saçlarımı taradı; babam elimden tuttu, diğer elimde bebeğim vardı, alt kattaki medreseye 

indik. Orada tanımadığım iki adam daha vardı. Babam müride Kadir İstekli ile nikahımızı kıydı. O iki 

adam nikah şahidimiz oldu.”1 

Türkiye gündemine oturan H.K.G’nin hikayesi böyle başladı işte. 

Bir gün sonra olanları şöyle ifade etti: 

“Abim beni Kadir’in odasına götürdü. Kadir bana, ‘oyun oynayalım mı’ dedi. Mindere yüzüstü 

yatmamı istedi. Fermuar sesi duydum. Ayaklarımda bir şeyler hissettim. Bana bizim evlendiğimizi 

söyledi.” 

H.K.G, anlatmaya devam etti: 

 
1 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/turkiyeyi-sarsan-istismar-skandalinda-yeni-gelisme-hkgnin-tum-

ifadesininin-ayrintilari-ortaya-cikti-2010690 

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/turkiyeyi-sarsan-istismar-skandalinda-yeni-gelisme-hkgnin-tum-ifadesininin-ayrintilari-ortaya-cikti-2010690
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/turkiyeyi-sarsan-istismar-skandalinda-yeni-gelisme-hkgnin-tum-ifadesininin-ayrintilari-ortaya-cikti-2010690


 

 

19 

“İstismar 7-8 yaşlarında iken Sakarya’da devam etti… 2012’de 14 yaşında rahatsızlanınca beni kadın 

doğum polikliniğine götürdüler. Orada annem doktorla konuşurken evli olduğumu ağzından 

kaçırdı. Savcılık kemik testi istedi. Yerime başkası kemik testine girdi… Dosya kapatıldı.” 

Dosya kapatıldı, evet evet dosya kapatıldı… 

*** 

Çocuk yaşta gelin olan H.K.G, sosyal hikaye anlatma platformu Wattpad’de2 bir abla ile tanışıp 

arkadaş oldu ve ona hikayesini anlattı. Abla ona: 

”Devlete sığın, devlet seni korur” dedi. 

Çok doğru, olması gereken zaten budur… 

*** 

Takvimler 2020 yılını gösteriyordu. 

O genç gelin, doğruca Devlete geldi. 

Devlet bu işe acaba ne diyecek? 

Onu da Mayıstan sonra başlayacak duruşmalarla öğreneceğiz. 

Hüküm, kesinlikle seçimlerden sonraya kalacak!.. 

*** 

Ama ben bugünden First Lady Emine Erdoğan’ın bu işe ne dediğini söyleyebilirim: 

“Çocuk istismarı insanlık dışı bir suçtur, sapkınlıktır…Bu suçu işleyen, göz yuman, sessiz kalan 

herkes hesap vermelidir. Sürecin ben de takipçisi olacağım” dedi. 

Son sözü her zaman olduğu gibi herhalde Reis söyler. 

Bakalım o bu işe ne der!.. 

*** 

Daha önce kız çocuklarının evliliği için “bluğ çağına eriştiğinde” diyen Diyanet, suskunluğunu bozdu: 

“Reşit olmayan evlenemez” vurgusunun yapıldığı güzel bir açıklama3 yaptı. 

Diyanet’e göre bluğ çağı kızlarda 9, oğlanlarda 12 olarak belirlenmişti… 

 
2 https://www.wattpad.com/?locale=tr_TR 

3 Diyanet’in açıklamasında: “İslam’a göre, bireylerin hem fiziksel hem de ruhsal olgunluğa erişmeden, aile 

kurmanın anlam ve sorumluluğunu idrak edecek rüşt yaşına gelmeden evlendirilmeleri söz konusu olamaz” 
denildi. 
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/diyanetten-gunler-sonra-hiranur-vakfindaki-cocuk-istismarina-iliskin-
aciklama-2010130 

https://www.wattpad.com/?locale=tr_TR
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/diyanetten-gunler-sonra-hiranur-vakfindaki-cocuk-istismarina-iliskin-aciklama-2010130
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/diyanetten-gunler-sonra-hiranur-vakfindaki-cocuk-istismarina-iliskin-aciklama-2010130
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Söylentilere göre, Diyanet’te çok sayıda İsmailağa mensubu var. 

Buna rağmen, bu açıklamayı yapabildiler. 

Tebrikler… 

*** 

12.10.2004 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Türk Ceza Kanununa göre, küçük 

yaştaki kızların anne-babalarının rızası olsa bile evlendirilmeleri suçtur. 

Cezası da bayağı ağırdır.4 

Böyle bir sapıklığa ilk defa tanık olmuyoruz ki.5 

Son 20 yılda 440 bin çocuğun doğum yaptığı gerçeği, kayıtlarımızda duruyor. 

Sadece 5 ay içerisinde İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Hastanesine 15 yaşından küçük 115 hamile 

çocuğun getirildiği ortaya çıktı. 

Buna karşı ne yapıldı? 

Hiçbir şey… 

Kuran Kurslarında erkek çocuklara yapılan taciz ve tecavüzleri6 de hesaba katarsak, karnemizin ne 

kadar kırık olduğunu ve insan yüzüne çıkamaz halde olduğumuz anlaşılır… 

*** 

Filozofların ve alanında uzman ilahiyatçıların aksine olan görüşlerine rağmen: 

Deniyor ki, Kuran (Talak Suresi 4. Ayet) kız çocuklarının velilerinin izni ile evlenmelerine izin veriyor.7 

Bu ayetten böyle bir anlamı nasıl çıkarıyorlarsa artık! 

Diyorlar ki, Peygamberimiz Hz. Muhammed Aişe anamızı 6 yaşında iken eş olarak aldı ve 9 yaşına 

gelince de cinsel ilişkiye girdiler! 

 
4 Türk Ceza Kanunu’na göre, suç tarihinde 12 yaşını tamamlamamış olan bir çocuğa cinsel istismar hapisle 

cezalandırılır. 103/2. maddeye göre verilecek ceza 18 yıl hapistir. Sanığın, mağdurenin “öğretmeni, eğiticisi vb. 
gibi” biri olduğunda 103/3-d madde uyarınca cezası yarı oranında artırılır. Sanık mağdureye karşı farklı 
zamanlarda sergilenen birden fazla hareketle ve bir suç işleme kararı icrası ile suçu işlerse cezası dörtte bir 
oranında artırılır. Böylece verilecek ceza 33 yıl 9 ayı bulur. Suça azmettiren veya iştirak eden (anne-baba) de 
aynı şekilde cezalandırılır. 
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.5237.pdf 

5 https://www.sozcu.com.tr/2022/yazarlar/yilmaz-ozdil/bebek-gelin-7521744/ 

6 https://www.cnnturk.com/haberleri/cocuk-tecavuz 

7 Talak Suresi 4. Ayet: 

“Kadınlarınız içinden âdetten kesilmiş olanlarla, henüz âdetini görmemiş bulunanlardan eğer şüphe ederseniz 
(iddetlerinin nasıl olacağında tereddüt ederseniz), onların bekleme süresi üç aydır. Gebe olanların bekleme 
süresi ise, yüklerini bırakmaları, doğum yapmalarıdır. Kim Allah’tan korkarsa, Allah ona işinde bir kolaylık verir.” 

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.5237.pdf
https://www.sozcu.com.tr/2022/yazarlar/yilmaz-ozdil/bebek-gelin-7521744/
https://www.cnnturk.com/haberleri/cocuk-tecavuz
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Diyorlar ki, çocuk yaştaki kızlarla evlenmek sünnettir ve İslâm’a uygundur! 

Ve yine savunuluyor ki: 

İsmailağa Cemaati Peygamberimiz dönemindeki gibi (sünnete uygun) olan bir yaşam tarzını 

benimsemiştir; Hiranur Vakfı da bu Cemaatin bir kolu olduğuna göre bu yaşananlar tamamı caizdir!.. 

Bu yüzden de kopartılan kızılca kıyamet, aslında “İslâm’a bir saldırı”dır! 

Ve yine diyorlar ki, asıl bu tür haberleri yapanları yargılamak gerekir!.. 

Bu saçma görüşleri savunanlardan en göze batan alim: 

Gaziosmanpaşa İmam Hatip Lisesi mezunu olup, Marmara Üniversitesi’nin İlâhiyat Fakültesinde bir 

yıllık eğitim aldıktan sonra, Mekke Umm Al-Qura Üniversitesi’ne geçiş yaparak, orada “usül-u fıkıh” 

bölümünden mezun olan ve halen Sosyal Doku Vakfı Başkanlığını yapan Oflu Nurettin Yıldız8 adlı 

tarikat lideri gelmektedir. 

Bir de onu dinleyelim, bakalım 2013 yılında neler söylemişti. 

Hadi doğru 8 numaralı dipnottaki videoyu izlemeye… 

*** 

Son derece açıktır ki, temel sorunumuz; çocuk yaştaki evliliklerin normal görülmesindedir. 

Peki, böyle düşünenlerin referansı nedir? 

Türk kültüründe kadınların ve çocukların özel ve saygın bir yeri9 olduğunu biliyoruz. 

O halde, Türkiye Cumhuriyeti’nin debelendiği bu bataklığa ne zaman ve nasıl düştüğünü araştırıp 

bulmak zorundayız. 

Başka çıkış yolumuz yoktur… 

Konunun uzmanları, çocuk yaşta kızların evlendirilmesi geleneğinin “Emevi İslâmı”ndan geldiğini 

savunuyorlar.10 

 
8 https://www.internethaber.com/7-yasindaki-kiz-25-yasindaki-erkekle-evlenebilir-6-yasindaki-kizla-tt-olan-

nurettin-yildiz-videosu-video-galerisi-2281438.htm 
9 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/776180 

10 Bu konu ile ilgili alanında uzman üç ilahiyatçı profesörün görüşlerini içeren videoları izlemenizi öneriyorum: 

Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk 
https://www.youtube.com/watch?v=1gvb12fiuzI&feature=youtu.be&ab_channel=rredanbluee 
Prof. Dr. Mustafa Öztürk 
https://www.youtube.com/watch?v=FEPdAtZfFcg&ab_channel=Mustafa%C3%96zt%C3%BCrkAr%C5%9Fivi 
Prof. Dr. Abdülaziz Bayandır 
https://www.youtube.com/watch?v=8-iAhdRzf_g&ab_channel=FetvaNet 

https://www.internethaber.com/7-yasindaki-kiz-25-yasindaki-erkekle-evlenebilir-6-yasindaki-kizla-tt-olan-nurettin-yildiz-videosu-video-galerisi-2281438.htm
https://www.internethaber.com/7-yasindaki-kiz-25-yasindaki-erkekle-evlenebilir-6-yasindaki-kizla-tt-olan-nurettin-yildiz-videosu-video-galerisi-2281438.htm
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/776180
https://www.youtube.com/watch?v=1gvb12fiuzI&feature=youtu.be&ab_channel=rredanbluee
https://www.youtube.com/watch?v=FEPdAtZfFcg&ab_channel=Mustafa%C3%96zt%C3%BCrkAr%C5%9Fivi
https://www.youtube.com/watch?v=8-iAhdRzf_g&ab_channel=FetvaNet
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Emeviler ve ardılları, iktidarlarının sorunsuz sürekliliğini sağlamak için dini siyasallaştıran ve içerisine 

bir sürü “hurafe”yi Tanrı’nın emirleri olarak sokuşturan bu anlayışın etkileri, gün geçtikçe azalacak 

yerde, tam aksine giderek daha da artmaktadır… 

O bakımdan 10 numaralı dipnot altındaki videoları mutlaka izleyerek okumaya öyle devam edelim… 

*** 

İslâm’da “evlilik yaşı” ile ilgili ilahiyatçı üç profesörün görüşlerini dinlediniz. 

Bu görüşlerden ortaya çıktığına göre 6 yaşında evliliğin İslâm’la bir ilgisi yoktur. 

O halde, İsmailağa Cemaati’nin önemli adamlarından (Şeyhlerinin tarifi ile hoca fabrikası) Yusuf Ziya 

Gümüşel’in, eleştirilere karşı yapmış olduğu savunmayı11 açıkça din istismarı olarak kabul etmek 

gerekecektir. 

Eleştirilerin “İslâm’a saldırı” olduğu şeklindeki savunma, işledikleri suçu örtme 

amacıyla dini kullandıklarının açık ve çarpıcı bir kanıtıdır. 

*** 

Mağdur H.K.G’nin Cumhuriyet Savcılığına verdiği dilekçe12 paylaşıldı. 

Suç tarihi 19.02.2004 olarak belirtildikten sonra: 

“Altı yaşımda dini nikahla evlendirildim. Altı yaşımdan itibaren resmi nikahım kıyılana kadar her 

gün tecavüz etti bana eşim” dedi 

İnsan olanın, bu sözleri dinlerken bile yüzünün kızarması, başından aşağıya sular döküldüğünü 

hissetmesi gerekir. 

H.K.G. bu dilekçeyi savcılığa ancak 14 yaşına geldiği 2012 yılında verebiliyor. 

Savcı ise, takipsizlik kararı verebiliyor. 

Ona da kocaman bir “aferin”! 

Tarikatın, bunun nasıl “başardığını” ilgili savcı hakkında başlatılan soruşturmanın sonunda 

öğrenebileceğiz… 

*** 

 
11 Yusuf Ziya Gümüşel: “03.12. 2022 tarihinde BirGün gazetesi ve internet sitesinde Timur Soykan imzasıyla 

yayınlanan haber, şahsımı ve ailemizi hedef göstererek yargılanması başlamamış bir davadaki yalan iddiaları 
yayınlayarak bunun üzerinden İslami değer ve yargılara sahip insanları tahkir etmeye yönelik tezgâhlanmış 
bir projenin ürünüdür.” ifadelerini kullandı. 
https://www.yenicaggazetesi.com.tr/6-yasindaki-kizini-evlendiren-seyh-konustu-tehditler-savurdu-
606001h.htm 

12 https://www.diyekonustu.com/turkiye-yi-ayaga-kaldiran-olay-el-yazili-dilekceyle-basvurdu-6-yasimdan-

resmi-nikahi-olana-kadar-her-gun-tecavuz-etti/6630/ 

https://www.yenicaggazetesi.com.tr/6-yasindaki-kizini-evlendiren-seyh-konustu-tehditler-savurdu-606001h.htm
https://www.yenicaggazetesi.com.tr/6-yasindaki-kizini-evlendiren-seyh-konustu-tehditler-savurdu-606001h.htm
https://www.diyekonustu.com/turkiye-yi-ayaga-kaldiran-olay-el-yazili-dilekceyle-basvurdu-6-yasimdan-resmi-nikahi-olana-kadar-her-gun-tecavuz-etti/6630/
https://www.diyekonustu.com/turkiye-yi-ayaga-kaldiran-olay-el-yazili-dilekceyle-basvurdu-6-yasimdan-resmi-nikahi-olana-kadar-her-gun-tecavuz-etti/6630/
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Şimdi gelelim vakıf örtüsü altında örgütlenen13 tarikat ve cemaatlerin, devlet ile olan mali ve sosyal 

ilişkilerine: 

Ülkemizde 400’den fazla cemaat ve tarikat faaliyet halindedir; ana damar olarak 40 civarında tarikat 

vardır. 

2004’ten bu yana bu dinci vakıf ve cemaatlere 12 milyardan fazla yardım yapılmıştır. 

Kamu binaları bu tür vakıflara 49 yıllığına tahsis edilmektedir. 

“Gıda bankacılığı” kuran vakıflara, önemli miktarda vergi muafiyeti sağlanmaktadır. 

Para toplamak amacıyla kurulan vakıf derneklerine “kamu yararına çalışan dernek” statüsü verilerek, 

izinsiz bağış toplamaları olanaklı hale getirilmiştir. 

4500 öğrenci yurdunun 3350’si vakıf ve derneklere aittir… 

2018 yılı itibariyle sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi; vakıf, dernek, okul, okul spor salonlarına 

yaptığı desteğin toplam tutarı: 847 milyon 592 bin 858 lira, 27 kuruştur.14 

*** 

Son bir video kaydı izleterek bu haftaki yazımın dua bölümüne geçeceğim. 

Lütfen bu videoyu15 da izleyiniz… 

*** 

Yüceler yücesi olan Sevgili Allah’ım; 

Sen bu sapkın kullarına doğru yolu göster, doğru yoldan sapanları ıslah eyle! 

Sonra ne yapacağını bilirsin! 

Amin… 

 
13 https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/ataturkun-kapattigi-tarikatlar-son-20-yilda-vakif-kimligiyle-yeniden-

dogdu-akp-karanligi-ulkeyi-boguyor-2010233 

14 https://www.odatv4.com/guncel/istanbul-belediyesi-bakin-hangi-vakiflari-besliyor-28011939-154828 

15  https://fb.watch/hi-ZzVy_PH/?mibextid=2Rb1fB 

https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/ataturkun-kapattigi-tarikatlar-son-20-yilda-vakif-kimligiyle-yeniden-dogdu-akp-karanligi-ulkeyi-boguyor-2010233
https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/ataturkun-kapattigi-tarikatlar-son-20-yilda-vakif-kimligiyle-yeniden-dogdu-akp-karanligi-ulkeyi-boguyor-2010233
https://www.odatv4.com/guncel/istanbul-belediyesi-bakin-hangi-vakiflari-besliyor-28011939-154828
https://fb.watch/hi-ZzVy_PH/?mibextid=2Rb1fB
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İKİNCİ YÜZYILA GİRERKEN!.. 

3 Aralık 2022 günü Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda CHP’nin “İkinci Yüzyıl Vizyon ” 

1toplantısı yapıldı. 

Toplantıda konuşulanlardan yola çıkarak “vizyon” sözcüğünün anlamını bulmak kolay değil. 

Ama “vizyon” sözcüğünün anlamına bakarak, toplantıda ne konuşulduğunu ve toplantının amacının 

ne olduğunu anlamak mümkündür. 

“İkinci yüzyıla çağrı toplantısı”nda Kılıçdaroğlu’nun “köklü değişim” vurgusu dikkatimi çekti. 

Kılıçdaroğlu, “köklü değişim” ile ne anlatmak istendiği açıklanmadı. 

Bay Kemal, “Köklü değişim” yerine, “devrim”2 sözcüğünü de kullanabilirdi. 

Nedense bu iddialı sözcüğünü kullanmaktan kaçındı… 

*** 

 
1 Vizyon, birtakım olayları görme organının yardımı olmadan (zihinsel) görme ya da algılama fenomenine 

(olgular, olaylar) ve bu fenomendeki imajlar (imgeler) bütününe verilen addır. 
Vizyon; bir kurum, firma ya da topluluğun geleceğe yönelik hedefleri hakkında bilgi vermektedir. Bir kurum, 
firma ya da topluluğun “Amacımız nedir?” ve benzeri gibi soruları yanıtladığı bölüme vizyon denilmektedir 

2 Politika biliminde devrim, tipik olarak algılanan bir baskı (politik, sosyal, ekonomik) veya politik yetersizlik 

nedeniyle halkın hükûmete karşı isyan etmesiyle açığa çıkan politik üstünlük ve organizasyon eşliğinde, 
nispeten ani gerçekleşen değişiklikler. 
Devrimler, insanlık tarihi boyunca farklı süre, yöntem ve azmettirici ideolojilerle ortaya çıkmıştır. Bir devrimin 
sonucunda kültür , ekonomi ve sosyo-politik kurumlarda “köklü değişiklikler” gerçekleşir. 
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Asıl dikkatimi çeken “70 kişilik bir kadro” ile “siyaset üstü birlik” kurulacağının ilânıydı. 

“Siyaset üstü birlik” ne demektir? 

Halkın iradesini seçilmiş siyasetçiler temsil edecekken, bir de onların üstünde “politbüro” gibi bir 

“birlik” mi oluşturulacak!? 

Siyasi iradenin üstündeki irade nasıl bir iradedir? 

Yetkisini nereden alıyor/alacak? 

Görünüşe bakılırsa, danışmanlar ordusu olan bu kurulu “tek adam” Kılıçdaroğlu yetkilendirecek… 

*** 

Yakın tarihimize baktığımızda böyle bir “üst irade”nin olduğunu görebiliyoruz. 

Meclis-i Mebusan’ı kapatan padişah iradesi, siyaset üstü değil miydi? 

Cumhuriyet’in ikinci yüzyılına girerken, Cumhuriyet öncesini çağrıştıran kavramları kullanmaya ne 

gerek var?.. 

*** 

Kılıçdaroğlu diyor ki: 

“Yönetim anlayışımızı kökten değiştirmeliyiz.” 

Yönetim anlayışını kökten değiştirmek! 

Ve devam ediyor: 

“İnandığım vizyon yolculuğundan asla geri adım atmayacağım ve vazgeçmeyeceğim.” 

Hesap vereceği bir makam olmadığına/kalmadığına göre, dediğini yapacaktır! 

Kılıçdaroğlu’nun bu ifadeleri; siyasi iradenin -bugünkü TBMM gibi- etkisiz hale getirileceğini ve asıl 

belirleyici olacak olanın “70 kişilik siyaset üstü birlik” ile onların üstündeki “tek adam” olacağını teyit 

ediyor. 

Başka bir ifade ile söylersek: Bugün “tek adam rejimi” olarak eleştirdiğimiz rejimdeki “tek adam”ı “70 

kişi”ye çıkartarak yolumuza devam edeceğiz… 

*** 

CHP’nin, Y-CHP’ye dönüştürülmesi ile yönetimin anlayışının nasıl değiştiğini yaşayarak gördük. 

O süreci kısaca özetleyip, hatırlatmakta yarar var: 

Kılıçdaroğlu ile CHP yönetimine gelen ekip, “parti içi demokrasi”yi işlevsiz hale getirip; her 

kademedeki parti yöneticilerini genel başkanın kararı ile göreve başlatılmıştır. 

Partililer ise “dur bakali n’olecak” anlayışıyla seyirci türbünlerine çekilmişlerdir. 
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Bu gidişe ses çıkartanlar, bilinen yöntemlerle tasfiye edilmiş veya küstürülmüşlerdir. 

Meydan “profesyoneller”e kalmıştır. 

Ne yazık ki, partililer, bir süre sonra kurultay delegelerinin genel merkez tarafından işaret 

edilenlerden seçilmesine de göz yummak zorunda kalmışlardır. 

Alıştılar! 

Y-CHP’de “dur bakali n’olecak”3 anlayışı artık kronikleşmiştir… 

*** 

Bu gevşeklik içerisinde iyice ele geçirilen CHP’de; milletvekillikleri, belediye başkanlıkları ve belediye 

meclis üyelikleri de genel başkana yakın olanlar arasında paylaştırılmıştır. 

Böylece “al gülüm-ver gülüm” dönemi başlamıştır. 

Kurultay delegelerini genel merkez “seçmiş”, onlar da genel başkan ile parti meclisi üyelerini 

seçmişlerdir. 

Bundan böyle, Y-CHP’de “ideolojik birlik”ten değil, “çıkar birliği”nden söz etmek daha isabetli 

olacaktır. 

Öyle bir döneme geçilmiştir ki; seçim yenilgilerinden bile “başarı hikayeleri” üretilmiştir. 

“Atatürk ilkeleri”ne yürekten bağlı, gerçek CHP’liler 12 yıl içerisinde ağır ağır dışlanmış ve tasfiye 

edilmişlerdir. 

Meydan tamamen mirasyedilere kalmıştır. 

Bu yüzden, gerçek CHP’lilerin iradesi “etkisiz eleman” hükmündedir. 

İlginçtir: CHP üyelerinde sadece gösterilen adaylara “oy verme hakkı” kalmıştır. 

Dolayısıyla, Kılıçdaroğlu iktidara geldiğinde; devletteki yönetim anlayışını “kökten değiştirirken” 

herhangi bir direnişle karşılaşmayacaktır. 

Parti üst yönetiminde gerçekleştirilen “dönüşüm” tabanda da benimsenmeye başlanmıştır… 

*** 

CHP’nin “İkinci Yüzyıl Vizyonu” konusuna ilk esaslı eleştiri4, Şam Üniversitesi Tarih Profesörü 

Mehmet Yuva’dan5 gelmiştir. 

 
3 http://www.siirparki.com/anesinoyku1.html 

4 https://www.aydinlik.com.tr/yazarlar/mehmet-yuva 

5 Mehmet Yuva, Hatay Samandağ Lisesi mezunu, Batı Almanya Frankfurt Johann Wolfgang Goethe 

Üniversitesi’nde (uluslararası ilişkiler – siyaset bilimi) okuyan, mastır ve doktorasını ABD New Hampshire ve 

http://www.siirparki.com/anesinoyku1.html
https://www.aydinlik.com.tr/yazarlar/mehmet-yuva
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“Şimdi de adını sanını duymadığımız müthiş kurtarıcı kahraman Jeremy Rifkin6 ile yatıyorlar 

kalkıyorlar. En büyük özelliği ‘Siyonist’ olmasıdır” diyerek, Kılıçdaroğlu’nun Başdanışman olarak 

seçtiği kişinin “siyonist”7 olmasına vurgu yapmıştır… 

Diğer vitrine konulan isimler de tek tek masaya yatırılacaklardır… 

*** 

Cumhuriyet gazetesi bu haberi: 

“Mesele Mustafa Kemal Atatürk’ün o büyük hayaline sahip çıkmaktır” şeklinde vermiştir. 

Oysa, Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük hayali; laik Cumhuriyet’in, “tam bağımsız” olarak sonsuza 

kadar yaşatılması ve toplumun çağdaş ülkeler seviyesine çıkartılmasıydı. 

“70 kişilik siyaset üstü birlik” aklıma Duyun-u Umumiye‘yi8 getiriyor. 

Açıklanan bu yol, çıkmaz görünüyor bizi küresel sermayenin tuzağına düşürecek. 

Demokrasi ile uzaktan yakından ilgisi bulunmayan Y-CHP’nin İkinci Yüzyıl Vizyonu’nun Atatürk’ün 

hayali ile, iktidar olduğunda zaten göreceğiz… 

Sözcü gazetesi, ise “Haydi başlıyoruz” diye manşet atmıştır. 

Bu iki büyük gazete, iç sayfalarında bu “70 kişilik siyaset üstü birlik” neyin nesidir diye bir alt başlık 

bile açmamıştır. 

 
Suriye Şam Üniversitelerinde yapan (ABD tarihi ve Kıbrıs tarihi), ABD, Kıbrıs ve Türkiye’de öğretim üyeliği yapan, 
aktif olarak da Şam Üniversitesi’nde öğretim üyeliği görevine devam eden Hataylı Tarih profesörüdür. 
Şam Üniversitesi Yüksek Dil Enstitüsü Türkçe Öğrenim Merkezi Koordinatörü’dür. Beşar Esat’ın Türkiye ziyareti 
ile Türk devlet erkanının Suriye’yi ziyaretlerinde resmi tercümanlık görevini yapmaktadır. Aydınlık gazetesi 
yazarları arasındadır. 

6 Jeremy Rifkin (d. 26 Ocak 1945), Amerikalı ekonomik ve sosyal kuramcı, yazar, konuşmacı, siyasi danışman ve 

aktivisttir. Bilimsel ve teknolojik değişikliklerin ekonomi, iş gücü, toplum ve çevre üzerindeki etkisi hakkında 
yirmi iki kitap yazmıştır. Küresel ekonomik kriz, enerji güvenliği ve iklim değişikliğinin zorluğunu ele alan uzun 
vadeli ekonomik sürdürülebilirlik planı olan “Üçüncü Sanayi Devrimi“nin baş mimarıdır. Üçüncü Sanayi Devrimi, 
2007’de Avrupa Parlamentosu tarafından resmen desteklendi. Rifkin, Almanya Şansölyesi Merkel’e de 
danışmanlık yapmıştır. 
7 Siyonizm, “İsrail Toprakları” olarak tanımlanan topraklarda bir Yahudi devletinin asırlar sonra yeniden 

kurulmasını destekleyen, savunan ve “Yahudi milliyetçiliği”ni temel alan ideolojik fikir hareketidir. 
“İsrail Toprakları”, Kenan bölgesinde bulunan ve sınırları kesin olarak belli olmayan coğrafî bölgeye Yahudiler 
tarafından verilen bir isimdir. Tanah metinleri dini ve tarihi terimleri, Kenan Diyarı; Vadedilmiş Topraklar, Kutsal 
Topraklar ve Filistin’i içeriyor. Bu bölgenin sınırlarının tanımları, İbrani Kutsal Kitabı’ndaki pasajlar arasında 
değişiklik gösterir ve Yaratılış 15, Çıkış 23, Sayı 34 ve Hezekiel 47’de özel olarak bahseder. Kutsal Kitap’ın başka 
yerlerinde dokuz kez, yerleşik topraklar “Dan’dan Beerşeba’ya” ve üç kez “Hamat’ın girişinden Mısır çayına 
kadar” olarak anılır (1 Krallar 8:65, 1. Tarihler 13:5 ve 2. Tarihler 7:8) 

8 Duyun-u Umumiye, 1881-1923 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu’nun iç ve dış borçlarını denetleyen 

kurumdur. II. Abdülhamit döneminde kurulmuştur. Sözcük, “Genel Borçlar” anlamına gelir. Düyun-u Umumiye 
kurulduğu yıldan itibaren, Osmanlı İmparatorluğu’nun ekonomik ve mali yaşamı üzerinde etkili bir rol 
oynamıştır. 
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CHP’ye gönül vermiş ve alanlarında uzmanlıkları kabul edilmiş; onlarca akademisyen ve teknokrat 

varken, küresel güçlerin uşaklığını yapan isimleri siyasi iradenin üzerinde bir yere konuşlandırmak da 

ne demek oluyor diye bir soru bile sorulmamıştır… 

*** 

Y-CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın: 

“Merkez Bankası’nın başına tüm dünyanın saygı duyduğu bir isim atayacağız” sözlerinden bu ismin, 

Türk mü yabancı mı olduğunu anlayabildiniz mi? 

İkinci bir Kemal Derviş olayını tekrar mı yaşayacağız sorusu ortada kalmıştır. 

Gerçi, Kemal Derviş’in Hazine Müsteşarı Faik Öztrak CHP’nin sözcüsü olarak görevinin başındadır ve 

en çok da Merkez Bankası Başkanlığı ona yakışmaktadır!.. 

*** 

Bu defa yanılmayı cani gönülden arzu ederim… 

Son derece samimiyim… 

*** 
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SURİYE DERSLERİ!.. 

20 Kasım 2022 günü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkent Doha’daki 2022 FIFA Dünya Kupası’nın açılış 

törenine katılmak üzere Katar’a gitmişti. 

Davetliler arasında Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi de vardı. 

Erdoğan’la Sisi’nin samimi bir şekilde el sıkışması, bayağı ses getirdi… 

Okyanus ötesinin sessizliğine bakmayın siz, asıl endişelenen onlardır!.. 

*** 

Bu buluşma vesilesiyle Mısır’la olan ilişkilerimiz yeniden tartışılmaya başlandı. 

Biz de tartışacağız ama önce muhataplarımızı tanıyalım. 

Abdülfettah El Sisi: 

3 Temmuz 2013 tarihinde Mısır Cumhurbaşkanı Muhammet Mursi’nin devrilmesi ile 

sonuçlanan darbenin ardından fiilen ülkenin başına geçmişti. 

26, 27 ve 28 Mayıs 2014’te yapılan ve katılımın yüzde 40 olduğu seçimlerde, oyların yüzde 97’sini 

alarak Cumhurbaşkanı seçildi. 

Erdoğan, bu seçimin sonuçlarını tanımadığını açıklamıştı! 

Bu yüzden: 
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2016 yılının Nisan ayında, İstanbul’da gerçekleştirilecek olan İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Toplantısı 

için Sisi’ye davet gönderdi, fakat Suudi Arabistan üzerinden de “gelme” mesajını iletip,1 ilişkileri iyice 

kopardı… 

*** 

Muhammet Mursi: 

2012 Mısır Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde; ideolojik bakımdan yakın olduğu Müslüman Kardeşler’in2 

aday gösterdiği Hayrat Şatır’ın adaylığı düşünce, yerine Mursi seçildi. 

İkinci turda oyların yüzde 51.73’ünü alarak 5. Cumhurbaşkanı olan Mursi, bir askeri darbe 

sonunda cezaevine kondu. 

Yargılama sonunda idam cezasına çarptırıldı ve 17 Haziran 2019 tarihinde bir duruşma sırasında öldü. 

Türkiye-Mısır ilişkileri, Mursi’nin iktidardan darbe ile düşürülmesinden sonra her geçen gün biraz 

daha bozulmuştur. 

Yaklaşık 8 yıl süren bu gerginliklerde Türkiye’nin önemli kayıpları olmuştur. 

(Aşağıdaki 4 ve 5 numaralı numaralı dipnotlardaki video kayıtlarında bu kayıpların neler olduğunu 

öğrenebilirsiniz…) 

*** 

Mısır, Arap ülkeleri arasında ciddi ağırlığı olan bir ülkedir. 

*** 

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşen Erdoğan’ın, daha sonra Suriye Devlet Başkanı Esad’la da bir 

araya geleceğini söylemesi ise daha da büyük ses getirdi. 

Erdoğan, Prag’da katıldığı Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’nde; gazetecilerin sorusuna: 

“vakti saati geldiğinde biz Suriye’nin başkanıyla da görüşme yoluna gidebiliriz” demiştir.3 

 
1 https://www.sozcu.com.tr/2016/gundem/turkiyenin-rabia-ikilemi-1095196/ 

2 Müslüman Kardeşler, Arap dünyasının en eski, en etkili ve en büyük İslami hareketi olmakla birlikte birçok 

Arap ülkesindeki en geniş siyasi muhalif örgütüdür. 1954’te Cemal Abdünnasir’a yönelik suikast 
girişiminden sonra, altı lideri vatana ihanet suçundan idam edildi ve hareket şiddet yoluyla 
bastırıldı.1980’lerden itibaren tekrar canlanma dönemine giren Müslüman Kardeşler Örgütü’nün şiddet yanlısı 
uzantıları Hüsnü Mübarek yönetimince sert önlemlerle bastırıldıysa da, sivil kurumları giderek daha etkin 
olmaya başladı. En son siyasi olarak yasaklanmış olmasına rağmen bağımsız adaylarla katıldığı 2005 
parlamento seçimlerinde 88 sandalye kazandı. Zamanla Orta Doğu’nun diğer ülkelerinde değişik adlarla 
etkinliğini gösterdi. 

3 https://www.sozcu.com.tr/2022/dunya/erdogan-esadla-gorusmeye-yesil-isik-yakmisti-rusyadan-dikkat-

ceken-aciklama-7408273/ 

https://www.sozcu.com.tr/2016/gundem/turkiyenin-rabia-ikilemi-1095196/
https://www.sozcu.com.tr/2022/dunya/erdogan-esadla-gorusmeye-yesil-isik-yakmisti-rusyadan-dikkat-ceken-aciklama-7408273/
https://www.sozcu.com.tr/2022/dunya/erdogan-esadla-gorusmeye-yesil-isik-yakmisti-rusyadan-dikkat-ceken-aciklama-7408273/
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Emperyalistlerin tekerine çomak sokmak anlamına gelen bu gelişmeyi sabote etmek için, bu 

açıklamadan hemen sonra kim bilir ne plânlar yapılmaya başlandı; nice masun insanların kanına 

girilecek! 

Dış politikada -doğru olan- bu 180 derecelik değişikliğin, muhalefet liderleri 

tarafından desteklenmesi gerekirken acımasızca eleştirilmesi tam da bize göredir. 

Muhalifleri, sanki Erdoğan’ın ülke yararına iş yapmasına razı değiller gibidir: 

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bu değişikliği “tükürdüğünü yalamak” olarak nitelendirmiştir.4 

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise esaslı bir özet çıkardıktan sonra: 

“Sayın Erdoğan, seçimini Binali Beyden yana değil Sisi’den yana kullandı, Esma’nın onurunu 

Katar’da bırakıp geldi” diyerek daha etkili bir dil kullanmıştır…5 

*** 

Bir tek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dış politikadaki bu köklü değişikliğe: 

“Doğru bir temastır” dedikten sonra, 5 Eylül 2022’de başladığı mitinglerde söylediği; “Bizim adayımız 

belli, kararımız nettir” sloganı ile destek vermiştir!6 

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise: 

“Buna ‘U dönüşü’ demek yetersiz kalıyor. ‘Erdoğan dönüşü’ tabiri siyasi literatüre girdi bile” diyerek 

eleştirmiştir.7 

Gelecek Partisi Genel Başkanı eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, katıldığı bir TV programında 

“Erdoğan-Esad görüşmesi Putin’in iradesidir” vurgusunu yaptıktan sonra; Erdoğan’ın politikasını 

“teslimiyetçi normalleşme” olarak değerlendirmiştir.8 

Dışişleri Bakanı olduğu 5 Ağustos 2008 tarihinde; “sürecin tarafların ‘ciddi siyasi iradesi’ ile 

ilerleyeceğine ilişkin görüşünü her defasında yinelerken, Türkiye’nin doğrudan görüşmeler 

 
4 https://www.youtube.com/watch?v=Js2MTfDl9lY 

(Zamanı sınırlı olanlar, kaydırma çubuğunu video kaydının 4. dakikasına getirerek Kılıçdaroğlu’nun sesini 
duyabilirler.) 

5 https://www.youtube.com/watch?v=nGWM9n7PAKQ 

(Bu videonun 12. dakikasında da Erdoğan’ın geçmişte Sisi aleyhine yaptığı konuşmalar sıralanmış, 14. 
dakikasında ise Erdoğan’ın seçimini Sisi’den yana yaptığı vurgusu yer almıştır.) 
6 https://www.aa.com.tr/tr/politika/mhp-genel-baskani-bahceli-cumhurbaskanimizin-sisi-ile-katarda-kurdugu-

temas-dogrudur/2744930 

7 https://www.birgun.net/amp/haber/karamollaoglu-ndan-sisi-yorumu-erdogan-donusu-literature-girdi-

411055 
8 https://www.tv5.com.tr/davutoglu-erdogan-esad-gorusmesi-putinin-iradesidir 

https://www.youtube.com/watch?v=Js2MTfDl9lY
https://www.youtube.com/watch?v=nGWM9n7PAKQ
https://www.aa.com.tr/tr/politika/mhp-genel-baskani-bahceli-cumhurbaskanimizin-sisi-ile-katarda-kurdugu-temas-dogrudur/2744930
https://www.aa.com.tr/tr/politika/mhp-genel-baskani-bahceli-cumhurbaskanimizin-sisi-ile-katarda-kurdugu-temas-dogrudur/2744930
https://www.birgun.net/amp/haber/karamollaoglu-ndan-sisi-yorumu-erdogan-donusu-literature-girdi-411055
https://www.birgun.net/amp/haber/karamollaoglu-ndan-sisi-yorumu-erdogan-donusu-literature-girdi-411055
https://www.tv5.com.tr/davutoglu-erdogan-esad-gorusmesi-putinin-iradesidir
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konusunda umutsuz olmadığına” yaptığı vurgu9 ile dikkat çeken Deva Partisi Genel Başkanı Ali 

Babacan: 

“Tutarlı hiçbir hareketleri yok” diyerek, Erdoğan ile Bahçeli’yi tutarsız dış politika yürütmekle 

eleştirmiştir.10 

*** 

Hani, dış politikayı iç politikanın malzemesi yapmamak gerekirdi?.. 

*** 

“Burası Türkiye’dir” ve “dün dündür, bugün bugündür” deyip geçiyoruz. 

İyi güzel de Ortadoğu’nun en önemli aktörlerinden Rusya bu görüşmeler için ne diyor, bir de ona 

bakalım: 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev: 

“Suriye ile Türkiye’nin yakınlaşmasını umduklarını, …iki tarafın da birbirlerine doğru belirli adımlar 

atmaya hazır olduklarının sinyallerini alıyoruz” dedikten sonra, Rusya’nın Erdoğan-Esat 

görüşmesine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirtmiştir…11 

Rus medyasında yer alan haberlerde; İran Dışişleri Bakanının Danışmanı Ali Aşgar 

Hacı, “görüşmelerin aylar önce başladığını” altını çizmiştir.12 

*** 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “siyasette küslük dargınlık olmaz” açıklamasından sonra, sokaktaki 

vatandaşın anlayabileceği şekildeki açıklama, MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’den 

geldi: 

“Bölgesel şartlar bizi Esad’la görüşmeye adeta itiyor ve zorunlu kılıyor” dedi.13 

Bu uzun cümleden: 

–Terörle mücadele için Esat ile işbirliği yapmanın şart olduğunu; 

-Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmeleri için Esat’la işbirliği yapmak zorunda kaldığımızı; 

 
9 https://www.voaturkce.com/a/a-17-2008-08-05-voa20-88112517/865110.html 

10 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/deva-partisi-lideri-ali-babacandan-erdogan-ve-bahceliye-sisi-tepkisi-

600248h.htm 

11  https://sputniknews.com.tr/20221123/rusya-ankara-ve-samdan-birbirlerine-dogru-adim-atmaya-hazir-

olduklarinin-sinyalini-aliyoruz-1063754266.html 

12 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/aciklama-irandan-geldi-suriye-ile-turkiye-arasinda-gorusme-aylar-

once-basladi-600717h.htm 

13 https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/mhpli-izzet-ulvi-yonterden-dikkat-ceken-esadla-gorusme-

aciklamasi-bolgesel-sartlar-zorunlu-kiliyor-2006240 

https://www.voaturkce.com/a/a-17-2008-08-05-voa20-88112517/865110.html
https://www.yenicaggazetesi.com.tr/deva-partisi-lideri-ali-babacandan-erdogan-ve-bahceliye-sisi-tepkisi-600248h.htm
https://www.yenicaggazetesi.com.tr/deva-partisi-lideri-ali-babacandan-erdogan-ve-bahceliye-sisi-tepkisi-600248h.htm
https://sputniknews.com.tr/20221123/rusya-ankara-ve-samdan-birbirlerine-dogru-adim-atmaya-hazir-olduklarinin-sinyalini-aliyoruz-1063754266.html
https://sputniknews.com.tr/20221123/rusya-ankara-ve-samdan-birbirlerine-dogru-adim-atmaya-hazir-olduklarinin-sinyalini-aliyoruz-1063754266.html
https://www.yenicaggazetesi.com.tr/aciklama-irandan-geldi-suriye-ile-turkiye-arasinda-gorusme-aylar-once-basladi-600717h.htm
https://www.yenicaggazetesi.com.tr/aciklama-irandan-geldi-suriye-ile-turkiye-arasinda-gorusme-aylar-once-basladi-600717h.htm
https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/mhpli-izzet-ulvi-yonterden-dikkat-ceken-esadla-gorusme-aciklamasi-bolgesel-sartlar-zorunlu-kiliyor-2006240
https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/mhpli-izzet-ulvi-yonterden-dikkat-ceken-esadla-gorusme-aciklamasi-bolgesel-sartlar-zorunlu-kiliyor-2006240
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-Bunun için de adımlarımızı atmaya başlamamız gerektiğini anladım… 

Özetle, AKP iktidarı Suriye ile 2011 öncesine14 dönmek için hazırlanıyor!… 

*** 

Erdoğan’ın Suriye ile “görüşme olabilir” açıklamasına Suriye’den beklenenden erken cevap geldi: 

İran hükümetinin yarı resmi haber ajansı Mehr’e göre, Esat Türkiye’den “pratik adımlar” atmasını 

bekliyor. 

“Pratik adımların” neler olduğunu açıklamadılar. 

Benim ilk aklıma gelen; pratik adım: ÖSO’nun tasfiye edilme sürecidir. 

Öyle ya, siz komşunuzun topraklarında; onların asker kaçakları ve muhaliflerinden bir ordu kurarsanız 

ve maaşlarını ödeyip, Kuvayı Milliye’ye benzeterek adını da Suriye Milli Ordusu koyarsanız, ardından 

komşunuzun topraklarında yerleşim yerleri inşa eder, idareciler atarsanız, Suriye’den gelen 

sığınmacılara kucak açar ve onları vatandaş yaparsanız, sorunları daha da büyütür, içerisinden 

çıkılmaz hale getirirsiniz. 

Böylece Suriye’yi “iç meseleniz” haline getirmiş olursunuz… 

Suriye ile aramızdaki en büyük sorun buradadır ve işe bunlardan başlanmak zorunluluğu vardır… 

*** 

Devletler arası ilişkilerde “toprak bütünlüğü”ne ve “egemenliğe saygı” esastır. 

*** 

Aziz Nesin’in “ağa ile çoban” öyküsüne15 bayağı benzeyen Suriye politikamızı, ben şahsen gayet iyi 

anladım; sürdürülmesi zordur da sona erdirilmesi daha zordur!… 

 
14 1998 Adana Mutabakatı’ndan 2011 Suriye İç Savaşı’na kadar olan dönem, Türkiye-Suriye ilişkilerinin tek 

olumlu olduğu dönemdir. 911 kilometrelik kara sınırımız bulunan Suriye tarihsel süreç genellikle gergin 
geçmiştir: Türkiye’ye göre Suriye teröre ev sahipliği yapmış, su kaynaklarının paylaşımında sorun çıkarttığı için 
“düşman” ülke kabul edilmiş; Suriye’ye göre ise Türkiye su kaynaklarını adil paylaşmadığı ve Hatay’ı kendi 
toprağı ilan ettiği için “düşman” kabul edilmiştir. 

15 “Köyün ağası traktörüne binmiş, kasabaya pazara gidiyor. Yolda köyün çobanı Memet’e rastlamış. Memet 

yürüyerek gidiyor kasabaya. Ağa, Memet’i traktöre çağırmış. Bir süre sonra, ağanın aklına bir muzırlık gelmiş, 
biraz eğlence olur diye düşünerek traktörü durdurmuş ve Memet’e dönmüş. ‘Ula Memet’ demiş, ‘şu yolun 
kenarındaki mayısı gördün mü?’ (Malum, köylük yerde hayvan bokuna ‘mayıs’ da denir) 
‘He gördüm ağam’ demiş Memet… 
Ağa devam etmiş, ‘Ula Memet’ demiş, ‘şu mayısı yersen bu traktörü sana veririm’.. 
Memet şaşırmış, afallamış. İçinden ‘yav’ demiş.‘ Ömrü hayatımda böyle bir şeye sahip olamam, gözümü kapatıp 
yersem, bu traktörün sahibi olurum’ diye düşünerek ‘olur ağam, essah mı dediğin?’ diye ağanın teklifini 
garantiledikten sonra, traktörden inmiş, yolun kenarındaki mayısı bir çırpıda yutmuş. 
Ağanın maksadı aslında Memet’le dalga geçmekmiş. Ama olanı biteni görünce o da şaşırmış ve sözünde durarak 
direksiyondan kalkıp traktörü Memet’e teslim etmiş. Akşama doğru işleri bitince köye dönerken traktörün yeni 
sahibi Memet, ağayı da alıp köye doğru yol almışlar. Ama ağanın da canı sıkkın, Memet’in de. Ağanın canı sıkkın 
çünkü, biraz eğleneyim derken gül gibi traktörü çoban Memet’e kaptırmış; Memet’in canı sıkkın, çünkü mayısı 
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Eeeeee, şimdi ne yapalım diyorsanız, cevabım “öykü”deki gibi olacaktır: 

Akşam oldu, köye döndüğümüze göre traktörü sahibine verelim diyorum!.. 

(Bu harika öyküyü dinlemek istemez misiniz? O halde 15 numaralı dipnota gelin!)

 
yediği köyde duyulunca nasıl aşağılanacağını düşünmüş. Bu düşüncelerle giderlerken, birden traktörü 
durdurmuş Memet, ağaya dönerek, ‘Ağam’ demiş, ‘bilirim ki senin de canın sıkkın benim de. Bak şu yolun 
kenarındaki mayısı görürsün, o mayısı yersen, traktörü geri sana veririm’ demiş. Ağa zaten büyük pişmanlık 
içinde, içine oturmuş traktör, hemen atlamış yola ve gözlerini kapatarak bir çırpıda yemiş mayısı. 
Sonra direksiyondan Memet kalkmış, ağa oturmuş. 
Köye yaklaşırlarken ağa, Memet’e dönüp; 
 
‘Ula Memet, bu traktör kasabaya giderken benimdi değil mi?..’ 
‘Evet, senindi ağam’ demiş Memet… 
Ağa devam etmiş ‘Kasabadan dönerken de benim değil mi?..’ 
Memet, ‘Senin ağam’ demiş… 
‘Peki, o zaman Memet.. biz bu boku niye yedik?’ diye bitirmiş ağa…” 
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BİR GARİP KIZ: AHLAM ALBASHIR”… 

(Ehlem Elbeşir) 

Geçmiş 40 yılda ABD’nin “istihbarat paylaşımı” tuzağında çırpınan bir av gibiydik. 

Ne zaman PKK’ya karşı operasyon yapmaya karar versek; ABD’ye de haber veriyor ve onların verdiği 

istihbarata göre harekete geçiyorduk. 

Çok sonra anladık ki, ABD’li yetkililer bizim operasyon yapacağımız haberini PKK’ya ulaştırıyor ve 

önlem almalarını sağlıyorlardı. 

Pilotlarımız boş dağları bombalıyorlardı. 
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ABD’liler “tam isabetle bütün hedefleri vurdunuz” diyerek bizi pohpohlamaya devam ediyorlardı.. 

Gerçekte dağı-taşı vuruyorduk, PKK’lılar önceden hazırlanmış mağalarında gizlenip, operasyonun 

bitmesini bekliyorlardı. 

Karadan hareket eden askerlerimiz geçiş yollarını konulan mayınlarda bacaklarını kaybediyor ve şehit 

oluyorlardı… 

*** 

Yöneticilerimizin haklarını yemeyelim; şehitleri askeri hava alanlarından kargo uçaklarıyla törenle 

uğurluyorlardı. 

Şehitlerin evlerine büyük boy Türk bayrakları asılıyor; yörenin en yüksek rütbeli askeri, çoğunlukla 

askerlik şubesi başkanı oluyordu, şehit ailelerine; “şanslısınız, oğlunuz şahadet mertebesine erdi” 

diyerek adeta müjdeli bir haber veriyordu… 

Şans nedense sadece köylü çocuklarına isabet ediyordu! 

“Ateş düştüğü yeri yakar”, atasözünün ne demek olduğunu şehit aileleri yaşayarak öğreniyordu… 

Paralı askerliğini yapanlar, bir şekilde kapağı yurt dışına atanlar ve Ankara’da dayısı bulunanlar 

“şehitlik” mertebesine nail olmaktan muaftılar… 

*** 

Dile kolay; 40 yıl bu Cennet bu Cehennem vatanda anaların çocuklarının mezarlarını göz yaşlarıyla 

suladı… 

*** 

Bir de bu işin maliyeti1 var. 

Kimine göre terörle mücadeleye harcadığımız para 350 milyar dolar, kimine göre maliyet 500 milyar 

doları geçti. 

350 milyar dolar kaç lira eder çoğumuz bilmiyoruz. 

 
1 Terörle mücadele için bugüne kadar harcadığımız para 350 milyar doları buldu. 

AKP iktidara geldiğinde 124.9 milyar dolar olan dış borcumuz 451.2 milyar doları geçti. 
Son 20 yılda ise 326.3 milyar dolar borçlandık. 
Borç olarak aldığımız paraların çoğu terörle mücadeleye gitti. 
1986’da başlayan özelleştirmelerden elde edilen gelir 68 milyar dolara ulaştı. 
Özelleştirmeler ile terörle mücadeleye harcadığımız paranın ancak 5’te 1’i kadarını toplayabildik; o paraları da 
bu yolda tükettik. 
Borç aldığımız paralar için ödediğimiz faiz ise 84 milyar dolar. 
Özelleştirmelerden elde ettiğimiz gelir ödediğimiz faizi karşılamaya yetmedi! 
2022 yılı bütçe gelirlerimiz yaklaşık 82 milyar dolar. 
Resmi rakamlar yalan söylemezler… 
Maalesef terör-faiz sarmalına tutulmuşuz; bu gidişe dur denilmezse eğer, her geçen gün daha da kötüye 
gideceğimiz kesin… 
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Trilyonlar nasıl yazılır, çoğumuzun haberi bile yok… 

Ve: 

Rakamla yazamadığımız o trilyonlar bu fakir milletin cebinden çıktı… 

*** 

“Dost ve müttefikimiz” ABD, terör örgütleri ile olan ilişkisini artık gizlemiyor. 

Ana omurgasını PKK/YPG’nin oluşturduğu PYD’yi (Suriye Demokratik Güçleri), açıktan destekliyorlar. 

Önceleri Irak’a “getirdikleri” gibi Suriye’ye de “demokrasi getirmek” geldiklerini söylüyorlar. 

IŞİD gibi kafa kesen (IŞİD gibi) Siyasal İslamcı radikal örgütlerle en iyi mücadeleyi PYD/YPG’nin 

yaptığını, bu nedenle onlarla birlikte çalıştıklarını söylüyorlar. 

Bu yüzden de PYD/YPG’yi ABD’nin Ortadoğu’daki “kara gücü” ilan ettiler. 

Binlerce TIR’dan oluşan silah ve mühimmatı getirip teröristlere teslim ettiler. 

Teröristleri eğittiler; eğitmeye hala devam ediyorlar… 

Suriye’nin petrollerini PYD ile birlikte çalıp, satıyorlar. 

Yetmedi; “dost ve müttefikimiz” ABD Kongresinde, kendi bütçelerinden teröristlere pay dahi 

ayırdılar… 

Demokratlar ve Cumhuriyetçiler bu konuda aynı fikirdeler… 

*** 

Gelelim zurnanın “zırt” dediği yere: 

13 Kasım Pazar günü İstiklâl Caddesini 20’li yaşlarında bir Arap kadın kana buladı. 

6 ölü, 81 yaralı. 

ABD’nin Ankara Büyükelçisi taziye mesajı yayınladı.2 

Gerekli incelemeler tamamlanmadan Türkiye Cumhuriyeti’nin İçişleri Bakanı açıkladı: 

“ABD’nin taziyesini kabul etmiyoruz, reddediyoruz”3 dedi. 

Bence iyi etti, bazen diplomasi dışına çıkmak ve doğrudan halka mesaj vermek daha iyi oluyor. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü de teröristin, PKK’nın talimatıyla eylemi gerçekleştirdiğini açıklamıştı. 

 
2 https://halktv.com.tr/dunya/abd-buyukelciliginden-taziye-mesaji-702646h 

3 https://www.sozcu.com.tr/sozcutv/playlist/sozcutv-homepage/video/soylu-abdnin-taziyesini-kabul-

etmiyoruz-x8fhbpm/ 

https://halktv.com.tr/dunya/abd-buyukelciliginden-taziye-mesaji-702646h
https://www.sozcu.com.tr/sozcutv/playlist/sozcutv-homepage/video/soylu-abdnin-taziyesini-kabul-etmiyoruz-x8fhbpm/
https://www.sozcu.com.tr/sozcutv/playlist/sozcutv-homepage/video/soylu-abdnin-taziyesini-kabul-etmiyoruz-x8fhbpm/


 

 

38 

Teröristin servis edilen fotoğrafının, ön yüzünde New York yazan t-shirt’ü ile çekilmesini de ayrıca 

anlamlı buluyorum. 

Ben bu resmi açıklamalardan İstiklâl Caddesindeki terör saldırısının arkasında ABD’nin olduğunu 

anladım. 

Bombalı saldırıdan sonra yapılan yorumlara hiç girmiyorum. 

Fikir cimnastiği kapsamında hepsi yerli yerinde dursun… 

*** 

Efendim; G-20 Zirvesi için Endonezya’da bulunan ve bu arada ABD Başkanı Biden’le görüşen 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, taziye mesajı yayınlayan ülkelere, bu arada ABD’ye de teşekkür ederek 

İçişleri Bakanlığı ile çelişmesini kafaya takmamak gerekir. 

Diplomaside yaptığımız ilk gaf değildir. 

Söylenmesi gerekenleri4 yüzüne karşı söyleyebilseydi kuşkusuz çok daha iyi olacaktı… 

*** 

Bu gelişmeler yaşanırken, Ankara’da Rusya İstihbaratı SVR’nin Başkanı Sergey Narişkin ile ABD 

İstihbaratı CIA Başkanı Bill Burns’un Ankara’da MİT tesislerinde görüşme halinde olmasını ilginç 

raslantı olarak kabul edebiliriz. 

Kimine göre Ukrayna-Rusya Savaşını sona erdirmek için yapılan bir görüşmeydi, kimine göre karşılıklı 

olarak “ajanların takası”nı konuşuyorlardı. 

Hiç de önemli değil. 

Ukrayna’da savaş halinde bulunan bu iki büyük devlet istihbarat örgütleri düzeyinde bazı konuları 

görüşebiliyorsa, Reis’in Endonezya’da Biden’le PYD/YPG’ye destek vermemesi konusunu görüşmesi 

de mümkün olmalıydı… 

Bir başka ilginç raslantı ise bombanın patladığı saatlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Suriye’de 

konut dağıtım töreninde5 bulunmasıdır… 

Türkiye’deki depremzedelerin konutları dağıtıldıysa , sorun değil.. 

*** 

 
4 “Sayın Başkan; NATO üyesi olan Türkiye’ye karşı 40 yıldır terör eylemleri yapan PKK ve türevlerine destek 

vermeye devam ederseniz, ilişkilerimizi gözden geçirmek zorunda kalacağız: Başta İncirlik olmak üzere 
Türkiye’deki Amerika ve NATO üstlerini kapatmak zorunda kalabiliriz. Bununla birlikte NATO’nun genişleme 
çalışmalarına da itiraz eder, Finlandiya ve Norveç’in NATO’ya üye olma isteklerine “hayır” diyebiliriz. Bu 
konudaki kararlılığımızı göstermek için şimdilik Ankara Büyükelçinizi “istenmeyen adam” ilan ediyor ve 
Washington Büyükelçimizi geri çağırıyoruz.” 
5 İçişleri Bakanımız olay sırasında İdlib’e bağlı Meşhed Ruhin köyünde 600 briket evin açılış törenindeydi. 
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Yaşananlardan öğrendiğim bir hususu paylaşmak istiyorum: 

Ukrayna’daki savaşı kendileri için “ısınma”6 olduğunu söyleyen ABD yetkilileri, Çin ile başlayacak uzun 

süreli bir savaşın olacağını daha şimdiden duyuruyorlar. 

Bu ikrar bile ,ABD’nin dünya üzerindeki bütün savaşlarda bir şekilde yer aldığını/alacağını gösteriyor… 

*** 

Bitiriyorum: 

Uzun bir aradan sonra yaşanan İstiklâl Caddesi saldırısı akıllara değişik senaryolar getiriyor. 

Anımsarsınız: 

2015 seçimlerinde AKP’nin çoğunluğu kaybetmesinden sonra, PKK’nın Meclisteki uzantısı HDP’nin 

kurulacak (CHP-MHP-HDP) koalisyon hükümetinde yer alacak olmasını MHP kabul etmemişti. 

CHP ile AKP’nin koalisyon için “istikşafi görüşmeleri” devam ederken, Ankara Garı’nda patlayan 

bomba ve ardından gelen diğer terör eylemlerinin yükselmesi ve 1 Kasım’da yapılan seçimlerde 5 

milyon oya yer değiştirmiş ve AKP yeniden tek başına iktidara gelmesi ile sonuçlanmıştı. 

2023 seçimlere 7 ay kala, yapılan bu eylemle AKP’nin kaybettiği tabanı yerine getirme olasılığı ilk akla 

gelen ve en çok taraftar bulan senaryo oldu. 

Eylem, AKP’nin iktidarda kalmasını isteyen dış güçler veya terör örgütlerinin işi olarak sunuldu. 

İkinci senaryo ise: Eylemin PKK tarafından üstlenilmemesi ve eylemci kadının Arap olması ve adeta 

yakalansın diye ortada bırakılması, akıllara Türkiye ile Suriye’deki müttefiki ÖSO’nun karşı karşıya 

getirilmesi için bu eylemin yapıldığını getiriyor…. 

*** 

Birinci yoruma değer atfedersek, eylemin arkasından ABD’yi çeker çıkartırsınız. 

Zira, ABD Erdoğan iktidarını devirmek için çalışacağını açıkça söylemişti.7 

Hatta “bir daha darbelere karışmayacağız, bundan sonra muhalefeti destekleyerek hükümetleri 

değiştireceğiz” diyerek bütün darbelerin arkasında kendilerinin olduğunu da itiraf ettiler. 

Ukrayna’daki savaşı “ısınma” olarak niteleyen ABD, yeniden AKP’yi destekleme kararı almış olabilir 

mi? 

Peki, Rusya bu işe ne der? 

Dünya “ikinci soğuk savaş“a doğru hızla ilerlerken, aklımıza mukayyet ol Yüce Tanrım… 

 
6 https://www.cumhuriyet.com.tr/dunya/abdli-amiralden-cin-uyarisi-test-edilmemiz-cok-uzun-surmeyecek-

2000895 
7 https://www.youtube.com/watch?v=Q_VH8gPjtIs 

https://www.cumhuriyet.com.tr/dunya/abdli-amiralden-cin-uyarisi-test-edilmemiz-cok-uzun-surmeyecek-2000895
https://www.cumhuriyet.com.tr/dunya/abdli-amiralden-cin-uyarisi-test-edilmemiz-cok-uzun-surmeyecek-2000895
https://www.youtube.com/watch?v=Q_VH8gPjtIs
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“ÜR(Ü)MESİNİ BİLMEYEN KÖPEK SÜRÜYE KURT 
GETİRİR”!.. 

Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda Bay Kemal sondan bir önceki engeli de aştı sayılır. 

Potansiyel Cumhurbaşkanı adaylarından Ekrem İmamoğlu’nu “siyasi yasaklı” hale getirecek sürece bir 

bidon benzini döktü: 

“Açık ve net söylüyorum. Ekrem İmamoğlu büyük lokmadır, boğazınıza takılır ve kalır. Biz Ekrem 

İmamoğlu’nu kimseye yedirmeyiz”1 dedi. 

Kılıçdaroğlu’nu, CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel ile Engin Altay takip etti; onlar da aynı sertlikte 

benzer açıklamalar yaptılar. 

Ardından ağır toplar2 Kartal Neyzen Tevfik Meydanı’nda bir araya geldiler; iktidarı, “korktukları 

için” bu davayı açmakla suçladılar; “geliyor gelmekte olan” diyerek noktayı koydular…3 

*** 

Kılıçdaroğlu’nun, Erdoğan’a hitaben kısa aralıklarla tekrarladığı: “Cesaretin varsa çık karşıma” 

şeklindeki horozlanmalarının vatandaş nezdinde bir karşılığı olduğunu sanmıyorum. 

Bu yüzden olsa gerekir bu meydan okumalar duymazdan geliniyor. 

 
1  https://www.youtube.com/watch?v=bI-WiykEMYI 

2 Engin Altay, Muharrem Erkek, Canan Kaftancıoğlu, Aylin Nazlıaka, Seyit Torun ve Bülent Tezcan 

3 https://halktv.com.tr/siyaset/chpli-vekiller-kartal-meydanindan-seslendi-kutlu-mucadeleye-devam-693972h 

https://www.youtube.com/watch?v=bI-WiykEMYI
https://halktv.com.tr/siyaset/chpli-vekiller-kartal-meydanindan-seslendi-kutlu-mucadeleye-devam-693972h
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili durum ise öyle değildir. 

“Büyük lokmadır, boğazına takılır ve kalır” sözlerindeki tahrik, bazı merkezleri harekete geçirebilir. 

Harekete geçilmesini istiyor zahir! 

Bu üslup; üç yıldır sürmekte olan İmamoğlu davasına olumsuz etki ederek, onun görevden 

alınmasına ve siyasi yasaklı hale gelmesine neden olabilir… 

Olur mu olmaz mı şeklindeki bir tartışmaya gerek yok. 

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar’ın, katıldığı bir televizyon programında söylediği; 

“Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir” sözler nedeniyle, gözaltına alınması ve gözaltında 

iken, sosyal medya hesaplarındaki bir paylaşım sebep gösterilerek Cumhurbaşkanına “hakaret“ten 

tutuklanması, çarpıcı bir örnek olarak önümüzde durmaktadır. 

Ezici çoğunluk, siyasi iktidarın yargıyı “sopa” gibi kullandığı konusunda görüş birliği içerisindedir. 

Dolaysıyla, İmamoğlu davasında da benzer şeyleri yaşamak hiç de sürpriz olmayacaktır… 

*** 

Kılıçdaroğlu, “büyük lokma” olarak tanımladığı İmamoğlu’nu bilerek ve isteyerek Reis’in önüne 

atmıştır. 

Bu sözlerden sonra, Erdoğan’ın etkisiz kalmasını beklemek onu hiç tanımamak anlamına gelmektedir. 

En etkili yanı imajı olan Reis, bence ağırlığını koyup İmamoğlu’nun boğazına takılacak büyüklükte bir 

lokma olmadığını kamuoyuna gösterecektir. 

“Yargı bağımsız değildir, Yargıya müdahale edilmiştir” şeklinde arkadan gelecek tartışmaları ise hiç 

umursamayacaktır… 

14 Aralık’a şunun şurasında ne kaldı… 

*** 

4 yıl 1 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması istenilen İmamoğlu’nun mahkumiyeti 

halinde, belediye başkanlığının düşeceği ve siyasi yasaklı hale geleceği açıktır. 

En geç 18 Haziran 2023’te yapılacak olan seçimlere kadar İBB Başkanlığının AKP’ye geçecek olması, 

CHP açısından önemli bir kayıptır ama değer!.. 

31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlere kadar, AKP’nin İstanbul’u nasıl yöneteceğini tahmin 

etmeye gerek yoktur. 

Geçmişte yaptıkları yapacaklarının teminatıdır!.. 

*** 

Kılıçdaroğlu böyle bir sonucu göze almıştır. 



 

 

42 

Hepsinden önemlisi, kaldırım düzeyindeki bu üslubu ile Reis’i tahrik etmeye devam edecek ve her 

geçen gün yıldızı biraz daha parlamakta olan Ekrem İmamoğlu’nu rakip olmaktan çıkartmış olacaktır. 

Her ne kadar; “yolumdan çekilin”4 ve “Bazılarınızın sesi çıkmıyor, benimle olduğunuzu hissetmek 

istiyorum”5 sözlerine karşılık, aldığı zorunlu yanıtlarla onu aday olmaktan çıkartmış gibi gözükse de, 

gerçekte İmamoğlu’nun nefesi Kılıçdaroğlu’nun ensesindedir… 

Hal böyle olunca, Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesinde görülmekte olan davanın mahkumiyetle 

sonuçlanması Kılıçdaroğlu’nun arayıp da bulamadığı bir neticedir… 

*** 

Bu yüzden; süreci tetikleyecek, ateşi alevlendirecek olan tahrik edici sözleri söylemek için fırsat 

kollamaktadır… 

İmamoğlu’ndan bu şekilde kurtulacak olan Bay Kemal, ne yapar eder Mansur Yavaş’ın da aday 

olmasını engelleyerek 6’lı Masa’ya CHP’nin adayı olarak oturmaya çalışacaktır… 

*** 

Deyelim ki, benim yukarıdaki yorumum hatalıdır. 

Kılıçdaroğlu, dediği gibi “İmamoğlu’nu kimseye yedirmeyiz.” 

Peki, ne yaparsınız? 

İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da yargı kararı ile “siyasi yasaklı” hale getirildiğinde ne 

yapabildiniz? 

Üstelik İBB Başkanlığı seçimlerindeki başarılarını öve öve bitirememiştiniz; ve sizin için o kadar önemli 

biriydi. 

İstinafa ve temyize başvurmak; “yedirmeyiz” sözcüğünün karşılığı olabilir mi? 

Hukuk dışılığa karşı, kanun yollarına başvurmayı bir iş yapıyormuş gibi göstermek inandırıcı değildir. 

Zira bir taraftan “yargı bağımsız değildir” diyecekseniz, diğer taraftan çözüm yeri olarak bağımsız 

olmayan aynı yargıyı göstereceksiniz… 

*** 

Kabul edelim ki: 

Doğru olanı Kılıçdaroğlu yapıyor ve gerçekten de İmamoğlu’na sahip çıkmak için çalışıyor. 

O zaman da bu tahrik edici üslup son derece hatalı ve zarar vericidir. 

 
4 https://www.odatv4.com/siyaset/kemal-kilicdaroglu-yolumdan-cekilin-sozunu-kimlere-soyledim-249903 

5 https://www.ntv.com.tr/turkiye/kilicdaroglu-benimle-oldugunuzu-artik-hissetmek-

istiyorum,rPbZ6F4LV0WhMQMrBAPBSg 

https://www.odatv4.com/siyaset/kemal-kilicdaroglu-yolumdan-cekilin-sozunu-kimlere-soyledim-249903
https://www.ntv.com.tr/turkiye/kilicdaroglu-benimle-oldugunuzu-artik-hissetmek-istiyorum,rPbZ6F4LV0WhMQMrBAPBSg
https://www.ntv.com.tr/turkiye/kilicdaroglu-benimle-oldugunuzu-artik-hissetmek-istiyorum,rPbZ6F4LV0WhMQMrBAPBSg


 

 

43 

Vaktiyle ne demiş atalarımız: 

“Ür(ü)mesini bilmeyen köpek, sürüye kurt getirir.”6 

Başka ne demişlerdi? 

“Büyük lokma ye, büyük söz söyleme.”7 

 
6 Bu atasözü “ölçülü, hesaplı konuşmasını bilmeyen, durup dururken başına dert açan ve çevresindekiler için 

tehlikeli bir durum yaratanlar” için kullanılır. 
7 Bu atasözü de “başaramayacağın ,sonuçlandıramayacağın bir konuda kesin söz söyleme” anlamında kullanılır. 
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BARONLARA CENNET VATANDAŞA CEHENNEM!.. 

Türkiye, 1989 yılında G-71 Paris Zirvesi sonrası kurulan Mali Eylem Görev Gücü (FATF)2 tarafından 

“gri liste”ye alındı. 

Gri listeye alınmak; kara para aklama ve terörün finansmanı konusunda eksiklikleri bulunan ve risk 

içeren ülkelerin yakın gözetim altında tutulması anlamına geliyor. 

 
1 G7, yedi ülkenin arasındaki uluslararası birliktir. Grup Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, 

İtalya, Fransa, Japonya ve Kanada olmak üzere yedi ülkeden oluşmakta olup Avrupa Birliği de G7 içinde temsil 
edilmektedir. Üye ülkeler net küresel zenginliğin %64’ünü oluşturmaktadırlar. 

2 Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu ya da FATF, 1989 yılında G-7 ülkeleri 

tarafından OECD bünyesinde kurulmuştur. OECD, 14 Aralık 1960 tarihinde imzalanan Paris Sözleşmesi’ne 
dayanılarak, 1961’de kurulmuş, uluslararası bir ekonomi örgütüdür. 
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Uluslararası Şeffaflık Örgütü (Transparency İnternational) Yönetim Kurulu Üyesi Oya Özarslan; 

Türkiye’nin gri listeye alınmasının; başta itibar kaybı olmak üzere, ciddi sonuçları olacağına vurgu 

yaptıktan sonra: 

“Yalnız hükumet için değil belediyeler ve özel sektör için de kredi bulmak daha maliyetli ve daha 

zorlu olacak” dedi…3 

*** 

Amerika’dan sonra İngiltere’ye giden ve uluslararası finans kuruluşları ile görüşmeler yapan 

Kılıçdaroğlu. Twiter hesabından yaptığı açıklamada: 

“Temiz paranın girdiği sokaktan, kirli para hemen kaçar. Ben bu parayı bulup getireceğim. Bunun için 

Londra’dayım. Burada görüşeceğim bazı yatırım bankaları ve girişim sermayesi fonları dünyada 5 

Trilyon Dolar parayı yönetiyor. Halkımdan ricam, sabırla Kasım sonunu bekleyin” dedi.4 

Kılıçdaroğlu’ndan “üretim ekonomisi“ne dair ferahlatıcı sözler duymayı beklerken, o da AKP gibi 

ancak dışarıdan para bularak devlet çarkını çevirebileceğini ağzından kaçırıverdi. 

Dışarıdan gelen para varımızı, yoğumuzu toplayıp götürüyor!.. 

Kılıçdaroğlu, “temiz para” vurgusu ile dikkatimizi asıl “kara para”5 üzerine çekmiş oldu. 

 
3 Merkezi Paris’te bulunan ve 39 ülkenin üye olduğu FAFT’ın, biri kara diğeri gri olmak üzere iki listesi 

var. Türkiye Ürdün ve Mali’yle birlikte kara para aklama ve terörizmin finansmanının 
engellenmesinde yetersiz kaldığı gerekçesiyle, FATF tarafından gri listeye alınmışlardır. 
https://www.voaturkce.com/a/turkiye-nin-gri-listeye-alinmasi-ne-anlama-geliyor/6281242.html 

4 https://twitter.com/kilicdarogluk/status/1587871072480894981 

5 “Kara para, genel anlamı ile kaçakçılık, uyuşturucu ticareti, fuhuş, yasa dışı silah ticareti, yolsuzluk, vergi 

kaçırma gibi suçlardan elde edilen mal varlığıdır. Başka bir ifade ile kara para, yasa dışı faaliyetler sonucu elde 
edilen para, mal veya değerler olarak tanımlanmaktadır. 
Elde edilen gelirlerin kaynağını, çoğunlukla uyuşturucu ve psikotrop (uyarıcı) maddeler, silah kaçakçılığı, 
patlayıcı madde, kadın ve çocuk ticareti oluşturmaktadır. 
Bu bağlamda, kara para, kaynağına göre iki grup içinde değerlendirilebilir. 
Birinci grupta; başlangıcından itibaren yasa dışı faaliyetlerden elde edilen paralar sayılmaktadır. Örneğin 
uyuşturucu ve silah kaçakçılığından kazanılan paralar gibi. 
İkinci grupta ise; başlangıçta paranın kaynağını oluşturan faaliyet yasal olmakla beraber daha sonra sahte 
fatura düzenlenerek veya vesikaları tahrif etmek sureti ile yapılan vergi kaçakçılığı ile elde edilen paralar 
sayılmaktadır.” 
(50 Soruda kara para aklamanın önlenmesi, Ramazan Başak) 
Viyana Sözleşmesinin 3. Maddesinin 1/a bendine göre ise 91/308/EEC Sayılı Direktif çerçevesinde, kara para 
şöyle tanımlanmıştır; kara para, “Uyuşturucu maddelerle ilgili faaliyetlerden ve bu faaliyetlere iştirak 
edilmesinden elde edilen her türlü kazançtır.” 
Kara paranın uyuşturucu madde ticareti ile sınırlı olarak yapılan tanımı 29 Kasım – 1-Aralık 1994 tarihleri 
arasında gerçekleşen Strazbourg Konferansı’nda genişletilerek “her türlü kriminal aktivitelerden elde edilen 
kazanç” olarak açıklanmıştır. 
13.11.1996 tarih ve 4208 Sayılı Kara paranın Aklanmasının Önlenmesine ilişkin Kanuna göre Kara para; 
“1- 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanundaki, 
2- 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanundaki, 
3- 2238 Sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanundaki, 
4- 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması Hakkında Kanundaki, 

https://www.voaturkce.com/a/turkiye-nin-gri-listeye-alinmasi-ne-anlama-geliyor/6281242.html
https://twitter.com/kilicdarogluk/status/1587871072480894981
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Bay Kemal’e göre temiz para İngiltere’dedir! 

İngiltere ve temiz para yan yana, yemede yanında yat!.. 

Ana muhalefetin lideri, AKP’nin kara parayı ülkemize sokarak uluslararası mafyayı da getirdiği, 

böylece Türkiye’nin uyuşturucu baronlarının cenneti haline geldiği; çocuklarımıza ise sadece ucuz 

uyuşturucuların düştüğü kanaatini paylaşıyor. 

Bay Kemal, “temiz para“nın girdiği sokaktan kara paranın çıkacağını vurgu yaparak, 

aslında sermayenin aklanması görevini yapıyor…6 

Nedense “emek“ten hiç söz etmiyor… 

*** 

Gelişmiş bütün ülkelerde yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirler (kara para), müsadere ile para ve 

hapis cezası yaptırımına bağlanmışlardır. 

Bizde ise bu tür gelirler ödüllendiriliyorlar!.. 

*** 

Kara paranın genellikle “nakit” olması nedeniyle serbestçe ve kısa sürede kullanılması mümkün 

değildir. 

Bu yüzden aklanması7 zorunluluğu vardır. 

Günümüzde dünyada dolaşan kara para, korkunç denilebilecek boyutlara ulaşmıştır. 

 
5- 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 344. Maddesinin 2 ve 3 numaralı bendlerindeki, 
6- 765 Sayılı Türk Ceza Kanunundaki Devletin şahsiyetine Karşı İşlenen Cürümler ve aynı Kanunun 179, 192, 264, 
316, 317, 318, 319, 322, 325, 332, 333,335, 339, 341, 342, 345, 350, 403,404, 406, 435, 436, 495, 496, 497, 498, 
499, 500, 504 ve 506′ıncı maddelerindeki; fiillerin işlenmesi suretiyle elde edilen para veya para yerine geçen 
her türlü kıymetli evrakla, mal veya gelirleri veya bir para biriminden diğer para birimine çevrilmesi de dahil, 
sözü edilen para, evrak, mal veya gelirlerin birbirine dönüştürülmesinden elde edilen her türlü maddi 
menfaat ve değeri ifade eder” şeklinde tanımlanmıştır. 

6 https://www.youtube.com/watch?v=gZJt_TZ5P7g 

7 “Kara paranın aklanması; yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelire meşru 

görünüm kazandırarak kullanılabilir hale getirmek amacıyla, kasıtlı olarak kara paranın kaynağının gizlenmesi 
fiilidir. 
Aklamanın genel amacı; yasal olmayan faaliyetlerden elde edilen gelirlerin yasal olarak elde edilmiş gibi mali 
sisteme sokulması, bir başka deyişle bu gelirlerin yasa dışı faaliyetlerden elde edildiğinin gizlenmesidir. Bu 
şekilde; yapılacak muhtemel denetimlerde gerekli açıklamalar yapılabilecek veya bu denetimlerin yapılmasını 
gerektirmeyecek şekilde bu gelirler, şüpheden uzak bir niteliğe kavuşturulacaklardır. 
Suç gelirine kaynaklık eden en önemli suçun uyuşturucu ticareti ve bu suçtan elde edilen gelirlerin çok büyük 
bir bölümünün nakit kullanımının düşük olduğu ve alınan önlemler nedeniyle büyük miktarlı nakit işlemlerin 
dikkat çektiği ülkelerde oluştuğu dikkate alındığında; bu gelirlerin nakit sisteme sokulması, aklayıcılar 
açısından daha büyük önem kazanmaktadır. Çünkü nakit halindeki gelir, günlük kullanımlar için harcanabilecek 
çok küçük bir kısmı hariç kullanılmaya uygun değildir. Dolayısıyla nakit halindeki bu gelirin kullanılabilir hale 
getirilmesi yani aklanması gerekir.” 
https://masak.hmb.gov.tr/aklama-yontemleri 

https://www.youtube.com/watch?v=gZJt_TZ5P7g
https://masak.hmb.gov.tr/aklama-yontemleri
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Amerika Merkez Bankası (FED) sadece Amerika’da, yılda 300-500 milyar Dolar arasında kara paranın 

aklandığını resmen açıklamıştır. 

Dünyada var olduğu iddia edilen kara para miktarı ise 1 trilyon US Doları civarındadır… 

*** 

Mali sisteme sokarak kara parasını aklayan suç örgütleri, paralarını getirdikleri ülkede krallar 

gibi yaşamaktadırlar. 

Ne yazık ki ülkemizde bu baronların Türk vatandaşlığına alınması bayağı kolaylaştırılmıştır. 

Türk vatandaşlığına başvuru için satın alınması gereken gayrimenkulün değerinin 400 bin 

Dolar olması yeterli görülmektedir.8 

İşin daha da ilginci “Varlık Barışı” ile Türkiye’nin “vergi cenneti“ haline getirilmiş olmasıdır. 

Bu düzenlemeye göre; “Bildirilen veya beyan edilen varlıklara isabet eden tutarlara ilişkin hiçbir 

suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır.”9 

Eski Başbakan Yardımcısı ve eski Maliye Bakanı Abdüllatif Şener’in bu konudaki değerlendirmesi 

oldukça çarpıcıdır: 

Şener: 

“Kokain ticaretinden elde edilen parayı aklayanlar, kokain ticaretini yasaklayabilir mi?”10 sorusu ile 

durumu özetlemektedir… 

*** 

Üretim ve ihracat düzeyi düşük olan gelişmekte olan ülkeler, acil döviz ihtiyacı nedeniyle kara paranın 

aklanmasının önlenmesine ilişkin uluslararası düzenlemeleri11 delmektedirler. 

 
8 https://www.aa.com.tr/tr/gundem/istisnai-turk-vatandasligi-icin-satin-alinacak-gayrimenkul-degeri-400-bin-

dolara-yukseltildi/2586641 

9 Bakınız: 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/08/20220809-8.htm 
veya; 
https://www.turmob.org.tr/arsiv/mbs/resmigazete/-yeni_varlik_barisina_iliskin_soru_ve_cevaplar.pdf 

10 https://twitter.com/senerabdullatif/status/1587777421000024069?s=20&t=I9tmI7FzguCz2AknQOHKPg& 

11 Kara paranın aklanmasının önlenmesine ilişkin uluslararası girişim ve düzenlemeler şunlardır: 

a- Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin R (80) 10 Sayılı Tavsiye Kararı 
b- Uyuşturucu ve Psikotrop (uyarıcı) Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (Viyana 
Konvansiyonu) 
c- Basel Komitesi İlkeler Bildirisi 
d-  Suç kaynaklı Gelirlerin Aklanması, Araştırılması, Zapt edilmesi ve Müsadere Edilmesine İlişkin Avrupa Konseyi 
Sözleşmesi (Strazbourg Konvansiyonu) 
e- Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Dair Avrupa Topluluğu Konsey Direktifi 
f- Mali Eylem Görev Grubu (FAFT) 

https://www.aa.com.tr/tr/gundem/istisnai-turk-vatandasligi-icin-satin-alinacak-gayrimenkul-degeri-400-bin-dolara-yukseltildi/2586641
https://www.aa.com.tr/tr/gundem/istisnai-turk-vatandasligi-icin-satin-alinacak-gayrimenkul-degeri-400-bin-dolara-yukseltildi/2586641
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/08/20220809-8.htm
https://www.turmob.org.tr/arsiv/mbs/resmigazete/-yeni_varlik_barisina_iliskin_soru_ve_cevaplar.pdf
https://twitter.com/senerabdullatif/status/1587777421000024069?s=20&t=I9tmI7FzguCz2AknQOHKPg&fbclid=IwAR3W0c5B9nwhGbmQLJxKZuWrm2t_P582qOG_rUnozmz9APD8b3-k2P3zc6w
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Bir diğer acı gerçek de şudur: 

Gelişmekte olan ülkeler, kalkınmak için yatırım mallarını ithal etmek zorundadırlar. 

Bu nedenle dövize ihtiyaç duymaktadırlar. 

Kara paraya kapı aralamaları bundandır. 

Kara ve gri listelere de çoğunlukla, uluslararası düzenlemelere uymayan bu ülkeler alınmaktadır… 

*** 

Geniş kitleler; iktidar adayı bir partinin liderinden, mevcut çarpık düzeni ıslah ederek devam 

ettirmesini değil, üretim ekonomisine hızlı bir şekilde geçerek ülkeyi kendine yeter hale getirmesini 

duymak isterler. 

Örnek önümüzde vardır: 

Kurtuluş Savaşı sonrası alınan önlemler, aşırı fedakarlık gerektirse de tek çıkış yolumuzdur. 

Varlıklarımızı satarak daha nereye kadar gidebiliriz ki?.. 

Geleceğimiz bile ipotek altındadır… 
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“KİMYASAL SİLAH KULLANILDI” YALANI!.. 

Ünlü sanatçı Levent Kırca, hayatında ağzına alkol koymamasına rağmen, değme sarhoşlara taş 

çıkartacak sarhoş taklidi yapardı. 

Hatta bazıları “içince böyle mi olmak lazım” diyecek kadar ona imrenirlerdi. 

MEDYA TV’nin1 Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın2 önüne koyduğu 

görüntüler3 üzerinden tutuklanmasına neden olacak şekilde yorumda bulunması son derece talihsiz 

olmuştur: 

Şüpheli görüntüler üzerinden “teşhis” koymak ne derece doğrudur; bir bilim insanı bu kadar “saftirik” 

olabilir mi soruları da tartışılmaya başlandı. 

 
1 Medya TV, 30 Mart 1995’te Londra’da kurulan ve Avrupa’dan uydu kanalıyla yayın yapmış ilk Kürt televizyon 

kanalıdır. 
2 Rasime Şebnem Korur Fincancı, Türk Tabipler Birliği Başkanıdır. Adli tıp, işkencenin saptanması ve 

rehabilitasyon alanlarında uzmandır. Adli Tıp Uzmanları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Ceza Hukuku 
Araştırmaları Derneğinin kurucu üyesidir. 2003 yılından bu yana Evrensel gazetesinde köşe yazarlığı 
yapmaktadır. 
3 ANF, Avaşîn’in Werxelê Alanı’nda kimyasal silaha maruz kalan 2 gerillanın görüntülerini yayınladı. 

Görüntülerde, kimyasal silaha maruz kalan gerillaların sinir ve solunum sisteminin felç olduğu, hafıza kaybı 
yaşadıkları iddia ediliyor. ANF, haberde gerillaların daha sonra yaşamını yitirdiğine de yer verdi. 
“Türk Silahlı Kuvvetlerinin kimyasal silah kullandığını” iddiası üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 
tarafından hakkında “terör örgütü propagandası yapmak” ve “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, 
devletin kurum ve organlarını aşağılamak” suçlarından hakkında soruşturma başlatıldı ve 27 Ekim 2022 
tarihinde tutuklandı. 
https://youtu.be/XSjfjA7urMc 

https://youtu.be/XSjfjA7urMc


 

 

50 

Kimyasal silahlara4 maruz kalmış insanlar, tarafsız sağlık kuruluşlarınca muayene edilerek bir sonuca 

varılmalı ve ilgililerin de bu raporlar üzerinden yorum yapmaları olması gerekir değil mi?.. 

 
4 Kimyasal silahlar, Sivil halk üzerinde oldukça büyük ve yıkıcı etkiye sahip olan kimyasal ve biyolojik silahlar 

insan, hayvan, bitki ve doğal çevrelerde uzun süreli tahribat yaratırlar. Bu tahribat sadece geniş alanlara da 
yayılabilir. Sonuçta özellikle insanlarda önemli bazı sağlık problemlerine yol açabilirler. 
Asetil kolin esteraz enzimini inhibe ederek kişinin sinir sistemini doğrudan etkiler ve hayati fonksiyonları felce 
uğratırlar. (https://www.ttb.org.tr/eweb/savas/6.html ) 
Kimyasal savaş maddelerinin savaş alanında kullanımı ilk defa I. Dünya Savaşı sırasındadır. Almanlar tarafından 
Klorin gazının bulunduğu bidonların kapaklarının açılması ve rüzgâra bırakılarak gazın dağılması yöntemi ile 
kimyasal savaş başlamıştır. Hemen arkasından Fransızlar 1915’te fosgen gazını cephane içine koymuşlar ve bu 
şekilde Alman mevzilerine atmışlardır. Bu kullanım, sonrasında kimyasal silahların kullanımına temel 
oluşturmuştur. 
1925 yılında imzalanan Cenevre Protokolü ile kimyasal gazların savaş sırasında kullanılması yasaklandı. Bu 
anlaşmada, içinde Amerika Birleşik Devletleri’nin de bulunduğu bazı ülkeler, kendisine karşı gaz kullanılması 
durumunda misilleme hakkını kullanmak üzere çekince koydular. Cenevre Protokolü’nü imzalamalarına 
rağmen, İtalya, Etiyopya’da ve Japonya, Mançurya ve Çin’de Amerika Vietnam da kimyasal savaş maddesi 
kullandı. II. Dünya Savaşı süresince her iki tarafın elinde büyük miktarda kimyasal silah bulunmasına rağmen iki 
taraf da kimyasal silah kullanılmamıştır. Çünkü iki tarafta misillemeden korkuyordu. Ancak Japonlar Çin de 
kimyasal silah kullanmıştır. 
Protokol, kimyasal ve biyolojik silahların kullanımını yasaklıyordu ancak üretimi, depolanması ya da transferi ile 
ilgili bir şey söylemiyordu. Sonraki antlaşmalar (1972 Biyolojik Silahlar Konvansiyonu ve 1993 Kimyasal Silahlar 
Konvansiyonu) bu durumları da kapsayacak şekilde oluşturuldu. 
Birçok ülke ön koşul olarak Cenevre Protokolü’nde taraf olduklarında, kullanmama yükümlülüğünün sadece 
sözleşmeye taraf olan diğer ülkeler arasında olması ve yasaklanmış silahların kendilerine karşı kullanılması 
durumunda bu yükümlülüklerin ortadan kalkması talebinde bulundu. 
(https://tr.wikipedia.org/wiki/Cenevre_Protokol%C3%BC) 
Yakın tarihte kimyasal silahların kullanımını, 1982-1987 yılları arasında İran-Irak Savaşı sırasında, Irak’ın güney 
bölgesinde İran kuvvetlerine karşı görülmüştür. Irak ayrıca kimyasal silahlarını Halepçe‘de sivil Kürt halkına karşı 
da kullanmıştır. Japonya’da Aum Shinrikyo adlı mezhebin Tokyo metrosuna karşı giriştiği saldırı ise, kimyasal 
silahların terörist amaçla kullanımına yakın tarihimizden bir örnektir. 
Kimyasal silahların kullanılmasının sınırlandırılması/yasaklanması konusunda ilk çok uluslu ve kabul gören adım 
1899 Lahey Sözleşmesi ile atıldı. 
(https://tr.wikipedia.org/wiki/Kimyasal_silahlar%C4%B1n_kontrol%C3%BCne_ili%C5%9Fkin_uluslararas%C4%B
1_antla%C5%9Fmalar) 
Kitle İmha silahlarının kullanımının yasaklanmasına ilişkin uluslararası düzenlemeler vardır: 
Kitle imha silahları, etkileri zaman veya mekanla sınırlandırılmayan, savaş bittikten sonra dahi zararları devam 
eden, savaşın tamamen dışındaki Devletlerin halkına ve mallarına zarar vermek bir yana kullanan tarafı dahi 
etkiler nitelikte olan ve sivil halkla savaşçılar arasında fark gözetilmesini imkansız kılan, bu nedenle de çeşitli 
uluslararası düzenlemelerle ve yukarıda sayılan temel prensiplerle kullanımı yasaklanmış olan silahlardır. 
Kitle imha silahları, kimyasal, biyolojik, nükleer veya radyolojik olabilirler. 
Birleşmiş Milletlere göre kimyasal savaş maddeleri, ister gaz, ister sıvı, ister katı durumda olsun, kimyasal 
maddelerden oluşan ve kullanıldığında insanlar, hayvanlar ve bitkiler üzerinde doğrudan zehirleyici etkisi olan 
silahlardır. (Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk Dersleri, IV. Kitap, Ankara: Turhan Kitabevi, 2000, s. 213’den M. 
Bothe, “Chemical Warfare”, Encyclopedia, Vol III, s. 83 ) 
Biyolojik maddelerin savaş yöntemi olarak kullanılmasının bilinen ilk örneklerinden biri 1346–
1347 yıllarında, Moğolların Kırım’da kuşattıkları kişileri dışarı çıkmaya zorlamak için vebalı cesetleri mancınıkla 
içeri fırlatmalarıdır. 
1767 yılında İngilizlerin çiçek hastalığı mağdurlarını sardıkları battaniyeleri Hintli düşmanlara vermeleri ve 1916-
1918 yıllarında Almanların Rusya ve Fransa’ya ihraç edeceği hayvanlara şarbon bulaştırması bilinen 
örneklerden bazılarıdır. 
17 Temmuz 1998 tarihli Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü (Rome Statute of the International 
Criminal Court) 1 Ocak 2002’de yürürlüğe girmiştir. Türkiye, Roma Statüsü’nü henüz imzalamış veya onaylamış 
değildir. 

https://www.ttb.org.tr/eweb/savas/6.html
https://tr.wikipedia.org/wiki/Cenevre_Protokol%C3%BC
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kimyasal_silahlar%C4%B1n_kontrol%C3%BCne_ili%C5%9Fkin_uluslararas%C4%B1_antla%C5%9Fmalar
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kimyasal_silahlar%C4%B1n_kontrol%C3%BCne_ili%C5%9Fkin_uluslararas%C4%B1_antla%C5%9Fmalar
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Kimyasal silahlarla ilgili temel bilgileri “4“ numaralı dipnottan öğrenelim… 

*** 

Fincancı, sonuçlarını hesaplamadan yaptığı değerlendirmede5 hem fincancı katırlarını ürkütmüş hem 

de cezaevini boylamıştır. 

Yazık olmuştur. 

Takdir edersiniz ki, Türk Silahlı Kuvvetlerini dünya kamuoyu önünde kimyasal silah 

kullanmakla suçlanmak, öyle kolay geçiştirilecek bir durum değildir. 

Şebnem Hanım, büyük olasılıkla PKK’nın kara propagandalarına kurban edilmiştir: 

PKK/YPG’nin hamisi ABD’dir. 

Uluslararası pek çok kuruluş, ABD’nin etkisi altında raporlar hazırlamaktadırlar. 

ABD’nin dile getiremediği bir iddiayı, Türk Tabipler Birliği Başkanı sıfatıyla dile getirmek için elde çok 

kuvvetli kanıtların olması gerekmez mi? 

Bu olaya ilişkin tartışmalı görüntüler hiçbir şekilde yeterli kabul edilemezler… 

*** 

Şebnem Hanım, bu talihsiz açıklaması ile isimlerinin başında “Türk” sözcüğü bulunan (TTB, TMMOB 

vb. gibi) anayasal güvence altındaki, kamu kurumu niteliğindeki bazı kuruluşların iç kamuoyu önünde, 

önemli ölçüde itibar kaybına uğratacağını göz önünde bulunduramamıştır. 

Nitekim, siyasi iktidar bu kuruluşların isimlerinin başındaki “Türk” sözcüğünün kaldırılması için 

girişimlerde bulunmaya başlamıştır. 

Bu olay bahane edilerek, AKP’nin ele geçiremediği bazı kurumların başına “kayyum” atanması dahi 

gündeme gelebilir. 

Bundan böyle, meslek kuruluşlarının, birer “baskı grubu” olarak siyasi iktidarı “denetleme” görevini 

sağlıklı bir şekilde yerine getireceklerini kimse söyleyemez. 

Zira kolaylıkla terör örgütlerinin “yan kuruluşları” olarak suçlanabileceklerdir. 

Önümüzdeki günlerde yaşanması muhtemel olan bu türden gelişmeler, genel seçimler öncesinde 

muhalefetin aleyhine kullanılabilecektir… 

*** 

Bütün bu olumsuzlukların nedeni: 

 
Son olarak, uluslararası toplumun kitle imha silahlarının yasaklanmasına verdiği önem sonucu Uluslararası Ceza 
Mahkemesi Statüsüyle – ismen belirtilmeseler de – bu tür silahların kullanımının savaş suçu oluşturacağı da 
kabul edilmiştir. 
5 https://www.youtube.com/watch?v=ay-MOaHrphQ&ab_channel=FehimI%C5%9F%C4%B1k 

https://www.youtube.com/watch?v=ay-MOaHrphQ&ab_channel=FehimI%C5%9F%C4%B1k
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TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın PKK yanlısı televizyona verdiği o mülakat olmaktadır… 

*** 

Hal böyle olunca, Fincancı’nın tutuklanmasını gerektirecek (kaçma, delilleri karartma gibi) 

nedenler bulunmamasına rağmen, tutuklanmış olmasını eleştirmek de zorlaşacaktır. 

Açıklaması ile ilgili görüntüler, Sosyal Medyada yayınlanmış ve kayıt altına alınmışlardır; bunların 

değiştirilmesi veya karartılması imkânsızdır. 

Fincancı’nın kaçması ise neden sorun edilmektedir, anlamak mümkün değildir. 

Bu koşullardaki bir tutuklama kararı, Yargının siyasi iktidarın “sopası” gibi kullanıldığı şeklindeki 

eleştirileri de zayıflatacaktır… 

Bırakın kaçsın, gökte bir delik mi açılır!… 

*** 

2010 yılında CHP’den siyasete katılan ve genel başkan yardımcılığı görevinde bulunan ve o tarihten bu 

yana İstanbul’dan sürekli milletvekili seçtirilen Sezgin Tanrıkulu‘nun durumu6 ise daha da içler 

acısıdır. 

Bu adam CHP’de ne iş yapar, ne işe yarar, neden her seçimde seçilebileceği bir sıradan aday gösterilir, 

partinin yetkili kurullarında görevli olmamasına rağmen, ulu orta açıklamaları ile ne hakla partiyi zor 

duruma düşürür, neden kendisine hesap soran olmaz gibi soruların yanıtlarını bilen olmadığı gibi, 

tartışmaya çalışan da yoktur! 

İmtiyazlı bir adamdır: 

Fikrimce, Kemal Kılıçdaroğlu’nun gerçek yüzü Tanrıkulu’dur. 

Tanrıkulu, Kılıçdaroğlu’na paratonerlik yapmakla görevlidir; söylemek isteyip de alacağı tepkiler 

yüzünden söyleyemediği sözleri, onun adına söylemektedir… 

Böylece Kılıçdaroğlu’nu CHP’nin başına getiren güçlere olan diyet borcu ödenmektedir. 

Sezgin Tanrıkulu’nun CHP ideolojisini benimsemediğini bilmeyen yoktur. 

HDP/PKK çizgisindeki bu militanın, CHP içerisindeki sürekli varlığı, CHP’deki işgalin boyutlarını da 

ortaya koymaktadır… 

Tanrıkulu’nu disipline sevk etmek bile imkansız hale gelmiştir… 

O derece güçlüdür… 

*** 

 
6 Sezgin Tanrıkulu, TSK’nın kimyasal silah kullanması iddialarının araştırılması için TBMM’ne araştırma önergesi 

vereceğini söyledi. 
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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da Şebnem Korur Fincancı ile Sezgin Tanrıkulu’na destek 

mahiyetinde7 paylaşımlar yapmıştır. 

Peki, bu hanımın özelliği nedir? 

Arkasında hangi güçler vardır ki, fahiş hatalarını bile dile getirmekten çekinilmektedir? 

*** 

Bütün bu olup bitenler karşısında, Kılıçdaroğlu’nun hiç açıklama yapmaması, üç maymunu oynamaya 

devam etmesi ise oldukça manidardır… 

*** 

Hatırlatmakta yarar vardır: 

BBC’de yayınlanan Panaroma programına göre, Irak işgali öncesinde “Saddam Hüseyin rejiminin kitle 

imha silahlarına sahip olduğu” kanısına varılmasında iki Iraklı ajanın yalanları etkili olmuştu.8 

Araştırmaya göre, işgal başlamadan önce üst düzey kaynaklardan alınan istihbarat, devrik Irak 

liderinin kitle imha silahlarına sahip olmadığına işaret ediyordu. 

İşgalden altı ay önce, dönemin İngiltere Başbakanı Tony Blair ülkesini Saddam Hüseyin’in elindeki 

kitle imha silahlarına karşı uyarıyordu. 

Blair, “Silah programı sona ermedi. Şu anda devam ediyor” demiş ve kitle imha silahlarıyla ilgili 

istihbaratı savaşı meşru göstermek için kullanmıştı. 

Ne var ki; bütün bu açıklamalar yalandı. 

Aynı yalanlar, Libya’nın işgalinden önce de dünya kamuoyuna anlatılmıştı.9 

Elde avuçta somut ve inandırıcı bilgiler olmadan bir ülkenin ordusunun elinde kimyasal silahlar 

olduğunu veya kullandığını ileri sürmenin ne kadar ciddi sonuçlara yol açacağı yakın geçmişte yaşanan 

bu örneklerden bellidir… 

Dolaysıyla “kimyasal silah” konusunu sıradan bir olay veya açıklama olarak geçiştirmek mümkün 

değildir… 

Hele de seçimlere 7 ay kala… 

 
7 Canan Kaftancıoğlu da tartışmalara dahil oldu… 

https://youtu.be/zonSXrHaqE0 

8 https://www.bbc.com/turkce/haberler/2013/03/130318_irak_yalanlar 

9 https://ydh.com.tr/HD9325_kaddafinin-nukleer-maddeleri-sebhada.html 

https://youtu.be/zonSXrHaqE0
https://www.bbc.com/turkce/haberler/2013/03/130318_irak_yalanlar
https://ydh.com.tr/HD9325_kaddafinin-nukleer-maddeleri-sebhada.html
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AKP GİDER AMA “OLİGARŞİ” İLE MÜCADELE KOLAY 
KOLAY BİTMEZ!.. 

“Soma faciası” üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen, açılan tazminat davaları hala sonuçlanmadı. 

Yakınlarını madende kaybeden onlarca aile, tazminatlarına kavuşamadı. 

Reis’e sorsalar, sorun halledildi! 

Adaletteki gecikme tartışılırken, bu defa Bartın-Amasra’da bir maden faciası daha meydana geldi. 

Alınmayan önlemler nedeniyle yaşanan ölümler, önceki kazalarla birlikte tartışılmaya başlandı. 

Toplumun her kesimi, pür dikkat bu konu ile meşgul iken, siyasi iktidar ihmallerin sorumlusu 

mevkiinden çıkabilmek için ha bire topu taca atmak için gündem yaratıyor… 

*** 
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Doğruya doğru: 

Kılıçdaroğlu’nun “başörtüsü yasa teklifi” bayağı işlerine yaradı. 

Reis, işi anayasa değişikliğine kadar getirdi ise de pek yeterli olamadı. 

Ardından Teğmen Mehmet Ali Çelebi’nin AKP’ye katılmasını gündeme aldılar. 

“Atatürk”ün askeri” unvanını kullanan Çelebi, Reis’in önünde diz çöktü! 

Reis birden durdu: 

Çelebi’nin eşinin kariyerini sordu. 

Teğmen: 

“Doktorayı yeni bitirdi” gibi bir şeyler geveledi. 

Reis: 

“Olmaz bu işin kariyeri çocuk doğurmak” dedi… 

Bu vesileyle, bir kez daha kadınların yerlerinin yatak odası ile mutfak arasında olduğu gösterildi… 

*** 

Reis bu! 

O kadarıyla bırakır mı, devam etti: 

“Allah’tan isteyelim. Çocuk çok önemli. Bak PKK’nın 5 tane 10 tane 15 tane oluyor” dedi. 

Örgüt üyelerinin evlenme yasağı olduğunu, dolaysıyla çocuk doğurma olanağından yoksun 

bulunduklarını bilen Kürtler, “bu sitem bizedir” dediler… 

Tüm Kürtleri PKK’lı olarak suçlayan Cumhurbaşkanı, 6 milyon oyu çöpe attı gibi. 

Kürtlerin son söz olarak ne söyleyeceklerini sandık önlerine geldiğinde öğrenmiş olacağız. 

Bunun için vakit erken… 

*** 

Doğrusu “Atatürk’ün askeri” Teğmen Çelebiye yazık oldu! 

Tüm yaşamını Atatürk’ün gösterdiği yolda taviz vermeden mücadele ederek geçiren yüzlerce-

binlerce insan var iken, Teğmen Mehmet Ali Çelebi’yi milletvekili seçtiren Kılıçdaroğlu’na da yazık 

oldu. 

Çelebi, bir adet RTÜK üyeliğinin AKP’ye geçmesi için “dönek” damgasını sırtına vurdurdu. 

Karşılığında ne kazandı bilemiyoruz tabii ki… 
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Sadece önümüzdeki dönem için milletvekilliği mi yoksa başka şeyler de mi var ileride bir gün mutlaka 

ortaya çıkacaktır. 

Çelebi, gerçek bir asker olduğunu kanıtladı… 

Ama kimin askeri?! 

Çok haklısınız; lafın tamamı ahmaklara söylenir… 

*** 

Saçının teli görüldüğü için dövülerek öldürülen İranlı Masha Amini’ye destek verenlere gösteri izni 

verilmedi. 

Neden acaba? 

Kötü örnek olurlar diye düşünülmüş olabilir mi? 

İranlı kadınların Kadıköy İskelesinde; adalet, insan hakları ve özgürlük için yapacağı eylem kötü 

müdür? 

Yoksa: 

Tartışmanın “başörtüsü” üzerinden yürütülmesinde fayda mı mülahaza ediliyor? 

Siyasi iktidarın hangi kesime göz kırptığı belli oluyor, değil mi?.. 

*** 

Tartışmalar bu şekilde sürerken, sazı eline AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal alıp, 8. Uluslararası Kitap 

ve Kültür Fuarı’nda katıldığı bir konferansta döktürdü de döktürdü. 

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi‘nden mezun olup, yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde sosyal yapı ve sosyal değişme anabilim dalında yapan Ünal, ama ne 

döktürdü! 

“Cumhuriyet bizim alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir. Bugün 

konuştuğumuz Türkçenin düşünce üretebilmesi mümkün değildir” dedi.. 

Öyle mi? 

Peki, o zaman söyle bakalım Bay Ünal: 

Arapça’yı bildiğine göre, bugüne kadar hangi düşünceyi ürettin? 

Veya: 

Senden önceki Arapça-Farsça bilenler, hangi düşünceleri ürettiler? 

Bir örnek gösterebilir misin?.. 

Türkiye’de yaşanan kültür devriminin “düşünceyi yok ettiğini” söyleyecek kadar kendini kaybetmiş 

olan AKP’nin Grup Başkanvekili, hangi düşüncenin yok edildiğini ise söyleyemiyor… 
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*** 

Cumhuriyetten önce, okur-yazarlık oranı yüzde 3’lerde olan Türkiye’de, Latin alfabesine geçmekle bir 

gecede nasıl cahil kalındığını açıklayamayan Cumhuriyet düşmanlarının, 1950’den bu yana 

söyledikleri yalanları tekrar etmekle, belki Atatürk ve Cumhuriyet düşmanları “konsolide” edilebilir. 

Kim bilir! 

Ama: 

Grizu patlamalarında yönetimin sorumluluğu unutturulamaz… 

Bu sözleriniz “sanık numarası” gibi sırtınıza yazılı kalacak! 

Ana muhalefet partisi, önümüzdeki dönem için milletvekillikleri, belediye başkanlıkları ve 

bürokrasideki önemli koltukları paylaşmakla uğraşsa da İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı Ünzile 

Yüksel Hanım’ın, “ihmal“in “kader” gibi kabullenilmesi için yoğun mesai yapan Cumhurbaşkanına 

verdiği; “Kader ise binlerce korumayla gezme, kaderin neyse sen de onu yaşa” şeklindeki yanıtı asla 

unutulmayacak. 

Aynı şekilde, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, 300 kadın avukatla acılı madenci 

ailelerine destek vereceklerini açıklaması da alkışlanacak bir davranış olarak hafızalarımızda yer 

edinecektir… 

*** 

Gündemi değiştirmekte zorlanan siyasi iktidarın, alelacele yürürlüğe soktuğu “sansür yasası” işe 

yarayacak mı onu da göreceğiz. 

Hangi haberlerin “yalan” olduğu ve halk arasında; “endişe“, “korku“, ve “panik” yaratmak saikiyle 

hareket edildiğini kim nereye göre tayin edecek? 

Yayılan haberlerin “kamu barışını bozmaya” elverişli olup olmadığı ancak böyle bir sonuç ortaya 

çıktıktan sonra anlaşılabileceğine göre, kamu barışı bozulmadan verilecek olan cezaların keyfi olarak 

verilmiş olacaklarına şüphe olmayacaktır… 

Bu noktada muhalefet partilerine önemli bir görevler düşmektedir: 

Yasayı dikkate almadan en sert şekilde muhalefet yapmaya devam etmeleri şarttır. 

Öncülüğü muhalefet partilerinin liderleri ile sözcüleri yaparsa, ancak o zaman kısa süre içerisinde yasa 

işlevini yitirebilecek ve tarihin çöplüğüne atılacaktır… 

*** 

Alevilerle ilgili göz boyamadan öteye geçmeyen (elektrik ve su paralarının kamu tarafında ödenmesi 

şeklindeki) düzenlemenin yer aldığı Torba Yasaya, ihalesiz olarak 18 limanın sözleşmelerini 49 yıla 

uzatan maddeyi de sokuşturması, tam bir fırsatçılık örneği olarak hatırlanacaktır. 

AKP’nin fakir halkın değil, Katarlıların çıkarlarını koruduğu bu düzenleme ile bir kez daha ortaya çıktı. 
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CHP’nin başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesinin verdiği iptal kararına rağmen, aynı 

düzenlemenin Meclis açılır açılmaz yeniden gündeme alınması bir bakıma iyi oldu… 

*** 

Eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı ve eski Urfa Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Eşref 

Fakıbaba’nın “siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber 

olmayacağım için de mutluyum” diyerek AKP’den ve milletvekilliğinden istifa etmiş olması Türk siyasi 

hayatında eşine pek rastlanır olaylardan değildir. 

Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba’nın, “ahlâk anlayışı” ile AKP 

içerisindeki ahlaksızlıklara işaret ettiği son derece açıktır… 

Bu yüzden: 

İktidar değişse de, 20 yıllık süre içerisinde oluşan “oligarşi” ile baş etmek çok kolay olmayacaktır… 
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ŞU ÇILGIN TÜRKLER!.. 

Şu Çılgın Türkler! 

Turgut Özakman, bu eserinde Kurtuluş Savaşı’nı yüzlerce kaynaktan derlenmiş bilgi ve belgelere 

dayandırarak, akıcı bir roman üslubu içerisinde anlatmaktadır. 

Kitap dört ana bölümden oluşmaktadır: 

“Başlangıç” adı verilen ilk bölüm 28 Haziran 1914-1 Nisan 1921 tarihleri arasındaki dönemi 

kapsamakta ve özetlemektedir. 

İkinci Bölüm; Birinci Kitap adı altında ve “Yunan Büyük Taarruzu” adını taşımaktadır. Bu bölümde 

yer alan alt başlıklar ise; Kütahya-Eskişehir Savaşı’na Hazırlık, Kütahya-Eskişehir Savaşı Sakarya 

Savaşı’na Hazırlık, Ankara’ya Yürüyüş ve Sakarya Savaşı’dır. 

Üçüncü Bölüm İkinci Kitap başlığıyla Türk Büyük Taarruzu adını taşımaktadır. Bu bölümde de; 

Büyük Taarruza Hazırlık Afyon Güneyine Yürüyüş ve Büyük Taarruz alt başlıkları bulunmaktadır. 

Roman Sonuç bölümüyle sona ermektedir. 

688 sayfadan ibaret olan Şu Çılgın Türkler adlı eserin özetini aşağıdaki 13 video kaydından 

izleyebilir ve bilgisayarlarınıza indirebilirsiniz… 

VİDEO KAYITLARI: 

1. Bölüm: https://youtu.be/sNlX1_BUU2A?list=PLgDkJiN5S_co1tk_43Khh_a5qsOiAxSbf 

2. Bölüm: https://youtu.be/LzR82-i7Fxs?list=PLgDkJiN5S_co1tk_43Khh_a5qsOiAxSbf 

https://youtu.be/sNlX1_BUU2A?list=PLgDkJiN5S_co1tk_43Khh_a5qsOiAxSbf
https://youtu.be/LzR82-i7Fxs?list=PLgDkJiN5S_co1tk_43Khh_a5qsOiAxSbf
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3. Bölüm: https://youtu.be/WZy_bJET1kQ?list=PLgDkJiN5S_co1tk_43Khh_a5qsOiAxSbf 

4. Bölüm: https://youtu.be/Pg7rLFBKV1A?list=PLgDkJiN5S_co1tk_43Khh_a5qsOiAxSbf 

5. Bölüm: https://youtu.be/jcWAC1xjIms 

6. Bölüm: https://youtu.be/dfHTi5o9wwQ?list=PLgDkJiN5S_co1tk_43Khh_a5qsOiAxSbf 

7. Bölüm: https://youtu.be/R2CloJrlCSE?list=PLgDkJiN5S_co1tk_43Khh_a5qsOiAxSbf 

8. Bölüm: https://youtu.be/g63JibySEHk?list=PLgDkJiN5S_co1tk_43Khh_a5qsOiAxSbf 

9. Bölüm: https://youtu.be/-E0-8nZgdfA 

10. Bölüm: https://youtu.be/7dSFCtX8tAc 

11. Bölüm: https://youtu.be/fOtleLUq3FY?list=PLgDkJiN5S_co1tk_43Khh_a5qsOiAxSbf 

12. Bölüm: https://youtu.be/M9lE7yx9hzQ?list=PLgDkJiN5S_co1tk_43Khh_a5qsOiAxSbf 

13. Bölüm: https://youtu.be/K62kDfDU658?list=PLgDkJiN5S_co1tk_43Khh_a5qsOiAxSbf

https://youtu.be/WZy_bJET1kQ?list=PLgDkJiN5S_co1tk_43Khh_a5qsOiAxSbf
https://youtu.be/Pg7rLFBKV1A?list=PLgDkJiN5S_co1tk_43Khh_a5qsOiAxSbf
https://youtu.be/jcWAC1xjIms
https://youtu.be/dfHTi5o9wwQ?list=PLgDkJiN5S_co1tk_43Khh_a5qsOiAxSbf
https://youtu.be/R2CloJrlCSE?list=PLgDkJiN5S_co1tk_43Khh_a5qsOiAxSbf
https://youtu.be/g63JibySEHk?list=PLgDkJiN5S_co1tk_43Khh_a5qsOiAxSbf
https://youtu.be/-E0-8nZgdfA
https://youtu.be/7dSFCtX8tAc
https://youtu.be/fOtleLUq3FY?list=PLgDkJiN5S_co1tk_43Khh_a5qsOiAxSbf
https://youtu.be/M9lE7yx9hzQ?list=PLgDkJiN5S_co1tk_43Khh_a5qsOiAxSbf
https://youtu.be/K62kDfDU658?list=PLgDkJiN5S_co1tk_43Khh_a5qsOiAxSbf
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“KADER PLANI” BÖYLE İMİŞ !.. 

13 Mayıs 2014 tarihinde Soma’daki maden ocağında çıkan yangında; aralarında 5 maden 

mühendisinin de yer aldığı 301 maden emekçisi yanarak ve boğularak hayatlarını kaybetmişti. 

Ortak kanaat: 

Bu facia, alınabilir fakat alınmayan önlemler yüzünden yaşandı. 

Soruşturma sonunda, mahkeme önüne 45 sanık çıkartıldı. 

Şirket sahibi ile birlikte 2’si kamu çalışanı, 6’sı şirket çalışanı maden mühendisi ve 1’i maden teknikeri 

olmak üzere 10 kişi hapis cezalarına çarptırıldılar. 

TMMOB Maden Mühendisleri Odası‘na göre: 

“İşyeri sahibi işveren, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak 

kamu otoritesinin siyasi ve bürokratik olarak karar alma ve karar verme süreçlerinde bulunan 

kademelerindeki görevlilerin dava ile olan illiyet bağları değerlendirilmemiştir. Hatta gözden 

kaçırılarak saklanmış ve hasıraltı edilmiştir.”1 

Bu işin uzmanı, maden mühendisleridir.. 

Yaşanan o felaket nedeniyle Türkiye’de üç gün yas ilan edilmişti.. 

 
1 https://www.maden.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=13292&tipi=3&sube=0 

https://www.maden.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=13292&tipi=3&sube=0
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Başbakan Erdoğan ise, olayı “iş kazası” gibi değerlendirip; “Bunlar bu işin fıtratında2 var”3 demişti… 

*** 

14 Ekim 2022 tarihinde Türkiye Taş Kömürü Kurumuna (TTK) ait Amasra Taşkömürü İşletme 

Müessesesinde (TİM) meydana gelen “grizu4 patlamasında” ise 41 maden emekçisi hayatını kaybetti. 

5’inin durumu ağır, 11 kişi de yaralandı… 

“Grizu patlaması”5 belli orandaki metan gazı ile havanın karışarak oluşturduğu patlamadır. 

Uzmanların tanımlaması ile Amasra’da yaşanan da bir grizu patlamasıdır. 

Sayıştay, TTK 2019 Yılı Denetim Raporu ile Amasra madeni için hayati öneme sahip uyarılar6 yaptı. 

Ne gibi önlemlerin7 alınması gerektiğini de açık açık belirtmişlerdir… 

Özetle, kaza geliyorum demişti ve öyle geldi… 

 
2 TDK’ya göre fıtrat, yaratılış, belli yetenek ve yatkınlığa sahip olma anlamlarına gelmektedir. 

3 https://www.milliyet.com.tr/siyaset/literaturde-is-kazasi-denen-olay-var-1882694 

4 Grizu, metan gazı ile hava karışımına verilen isimdir. Metan, havada % 5,4 ile % 14,8 arasında bulunduğu 

durumlarda patlayıcı bir karaktere bürünür. Metan gazı, normal sıcaklık ve basınçlarda gaz halinde bulunur 
ve kokusuzdur. Doğalgazın bileşenidir ve önemli bir yakıttır. Metanın yanmasıyla (alev almasıyla) su 
ve karbonmonoksit gazı açığa çıkar. Karbonmonoksit, renksiz, kokusuz, bir gazdır. Sobalarda mavi bir alevle 
yanar. Çok kuvvetli bir zehirdir. Kömür ocaklarında tane boyutu 0,3 mm altında olan kömür tanecikleri kömür 
tozu olarak kabul edilir. Normal şartlarda katı bir kömür tanesi sadece yanıcı özelliğe sahipse de toz halinde 
olduğunda tutuşmaya yatkın ve patlayıcı bir hal alır. 

5 Grizu patlamasının gerçekleşebilmesi için asgari %12 oranında oksijen gerekmektedir. Havada %5-6 oranında 

bulunan metan gazı ancak bir sıcaklık etkisiyle yanarken, metan oranının %5-16 olması durumunda patlayıcı 
özellik kazanır. En kolay patlama metan oranının %8, en şiddetli patlama ise %9,5 olduğu durumda gerçekleşir. 
Tutuşturma kaynakları açık ateş, fazla ısınan yüzeyler, sürtünme ve elektrikle oluşan kıvılcımlar olmaktadır. 
Metanın havada bulunma oranı hacimce %1’dir. Bu seviyeye ulaşıldığında acilen önlem alınması 
gerekmektedir. Bu oran %1’in üzerine çıkarsa maden ocağının acilen boşaltılması gerekir. 
6 Sayıştay raporunda: “Solunabilir ve patlayabilir tozla mücadele kapsamında alınan önlemlerde aksamalar 

var. Sınır değerleri aşılmış. Solunabilir toz konsantrasyonunun artması çalışanların sağlığını olumsuz 
etkiliyor” tespitini yapmıştı. 
https://twitter.com/yavuzyilmazd/status/1581016509270609920/photo/1 
7 Sayıştay bu önemli bulgusunun oluşturabileceği olumsuzlukları bertaraf etmek için önerilerini şöyle sıraladı: 

“Solunabilir ve patlayabilir tozla mücadelede; 
-Toz oluşumunun engellenmesi ve kaynağında tozun bastırılması için kurulan tesisat, fisketeler ve alınan diğer 
önlemlerin hareketli ortamda sürekli kontrol edilerek güncellenmeleri ve bunların sürekli çalışır 
durumda tutulmaları, 
-Patlayabilir tozla mücadele için öngörülen miktarda taş tozu serpilmesine özen gösterilmesinin yanı sıra, 
damar gaz içeriklerine göre gerekli tedbirlerin alınması, 
-Dünya madenciliğinde yaygın olarak kullanılan, uygulama yöntemi kolaylığı bulunan ve malzemenin etki 
süresinin uzun olduğu sulu toz bastırma yöntemlerinin araştırılması, 
– İş Kanunu, Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği, Tozla Mücadele Yönetmeliği ile diğer ilgili 
mevzuat hükümlerine titizlikle uyulması, bu doğrultuda gereken her türlü önlemin alınması önerilir.” 
https://kisadalga.net/haber/detay/sayistay-raporu-sadece-grizuya-isaret-etmiyor-iste-diger-8-kusur_43981 

https://www.milliyet.com.tr/siyaset/literaturde-is-kazasi-denen-olay-var-1882694
https://twitter.com/yavuzyilmazd/status/1581016509270609920/photo/1
https://kisadalga.net/haber/detay/sayistay-raporu-sadece-grizuya-isaret-etmiyor-iste-diger-8-kusur_43981
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“Kader”8 değildi… 

*** 

Ne var ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki (fıtrat) söylemini değiştirerek, bu olayı kadere(8) bağladı: 

“Değerli arkadaşlar, birileri bunun dalgasını geçebilir ama önemli değil: Biz kader planına inanmış 

insanlarız. Kader planına inandığımız için de, bunun ne dünü, ne bugünü, ne yarını, hiç bir zaman 

olmayacaktır. Bunlar, her zaman olacaktır, bunu da bilmemiz lazım” dedi.9 

“24 saati bile bulmadan 41 şehidimize hamdolsun ulaştık”10 diyerek Tanrı’ya şükretmeyi de ihmal 

etmeyen Reis, “şehit” Rahman Özçelik için Makaracı köyünde düzenlenen cenaze törenine dahi 

katıldı. 

Patlamada hayatını kaybeden maden emekçileri, “kutsal bir ülkü veya inanç uğrunda 

ölenlerin” ardından söylenen “şehit” unvanını alarak ve tabutları üzerine Türk Bayrağı örtülerek 

uğurlandılar… 

Türk halkı, kömür çıkartmanın, “kutsal bir ülkü” olduğunu da bu vesile ile öğrenmiş oldu… 

Nurlar içerisinde uyusunlar… 

*** 

Ülkemizde meydana gelen maden kazaları ile dünyada meydana gelen büyük maden kazaları 

karşılaştırılarak yapılan bilimsel değerlendirmede; bu tür kazaların meydana gelmesinin başlıca 

nedenin, güvenlik önlemlerindeki ihmaller olduğu sonucu ortaya çıktı.11 

İhmal, kaderin içerisinde midir? 

Bilenler bir ara bana da söylesinler… 

Bizim gibi ülkelerde sık aralıklarla meydana gelen maden kazaları, gelişmiş ülkelerde neredeyse yok 

denecek kadar az yaşanmaktadır… 

 
8 Kader (ya da yazgı), önceden ve değişmeyecek bir biçimde belirlenmiş olay akışıdır. 

Bâzı ilâhiyatçı yazarlara göre “kadere iman“, İslâm âkaidinde bir Emevî doktrinidir: 
a.) Filozof Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk, “Kuran’daki kader, tabiat kanunları anlamındadır” diyor. 
https://youtu.be/_1yEHbTJRJ8 
b.) İlâhiyatçı yazar İhsan Eliaçık‘a ise, Kur’an’da ölçü ya da kapasite anlamında bir kader ibâresi bulunmakta, 
ancak İslâm’da kadere iman diye bir Kur’an hükmü bulunmamaktadır. 
https://web.archive.org/web/20140723031135/http://www.odatv.com/n.php?n=kadere-iman-emev-din-
doktrini–2505101200 
c.) İslam Ansiklopedisi’nde; Allah’ın yaratıklarına ilişkin planını ve tabiatın işleyişini gerçekleştirmesini ifade 
etmek üzere literatürde kader ve kazâ kelimeleri kullanılır, denmektedir. 
https://islamansiklopedisi.org.tr/kader 

9 https://www.voaturkce.com/a/erdogan-kader-plani-ifadesi-tepki-yaratti/6791320.html 

10 https://sputniknews.com.tr/20221015/cumhurbaskani-erdogan-maden-patlamasinda-hayatini-kaybeden-

rahman-ozcelikin-cenezesine-katiliyor-1062353733.html 
11 http://www.madencilik.org.tr/article/572070ee0578295_ek.pdf 

https://youtu.be/_1yEHbTJRJ8
https://web.archive.org/web/20140723031135/http:/www.odatv.com/n.php?n=kadere-iman-emev-din-doktrini--2505101200
https://web.archive.org/web/20140723031135/http:/www.odatv.com/n.php?n=kadere-iman-emev-din-doktrini--2505101200
https://islamansiklopedisi.org.tr/kader
https://www.voaturkce.com/a/erdogan-kader-plani-ifadesi-tepki-yaratti/6791320.html
https://sputniknews.com.tr/20221015/cumhurbaskani-erdogan-maden-patlamasinda-hayatini-kaybeden-rahman-ozcelikin-cenezesine-katiliyor-1062353733.html
https://sputniknews.com.tr/20221015/cumhurbaskani-erdogan-maden-patlamasinda-hayatini-kaybeden-rahman-ozcelikin-cenezesine-katiliyor-1062353733.html
http://www.madencilik.org.tr/article/572070ee0578295_ek.pdf
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Özetle: 

Bize anlatıldığı (alın yazısı) anlamıyla kader diye bir şey yoktur! 

(Daha geniş bilgi için 8 numaralı dipnottaki videoyu izlemenizi öneriyorum…) 

“Kader“, bugün kutsal bir kılıfa sarılıp ambalajlanarak; gerekli önlemleri almamanın bir mazereti 

olarak önümüze getirilmektedir… 

Demek ki kaderimiz buymuş!.. 
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“SEYYİD KEMAL”İN BAŞ ÖRTÜSÜ İLE İMTİHANI!.. 

“Sansür Yasası”, enflasyonun yüzde 183’e fırlaması, Nebati’den “epistemolojik kopuşa, heterodoks 

yaklaşım” dersi, haftada bir yenilenen zamların yaşamı çekilmez hale getirmesi, cinayetler ve ardı 

ardına intiharların yaşanması vb. gibi konularla gündem tıka basa dolu iken; en tepeye “başörtüsü 

meselesini” getirmek her babayiğidin harcı değildir. 

Yetenek işidir! 

Halkın ezici çoğunluğuna göre; toplum içerisinde zaten çözülmüş olan “başörtüsü meselesini” yeniden 

ısıtıp sofraya getirmek; siyasi iktidara can simidi atmaktır, suni solunum yaptırmaktır. 

Siyasetteki varlıklarını kayıtsız koşulsuz olarak Kılıçdaroğlu’nu desteklemekle elde etmiş ve başka da 

hiçbir işte başarılı olamamış; yağcı ve yalakalara göre ise; seçimlere yaklaşırken, bu hamle ile 

Erdoğan’ın elinden “türban silahı” alınarak önemli bir mevzi ele geçirilmiştir!.. 

*** 

Başörtüsü ile ilgili yasa teklifinin1 zamanlaması da oldukça manidardır: 

 
1 https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/chp-uc-maddelik-basortusu-teklifini-meclise-sundu-7399459/ 

https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/chp-uc-maddelik-basortusu-teklifini-meclise-sundu-7399459/
https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/chp-uc-maddelik-basortusu-teklifini-meclise-sundu-7399459/


 

 

66 

Bu konudaki teklif, CHP eski Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kemal Kılıçdaroğlu’nun “evlad-ı 

resul” (seyyid)2 olduğunu kanıtlamak amacıyla hazırladığı “Akşehir’den Tunceli’ye Seyyid Kemal” adlı 

kitabın3 piyasa sürülmesini takip eden günlerde verilmiştir. 

Söz konusu kitabın, Kılıçdaroğlu’nun bilgisi içerisinde ve isteği ile yayına hazırlandığını içerisindeki 

fotoğraflardan anlıyoruz. 

Bu nokta önemlidir. 

İlginçtir: 

“Başörtüsü Kanun Teklifi”, kadınları erkeklerle eşit yurttaş haline getiren Medeni Kanunun yürürlüğe 

girdiği 4 Ekim günü TBMM Başkanlığına verilmiştir… 

Medeni Kanuna gizli bir itiraz mı var!.. 

*** 

Bütün bu gelişmeler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun hak etmediği bir koltukta oturduğunu 

bir kez daha göstermektedir. 

Kılıçdaroğlu referansını, Atatürk İlkeleri’nden değil, gericilikten aldığı kesinleşmiştir. 

6 Ok’un en önemlisi olan “Laiklik İlkesi“nin hırpalanması, içeriğinin boşaltılması ve yozlaştırılması için 

adeta özel olarak görevlendirilmiş bir eleman gibidir. 

Diyanet Akademisi’nin Anayasaya aykırı olduğu iddiası ile Anayasa Mahkemesi’ne başvurmaya 

hazırlanan milletvekillerini engellemesi de oldukça manidardır… 

Yasaklanan Said Nursi kitapları için Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunarak yasağı iptal ettirmesi 

de öyledir.4 

 
2 https://www.alevihaber.com/alevi-kizilbaslarda-evladi-resul-ve-seyyidligin-cikisi-44377h.htm 

3 Yazar bu eserinde; “Kemal Kılıçdaroğlu’nun büyük dedesi Seyyid Mahmut Hayrani, 1200’li yıllarda Konya 

Akşehir’de Vakıf ve Zaviye kurup, yoksul çocuklara bakıp ve gelen giden kimselere yemek verip, Anadolu’nun 
İslamlaşması için Kuran’ı Kerim eğitimi vererek toplumun aydınlanmasına büyük katkı yaptığı”nı; Seyyid 
Mahmut Hayrani’nin Evlad-ı Resul soyundan geldiğine inandıkları için Hacca gidenlerin öncelikle Akşehir’deki 
Seyyid Mahmut Hayranî’nin ve Konya’daki Mevlana’nın türbelerini ziyaret ettiklerini; Osmanlı Padişahı Yıldırım 
Beyazıt’ın Seyyid Mahmut Hayrani’nin Akşehir’deki türbesine defnedildiğini; Nasrettin Hoca’nın ve İstanbul’un 
ilk Kadısı ve Belediye Başkanı Hızır Bey’in Kılıçdaroğlu’nun akrabaları olduğunu” ispatlamaya çalışmaktadır. 
Bu nafile çabalar, Kılıçdaroğlu’nun mensubu olmakla övündüğü Kureyşan Aşıreti’ne bağlı Kolan Aşireti’nin 20 
jandarma erini öldüren ve yiyeceklerini çalan “hırsız ve katil” sürüleri olduğunu gizleyemeye yetmeyecektir. 
(https://chp-muhalefethareketi.biz.tr/2014/11/16/soyunuzkatil-ve-hirsizdir/) 
“Dersimli Kemal’in İntikamı” başlıklı makalemin 8, 9 ve 10 numaralı dipnotlardan Kılıçdaroğlu’nun mensubu 
olduğu aşiretin Cumhuriyet düşmanı ve hain olduğunun çarpıcı kanıtları vardır. 
(https://chp-muhalefethareketi.biz.tr/2018/07/24/dersimli-kemalin-intikami/) 

4 https://haber.sol.org.tr/haber/kilicdaroglu-said-i-nursinin-kitaplari-yasaklandi-aymye-basvurduk-aym-iptal-

etti-348790 

https://www.alevihaber.com/alevi-kizilbaslarda-evladi-resul-ve-seyyidligin-cikisi-44377h.htm
https://chp-muhalefethareketi.biz.tr/2014/11/16/soyunuzkatil-ve-hirsizdir/
https://chp-muhalefethareketi.biz.tr/2018/07/24/dersimli-kemalin-intikami/
https://haber.sol.org.tr/haber/kilicdaroglu-said-i-nursinin-kitaplari-yasaklandi-aymye-basvurduk-aym-iptal-etti-348790
https://haber.sol.org.tr/haber/kilicdaroglu-said-i-nursinin-kitaplari-yasaklandi-aymye-basvurduk-aym-iptal-etti-348790
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Kemal Kılıçdaroğlu, takiyye yapmakta ustadır; gerçekte “laiklik ilkesi“ni benimsemiş bir siyasetçi 

değildir… 

Rahmetli Ahmet Taner Kışlalı’nın sorusunu tekrarlıyorum: 

“Var mıdır, düzeninin akla ve bilime değil de dine dayandırdığı halde demokrasiyi 

gerçekleştirmiş bir toplum?”5 

*** 

Kılıçdaroğlu, gizli görevini Karen Fogg’dan almıştır: 

Fogg, 1998-2002 yılları arasında Ankara’daki AB Delegasyonu‘nun başında “Büyükelçi” unvanı ile 

bulunan, diplomat kökenli olmayan çok yetenekli ve edepsiz bir ajandır. 

Görevi: 

Türk tarihini alt üst etmek, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Devrimlerini yok sayarak saptırılmış bir 

tarih yaratmaktı. 

Fesli Kadir’in yalanlarına destek vermiştir. 

İşbirlikçi ve hain yazar-çizer takımını para ile beslemiş ve istediği gibi makaleler yazdırmıştır.6 

Şimdi bu görevi Kılıçdaroğlu sürdürmektedir… 

*** 

Kılıçdaroğlu, laikliği benimsemeyen, köklerini gericilikte (seyidlikte) arayan kripto bir gericidir. 

Nurcu Tarikat FETÖ’nün Emniyeti ve Yaygıyı işgal ettiği bir dönemde: 

“Laikliğin tehlikede olduğunu düşünmüyorum. Din alanında özgürlükleri daha da genişletmek 

gerekir”7 diyecek kadar da yüzsüzdür. 

Kamuoyunda “4+4+4 Yasası” olarak bilinen Öğretim Birliği Yasası’nın özünden kopartılmasına dönük 

yasa değişikliğine “vatandaş dinini elbette öğrenecek” diyerek destek vermiştir. 

Sanki dinin öğrenilmesinde bir engel vardı. 

Atatürk Devrimleri’ne en büyük zararı veren politikacı Kemal Kılıçdaroğlu’dur… 

*** 

Kılıçdaroğlu’nun istediği bu son yasa değişikliği (Anayasa değişikliği olarak) gerçekleşirse; ondan sonra 

gelecek olan adımın İran’dakine benzer bir rejim olacağı açıktır. 

 
5 https://www.ahmettanerkislali.com/laiklik-mi-demokrasi-mi/ 

6 Bakınız, Perinçek, Karen Fogg’un E-Postalları, Kaynak Yayınları, 2002 

7 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/bugun-icin-laiklik-tehlikede-diyemem-15837090 

https://www.ahmettanerkislali.com/laiklik-mi-demokrasi-mi/
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/bugun-icin-laiklik-tehlikede-diyemem-15837090
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Saçının bir teli göründüğü için baskı altına alınacak ve hatta öldürülecek olan kadınlar, Türkiye’de de 

görülmeye başlanacaktır. 

“Ahlak polisi”mi? 

Hazırdır; tarikat mensupları ne güne duruyorlar! 

Kim ne derse desin: 

Kılıçdaroğlu hiçbir zaman laikliği içselleştirememiştir; aklı fikri “Seyyidlik kisvesi“ni giyerek, 

dedelerinin postuna oturmaktır… 

Onun için, Mahmut hocaların başka kulvarda koşuşturan değişik versiyonu demekte bir yanlışlık 

yoktur… 

*** 

Kılıçdaroğlu, “helâlleşme” saçmalığı ile aslında CHP’nin tarihi ile hesaplaşmaktadır; Atatürk 

Devrimleri’ni tartışmaya açmaktadır. 

“Geçmişte bizim de hatalarımız olmuştur” diyerek, CHP’nin mirasını reddetmekte, Atatürk ve 

İnönü’yü itibarsızlaştırma çalışmalarına onların koltuğundan katkı vermektedir. 

Atatürk Devrimleri’ni gericilerin ağzı ile eleştirmektedir… 

*** 

AKP Karşıdevrimi’nin yolundaki taşları Kılıçdaroğlu temizlemiştir. 

36. Kurultay nedeniyle delegelere yazdığım açık mektubun sonuna eklediğim; “Dersimli Tutuksuz 

Yargılanacak” başlıklı notta dikkat çektiğim noktalar8 geçen zaman içerisinde defalarca 

doğrulanmıştır. 

Okumadan geçmeyiniz lütfen. 

CHP Genel Başkanı sıfatını taşıdığı sürece yapması olanaksız işlerin tümü için hazırlıkları Kılıçdaroğlu 

yapmış, golü ise santrfor R.T. Erdoğan atmıştır… 

*** 

Güya “CHP iktidara geldiğinde başörtüsünü yasaklayacak” şeklinde yürütülecek yalan propagandayı 

etkisiz hale getirmek için bu yasa teklifi hazırlanmıştır. 

Her yalan için bir yasa teklifi mi hazırlayacaksınız? 

Erdoğan, sürekli “CHP faşizmi” diyerek tek parti dönemini (Atatürk ve İnönü’yü) yerden yere 

vurmaktadır. 

Bu iddialar elbette ki gerçek değildir. 

 
8 https://chp-muhalefethareketi.biz.tr/2018/01/31/36-ve-en-son-chp-kurultayi/ 

https://chp-muhalefethareketi.biz.tr/2018/01/31/36-ve-en-son-chp-kurultayi/
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Öyleyse, bu yalanları boşa çıkartmak için nasıl bir yasa teklifi hazırlanacaktır? 

Görüldüğü gibi haklı ve yerinde eleştiriler altında ezilen Kılıçdaroğlu’nun, uydurduğu gerekçe gerçekçi 

değildir. 

Kaçış yolu aramaktadır… 

*** 

Kamuoyunda “Sansür Yasası” olarak nitelendirilen “Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” gündemde iken, “Kadınların Yürüttükleri Mesleğin İcrası 

Kapsamındaki Kılık ve Kıyafeti Giymek Dışında Herhangi Bir Zorlamaya Tabi Tutulamaması 

Hakkında Kanun Teklifi“ni vermek, AKP’nin sansürcü zihniyetinin kamuoyunda tartışılmasını 

önlemekten başka ne işe yaramıştır? 

Muhalif seslerin kısılmasını sağlayacak olan bu Yasa teklifi, “tek adam iktidarı“na karşı “tek adam 

muhalefeti“ne ortam hazırlayacak, bu da Kılıçdaroğlu’nun işini yapmasını (görevini ifasını) 

kolaylaştıracaktır… 

“Halkı yanıltıcı bilgiyi yayanları” 1 ile 3 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptıracaklar. 

Demek ki alan iki kişiye kalacaktır: 

Bay Kemal’in boynunda davul, Reis’in elinde tokmak, ha bire Ramazan davulu çalacaklardır… 

Alın size bir çarpıcı örnek: 

Haber şöyle geçsin: 

“AKP’nin oyları hızla azalıyor, Erdoğan iktidarını kaybediyor.” 

Böyle bir bilgi veya yorumun “halkı yanıltıcı” olup olmadığına yargıçlar, hangi kritere göre karar 

vereceklerdir? 

Reis’i yanıltıcı ve gerçek dışı bilgi dediği bir habere, “hayır değildir” diyecek olan babayiğit var mı? 

Üç adım öne çıksın da görelim.. 

*** 

8 Ekim 2013’te çıkartılan Yönetmelikle, “siyasal simge” olan “türban” zaten serbest bırakılmıştır.9 

Demek ki, Kılıçdaroğlu yönetmeliği yeterli ve güvenilir bulmamıştır. 

İllâ da düzenlemenin yasa ile yapılmasını talep etmektedir. 

Sanki AKP’den kopan seçmenin, iktidar adayı CHP liderinden duymak istediği başörtüsüne güvence 

veren sözlerdir. 

 
9 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/10/20131008-10.htm 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/10/20131008-10.htm
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Seçmenlerin ne istediğini, genel merkeze danışman olarak çöreklenmiş yağdanlıklardan 

öğrenemezsiniz! 

Hele de Enver Altaylı gibi adamları dinlerseniz, burnunuz b.ktan hiç çıkmaz. 

Halkın ihtiyaçlarının neler olduğunu, liderlerden neler duymak istediğini onlardan öğreneceksiniz. 

Halktan uzak olanların, bu son tartışmanın galibinin Kılıçdaroğlu olduğu şeklindeki saptamaları da 

palavradan ibarettir. 

Kamuoyu araştırması yaparak (halk sorarak) gerçek durumu öğrenme olanağı var iken, sahibinin sesi 

gazetecilerin fikirlerini genel doğru imiş gibi sunmak acizliktir, sahtekarlıktır… 

Soytarılıktır… 

*** 

CHP’nin karakteristik özelliği; antiemperyalist ve tam bağımsızlıktan yana olmasıdır: 

Bize Kurtuluş’u ve Kuruluş‘u bağışlayan önderlerimizin; “Ya istiklâl (bağımsızlık) ya ölüm” sloganını 

asla unutturamayacaksınız. 

Ulu Önderimizin; “Sömürgecilik ve emperyalizm yeryüzünden yok olacak ve yerlerine milletler 

arasında hiçbir renk, din ve ırk farkı gözetmeyen yeni bir ahenk ve işbirliği çağı geçecektir”10 sözleri 

kulağımızda küpedir. 

“Laiklik” ise demokrasinin olmazsa olmazı; asla ödün vermeyeceğimiz başlıca ilkemizdir… 

Bizi çiğneyip geçmeden yol alamayacaksınız… 

*** 

Bakınız, bir şey daha hatırlatmak istiyorum: 

Atatürk’ü ve Cumhuriyet Tarihimizi itibarsızlaştırmak sanıldığı gibi Karen Fogg’la başlamadı. 

1970 Askeri Darbesini yapanların Atatürkçü Düşünceye bağlı olmadıklarını biliyoruz. 

Devleti İmam-Hatiplilere teslim etmek fikrinin sahipleri11 laik olabilirler mi? 

Aynı şekilde 1980 Askeri Darbesi‘nin arkasında da emperyalist devletler vardı. 

1970’li yıllarda CIA’nin Türkiye Şefi olan Paul Henze’nin, ABD Başkanı Jimmy Carter’a: 

 
10 Atatürk’ün Bütün Eserleri, cilt 26, Kaynak Yayınları, sayfa 144 

11 1969 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay da bir konuşmasında: “Bugünkü (1968-1969) -laik- 

okullar birer anarşi yuvası haline geldi. Bu -laik- okullardan yetişen gençlere memleket idaresi teslim edilemez. 
10 yıl sonra bunların hepsi işbaşına geçecekler. Onlara nasıl güvenebiliriz. Hem biz laik okullara karşı imam hatip 
okullarını bir alternatif olarak düşünüyoruz” demişti. 
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/evren-gibi-konusuyor-21501076 

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/evren-gibi-konusuyor-21501076
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“Bizim çocuklar başardı”12 sözleri ile 12 Eylül Askeri Darbesini haber vemişti. 

Unuttunuz mu? 

Demek ki, CIA’nın çocukları devletimizin en hassa noktalarına kadar sızmışlardı. 

15 Temmuz 2016 Askeri Darbe Girişimi en akılda kalanıdır. 

Bu başarısız darbe girişiminin lideri Fetullah Gülen, Pensilvanya’daki malikanesinde yeni vaazlar 

hazırlamaktadır… 

Bu darbecilerin tümü de Atatürk’e ve Cumhuriyet’e yürekten bağlı gençliğe, Atatürkçülük 

adına olmadık işkenceler yapmışlardır. 

Bunu da bir yere not edelim. 

Yine de Atatürk’e olan sevgimizi ve saygımızı azaltamamışlardır… 

*** 

Bakınız burası çok önemlidir: 

Emperyalizmi tarihinde ilk ve tek yenen Başkomutan Mustafa Kemal Paşa‘nın Büyük Millet Meclisi 

Ordularıdır. 

Bu yüzden emperyalistler kaybettikleri itibarı geri kazanabilmek için ellerinden ne geliyorsa 

yapıyorlar ve yapacaklardır. 

Atatürk’ün kurduğu CHP‘yi, faaliyet alanları dışında tutacak değiller herhalde. 

6 Ok’un “yeniden yorumlanması” çabaları, Atatürk İlkeleri’nin yozlaştırılması için ortaya atılmıştır. 

CHP’nin vakfa dönüştürülüp arşive kaldırılmasını da aynı kapsamda değerlendirmek gerekir. 

Asla vazgeçemeyeceğimiz laiklik ilkesinden ödünler üzerine ödün verilmesi; ihanettir, gaflettir, 

aymazlıktır. 

İçeriden psikolojik savaş açmaktır. 

Emperyalistler, Atatürk’ü gözden düşürmeden Türkiye’yi teslim alamayacaklarını çok iyi biliyorlar. 

Bu yüzden de CHP’nin yumuşak karnı olan laikliği hedef tahtasına oturttular… 

*** 

Laiklik sadece din ve devlet işlerinin ayrı tutulması değildir: 

Bir ülkede değişik din ve inançlardan yurttaşların bir arada, barış içerisinde yaşamasının laiklik 

ilkesine bağlı olmaktan geçtiği tartışmasızdır. 

 
12 https://www.setav.org/bizim-cocuklar-basardinin-belgeleri/ 

https://www.setav.org/bizim-cocuklar-basardinin-belgeleri/
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Bu kadar basit bir konuyu kavrayamayan bir adamın Atatürk’ün koltuğunda oturması ne büyük 

talihsizliktir. 

Şu işe bakar mısınız: 

“Türban“ı yasal güvenceye bağlamak işi Y-CHP’nin üzerinde kaldı. 

Anayasal güvenceye bağlamayı AKP zaten yapar. 

Geriye kalır “Ahlak Polisi” ki, onun da heveslileri zaten fazlasıyla var… 

Ey akıl, sen nerelerdesin… 

*** 

Hiçbir şey için vakit geç değildir. 

Hiçbir tartışmaya mahal vermeyecek şekilde söyleyebiliriz ki: 

CHP, Atatürk İlkelerini benimsemeyen 10 Aralık Hareketi’nin işgali altındadır. 

İşgalcilerin manga komutanı Kemal Kılıçdaroğlu’dur. 

Kılıçdaroğlu, sinirleri alınmış gibidir. 

Yüzünden bir şey anlamak mümkün değildir. 

Kendini gizlemesini ve başka bir kişilik içerisinde satmasını becerebilmektedir. 

Burada sözü ünlü yazarımız Yılmaz Özdil’e bırakıyorum. 

Özdil’in tarifi ile Kılıçdaroğlu bir “guguk kuşu” gibidir…13 

Hadi doğru 13 numaralı dipnottaki makaleyi okumaya. 

Guguk kuşu oldukça tehlikeli bir kuştur…14 

Şimdi de 14 numaralı bağlantıyı açıp okuyunuz. 

CHP’yi geri almak mümkündür. 

“CHP’yi geri almadan Türkiye’yi geri almak ise mümkün değildir”… 

 
13 https://www.sozcu.com.tr/2015/yazarlar/yilmaz-ozdil/guguk-kusu-2-977502/ 

14 https://www.sozcu.com.tr/2022/yazarlar/yilmaz-ozdil/yogun-istek-uzerine-7406282/ 

https://www.sozcu.com.tr/2015/yazarlar/yilmaz-ozdil/guguk-kusu-2-977502/
https://www.sozcu.com.tr/2022/yazarlar/yilmaz-ozdil/yogun-istek-uzerine-7406282/
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YAKLAŞAN DÜNYA SAVAŞI!.. 

Merak etmeyin; 6’lı Masa daha çok toplanıp dağılacaktır. 

Siz bu değerlendirmeyi okuduğunuzda, son toplantıda neler konuşulduğunu zaten duymuş 

olacaksınız… 

*** 

Bu hafta yaklaşmakta olan ciddi bir tehlikeye dikkatinizi çekmek istiyorum: 

NATO’nun Ukrayna’yı kışkırtarak Rusya ile savaşa nasıl tutuşturduğunu biliyoruz. 

Şimdi Yunanistan’ı kışkırtıyorlar. 

İngilizler, 1919’da Yunanistan’ı kışkırtıp üstümüze saldırtmışlardı; yüz yıl sonra kumandayı ABD ele 

aldı. 

Yunanistan bir türlü “bağımsız” devlet olarak davranamıyor. 

İlk bakışta emperyalistler, Rusya’nın etrafında ateşten bir çember oluşturulmak istiyor gibiler. 

Bu aynı zamanda, Türkiye’nin de etrafını kuşatmak demek. 

Son yıllarda Türkiye’nin Şangay İşbirliği Örgütü’ne yaklaşması, NATO tarafından “güvenilmez ülke” 

damgası yemesine neden oldu… 

NATO üyesi olmak, çok da güvenlik sağlamıyor artık! 

Türkiye NATO’nun hedefindeki bir ülkedir… 
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Geçmişte yapılan askeri tatbikatlar da bu tezi doğrulamaktadır… 

*** 

Şimdi bazı tespitler yapalım: 

Yunanistan, uluslararası anlaşmalarla “gayri askeri bölge”1 olarak tarif edilen adaları hızla 

silahlandırıyor. 

Midilli Adası’na mekanize piyade tümeni; Limni, Sakız ve Sisam adalarına birer mekanize tugayı 

yerleştirdi. 

Kuzey Ege adalarına 1 tümen, 3 tugay ve 5 alay konuşlandırdı. 

Limni ve Midilli adalarına savaş uçaklarının da konuşlanabileceği hava alanları yaptı. 

18-21 Eylül 2022’de Türk İHA’ları ABD hibesi zırhlı araçların Midilli ve Sisam adalarına 

konuşlandırıldıklarını görüntülediler. 

*** 

ABD, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne uyguladığı silâh ambargosunu da kaldırdı. 

Güney Kıbrıs, hızla silâhlanıyor. 

Dış İşleri Bakanı Türkiye’nin de KKTC’yi silâhlandıracağını açıkladı. 

Kollarımızı kavuşturup bekleyecek değildik herhalde. 

ABD, Türkiye sınırına 50 km uzaklıktaki Dedeağaç’ta da askeri üs kurdu. 

ABD, Dedeağaç’a binlerce zırhlı araç ve tanktan oluşan askeri yığınak yapmaya devam ediyor. 

Yunanistan, Türkiye’ye yakın 23 adanın 21’ini silâhlandırdı. 

ABD, Yunanistan’daki 4 kara, 10 deniz ve 15 hava üssünün tümünü kullanabiliyor… 

ABD, her geçen gün etrafımızı biraz daha sarıyor… 

“Dost ve müttefikimiz” ABD, Doğu Akdeniz’de hidrokarbon kaynaklarının bölüşümünde, AB ülkeleri 

gibi Rum tarafının tezlerini destekliyor… 

*** 

Gelişmeleri sadece Türkiye boyutuyla ele almak, olayı kavramamızı zorlaştırır: 

Başta Almanya olmak üzere AB ülkelerinin çoğunun kullandığı Kuzey Akım 1-2 doğal gaz boru 

hatlarının NATO kontrolündeki bölgede sabotaja uğraması, savaşın nerelere kadar uzanacağını 

gösteriyor. 

 
1  https://www.defenceturk.net/turk-deniz-kuvvetleri-adalar-denizindeki-bazi-adalarin-gayri-askeri-statusu-

ihlal-edilmistir 

https://www.defenceturk.net/turk-deniz-kuvvetleri-adalar-denizindeki-bazi-adalarin-gayri-askeri-statusu-ihlal-edilmistir
https://www.defenceturk.net/turk-deniz-kuvvetleri-adalar-denizindeki-bazi-adalarin-gayri-askeri-statusu-ihlal-edilmistir
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ABD’nin isteği ile AB’nin de Rusya’ya ambargo uygulaması üçüncü dünya savaşına kapıları aralıyor. 

Rus basınında “yeni dünya savaşı” olasılıkları tartışılmaya başlandı. 

Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri ile Rus Ordusunun ele 

geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgelerinde yapılan referandum sonuçları açıklandı: 

Bu bölgelerde yaşayan insanlar; yüzde 90’ı aşan bir çoğunlukla Rusya’ya katılma kararı aldılar. 

Putin bu kararı onayladı… 

*** 

Uluslararası anlaşmalar fütursuzca çiğneniyor: 

1923’te imzalanan Lozan Antlaşması’nın 13. maddesi gereğince2 sadece polis ve jandarma kuvveti 

bulundurulabilecek Limni, Sakız, Sisam ve İkarya adalarında deniz üssü ve istihkâm kurmak 

yasaklanmıştı. 

Dinleyen yok! 

On iki adalar3, 1947’de imzalanan Paris Anlaşması4 ile İtalya’dan alınıp Yunanistan’a verilmişti. 

Evveliyatı ise şöyleydi: 

Rodos ve On İki Ada’nın İşgali isimli harekât, 1912 yılında On İki Ada’nın Trablusgarp Savaşı sırasında 

İtalyanlar tarafından yapılan çıkarmalar sonucu işgale uğramasıyla gerçekleşti. 

Paris Antlaşması’nın 14. maddesine göre bu adaların üzerinde ancak asayişi sağlayacak kadar kuvvet 

bulundurulabilir. 

Bu antlaşma da ihlâl edildi… 

Lozan Antlaşması’nın 4. maddesi ile askerden arındırılan Yunan adaları Limni ve Semadirek de 

silâhlandırıldı. 

Özetle: 

Ege Adaları’nın silahlandırılması, 1923 yılında imzalanan Lozan Antlaşması ve 1947 yılında imzalanan 

Paris Antlaşması gereğince Yunanistan tarafından Limni, Semadirek ve Doğu Ege Adaları (Midilli, 

 
2 https://www.ismetinonu.org.tr/lozan-baris-antlasmasi-tam-metni/ 

(2) On İki Ada ismini, Osmanlı Devleti’nin gayrimüslim bölgelerde uyguladığı yönetim şeklinden almıştır. 
Buradaki on iki sayısı; adaların sayısını ifade etmek için değil, “on iki üyeli meclisle yönetilen adalar” 
anlamındadır. 
(12’li denen bu sisteme göre her on hane birer temsilci çıkarır, bu temsilciler de aralarından bölgeyi yönetecek 
“on iki kişilik bir ihtiyar heyeti” seçerdi. ) 
“On İki Ada” olarak adlandırılan bu ada grubunun sadece büyük olanları sayılırsa on dört ada, büyüklü küçüklü 
hepsi sayılırsa yirmiden fazla ada ve adacık vardır. Bunlara “Güney Sporat Adaları” veya “Güney Sporatlar” 
denmektedir. Ayrıca her adanın kendi ismi vardır.  

3 https://www5.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/TBMM/d20/c001/b006/tbmm200010060076.pdf 

4 https://tr.wikipedia.org/wiki/Paris_Bar%C4%B1%C5%9F_Antla%C5%9Fmas%C4%B1_(1947) 

https://www.ismetinonu.org.tr/lozan-baris-antlasmasi-tam-metni/
https://www5.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/TBMM/d20/c001/b006/tbmm200010060076.pdf
https://tr.wikipedia.org/wiki/Paris_Bar%C4%B1%C5%9F_Antla%C5%9Fmas%C4%B1_(1947)
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Sakız, Sisam, Nikarya) ile On İki Ada‘da (Stompalya (Astypalaia/İstanbulya), Rodos, Kalki, Skarpanto, 

Kasos, Piskopis, Misiros, Kalimnos, Leros, Patmos, Lipsos, Sömbeki, İstanköy ve bağlantısı olan adalar 

ile Meis Adası’nda, kolluk kuvvetleri dışında silâhlı kuvvet bulundurulmaması ve 

tahkimat yapılmaması hükme bağlanmıştı… 

Şimdi bu antlaşmaları yok sayıyorlar! 

Bunun bir anlamı olmalı. 

*** 

Önceki yıllarda imzalanan uluslararası antlaşmalar tanınmıyor veya çiğneniyorsa, savaş çanları çalıyor 

demektir… 
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HALKIN ÇIKARLARINI SAVUNMAYANIN HALKA 
YASLANMA HAKKI YOKTUR!.. 

Kılıcını çekti, halka dönüp dedi ki: 

“Bazılarınızın sesi çıkmıyor, bazılarının isteyerek ya da istemeyerek zarar verdiğini biliyorum.” 

Madem kılıcını çektin, “zarar verenlerin” kim olduklarını neden deşifre etmiyorsun, bir korkun mu 

var? 

“Benimle olduğunuzu artık hissetmek, sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum” da ne demek? 

O kadar aciz misin? 

Sürece “isteyerek” (veya istemeyerek) zarar verenlere “yaslanarak” nereye kadar gidebilirsin ki?.. 

Kendini 6’lı Masa’ya aday olarak dayatan biri, kesinlikle demokrat değildir!.. 

6’lı Masa’dan biri çıkıp restini görürse, dünya bizim başımıza yıkılır… 

Bu kadarına da hakkın yoktur!… 

*** 

Tartışmayı buradan başlattım diye, kimse bana “daha iyi bir adayın varsa söyle” dayatmasını 

yapamaz. 

Buna rağmen, daha iyi bir adayım vardır. 

Örneğin: 
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6’lı Masa’nın karar vereceği herhangi bir kişi Kılıçdaroğlu’ndan daha iyi bir Cumhurbaşkanı adaydır… 

*** 

İllâ da bir isim istiyorsanız verebilirim: 

Örneğin: 

Ekmeleddin İhsanoğlu, Cumhurbaşkanı çatı adayı olarak Kılıçdaroğlu’dan daha iyidir. 

Bu isme itiraz edecek gibi duruyorsunuz, yapmayın! 

Bu fikrin sahibi ben değilim, Kemal Kılıçdaroğlu’dur. 

İhsanoğlu’nu aday göstermekle ne kadar “isabetli” bir seçim yaptığını her zaman savunagelmiştir. 

Hatta demiştir ki: 

“Bir daha seçim olsa yine onu aday gösteririm.” 

Hatırladınız mı?… 

*** 

Biri isim daha verebilirim: 

İstiyor musunuz? 

AKP’nin kurucu üç isminden biri olan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de Kemal Kılıçdaroğlu’ndan 

daha iyi bir Cumhurbaşkanı adayıdır. 

Durun bakalım, hemen suratınızı asmayın öyle! 

Bu fikrin de sahibi ben değilim. 

Ben sadece yakın geçmiş için notlar tutuyor, sonra da o notlara bakıp konuşuyorum. 

Muharrem İnce’yi, aday göstermeden önce, Kılıçdaroğlu’nun adayı Abdullah Gül’dü. 

Onunla ilgili söylediği “tarafsız, devlet adamı” güzellemeleri yapmıştı; bilmem hatırlıyor musunuz? 

Ben hatırlıyorum. 

Allah’dan Meral Akşener itiraz etti de Millet İttifakı’nın adayı gösterilemedi… 

*** 

Hatırlıyor musunuz? 

6’lı Masa’nın bileşenlerinden Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Abdullah Gül’ün aday 

gösterilme sürecinin “tam ortasındaydım”demişti. 

Onu da mı hatırlamadınız yoksa? 
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Canınızı sıkmayınız, çoğu kişi sizin gibidir. 

Nasıl demişti atalarımız: 

Hafıza-ı beşer nisyan ile maluldür… 

*** 

İstiyorsanız bir isim daha verebilirim: 

Muharrem İnce de Kemal Kılıçdaroğlu’ndan daha iyi bir adaydır. 

Onu da Cumhurbaşkanlığına layık gören ve öneren yine Kemal Kılıçdaroğlu’dur. 

Propaganda döneminde Halk TV’ye mümkün olduğu kadar az çıkartılsın, sürekli gösterilmesin 

kararının ardında sizce kim/kimler vardı? 

Bilmiyor musunuz? 

Ben biliyorum: Muharrem İnce söylemişti, oradan aklımda kalmıştır. 

Peki, açıklarsam, parti disiplin hukuku kapsamına alınırım; o yüzden isimler bende kalsın. 

Bazı arkadaşlar diyorlar ki: 

Muharrem İnce, uzun yıllar Grup Başkanvekilliği yaptı ama seçilsin diye Cumhurbaşkanı adayı 

gösterilmedi. 

Şimdilerde kendisine ağız dolusu sövülmesinden belli değil mi? 

Gidişinden ve ayrı parti kurmasından bile bayağı memnuniyet duyuldu. 

Yalan mı? 

Erdoğan seçilsin diye Muharrem aday gösterildi diyenler, yerden göğe kadar haklı çıkmıştır! 

Zira Muharrem İnce de ince bir Kılıçdaroğlu seçimidir ve ona göre; Cumhurbaşkanlığına ondan daha 

çok yakışmaktadır… 

*** 

“Hata” sözcüğünü kullanarak, izninizle bir cümle kurmak istiyorum: 

Bu kadar “hatalı” seçimleri yapan birine, devlet yönetimini teslim etmek fahiş bir “hata” değil midir? 

Hristiyanlar, Yüce Tanrı bile bu kadar yetkiyi İsa’ya vermemiştir demişlerdir. 

İtirazın mı var yoksa! 

Sorun papaza öyleyse… 

*** 

Bir şeyler daha söylememi ister gibisiniz! 
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Rahatlatıcı sözler söyleyemiyorsam kabahat bende değildir. 

Testinin içerisinde ne varsa ağzından o dökülür: 

Gazetecilerin “Ana muhalefet partisinin genel başkanı olarak neden siz aday olmuyorsunuz?” 

şeklindeki sorusuna, Kılıçdaroğlu’nun verdiği yanıtı hatırlayın hiç değilse. 

Peki, hatırlatıyorum: 

“Cumhurbaşkanı ‘tarafsız’ olmalı, ben CHP’nin Genel Başkanıyım” demişti. 

Sizce O, şimdi CHP’nin Genel Başkanı değil midir? 

Yoksa CHP’nin Genel Başkanıdır da şimdi “tarafsız” mıdır!? 

Aklımızla alay edildiğinin farkında değil misiniz?.. 

*** 

Öyleyse: 

Bugün için CHP’nin başında “CHP’li olmayan biri” vardır diyebiliriz. 

Bu durumu içinize sindirebiliyor musunuz? 

Örneğin CHP’nin başında olup da Cumhurbaşkanlığına aday olan fakat CHP’li olmayan; bununla 

birlikte gönlünde bir başka parti olan, birine oyunuzu verebilir misiniz? 

Bu kişi RTE olsa da kararınız yine “evet” midir?.. 

*** 

Dilerseniz, sözü fazla uzatmayalım. 

Ne demek istediğimi bal gibi anladınız: 

Adam “ben bu işe uygun olan kişi değilim” diyor; bu meramını çeşitli bahanelerle ve CHP’li olmayan 

kişileri aday göstererek anlattı/anlatıyor. 

Siz halâ bana “daha iyi bir adayınız var mı?” diye soruyorsunuz. 

Anket şirketleri hemen hemen her hafta saha çalışması yapıyorlar. 

Erdoğan’a karşı en şanslı adayları (Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener olarak) 

açıklıyorlar… 

Onların ne kusuru var?.. 

Hiçbir somut kanıta dayanmadan bu kadar kamuoyu desteğine sahip aday adaylarını, gündemden 

düşürmek için arkalarında “5’li çete”nin olduğu yalanını ileri sürmek tam bir utanmazlık örneği değil 

de nedir?.. 

*** 
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Hal böyle iken, Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmaktaki ısrarının anlamı nedir? 

Reis’in şansını artırmak olabilir mi? 

Gerçekten mi!? 

Biliyorsunuz; Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan karşısında; 7 ağır yenilgisi var. 

O kadar oldu mu demeyin lütfen! 

Kızdırmayın beni; seçim atmosferine girdiğimiz bugünlerde hepsini tek tek sayabilirim. 

Kılıçdaroğlu’nun liderliğinde girilen seçimler: 

1.)12 Eylül 2010 Anayasa Halk Oylaması, (yenilgi ile sonuçlandı.) 

2.)12 Haziran 2011’de Türkiye 24. Dönem Milletvekili Genel Seçimi.(yenilgi ile sonuçlandı.) 

3.) 30 Mart 2014’te yapılan yerel seçimler. (yenilgi ile sonuçlandı.) 

4.)10 Ağustos 2014’teki Cumhurbaşkanlığı seçimi oldu. (yenilgi ile sonuçlandı.) 

5.) 7 Haziran 2015’te 25. Dönem Genel Seçim.(yenilgi ile sonuçlandı.) 

6.)1 Kasım 2015’te 26. Dönem Genel Seçimi tekrarı.(yenilgi ile sonuçlandı.) 

7.)16 Nisan 2017’de yapılan Anayasa Halk Oylaması.(yenilgi ile sonuçlandı.) 

8. yenilgiyi de alsın ondan sonra bakarız mı diyorsunuz? 

Ama halkın o kadar dayanma gücü kalmadı ki… 

Sonra: 

8. yenilgiden sonra, sandığın bir daha önünüze geleceğinin garantisi mi var?.. 

*** 

Sakın bana son yerel seçimlerde 11 büyükşehrin belediyelerinin kazanılmasında Kılıçdaroğlu’nun rolü 

vardır demeyiniz. 

Güldürmeyin beni. 

Belediye Meclis üyelikleri için CHP’nin aldığı oylarda bir artış yok ki… 

Bu pazar günü seçim olsa CHP’nin alacağı oy oranı yüzde 24.8’dir. 

(Bakınız 25 Eylül 2022 tarihli Cumhuriyet gazetesindeki Sena Tufan’ın haberine.) 

Başarı bunun neresindedir? 

Belediye başkan adayların kişisel başarıları ile AKP’nin yanlış aday tercihi ve genel olarak seçmen 

tarafından iktidarın uyarılmasının sonucunu, Kılıçdaroğlu’nun artı hanesine yazamazsınız! 
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Bu durum Kıçıldaroğlu’nun kesinlikle başarılı bir genel başkan olduğunu göstermez. 

Dolaysıyla, son yerel seçimlere bakarak “rüyalanma”ya gerek yoktur… 

*** 

Duygularının esiri ve yeterli birikimi olmayan Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanlığı seçiminde 

başka eksileri de vardır: 

Bir kısmına katılmıyorum ama seçmen aynı fikirde değilse, benim fikrimin ne önemi var ki. 

Örnek vermemi bekliyorsunuz biliyorum. 

Buyurun: 

1.) Alevi-Sünni ekseninde yürütülen/yürütülecek olan propagandalardan daima AKP’nin adayı 

kazançlı çıkar. 

(Nüfus olarak Sünniler çoğunluktadır; Diyanet de “akademisi” ve diğer tüm kadroları ile birlikte bu 

konuyu etkili bir şekilde işleyebilir.) 

2.) Etnik temelde (Türk-Kürt ekseninde) yürütülen/yürütülecek olan propagandalardan da 

Kılıçdaroğlu zararlı çıkar. 

(Kürtler de nüfus olarak Türklerden daha azdır. Kılıçdaroğlu’nun Kürt olmamasının ise bir önemi 

yoktur. Zira: PKK/YPG’ye karşı yapılan operasyonlara karşı çıkması, Kürtlerin kazandığı belediyelere 

“kayyum” atanmasını yerinde olmayan gerekçelerle eleştirmesi, HDP eski Eş Başkanı Selahattin 

Demirtaş’ı sabah-akşam savunması, ona madalya takacağını söylemesi aleyhine kullanılacaktır. 

AKP’nin Kürtlerin sembol adamları (Abdullah Öcalan ve Osman Öcalan) ile olan el takke ver külah 

ilişkilerini anlatmak ise işe yaramayacaktır. Çünkü halkın dinlediği TV kanalları ile okuduğu gazeteler 

bunları yazmayacaklardır.) 

3.) FETÖ-tarikatlar ekseninde yürütülecek propaganda faaliyetlerinde de Kılıçdaroğlu’nun durumu iç 

açıcı değildir. 

(FETÖ üyelerinden milletvekili seçti, danışman seçti, FETÖ’nün kalemşörlerinden Nazlı Ilıcak ile Altan 

kardeşlere sahip çıkıp “arkadaşlarımız”dırlar dedi… FETÖ’nün finans kuruluşlarına, basın yayın 

organlarına yapılan baskınlarda CHP milletvekillerini gönderip kalkan yaptı. Buna karşılık, Reis için 

Tarikatlar çantada kekliktir. Bu konudaki tartışmaların da kaybedeni yine Kılıçdaroğlu olacaktır. Said-i 

Nursi’nin kitaplarının yasaklanmasını engellemesi, Diyanet Akademisi’ne destek vermesi bile aleyhine 

kullanılacaktır.) 

4.) Dış siyasette; özellikle de “milli konularda” Kılıçdaroğlu ülke çıkarları söz konusu olduğunda dik 

duramamıştır: 

(“Ne işimiz var Suriye’de, ne işimiz var Irak’ta” v.s. diyerek, doğru ve haklı bir çizgide siyaset 

üretememiştir. Libya’ya yapılan NATO operasyonunu desteklemiştir. Yerinde yapılan ve zorunlu olan 

askeri (Şah Fırat Operasyonu, Bahar Kalkanı Harekatı, Fırat kalkanı Operasyonu, İdlip Operasyonu, 

Zeytin Dalı Harekatı, Barış Pınarı Harekatı,Bahar Halkanı Harekatı) operasyonlarına ise “analar 
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ağlamasın” diyerek karşı çıkmıştır. Bu konular da seçim kampanyası sırasında aleyhine 

kullanılacaklardır.) 

*** 

Görüldüğü gibi sahaya eksilerle çıkacak olan Kılıçdaroğlu, devletin tüm olanaklarını kullanacak olan 

Erdoğan karşısında çok da şanslı değildir…. 

Buna karşılık, Erdoğan’ın diğer adı geçen adaylardan herhangi birine söyleyecek etkili bir tek sözü 

olamayacaktır… 

En güçlü rakiplerini bu ayak oyunları ile saf dışı bırakan CHP yönetimindeki “10 Aralık Hareketi”ne 

soruyorum: 

Bu hamlenizden sonra Bay Kemal’i Amerika’ya göndererek kimlere hangi mesajı vereceksiniz? 

Kılıçdaroğlu, sana da bir sorum olacak: 

Daha önce makam-mevki peşinde olmadığını söyleyerek, sempati topluyordun. 

Bizi de neredeyse ikna etmiştin. 

Şimdi aday olmak için yapmadığın numara kalmadı, neden üstünü başını parçalıyorsun? 

Nerede kaldı alçak gönüllülüğün? 

Ne oldu, hangi dağda kurt öldü? 

Yoksa yüksek yerlerden, karşı gelemeyeceğin emir mi geldi sana?.. 

Biz sana “tıpış tıpış” oy vermeye mecbur değiliz!.. 

Varlığınızı borçlu olduğunuz halka “rest” çekemezsiniz…
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VATAN HAİNİ!.. 

Tarih bilgisinden yoksun, “Emevi İslamı”nın etkisinden kurtulamamış ve bu yüzden de “halifeliği” 

kutsal ve İslami bir değer sanan ve bu anlayışın bir sonucu olarak Cumhuriyet’e düşman olan 

kesimler, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, İzmir’in kurtuluşunun 100. yılı 

kutlamalarında söylediği sözler üzerine, kızılca kıyameti koparttılar. 

Haklı mıydılar? 

Bakalım: 

Bu kesimin oyunu çantada keklik sayan AKP, fırsatı iyi değerlendirdi. 

Koca Cumhurbaşkanı,bir şehrin belediye reisini hedef tahtasına yerleştirip, açtı ağzını yumdu gözünü. 

“La havle” çekmenin tam zamanıdır. 

Erdoğan’ı rahatsız eden, Nutuk’un sonundaki “Gençliğe Hitabe”de yer alan “gaflet, dalalet ve ihanet” 

sözcükleri olabilir mi? 

“100 yıl önceydi bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi” dedi Tunç 

Soner.1 

Kastettiği kişi son Padişah Vahdettin’di. 

 
1 https://www.youtube.com/watch?v=LkKWF79fGgE 

https://www.youtube.com/watch?v=LkKWF79fGgE
https://www.youtube.com/watch?v=LkKWF79fGgE
https://www.youtube.com/watch?v=LkKWF79fGgE
https://www.youtube.com/watch?v=LkKWF79fGgE
https://www.youtube.com/watch?v=LkKWF79fGgE
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Soyer’i hedef alarak; Konuşmayı “Osmanlı’ya hakaret” kabul eden Reis, “hadsiz ve ahlaksız” 

sözcüklerini de kullandı…2 

Kim kime hakaret etti?.. 

*** 

Erdoğan, tansiyonunu yükselterek başlattığı tartışmayı, Yargı’ya talimat vermeye kadar taşıdı: 

Soyer’in kullandığı sözcükler için; “kesinlikle nefret suçuna girerler” dedikten sonra, deneyimli 

yargıçların kılı kırk yararak yapabildiği “suç vasfını tayin” işini de yaparak; “Bunlara hukuk 

çerçevesinde gereğini yapmamız lazım” dedi…3 

Erdoğan’ın tarihi gerçekleri ters düşen bu sözleri, kesinlikle Anayasa’nın 138. maddesine4 aykırıdır… 

*** 

Gerici çevrelerin Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlığını “Osmanlıseverlik” üzerinden yürütmelerini bir 

ölçüde anlamak mümkündür. 

Ama: 

Uzun süre Atatürk’ün koltuğunda oturan Bülent Ecevit’in bu koroya katılmasının ise izahı yoktur. 

CHP’nin üçüncü genel başkanı ve Vahdettin’in uzaktan akrabası olan Ecevit, “ Sultan Vahdettin hain 

değildi” diyebilmiştir.5 

Ecevit’in, Fetullah Gülen’le de samimi ilişki içerisinde olduğunu ve onu “koruduğunu” biliyoruz.6 

Bir dönem Emniyet istihbarat Daire Başkanlığı yapan Bülent Orakoğlu, Fetullah Gülen’in yurt dışına 

çıkışında Ecevit’in rolü olduğunu makale konusu bile yapmıştır.7 

Ecevit, Fetullah Gülen’i de vatan haini olarak görmemekteydi. 

Başka açıdan bakıldığında Ecevit’e belki biraz hak verilebilir. 

Şöyle ki: 

Bütün ülke zaten padişahın mülkü idi diyebiliriz. 

 
2 https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/erdogan-hedef-almisti-tunc-soyerden-yanit-1981084 

3 https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/erdogan-tunc-soyeri-hedef-aldi-hukuk-cercevesinde-geregini-

yapmamiz-lazim-1982130 

4 “Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve 

talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz.” 

5 https://www.haber7.com/siyaset/haber/102626-ecevit-sultan-vahdettin-hain-degildi 

6 https://www.odatv4.com/siyaset/ecevit-fethullah-guleni-nasil-korudu-1610101200-13193 

7 https://www.yenisafak.com/yazarlar/bulent-orakoglu/28-subatta-feto-elebasini-abdye-ecevit-ozkan-alaton-

uclusu-mu-kacirdi-2057783 

https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/erdogan-hedef-almisti-tunc-soyerden-yanit-1981084
https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/erdogan-tunc-soyeri-hedef-aldi-hukuk-cercevesinde-geregini-yapmamiz-lazim-1982130
https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/erdogan-tunc-soyeri-hedef-aldi-hukuk-cercevesinde-geregini-yapmamiz-lazim-1982130
https://www.haber7.com/siyaset/haber/102626-ecevit-sultan-vahdettin-hain-degildi
https://www.odatv4.com/siyaset/ecevit-fethullah-guleni-nasil-korudu-1610101200-13193
https://www.yenisafak.com/yazarlar/bulent-orakoglu/28-subatta-feto-elebasini-abdye-ecevit-ozkan-alaton-uclusu-mu-kacirdi-2057783
https://www.yenisafak.com/yazarlar/bulent-orakoglu/28-subatta-feto-elebasini-abdye-ecevit-ozkan-alaton-uclusu-mu-kacirdi-2057783
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Dolaysıyla Vahdettin için “vatan” kavramı anlamsızdır. 

Ecevit, Padişahın kendi mülkünün bir kısmını vererek, diğer kısmını kurtarması ve bu şekilde iktidarını 

sürdürmesini “vatan hainliği” olarak değerlendirmemiş olabilir… 

Onun sorunudur. 

Her ne şekilde olursa olsun; duygusal yanı her zaman önde ve belirleyici olan ve bu nedenle de sürekli 

hatalar yapan Ecevit’in, Vahdettin ile ilgili sözlerini ciddiye almak doğru değildir… 

*** 

Vahdettin hain midir? 

Bu sorunun en doğru ve belgelere bağlı cevabını TBMM tutanaklarından öğrenebiliriz: 

Meclis’in 25 Eylül 1920 tarihli oturumunda, Gazi Mustafa Kemal, Vahdettin’i hedef alarak şunları 

söylemiştir: 

“Bugün bu makamı işgal eden zat, bu millet ve memleket için hain bir adamdır”8 

Atatürk’ün Vahdettin’le ilgili sözleri Ecevit üzerinden yalanlamaya çalışmak, dolaylı yoldan Atatürk’ü 

“yalancılıkla” suçlamaktır… 

Asıl ahlaksızlık budur… 

*** 

Sırası gelmişken son Padişah Vahdettin’i biraz tanıyalım: 

1918’de tahta oturan Vahdettin, Hürriyet ve İhtilaf Partisi yandaşıydı. 

O da yandaşı olduğu parti gibi İngiliz yanlısıydı. 

Mustafa Kemal Paşayı 9. Ordu Kıtaatı Müfettişliğine atayan kararnameyi o imzaladı. 

Bu atama Mondros Mütarekesi’nin9 hükümlerini uygulamak içindi. 

Mütarekenin 20. maddesine göre Osmanlı Ordusu terhis edilecek, askeri techizatlar işgal 

kuvvetlerine teslim edilecekti. 

Mütarekenin 7 ve 24. maddelerine göre de; İtilaf Devletlerinin güvenliğini tehdit eden bir durum 

söz konusu olduğunda, herhangi bir stratejik noktayı veya Ermeni Bölgesinde (Erzurum, Van, Sivas, 

Bitlis, Elazığ, Diyarbakır ) bir karışıklık çıkması durumunda bu bölgesi işgal edebileceklerdi. 

Vahdettin bu anlaşmayı kabul etmiş bir padişahtır… 

*** 

 
8 https://www5.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/GZC/d01/CILT01/gcz01001072.pdf 

9  https://antlasmalar.com/mondros-ateskes-antlasmasi/ 

https://www5.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/GZC/d01/CILT01/gcz01001072.pdf
https://antlasmalar.com/mondros-ateskes-antlasmasi/
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Karadeniz Bölgesinde karışıklık vardı: 

Topal Osman gibi direnişçiler Rum çeteleri ile çarpışıyorlardı. 

Bu durum atama kararnamesine şu şekilde yansıtılmıştı: 

“Karadeniz Bölgesindeki itaatsizliğe son vermek, orduyu silahsızlandırmak ve Doğu Anadoludaki 

“şura hükümetlerini” dağıtmak… 

*** 

Tarihin bu kesitini iyi kavramak zorundayız: 

İzmir, 15 Mayıs 1919 tarihinde işgal edilmiştir. 

Mustafa Kemal Paşa, (bir gün sonra) 16 Mayıs 1019’da yola çıkmış ve Samsun’a ayak basar 

basmaz mitinglerin artırılması için çalışmalarına başlamıştır. 

Kuşkulanan İngilizlerin isteği üzerine derhal geri çağrılmıştır. 

O, askerlikten istifa ederek padişahın bu isteğine karşı gelmiştir. 

Erzurum Kongresini toplamaya çalıştığı sırada, tutuklanması için valilere emir verilmiştir. 

Sivas Kongresinin dağıtılması için Elazığ Valisi Ali Galip görevlendirilmiştir. 

Kuvayı Milliye’yi (Milli Kuvvetler) ezmek için Kuvayı İnzibatiye (Halifelik Ordusu) kurularak İzmit’e 

gönderilmiş, başlarına da Ahmet Anzavur Paşa getirilerek Kuvayi Milliyecilere saldırılmıştır. 

Kuvayı Milliye önderleri için Divanıharp’ten idam kararları çıkartılmıştır. 

Şeyhülislam’dan fetva alınarak Kuvayı Milliyecilerin öldürülmesi için bildiri yayınlanmıştır. 

Özetle: 

Saray, İşgal Kuvvetleri’nin bütün isteklerini yerine getirmiştir… 

Yetmemiş; işgale karşı direnilmemesi için çoğu hocalardan oluşan “Heyet-i Nasiha” kurulupköy köy 

kasaba kasaba dolaştırılmıştır. 

*** 

Hain olmak için başka ne yapmak gerekirdi? 

*** 

Kurtuluş Savaşı sırasında hareketin önderi Mustafa Kemal’i, halkın gözünde küçültmek ve ona olan 

güvenini sarsmak için uydurulmuş yalanlar ve Mustafa Kemal’e sövgüler dolu bildiriler, İngiliz uçakları 

ile Anadolu’ya atılmıştır. 
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İngiliz İstihbaratı MI6’nın hazırladığı bu kara propaganda, Cengiz Özakıncı’ya göre daha sonra bir 

şekilde10 Rıza Nur’un British Museum’da saklanan “Hayat ve Hatıratım” adlı eserine monte 

edilmiştir. 

10 numaralı dipnottaki videoyu mutlaka izleyiniz diyorum. 

Rıza Nur’un Hatırat’ına sonradan eklemeler yapılmıştır. 

Bunun en açık kanıtı:12 ciltlik Türk Tarihi adlı kitabındaki üslup ile “Hayat ve Hatıratım” adlı eserdeki; 

Atatürk’e hakaret ettiği 1932’den sonraki dönemle ilgili üslubun farklılığıdır. 

Vahdettin’in hain olup olmadığına karar vermek için karşı tarafın arşivine de göz atmak gerekir. 

İngiliz Gizli Belgeleri açıldıktan sonra FO/4172-13592 nolu belgeden; Padişahın bütün umudunu 

İngiltere’ye bağladığını, halifelik makamında kalabilmek için her isteği yerine getirmeye hazır 

olduğunu öğreniyoruz.11 

Şevket Süreyya Aydemir’e göre bir “ruh hastası” olan Rıza Nur’un hatıratı, 1967 yılında Kadir 

Mısıroğlu tarafından yayınlanmıştır. 

İlginçtir; Riza Nur’un hatıratına eklenen yalanlar, İngiliz asker ve yazar Armstrong‘un 1932 yılında 

yayınladığı “Bozkurt”12 adlı kitabındaki sövgülerle aynıdır… 

*** 

AKP iktidarının Vahdettin’i aklama ve bu yoldan Cumhuriyeti kuran önderleri karalama çabaları 

beyhudedir. 

Böyle olmakla birlikte, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in 9 Eylül etkinliklerinde son 

Padişah Vahdettin’i “gaflet, dalalet ve hatta hiyanet” vurgusu ile “ Saraylarındaki saltanatı korumak 

için bütün bir milleti ateşe attılar” şeklindeki sözleri, AKP’nin “kutuplaştırma politikası” için iyi 

malzeme olmuştur… 

Halka söyleyecek sözü kalmayan bir iktidarın, deneyebileceği başka yolu kalmamıştır. 

Osmanlı İmparatorluğu’nu günahı ile sevabı ile sahiplenmek diye bir tutum asla doğru olamaz. 

Hele de Türkiye Cumhuriyeti ile Osmanlı İmparatorluğu’nu karşı karşıya getirmek hiç kimseye fayda 

sağlamaz… 

“Memleket”; “yurt” ve “vatan” sözcükleri eş anlamlıdır. 

“Vatan”ın tanımı değişirse*, anlamı da değişir doğal olarak… 

Dolaysıyla “memleket için hain” olduğu tespit edilen bir adam, zaten vatan hainidir… 

 
10 https://www.youtube.com/watch?v=uM9roMiJywk 

11 https://www.youtube.com/watch?v=DpXvRRsE5TA 

12 https://tr.wikipedia.org/wiki/Bozkurt_(kitap)  

https://www.youtube.com/watch?v=uM9roMiJywk
https://www.youtube.com/watch?v=DpXvRRsE5TA
https://tr.wikipedia.org/wiki/Bozkurt_(kitap
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*VATAN HAİNİ 

Nâzım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hâlâ. 

Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz, dedi Hikmet. 

Nâzım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hâlâ. 

Bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar, üç sütun üstüne, kapkara haykıran 

puntolarla, 

bir Ankara gazetesinde, fotoğrafı yanında Amiral Vilyamson’un 

66 santimetre karede gülüyor, ağzı kulaklarında, Amerikan amirali 

Amerika, bütçemize 120 milyon lira hibe etti, 120 milyon lira. 

Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz, dedi Hikmet 

Nâzım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hâlâ. 

Evet, vatan hainiyim, siz vatanperverseniz, siz yurtseverseniz, ben yurt 

hainiyim, ben vatan hainiyim. 

Vatan çiftliklerinizse, 

kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindekilerse vatan, 

vatan, şose boylarında gebermekse açlıktan, 

vatan, soğukta it gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın, 

fabrikalarınızda al kanımızı içmekse vatan, 

vatan tırnaklarıysa ağalarınızın, 

vatan, mızraklı ilmühalse, vatan, polis copuysa, 

ödeneklerinizse, maaşlarınızsa vatan, 

vatan, Amerikan üsleri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa, 

vatan, kurtulmamaksa kokmuş karanlığımızdan, 

ben vatan hainiyim. 

Yazın üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla: 

Nâzım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hâlâ. 

NAZIM HİKMET
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HDP’YE EN AZ İKİ BAKANLIK!.. 

AKP’nin “çözüm süreci” de dediği “Kürt açılım” yanlış bir tercihti. 

Bu acı gerçek, bugün çok daha iyi anlaşılıyor. 

Terör örgütünü “dağdan indirmek” ve “ovada siyaset” yapmalarına olanak sağlamak; terör örgütünü 

zayıflatmak için bir “taktik” olarak denenebilir. 

Buna kimsenin bir diyeceği olamaz. 

Daha ötesi kabul edilemez. 

Yaşamının en verimli yıllarını dağlarda, öğrenim olanaklarından yoksun bir şekilde “gerilla” olarak 

geçirenlerin; normal yaşama intibak etmeleri ve ovada siyaset yapmalarını beklemek aşırı 

iyimserliktir. 
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Olanaksız gibi bir şeydir. 

Hayatın yalın gerçeği ne yazık ki böyledir. 

Bunu en iyi terör örgütlerini yönetenler ile militanları bilirler… 

*** 

Denendi, başarısızlıkla sonuçlandı ve bitti… 

Peki, süreç başarısızlıkla sonuçlandıktan sonra, PKK ile ilişkileri sürdürmenin izahı olabilir mi? 

Osman Öcalan’ın TRT Kürdi‘de yayınlanan röportajı1 kabul edilebilir mi? 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde; Kürtlerin “tarafsız” kalmalarını sağlayarak, 

Ekrem İmamoğlu’na olan desteği azaltmak için Abdullah Öcalan’a mektup yazdırılması2 hiçbir şekilde 

izah edilemez. 

Kim ne derse desin; terörist başının İmralı’dan yazıp gönderdiği o mektuba, ana akım medyada 

manşetten yer verilmesinin sorumluluğu da AKP yönetiminin üzerindedir. 

Bu demektir ki: 

Erdoğan’ın; iktidara gelmek, iktidarını korumak ve iktidarda kalabilmek için işbirliği yapmayacağı 

hiçbir kesim yoktur. 

Terör örgütüdür, şeriatçı örgüttür, Cumhuriyet düşmanı tarikattır fark etmiyor… 

*** 

3 Ocak 2014’te Türkiye’de “Kürdistan” adıyla ilk siyasi parti kurulmuştur.3 

Ayrılıkçı olduğu isminden bile bellidir. 

Sürece kanunilik kazandırmak için10 Temmuz 2014’te Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal 

Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair 6551 Sayılı Kanun çıkartıldı.4 

Kanun çıkartıldı da ne oldu? 

TBMM’nde hiçbir konu görüşülmedi, AKP yine bildiğini okudu. 

 
1 https://tr.euronews.com/2020/12/20/osman-ocalan-dan-trt-de-yay-nlanan-roportaj-yla-ilgili-ilk-ac-klama-

teklif-trt-den-geldi 

2  

3 https://www.milliyet.com.tr/siyaset/turkiyede-kurdistan-adiyla-ilk-parti-kuruldu-1816991 

4 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/07/20140716-1.htm 

https://tr.euronews.com/2020/12/20/osman-ocalan-dan-trt-de-yay-nlanan-roportaj-yla-ilgili-ilk-ac-klama-teklif-trt-den-geldi
https://tr.euronews.com/2020/12/20/osman-ocalan-dan-trt-de-yay-nlanan-roportaj-yla-ilgili-ilk-ac-klama-teklif-trt-den-geldi
https://www.milliyet.com.tr/siyaset/turkiyede-kurdistan-adiyla-ilk-parti-kuruldu-1816991
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/07/20140716-1.htm
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22 Mart 2015 günü Ukrayna dönüşü uçakta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe 

açıklamasını doğru bulmadığını söyleyerek sürecin sonunu getirdiği kabul edilen demeci verdi.5 

O başlattı, o bitirdi… 

*** 

AKP, 7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinde “geçiş hükumeti”ne HDP’den iki bakan seçmiştir.6 

Avrupa Birliği Bakanı Ali Haydar Konca ile Kalkınma Bakanı Müslüm Doğan, hiçbir zaman HDP/PKK ile 

ilişkilerini gizlemediler. 

“Çözüm Süreci”nde neler yaşandığını7 iyice kavramadan bugünü yorumlamak kolay değildir… 

7 numaralı bağlantıyı açıp bir göz atın lütfen… 

Bekliyorum… 

*** 

Yeri gelmişken yaşanan sorunun adını da koyalım: 

Kiminin “terör sorunu” kiminin “Kürt sorunu” olarak isim koyduğu, bu sorunun kökleri Sevr’e kadar 

iner. 

Emperyalistler Sevr’de Ermenilere olduğu gibi Kürtlere de Anadolu’da ayrı bir devlet 

kurulmasını öngörmüşlerdi; Kurtuluş Savaşı buna engel oldu. 

“Atatürk, Lozan görüşmeleri esnasında Musul’un Türkiye’ye katılması için çok çaba sarf etti ancak 

bunu sağlayacak güç olmadığı için başarılı olamadı. Bu işler güç ve beceri meselesidir. Birinci 

olmayınca ikincinin etkisi duruma göre sıfırlanabilir. Bunun tipik örneği Musul meselesidir. Tabii bu 

sonucun doğmasında 1924 yılında Nasturi, 1925 yılında Şeyh Sait ayaklanmalarının önemli payı 

vardır.”8 O günden bugüne emperyalistler, Türkiye’yi zayıf düşürmek ve çeşitli tavizler kopartmak 

için “Kürt sorunu”nu kaşıyıp durmaktadırlar. Bugün Kürtlerin siyasi-askeri örgütleri olan PKK/YPG’nin 

arkasında ABD’nin açıktan durması ve her türlü yardımı yapmasından,9 sorunun uluslararası boyutu 

olduğu anlaşılmaktadır… 

*** 

Halkların Demokrasi Partisi (HDP) 15 Ekim 2012’de kuruldu.10 

 
5 https://www.odatv4.com/guncel/iste-cozum-surecinin-kronolojisi-1108151200-79963 

6 https://tr.wikipedia.org/wiki/63._T%C3%BCrkiye_H%C3%BCk%C3%BBmeti#Kabine_%C3%BCyeleri 

7 https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87%C3%B6z%C3%BCm_S%C3%BCreci 

8 Pekin-Yavuz, Asker ve Siyaset, s. 64 

9  https://www.aa.com.tr/tr/dunya/abdden-ypg-pkkya-21-milyon-dolar-nakit-yardim/1890615 

10 https://tr.wikipedia.org/wiki/Halklar%C4%B1n_Demokratik_Partisi 

https://www.odatv4.com/guncel/iste-cozum-surecinin-kronolojisi-1108151200-79963
https://www.odatv4.com/guncel/iste-cozum-surecinin-kronolojisi-1108151200-79963
https://tr.wikipedia.org/wiki/63._T%C3%BCrkiye_H%C3%BCk%C3%BBmeti#Kabine_%C3%BCyeleri
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87%C3%B6z%C3%BCm_S%C3%BCreci
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/abdden-ypg-pkkya-21-milyon-dolar-nakit-yardim/1890615
https://tr.wikipedia.org/wiki/Halklar%C4%B1n_Demokratik_Partisi
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Partinin kimler tarafından kurulduğu ise halen tartışılmaktadır.11 

Asıl önemlisi kimlerin kontrolünde olduğudur… 

*** 

Gelelim bugüne: 

Kürt seçmenlerin oylarını önemli ölçüde PKK/HDP’nin yönlendirdiği bir gerçekliktir. 

Her ne kadar “6’lı Masa” içerisinde açıkça yer almasalar da önümüzdeki seçimlerde birlikte hareket 

edeceklerini söylüyorlar. 

Cumhurbaşkanı adayının “eşkalini” eski Eşbaşkan Selahattin Demirtaş cezaevinden çizip gönderdi.12 

Son yerel seçimlerde AKP’nin elindeki 11 büyükşehir belediyesi HDP’nin desteği ile alındı. 

Önümüzdeki genel seçimlerde “6’lı Masa”nın göstereceği adayı destekleyecekleri anlaşılıyor. 

HDP’nin “kilit parti” olduğu konusunda tartışma yok. 

İşine geldiğinde AKP ile yürüyen HDP’nin, şimdi AKP’ye karşı yürümesi sürpriz değil. 

Alacağı tavizlere göre, tekrar AKP’ye yanaşmayacağını da kimse garanti edemez… 

Nasıl bir duruş sergileyeceğini büyük ölçüde ABD belirleyecek… 

*** 

Kim ne derse desin, AKP’nin besleyip büyüttüğü, yerine göre istismar edip kullandığı HDP, artık siyasi 

iktidarı belirleyecek konuma yükselmiştir. 

AKP’nin sonunu HDP’nin getireceğini söylemekte bir yanlışlık yoktur… 

*** 

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in “HDP’ye bakanlık verilebilir” çıkışını da bu kapsamda 

değerlendirmek gerekir. 

İktidarı belirleyebilecek bir yapının, iktidar olanaklarından yararlanması beklenen bir şeydir. 

Kendi güçleri ile iktidar olamayan siyasi partiler de kendilerini destekleyenlere sırası geldiğinde 

“diyet” borçlarını ödemek zorunda kalabilirler… 

Dolaysıyla, olası iktidar değişikliğinde HDP’ye bakanlık verilmesi olasılık dahilindedir. 

Tıpkı: 

 
11 https://www.sivildusunce.com/haber/kemal-burkaydan-besir-atalay-hatirlatmasi-mit-mustesari-hakan-

fidanla-ocalan-el-ele-vererek-hdpyi-kurdular-h17582.html 
12 https://www.takvim.com.tr/guncel/2022/07/27/hdpli-selahattin-demirtas-6li-masaya-aday-eskali-cizdi 

https://www.sivildusunce.com/haber/kemal-burkaydan-besir-atalay-hatirlatmasi-mit-mustesari-hakan-fidanla-ocalan-el-ele-vererek-hdpyi-kurdular-h17582.html
https://www.sivildusunce.com/haber/kemal-burkaydan-besir-atalay-hatirlatmasi-mit-mustesari-hakan-fidanla-ocalan-el-ele-vererek-hdpyi-kurdular-h17582.html
https://www.takvim.com.tr/guncel/2022/07/27/hdpli-selahattin-demirtas-6li-masaya-aday-eskali-cizdi
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7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinden sonra kurulan “geçiş hükumeti’nde AKP’nin HDP’ye iki bakanlık 

vermesi örneğinde olduğu gibi… 

*** 

HDP’ye, bütçeden 57 milyon 550 bin TL yardım yapılmasını engellemeyen, TBMM’ni Başkan 

Yardımcısı sıfatıyla yönetmelerine ses çıkartmayan, Anayasa Mahkemesince kapatılması için hızlı 

davranmayan ve bu durumları sindirilerek; “meşruiyet” verilen HDP’nin, Reis’e muhalif tarafta yer 

alması söz konusu olduğunda kızılca kıyametin kopartılması, daha baştan inandırıcılığını 

kaybetmiştir… 

HDP’nin “6’lı Masa”nın altında yer tutmak zorunda kalması yüzünden, masa üzerindekileri “terör 

sevici” ilan etmek, PKK ile “işbirliği” yapmakla suçlamak, sonuç getirmez ucuz kasaba politikasıdır… 

AKP’nin, “Kürt Sorunu” ile ilgili hatalı politikalarının elbet bir gün bedeli ödenecekti. 

Atasözümüz de aynen öyle diyor: 

Besle kargayı oysun gözünü!… 

Uzatın gözünüzü…  
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PLÂN: AKP’Yİ İKTİDARDAN DÜŞÜRÜP, AKP’LİLERİ 
İKTİDARA GETİRMEKTİR!.. 

Samsun’da KHK’lıların “tamamı” için söz verdi. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KHK ile görevlerinden alınan kamu görevlilerine ilişkin 

“KHK’lıların tamamını görevlerine iade edeceğiz” dedi.1 

Çorum’da, bir ayrım yaptı. 

“O Kanun Hükmünde Kararnameler ile görevden alınan, işine son verilen, ekmeği elinden 

alınan herkesi göreve iade edeceğim. Yeter ki teröre bulaşmasın” ifadelerini kullandı.2 

Eleştirilerin yoğunlaşması üzerine, TELE1’de katıldığı programda ise “Bunlarda akıl yok. Benim 

söylediğim ayrı, onlar olayı başka yere çekiyor” vurgusunu da yaparak: 

“Bir; KHK ile Barış Akademisyenleri atıldı. Evet, hepsini görevlerine geri getireceğiz. Bunlarla ilgili bir 

mahkumiyet yok ki. İki; KHK ile atılan bir kişi savcıya gitti, savcı dedi ki ‘Soruşturmaya gerek yoktur’. 

Ama başlatmıyorlar, biz başlatacağız. Sen adalet mi diyorsun, hukuk mu diyorsun? Savcı diyor ki ‘Bir 

şey yok’. Bir şey yok denilen adamı sen ‘Açlığa mahkum edeceğim’ diyorsun. Bu devlet değil ki, devlet 

 
1 https://www.trthaber.com/haber/gundem/kemal-kilicdaroglu-khklilarin-tamamini-goreve-iade-edecegiz-

705657.html 

2 https://tr.euronews.com/2021/08/26/k-l-cdaroglu-khk-ile-gorevden-al-nan-herkesi-iade-edecegim-yeter-ki-

terore-bulasmas-n 

https://www.trthaber.com/haber/gundem/kemal-kilicdaroglu-khklilarin-tamamini-goreve-iade-edecegiz-705657.html
https://www.trthaber.com/haber/gundem/kemal-kilicdaroglu-khklilarin-tamamini-goreve-iade-edecegiz-705657.html
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2021%2F08%2F26%2Fk-l-cdaroglu-khk-ile-gorevden-al-nan-herkesi-iade-edecegim-yeter-ki-terore-bulasmas-n%3Ffbclid%3DIwAR0nhQY3rez21sl3AAzbBX5BHKwve33yLoppYywWA4aSVWzEXdiiVwuRQ2E&h=AT0oVEPfJtXVSVKlEbF1d1ohh9GQ5thUN8Rxe-p1VjiY__756v5837ftFhgjRlznZiSgDS6Bk61eRWy2iWPeL1dOIzUhyp51-NrsAkhUvxfPIEjpkQa0H-g4x3me&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2xX3LJYmNwljDIuLNvPURX7Fe-jg6HQGlYrNdStAMzrTZGsY165hFSNS7RBirc2QzofqEc34JGGZLp8eExuQQpOfY9s1M3deepAA5n9o8qSX8i16UWhm0n8OlVwhBbD2ruBvsZaT6uwLIsbPhWodWwR5LHorABL-M
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2021%2F08%2F26%2Fk-l-cdaroglu-khk-ile-gorevden-al-nan-herkesi-iade-edecegim-yeter-ki-terore-bulasmas-n%3Ffbclid%3DIwAR0nhQY3rez21sl3AAzbBX5BHKwve33yLoppYywWA4aSVWzEXdiiVwuRQ2E&h=AT0oVEPfJtXVSVKlEbF1d1ohh9GQ5thUN8Rxe-p1VjiY__756v5837ftFhgjRlznZiSgDS6Bk61eRWy2iWPeL1dOIzUhyp51-NrsAkhUvxfPIEjpkQa0H-g4x3me&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2xX3LJYmNwljDIuLNvPURX7Fe-jg6HQGlYrNdStAMzrTZGsY165hFSNS7RBirc2QzofqEc34JGGZLp8eExuQQpOfY9s1M3deepAA5n9o8qSX8i16UWhm0n8OlVwhBbD2ruBvsZaT6uwLIsbPhWodWwR5LHorABL-M


 

 

96 

dediğin adaletli olur. Üç; KHK ile atmışsınız mahkemeye gitmiş, mahkemede beraat etmiş, Anayasa 

Mahkemesine gitmiş beraat etmiş. Ama ara bir kurul var, ‘Hayır ben seni başlatmayacağım’ diyor. 

Niye başlatmıyorsun kardeşim? Biz başlatacağız. Mahkum olanlar var, gerçekten bir terör olayından 

ötürü mahkum olmuş, hapse girmişse zaten biz onu göreve istesek de iade edemeyiz” diyerek 

kapsamı iyice daralttı.3 

İade edebilse edecek yani!.. 

Demek ki “af” çıkartmak o anda aklına gelmedi… 

*** 

Öncelikle belirtelim ki, KHK ile görevden alınanların durumu4 Kılıçdaroğlu’nun aktardığı gibi değildir… 

İçlerinde bir sürü CIA ajanı “hain” vardır. 

Bununla birlikte: 

Bir başka gerçek de AKP’nin 15 Temmuz’u fırsat bilerek devlet kadrolarından bir sürü masumu attığı 

ve yerlerine yandaşlarını doldurulduğudur… 

Bay Kemal sadece bunlarla ilgili konuşsaydı, tartışma bu kadar uzamayacaktı… 

*** 

Ama onun derdi başkadır: 

Geçmişte sicili FETÖ ile zaten bozuk olan Kemal Kılıçdaroğlu, bu tür açıklamalarla 

kendini Cumhurbaşkanlığı adayı olmaktan çıkarmak için çabalamaktadır. 

“Geliyor gelmekte olan” sloganı aldatmacadır… 

Bay Kemal, yakın geçmişte: 

FETÖ üyelerini CHP’den aday gösterip milletvekili seçtirdi. 

FETÖ’cülerden danışman atayıp, CHP Genel merkezine yerleştirdi. 

FETÖ’ye karşı yapılan operasyonlara karşı çıkıp FETÖ üyelerine kol-kanat gerdi. 

Fetullah Gülen Hareketi’ni kamuoyuna bir “hizmet” hareketi gibi sunup, “umut” olarak gösterme 

görevini yapan; Altan Kardeşler ile Nazlı Ilıcak için “arkadaşlarımız” nitelemesini yaptı… 

 
3 https://www.ntv.com.tr/turkiye/chp-lideri-kilicdaroglundan-khk-aciklamasi,RsjbLIx5gkibCw0zhDjizw 

4 https://www.aydinlik.com.tr/haber/iste-kilicdaroglunun-magdurlari-336762 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ntv.com.tr%2Fturkiye%2Fchp-lideri-kilicdaroglundan-khk-aciklamasi%2CRsjbLIx5gkibCw0zhDjizw%3Ffbclid%3DIwAR2c59n047YkLYDo3vLStsS4qggagUh-jm3dUOLRiuI1qsFLHxjFCeSAWqE&h=AT0uC8T1_PfR6eWrXIHW7eZsUPKEWjbpOIZ3YlhG2SsTh2hqSEN5ebKNrIK64LQhU8ryqferxOzCcV1JbyzKND_ohfwCqQ88ZlbGaiwfDJ1lHdb92MYM07NA1p9F&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2xX3LJYmNwljDIuLNvPURX7Fe-jg6HQGlYrNdStAMzrTZGsY165hFSNS7RBirc2QzofqEc34JGGZLp8eExuQQpOfY9s1M3deepAA5n9o8qSX8i16UWhm0n8OlVwhBbD2ruBvsZaT6uwLIsbPhWodWwR5LHorABL-M
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.aydinlik.com.tr%2Fhaber%2Fiste-kilicdaroglunun-magdurlari-336762%3Ffbclid%3DIwAR3_YNUZ4hN4Iy6qNE9r-XQAeeUGNHMy3JCmZldMXIOQ-P1hD1eJZlrlYtY&h=AT1ftMxqIzk-_FFaa_0cdhx3_jzFRo1q9ysB8oaZXoCQpf_EkevGxZ1bbogI0P5Qmqa69c_AcpOIoLcV5jmpEDINIO28n3_k4_kTwFwXG83KROLuS4qs9PqUNZFc&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2xX3LJYmNwljDIuLNvPURX7Fe-jg6HQGlYrNdStAMzrTZGsY165hFSNS7RBirc2QzofqEc34JGGZLp8eExuQQpOfY9s1M3deepAA5n9o8qSX8i16UWhm0n8OlVwhBbD2ruBvsZaT6uwLIsbPhWodWwR5LHorABL-M
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ABD Başkanı Biden’in Türkiye’de muhalefeti destekleyerek hükumeti düşüreceğini söylemesi5 

karşısında; “biz halkın teveccühü ile iktidara geleceğiz, yabancıların desteğini kabul etmeyiz” 

diyemedi… 

Sicili bozuktur, bozuk… 

*** 

Bu kadar olsa iyiydi: 

En hassas günlerde15 Temmuz Darbe Girişimi’ne “tiyatro” dedi. 

Halkı yanlış yönlendirdi. 

Peki, şimdi o tiyatronun bir kısım oyuncuları için neden “af” çıkartmak istiyor? 

Gelmekte olan, “tümünü görevlerine iade edeceğim” diyor ya! 

Sana ne oluyor, bırak birbiri ile hesaplaşsınlar, yesinler birbirlerini! 

Kullanılanlar desinler ki: 

“15 Temmuz bir tiyatro idi ve sonunda bize haksızlık edildi. Bizlere darbeci rolünü verdiler. Biz 

rolümüzü oynadık, Erdoğan’ı iktidara getirdiler. Ama bize bedel ödettiler, harcadılar bizi…” 

Böyle bir şey dediler mi? 

Yok. 

Sana ne oluyor? 

“Tiyatro” oyuncularının birbirine düşmesi seni neden endişelendiriyor Bay Kemal? 

*** 

ABD’nin, PKK/YPG ve FETÖ’yü araç olarak kullanıp ülkemizi bölmek için elinden geleni yapmakta 

olduğu sır değil artık. 

Kılıçdaroğlu, PKK’nın Meclisteki uzantısı HDP’nin tutuklu eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın 

serbest bırakılması için neden avukatlarından daha fazla çaba gösteriyor? 

2014’te “Kobani’ye destek” adıyla başlayan eylemlerde halkı “sokağa inmeye çağıran” ve 52 kişinin 

ölümü ile sonuçlanan olaylardan6 dolayı Demirtaş’ın hiç mi sorumluluğu yok? 

Kılıçdaroğlu, elini PKK ve FETÖ üzerinden bir türlü çekmiyor… 

Onun bu hareketleri Cumhurbaşkanı seçilmesine engeldir. 

 
5 https://www.yenisafak.com/video-galeri/dunya/abd-baskan-adayi-joe-biden-turkiyede-muhalefeti-

destekledigimizi-acikca-gostermeliyiz-2207936 
6 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-54292879 

https://www.yenisafak.com/video-galeri/dunya/abd-baskan-adayi-joe-biden-turkiyede-muhalefeti-destekledigimizi-acikca-gostermeliyiz-2207936?fbclid=IwAR3hrgAPpUaJDfR9vgYp33Vz5eQcT5Y2gqnhjBTLIpMoD7Ml1wsyBnwgmK4
https://www.yenisafak.com/video-galeri/dunya/abd-baskan-adayi-joe-biden-turkiyede-muhalefeti-destekledigimizi-acikca-gostermeliyiz-2207936?fbclid=IwAR3hrgAPpUaJDfR9vgYp33Vz5eQcT5Y2gqnhjBTLIpMoD7Ml1wsyBnwgmK4
https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-54292879?fbclid=IwAR02btWaljwUI16XOXhNNVONRCUosuIYgObi-bMhoFfV6WbY9uAqpCQnMnY
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O da zaten bu fikrin iyice yerleşmesi için böyle açıklamalar yapıyor. 

Bay Kemal aday olamaz, düşüncesini bilerek pekiştiriyor… 

*** 

Dolaysıyla KHK tartışmasını bilinçli olarak yaratan ve yürüten Kemal Kılıçdaroğlu’dur. 

Amacı bellidir: 

Cumhurbaşkanlığı adaylığı yükünü üzerinden atmak… 

Bakmayın“geliyor gelmekte olan” palavrasına… 

Zira: 

Erdoğan karşısında seçim kaybetmekle, asıl CHP Genel Başkanlığını kaybedecektir. 

Doğal olarak milletvekilliği de düşecektir. 

Bir hiç olacak, siyasetin çöplüğünde yok olup gidecektir. 

İşte Bay Kemal ve ekibi bunu göze alamamaktadırlar… 

Korktukları budur… 

*** 

Atatürk’ü ve 6 Ok’u özümsememiş olan ekibi, Kılıçdaroğlu’nun seçimi kaybetmesi ile siyasi tarihte 

yerlerini alacaklardır. 

Bu sinsi planı uygulamaya sokabilmek için anketlerde önde çıkan ve Erdoğan karşısında 

kazanacağı kesin gibi duran Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu’nun (hatta Meral Akşener’in ) önünü 

kesmek için olmadık cambazlıklar yapmaktadırlar. 

Göreceksiniz, evirip çevirip sonunda Abdullah Gül’ü ısıtarak önümüze aday olarak koyacaklardır… 

Belki bu defa “tıpış tıpış” ifadesini kullanmayacaklar… 

*** 

Bu ihanet planının kusursuz işleyebilmesi için, önce kamuoyunun hazırlanması gerekiyor. 

CHP tabanının Gül’e ısıtılması öyle kolay değildir. 

Çok çalışmak gerekir çok: 

Acaba Bay Kemal, hiç gereği yokken; neden “Abdullah Gül tarafsız bir Cumhurbaşkanlığı yürüttü”7 

demek ihtiyacı duydu?.. 

 
7 https://www.odatv4.com/siyaset/abdullah-gul-tarafsiz-cumhurbaskaniydi-17061836-140961 

https://www.odatv4.com/siyaset/abdullah-gul-tarafsiz-cumhurbaskaniydi-17061836-140961?fbclid=IwAR1q_xPBZd7v17EEecFsfSAfW7tOsaYAkDRPK_ocGdxMh9S1ajbakHrw2Bo
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Bildiğiniz gibi ardından “Çankaya’nın Noteri” sahneye sürüldü: 

Milli bayramları ve Atatürk’ü anma törenlerinin içinin boşaltılmasında8 baş rol oynayan Abdullah Gül, 

bütün bu olanların unutulduğunu varsayıp; “Katılmam gereken bütün bayramlara katıldım”9 deme 

cesaretini bile buldu… 

Hangi dağda kurt öldü?… 

*** 

Meral Akşener’in itirazı ile 2018 seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı adaylığını Muharrem İnce’ye kaptıran 

“Hollanda Aslanı Büyük Şövalye Nişanı” sahibi Abdullah Gül, bu defa temkinli yürüyor. 

İngiliz Kraliçesi 2. Elizabet’in elinden “Yılın Devlet Adamı Ödülü”nü alan Abdullah Gül’ü parlatma 

işini, 6’lı Masa’nın ağır toplarından Temel Karamollaoğlu ile Ali Babacan yürütüyor. 

Temel Karamollaoğlu: 

“Geçen sefer Abdullah Bey’in adaylığını ben teklif etmiştim kabul görmüştü ama o zamanki şartlar 

altında önceden cumhurbaşkanı adayı olduğunu ilan edenler, başta Meral Hanım olmak üzere bir 

ittifak sağlanamadı”10 diyerek, Gül ile aynı potada olduklarını söylemek zorunda kaldı. 

Ali Babacan ise, her zamanki gibi bu konudaki “görüşmelerin tam göbeğindeydi”…11 

Geriye kalıyor Meral Akşener. 

O da bir önceki seçimde ağzının payını alarak sustu/susturuldu. 

“Kadından imam olmaz”12 diyerek, cumhurbaşkanı adayı olmayacağını peşinen açıkladı zaten… 

Artık “6’lı Masa”nın adayı kim olabilir sorusunu sormaya gerek var mı?.. 

Her şey son derece açık değil mi?.. 

*** 

Benim asıl merak ettiğim; Abdullah Gül tekrar aday olarak öne sürüldüğünde, açıktan oyunu 

Erdoğan’a vereceğini ilân edenlerin ne yapacaklarıdır! 

Ekmeleddin İhsanoğlu’na verdikleri gibi Abdullah Gül’e de “tıpış tıpış” oy verecekler mi acaba? 

 
8 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ya-cesitli-bahanelerle-iptal-ettiler-ya-da-icini-bosaltarak-cumhuriyet-

ve-ataturkle-hesaplasma-yolunu-sectiler-1761614 

9 https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/abdullah-gulden-30-agustos-aciklamasi-katilmam-gereken-tum-

bayramlara-katildim-1974920 

10 https://www.gazeteduvar.com.tr/karamollaoglu-abdullah-gulun-adayligini-garipsemem-haber-1579810 

11 https://www.youtube.com/watch?v=BVRBwPVoPzQ 

12 https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/iyi-parti-aksenerin-kadindan-imam-olmaz-sozlerine-aciklik-getirdi-

1968686 

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ya-cesitli-bahanelerle-iptal-ettiler-ya-da-icini-bosaltarak-cumhuriyet-ve-ataturkle-hesaplasma-yolunu-sectiler-1761614
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ya-cesitli-bahanelerle-iptal-ettiler-ya-da-icini-bosaltarak-cumhuriyet-ve-ataturkle-hesaplasma-yolunu-sectiler-1761614
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.cumhuriyet.com.tr%2Fsiyaset%2Fabdullah-gulden-30-agustos-aciklamasi-katilmam-gereken-tum-bayramlara-katildim-1974920%3Ffbclid%3DIwAR3xhadqg0tcjpfaSXh0wh0i5sPDx-LsyzqwYiyOm7QE5qsVsYneOAMTqLA&h=AT0Zpb_L76DBVgZDZ4dcTuWCrBpWcQtOAAsrwHc6E9cx0gZ35CcuLU5Dw4HfF0BgM6sntzgbDcWYh7ROYXveOngYqjRoDYG0EVeookDg9RXfct8AEO_NlL2qbl2C&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2xX3LJYmNwljDIuLNvPURX7Fe-jg6HQGlYrNdStAMzrTZGsY165hFSNS7RBirc2QzofqEc34JGGZLp8eExuQQpOfY9s1M3deepAA5n9o8qSX8i16UWhm0n8OlVwhBbD2ruBvsZaT6uwLIsbPhWodWwR5LHorABL-M
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.cumhuriyet.com.tr%2Fsiyaset%2Fabdullah-gulden-30-agustos-aciklamasi-katilmam-gereken-tum-bayramlara-katildim-1974920%3Ffbclid%3DIwAR3xhadqg0tcjpfaSXh0wh0i5sPDx-LsyzqwYiyOm7QE5qsVsYneOAMTqLA&h=AT0Zpb_L76DBVgZDZ4dcTuWCrBpWcQtOAAsrwHc6E9cx0gZ35CcuLU5Dw4HfF0BgM6sntzgbDcWYh7ROYXveOngYqjRoDYG0EVeookDg9RXfct8AEO_NlL2qbl2C&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2xX3LJYmNwljDIuLNvPURX7Fe-jg6HQGlYrNdStAMzrTZGsY165hFSNS7RBirc2QzofqEc34JGGZLp8eExuQQpOfY9s1M3deepAA5n9o8qSX8i16UWhm0n8OlVwhBbD2ruBvsZaT6uwLIsbPhWodWwR5LHorABL-M
https://www.gazeteduvar.com.tr/karamollaoglu-abdullah-gulun-adayligini-garipsemem-haber-1579810?fbclid=IwAR34EaCWlEvTPDEPaHFOo8Vd6ydk7TZUpg-rEMu-s-TqMd0ivduaEQ0-bxs
https://www.youtube.com/watch?v=BVRBwPVoPzQ&fbclid=IwAR32Y4QRwYv46O-iFvv5XYmmzH1qaRCmSBOpu6DljR0uc6Hp-rjY8on4HsA
https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/iyi-parti-aksenerin-kadindan-imam-olmaz-sozlerine-aciklik-getirdi-1968686?fbclid=IwAR3BN24NIQxx78fbvg_cFCMlkoDYVbo4n4JG1K6hc8wXLk2Vo_IKrAMS5qo
https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/iyi-parti-aksenerin-kadindan-imam-olmaz-sozlerine-aciklik-getirdi-1968686?fbclid=IwAR3BN24NIQxx78fbvg_cFCMlkoDYVbo4n4JG1K6hc8wXLk2Vo_IKrAMS5qo
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Benim çabalarım heba olsa da gam yemem. 

Ya kızgınlıkla söyledikleri sözlerin gereğini yaparlarsa!?.. 

Yandık ki ne yandık!.. 

*** 

Şaka bir yana, gerçekten önümüzde zor bir seçim var. 

Muhalefetin planı belli: 

AKP’yi iktidardan düşürüp, AKP’lileri iktidara getirmek için çalışıyorlar. 

Niyetleri kesinlikle budur. 

Yemin istiyorsanız, yaparım… 

Görevleri: 

“Karşı devrimin önündeki taşları temizlemek” olunca, bu işi yapmak da onlara düşer zaten. 

Bugün etrafınızda, göğsünü gere gere “demokratik, laik Cumhuriyet”ten söz eden var mı? 

“Laiklik tehlikededir diyemem”13 tespiti yapılarak, fiilen “Şeriat kuralları”nın yürürlüğe girmesine 

kimler yol verdi?.. 

Yalova Üniversitesi İslâmi İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ebubekir Sifil, uyarılara 

rağmen kılmamaya devam edenlerin öldürülebileceğini14 söylemedi mi? 

Şeriatla yönetilen Suudi Arabistan’da bile böyle bir ceza verilmiyor. 

Bu zat hakkında bir işlem mi yapıldı? 

Şarkıcı Gülşen’in haksız yere tutuklanmasını bir yana bırakıyorum; “Hazreti Musa’nın yaşadığına 

ilişkin bir bilimsel kanıt yok” diyen dünyaca ünlü Prof. Dr. Celal Şengör hakkında dava açılmadı 

mı?…15 

Adam, “kanıt yok” diyor beyler, kanıt… 

Sizde var mı yoksa? 

Muhalefet, dünya çapındaki bu bilim adamına sahip mi çıktı? 

! 

 
13 https://www.haberturk.com/polemik/haber/554123-kilicdarogludan-ezber-bozan-cikis 

14 https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/ilahiyatci-ebubekir-sifilden-sok-sozler-namaz-kilmayan-

oldurulebilir-7326169/ 

15 https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/dunya-bilim-akademilerinden-prof-dr-celal-sengore-buyuk-destek-

bilim-sansurlenemez-1976599 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.haberturk.com%2Fpolemik%2Fhaber%2F554123-kilicdarogludan-ezber-bozan-cikis%3Ffbclid%3DIwAR33IMLlyrwgnX-_V4_t4i71usd6WCwuMr2OQcyi0pedK-0VScZH1JnVII0&h=AT3DvN1VLoo4pHnQJcGsLsGmEzy0bysQ-tHwGFiNRv6NexEdJyUoxgmRkjFy923m4Fg61dBG1KAWYqtowezxYM8IFLcfvwvzsqyfRXY4CWUdf2QHwA1K7RE7SlEv&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2xX3LJYmNwljDIuLNvPURX7Fe-jg6HQGlYrNdStAMzrTZGsY165hFSNS7RBirc2QzofqEc34JGGZLp8eExuQQpOfY9s1M3deepAA5n9o8qSX8i16UWhm0n8OlVwhBbD2ruBvsZaT6uwLIsbPhWodWwR5LHorABL-M
https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/ilahiyatci-ebubekir-sifilden-sok-sozler-namaz-kilmayan-oldurulebilir-7326169/?fbclid=IwAR2cCc8j7nMUMJrKl392aw9nPTOjmL8aUcnUzSR0X30xcy3v1Eb1QeYmFuc
https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/ilahiyatci-ebubekir-sifilden-sok-sozler-namaz-kilmayan-oldurulebilir-7326169/?fbclid=IwAR2cCc8j7nMUMJrKl392aw9nPTOjmL8aUcnUzSR0X30xcy3v1Eb1QeYmFuc
https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/dunya-bilim-akademilerinden-prof-dr-celal-sengore-buyuk-destek-bilim-sansurlenemez-1976599?fbclid=IwAR0y5AypOo0MG4g9m3fdKRlThA1H5abRoqdegHlN-LuaECMepmAX8Y9O5AM
https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/dunya-bilim-akademilerinden-prof-dr-celal-sengore-buyuk-destek-bilim-sansurlenemez-1976599?fbclid=IwAR0y5AypOo0MG4g9m3fdKRlThA1H5abRoqdegHlN-LuaECMepmAX8Y9O5AM
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Niye susuyorsunuz?.. 

*** 

Karşı devrime karşı duranlar cezalandırılıyorlar artık… 

Gerçekten de “laiklik” artık tehlikede değildir, çünkü fiilen kaldırılmıştır!.. 

Demek ki, bu muhalefetle AKP’den kurtuluş imkânsızdır! 

Önce: 

“Seçme ve seçilme hakkı”mızı özgürce kullanamayacağımız bir seçime, “tıpış tıpış” katılmaya 

mecbur bırakarak, meşruiyet kazandırma konumundan çıkmamız lazım… 

Geçersiz oylarla uygulamaya konulan bu ucube Anayasaya, meşru yollardan karşı 

koymayarak, meşruiyet kazandıranlardan da mutlaka kurtulmamız gerekiyor… 

Ancak ondan sonra: 

Yaşasın “özgürlük”… 

Yaşasın “laik, demokratik Cumhuriyet”… 

Yaşasın “hukukun üstünlüğü” diyebileceğiz… 
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“KUTUPLAŞTIRMA” TUZAĞINA DÜŞMEYELİM!.. 

Şarkıcı Gülşen’in, gitaristine şaka yollu söylediği sözler midir “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” yoksa 

tutuklama kararını veren mahkemenin kararı mı? 

Bu yazıda bu sorunun cevabını arayacağız! 

Haksız ve yersiz tutuklama kararı, dünya basınında birinci sayfalardan yer aldı. 

Haber ve yorumlarda özetle; genel seçimlere aylar kala, Erdoğan’ın tabanını tahkim etmeye ihtiyacı 

olduğuna vurgu yapıldı. 

Kabul etmek gerekir, Türkiye’nin ne durumda olduğu dışarıdan daha iyi görünüyor… 

*** 

Gülşen’in, 4 ay önce kullandığı sözler, gitaristi ile arasında geçmiş. 

Konuşma kaydedildiğine göre, bunu duyan başkaları da vardır. 

Neresinden bakılırsa bakılsın, İmam-Hatiplilere yönelik kullanılan o sözler nedeniyle “aleniyet” 

gerçekleşmemiştir; dolaysıyla en fazla gitariste yapılmış bir “hakaret”ten söz edilebilir. 

Gitarist şikayetçi mi? 

Hayır. 

O halde konu orada kapanmıştır!.. 

*** 

Gülşen’in konuşmasını sosyal medyada paylaşarak aleni hale getiren kimdir? 
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Video kaydını paylaşan zat. 

Bu sözlerde “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” edecek vurgular yoktur. 

Diyelim ki vardır: 

Bu durumda kimin hakkında dava açılması gerekiyor? 

Elbette ki paylaşımı yapanın. 

Öyle mi yapılmış? 

Hayır. 

Neden? 

! 

*** 

TCK 216. madde: “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçunun işlenebilmesi için “farklı özellikleri olan 

kesimleri” birbirine karşı tahrik etmeyi yasaklamıştır. 

Ayrıca tahrik sonucunda “açık ve yakın bir tehlike” ortaya çıkması gerekiyor. 

İmam-Hatipliler, İmam-Hatipli olmayanlara karşı “tahrik” olmuş mudur? 

Bu sorunun cevabı da hayırdır. 

Peki, tahrik sonucunda ortaya “açık ve yakın” bir tehlike çıkmış mıdır? 

Bu sorunun yanıtı da olumsuzdur. 

Üzerinden 4 ay geçmiş ve olay unutulup gitmiştir. 

Demek ki “açık ve yakın tehlike” unsuru da gerçekleşmemiştir… 

*** 

Bugün kopartılan kızılca kıyamet “açık ve yakın tehlike” olarak değerlendiriliyorsa, o zaman sanık 

sandalyesine Gülşen değil, videoyu yayınlayanın oturtulması gerekir… 

Ya da alelacele “yakalama” kararı veren, ardından “gözaltı” işlemi yapan Savcının ve daha sonra da 

“tutuklama” kararını veren mahkemenin hakimine; siyasetçilere yargıyı “siyasetin sopası” gibi 

kullanma olanağı verdikleri ve görevlerini gerektiği gibi yapmadıkları için hesap sorulmalıdır!.. 

*** 

Halk, Gülşen’in sözleri ile değil, tutuklama kararı ile ikiye bölündü! 

Bir tarafta kararı hukuksuz bulanlar, diğer tarafta tutuklamayı az bulanlar var. 

Azınlıkta kalan bu fanatikler, siyasi iktidarın her yaptığında bir “hikmet” arayanlardır. 



 

 
104 

Ve ne yazık ki, ülkemizde yaşanan hukuksuzlukların, haksızlıkların arkasındaki yine bu “inadım inat” 

diyen kesim vardır. 

Kendi doğrularından başka doğru tanımayan; düşünmeyen, sorgulamayan, tartışmayan, muhakeme 

yeteneği iyice körelmiş bu kesim, ülkenin getirildiği uçurum başının da asıl sorumlusudur. 

Kararın hukuksuz olduğu kanısında olan ezici çoğunluk ise adalet terazisinin her geçen gün biraz daha 

bozulduğuna inanmaktadır. 

Yargının “siyasetin sopası” olarak kullanıldığı kanısı, iyiden iyiye pekişiyor… 

*** 

Elinizi vicdanınıza koyarak şu yaşanan olayları da bir değerlendirir misiniz? 

Gülşen için “katli vaciptir” diyen Ömer Yıldız, Yeniden Refah Partisi’nin Kağıthane eski İlçe Başkanıdır. 

“Namaz kılmayanlar öldürülebilir” diyen Ebubekir Sifil, bir profesördür. 

“Namaz kılmayan ve oruç tutmayanlar sopalanabilir” diyen Halil Konakçı ise imamdır. 

Halil Konakçı, “Cem Yılmaz’ın esprilerine gülenler kafirdir” sözlerinin de sahibidir. 

Aleviler için “Kötü ayin yapan Kızılbaşlar Allah onları kıyamete kadar aşağılık ve adi etsin” diyecek 

kadar kendini kaybetmiş olan Hayati Deveci, YÖK üyeliğine atanmıştır. 

Halkı “kin ve düşmanlığa tahrik” etmek başka nasıl olacaktır acaba?.. 

*** 

TCK m. 216/1’i ihlal edenlere verilecek cezanın üst sınırı 3 yıldır. 

Bu durum karşısında sözlerinden “özür” dileyen Gülşen’e, mahkemenin üst sınırdan ceza vermesi 

olanaksızdır. 

3 yıldan az ceza alıp da cezaevinde bugün yatan var mıdır? 

Gülşen, pişmanlığı belli etmiş ve incinen herkesten özür dilemiştir. 

Demek ki, ceza verilecek olsa bile “yatarı” yoktur. 

O halde neden tutuklama kararı verilmiştir? 

Yargının “siyasetin sopası” olarak kullanılmasına ortam hazırlayanlar, günü geldiğinde yaptıklarının 

hesabını vermeleri şarttır. 

Aksi halde bozulan teraziyi düzeltmek olanaksızdır… 

*** 

Sahne kostümleri nedeniyle birçok kez hedef gösterilen Gülşen’in, son İstanbul konserinde LGBT+ 

bayrağı açmasına gösterilen tepkilere kulak asmamış olması, işleri bu noktaya getirmiş olabilir mi? 
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Pek muhtemeldir. 

Buna rağmen günü geldiğinde herkese lazım olacak “adalet”i kişisel husumet ve hırsların tatmin aracı 

olarak kullanmamak gerekir… 

Adalet dağıtanların gözü kapalı olmalıdır!.. 

*** 

Peki, soruşturma başlamadan önce, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın sosyal medya üzerinden 

yaptığı paylaşıma ne demeli? 

Açıkça Anayasamızın 138. maddesinin açık ihlalidir; Yargıya yön vermedir, yönlendirmedir, etkileme 

ve talimat vermedir.1 

Öyle de Hakimler Savcılar Kurulu kime ne dedi, belli değil mi? 

Neden kimse üzerine alınmıyor. 

HSK’nın: 

“…yargılama sürecine müdahale içeren, hakimleri emir ve talimat niteliği taşıyan her türlü eylem ve 

söylemlerden kaçınılmasının anayasal zorunluluk olduğunu”2 hatırlatması önemlidir… 

Bu açıklama kimlere karşı yapıldı acaba? 

Herhalde sana bana değil. 

Hakimlere “emir ve talimat” niteliği taşıyan açıklamaları biz yapamayız ki! 

Cumhurbaşkanı ile Adalet Bakanı yapabilir mi?.. 

Cevap versenize!?.. 

*** 

Sonuç: 

20 yıldır iktidarda bulunan AKP, önümüzdeki seçimler için “seçim beyannamesi” hazırlayamıyor. 

2018 seçimleri öncesinde hazırlanan beyannamede verilen sözlerin çoğu kağıt üzerinde kaldı. 

Dolaysıyla beyanname ile bu işin götürülemeyeceği anlaşıldı. 

Geriye bir tek “kutuplaştırma siyaseti” kaldı. 

“Kutuplaştırma” en temiz ve kesin çözüm veren yöntemdir. 

Üstelik de defalarca denenmiştir! 

 
1 https://www.sabah.com.tr/yasam/adalet-bakani-bekir-bozdagdan-gulsene-tepki-6130857 

2 https://www.aa.com.tr/tr/gundem/hskden-yargilama-sureclerine-mudahale-aciklamasi/2670116 

https://www.sabah.com.tr/yasam/adalet-bakani-bekir-bozdagdan-gulsene-tepki-6130857
https://www.aa.com.tr/tr/gundem/hskden-yargilama-sureclerine-mudahale-aciklamasi/2670116
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Kafirun Suresi 6. ayeti3 istismar etmek de faydalı olabilir! 

İşte: 

Bu tuzağa düşmeden yürümek de mümkündür: 

Laikliği ödünsüz savunmak tek çıkış yolumuzdur… 

Zira din ve dince kutsal sayılan değerlerin istismar edilemediği bir ortamda; planlar, projeler ve 

icraatlar tartışılabilir… 

*** 

Diyorum ki: 

Gülşen’in haksız yere tutuklanması nedeniyle hukuk sürecinin işletilmesi yanında; düzeyli, sınırlı ve 

ölçülü tepki verilseydi işler bu noktaya kadar gelmezdi. 

Biz de farkında olmadan “kutuplaştırma siyaseti”nin parçası haline gelmezdik. 

Ne yazık ki: 

AKP’ye beklediğinden daha fazla yararlı olduk!..

 
3 https://www.kuranvemeali.com/kafirun-suresi/6-ayeti-meali 

https://www.kuranvemeali.com/kafirun-suresi/6-ayeti-meali


 

 

107 

 

“DEĞERLİ YALNIZLIK”TAN “NORMALLEŞME”YE!.. 

Türkiye ile İsrail’in karşılıklı elçi atamasından sonra, Erdoğan’ın Mısır ve Suriye ile temas araması son 

derece önemlidir. 

İbrahim Kalın’ın “değerli yalnızlık”1 teoreminin daha fazla sürdürülemeyeceğinin anlaşılması çok iyi 

oldu. 

Bu kararı desteklemek gerekiyor. 

“Normal” olan, uluslararası ilişkilerin “karşılıklılık esası” üzerinden yürütülmesidir. 

“Normalleşme” arayışı, önceki ilişkilerin “anormal” olduğunu gösterir. 

İlişkilerin neden bu noktaya geldiğini bu aşamada tartışmanın çok da yararı yoktur. 

Bu ihtiyacın ortaya çıkmış olması “devletin hafızası”na müracaatı da gündeme getireceğinden 

önemlidir. 

Bundan böyle, umarız ki Dış İşleri Bakanlığı devrede olur ve meslek memurlarına iş düşer… 

Bu kadarı dahi “kazanım” olarak görülmelidir… 

*** 

 
1 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/dis-politikada-degerli-yalnizlik-donemi-24553602 

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/dis-politikada-degerli-yalnizlik-donemi-24553602
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Başta ABD ve AB olmak üzere “küresel güçlerin” çıkarcı politikalarının peşine takılmakla hiçbir 

şey kazanamayacağımız; aksine büyük devletlerin kazanımlarının bedelini ödemek zorunda 

kalacağımız çok net olarak anlaşılmıştır. 

Suriye’de, Libya’da ve Mısır’da kaybettiğimiz itibarı geri kazanmak, elbette ki uzun zaman alacaktır. 

Sadece Suriye politikamızın faturası bile, bize ne durumda olduğumuzu göstermeye yetmektedir. 

14 milyona yaklaştığı tahmin edilen sığınmacı ve kaçağın karnını doyurmak kolay iş değildir. 

84 milyonun sofrasından kısılıp, bu insanlara verilmesini dar gelirli vatandaşlara kabul ettiremezsiniz. 

Komşuluk da bir yere kadardır… 

Zira biz aç kalıyoruz… 

Sosyal güvenlik sistemimiz bu yükü kaldıramıyor artık. 

Sağlık sistemimiz duvara toslamış, doktorlarımız geleceklerini yurt dışında arıyorlar… 

Güvenliğimiz tehdit altındadır… 

*** 

Suriye’de “operasyon” yapmamıza İran’ın karşı çıkması bir yana, Rusya’nın Suriye devleti ile muhatap 

olmamız gerektiğini hatırlatması, ayaklarımızı suya değdirdi. 

Bu taleplere verdiğimiz “olumlu” mesajlar ise ÖSO’yu çılgına çevirdi. 

Dış İşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun: 

“Muhalif Suriyelilerle rejimi bizim bir şekilde anlaştırmamız lazım” şeklindeki sözleri üzerine 

gösterilen tepkiyi hafife almamak gerekir. 

Muhaliflerin, kontrollerindeki Azez ve Cerablus ilçelerinde Türkiye karşıtı gösteriler düzenleyip, Türk 

bayraklarını ateşe vermelerini2 soğukkanlı ve dikkatlice okumak gerekir. 

Zira Suriyeli muhalifler, Esat’ın bugüne kadar çıkarttığı “af”lara inanıp silah bırakmadılar. 

Ortada ciddi bir güven zorunu var. 

Dolaysıyla Erdoğan’ın bugüne kadar kol-kanat gerdiği bu silahlı grupları cami avlusuna bırakmasının 

bir karşılığı olacaktır. 

Bu yüzden Türkiye’nin Suriye ile işbirliği arayışını ÖSO’nun kabul etmeyeceği/edemeyeceği son 

derece açıktır. 

Belki de kanlı eylemlere başvurarak bu süreci baltalamaya çalışacaklardır. 

 
2 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/video-osocularin-turk-bayragi-yakmasina-chpden-sert-tepki-

1968828 

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/video-osocularin-turk-bayragi-yakmasina-chpden-sert-tepki-1968828
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/video-osocularin-turk-bayragi-yakmasina-chpden-sert-tepki-1968828
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İşte bu noktada muhalefetin “selden kütük kapma” fırsatçılığına teşebbüs etmemesi gerekir. 

İktidarıyla, muhalefetiyle TBMM çatısı altında -gerekirse gizli celsede- konu enine boyuna tartışmalı 

ve sağlam ve uzun vadeli bir “milli politika” belirlenip, derhal uygulamaya konulmalıdır… 

*** 

Erdoğan’ın 2016 yılında: 

“Devlet terörü estiren zalim Esed’in hükümranlığına son vermek için biz oraya girdik başka bir şey 

için değil” şeklindeki söylemi, temcit pilavı gibi sürekli öne sürülerek, süreç sabote edilmemelidir… 

Elbette ki: 

Komşu bir ülkenin seçilmiş iktidarını, o ülkenin muhalefetini örgütleyip ve dahi eğitip-donatarak3 

düşürmeye kalkışmak, ulusal ve uluslararası hiçbir zeminde savunulamaz, mazur gösterilemez. 

Elbette ki: 

Mütekabiliyet ilkesi gereğince, Suriye’ye de benzer faaliyetler içerisine girme olanağı tanınmış olur. 

Bunlar doğru da tartışılmalarını şimdilik ertelemek gerekir. 

*** 

Birbiriyle savaşan terörist örgütleri desteklemek, bir anlamda “vekâlet savaşı” içerisinde olmayı kabul 

etmek anlamına gelmektedir. 

Bu vekâlet savaşlarının arka plânında Rusya ile ABD’nin bulunduğunu bilmeyen yoktur. 

Türkiye, süper güçlerin savaşında doğrudan yer almış olmakla, onların ödemesi gereken faturaları da 

ödemek zorunda kalabilir. 

Tam da bu noktada şu soruları sormak gerekir: 

Neden bu savaşın içerisindeyiz? 

Bu kirli savaşın sonunda ne kazanacağız? 

ABD ve Rusya’nın savaşında taraf olmak, hiç de akıllıca bir karar değildi. 

İşte bu durumun geç de olsa anlaşılmış olması, son derece değerlidir… 

*** 

Zararın neresinden dönersek kârdır. 

Erdoğan’ın: 

 
3 https://www.bbc.com/turkce/haberler/2015/08/150806_suriye_abd_el_wawi_egit_donat 

https://www.bbc.com/turkce/haberler/2015/08/150806_suriye_abd_el_wawi_egit_donat
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“Bizim Esed’i yenmek gibi bir derdimiz yok ki” noktasına gelmiş olması, Türkiye’nin yararına harika 

bir gelişmedir… 

Bu hızlı dönüşü kutlamak gerekir…
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ÇELEBİ’YE YARGISIZ İNFAZ!.. 

1984 doğumlu CHP İzmir Milletvekili Teğmen Mehmet Ali Çelebi’ye karşı yapılan insafsız eleştirilerin 

yersiz ve haksız olduğunu ileri sürüyorum. 

Zira: 

Gayet iyi biliyoruz ki, Çelebi “Ergenekon” davaları kapsamında “Ergenekon örgütü adına Hizb-ut 

Tahrir örgütü içerisine sızarak faaliyetlerde bulunduğu” iddiasıyla FETÖ kontrolü altındaki yargı 

tarafından 18 Eylül 2008’de tutuklanmış sıradan bir teğmendir. 

“Neden onu seçtiler de bir başkasını değil?” sorusunun cevabı, son gelişmelere bakılarak tahmin 

edilebilir. 

Çelebi, 41 ay cezaevinde yattıktan sonra, 11 Mart 2011 tarihinde hakkındaki tüm suçlamalardan 

BERAAT etmiştir. 

Avukatlarının Cumhuriyet ilkelerine bağlılığı ve kamuoyunda yetkin hukukçular tarafından 

savunulmuş olması nedenleriyle önüne konulan “savunma çizgisi”nden hiç ayrılmadı ve tek kelime ile 

harika bir savunma yaparak; örnek alınacak bir duruş sergiledi. 

Bunu kabul etmek gerekir. 



 

 

112 

Aynı şekilde diğer üst rütbeli komutanlar da yüz akımız olarak tarihe geçtiler… 

Nokta… 

*** 

Başka bir hatırlatma yapalım: 

Bir kaset operasyonu ile CHP Genel Başkanlığından istifa ettirilen Deniz Baykal’ın; “Öyle bir dava ki, 

sanki bu davanın savcısı Başbakan. Eğer bu davanın savcısı Başbakan ise avukatı, anamuhalefet 

partisi Genel Başkanı Deniz Baykal olacak. ‘Kral Çıplak’ diyen kişi rolündeyim” dediğini hatırlamıyor 

olamazsınız.1 

Anamuhalefet partisinin lideri, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne karşı kurulan bu büyük kumpasın karşısında 

duruyor ve daha da ileri giderek avukatlığına soyunuyorsa, kumpasçıların işi çok kolay değildir. 

Bu yüzden Baykal’ı da kutlamak gerekir. 

O da adını altın harflerle tarihe yazdırmıştır. 

Lâkin kumpasçıların kararlı tutumunu sürdüren Baykal’dan bir an önce kurtulmaları gerekiyordu. 

Bildiğimiz şekilde ondan kurtuldular… 

*** 

Biz de CHP’yi “hizipçi” bir ekipten kurtardık diye seviniyorduk!.. 

Oysa kazın ayağı hiç de öyle değildi… 

Tezgah Türkiye’ye kurulmuştu ve çok büyüktü… 

*** 

Önder Sav’dan Baykal’a, oradan da parti içi en küçük muhalif gruplara kadar hemen hepimiz, 

yolsuzluk çıkışları ile parlatılan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Genel Başkanlığa getirilmesinde neredeyse 

ittifak halindeydik. 

Biz CHP’liler halen çıkaramadığımız zokayı, o kararı vermekle yuttuğumuzu kabul ediyorum!.. 

Acayip kandırıldık! 

“Yeni” genel başkanımız, ilk iş olarak CHP’nin adını değiştirip, “Yeni CHP” (Y-CHP) yaptı. 

Ardından “Biz 1930’ların CHP’si değiliz” diyerek, CHP’nin mirasını inkâr etti.2 

Yetmedi; 6 Ok’u yeniden yorumlamaya kalktı… 

 
1 https://www.milliyet.com.tr/siyaset/basbakan-ergenekon-un-savcisiysa-ben-avukatiyim-890107 

2 https://www.milliyet.com.tr/milliyet-tv/1930-larin-chp-si-degiliz-video-4567865 

https://www.milliyet.com.tr/siyaset/basbakan-ergenekon-un-savcisiysa-ben-avukatiyim-890107
https://www.milliyet.com.tr/milliyet-tv/1930-larin-chp-si-degiliz-video-4567865


 

 
113 

Ağzı açık ayran delisi gibi öylece olup biteni seyrettik!.. 

Sihirli değneğin kalkıp ineceğini ve her şeyin kendiliğinden düzeleceğini bekliyorduk… 

*** 

Yeni yöneticilerimiz, “yeni” diyerek CHP’nin temel ilkeleri ile asla bağdaşmayan bir sürü densizliğe 

imza attılar… 

En önemlisi: 

AKP/FETÖ ortaklığının başlattığı“darbeciler temizlensin” kampanyasına pasif destek vererek, Deniz 

Baykal’ın savunma çizgisini hızla terk ettiler. 

Böylece Ergenekon ve Balyoz davasında yargılanan yurtsever subaylar, peşinen “darbeci” ilan 

edildiler. 

Bu davalarla ilgili olarak yapılan açık hukuk ihlallerine karşı “yargı çözer” söylemi ile tepkisiz kalan 

Kılıçdaroğlu, ne yazık ki, sonuç itibariyle CHP’yi bu büyük komplonun destekçisi durumuna düşürttü… 

Daha da önemlisi, tamamen FETÖ’nün eline geçen Yargı’yı “tarafsız ve bağımsız” yargı gibi görmemizi 

istedi… 

Öyle ya, tarafsız ve bağımsız olmayan bir Yargı, neyi nasıl çözecekti?.. 

*** 

Her neyse genel başkanımız bu tür söylemlerle bize uzunca bir süre ninni söyledi. 

Nihayet, davaların “komplo” olduğu anlaşıldı. 

Bay Kemal’in Y-CHP’si de cami avlusuna terk edilen bebek durumuna düştü. 

İşte bu durumdan kurtulmak ve FETÖ kumpaslarına dolaylı destek verilerek kaybedilen 

itibarı yeniden kazanmak için mağdur edilen askerlere sahip çıkmak zorunda kalınmıştır. 

Teğmen Mehmet Ali Çelebi bu zorunluluğun bir sonucu olarak sahiplenilmiştir. 

Komplo mağduru olan askerleri temsil edebilecek; ne deneyimi ne birikimi ne de eğitimi vardı. 

Bugün ortaya çıkan kişiliğini, o gün analiz edebilen CHP kurmayları, kontrolü kolay gözüken Mehmet 

Ali Çelebi üzerinden önceki ayıplarını örtmeyi denemişlerdir. 

Yoksa, Çelebi yerine çok daha deneyimli olan; (Örneğin; Soner Polat, İ. Hakkı Pekin, Cem Gürdeniz, 

Engin Alan, Çetin Doğan vb. gibi ) komutanlar milletvekili listelerine konulabilirdi. 

Öyle bir seçim yapmış olsalardı, CHP içerisinde kısmak istedikleri Atatürkçü söylem daha gür sesle 

söylenmeye devam edecekti. 

O zaman da kendilerinin başka bir “proje”nin elemanları olduğu tartışılacaktı… 
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Bu sakınca nedeniyle, mağdur askerlerin en yetersiz ve kolay kontrol edileni seçilmiş ve kamuoyu 

önünde parlatılmıştır. 

Teğmen Mehmet Ali Çelebi’ye taşıyamayacağı bir yük yüklenmiştir. 

Bu gerçeğe rağmen, Teğmen Çelebi yine de Y-CHP kurmay kadrosu tarafından istenildiği 

gibi kullanılamamıştır… 

*** 

Çelebi olayını, onun kişiliği üzerinden analizler yaparak değil, yukarıdaki özetlenen çerçevede 

değerlendirmek bence daha isabetli olacaktır… 

*** 

Sonuç itibariyle Mehmet Ali Çelebi’ye taşıyamadığı o makamı CHP’liler vermemiştir. 

CHP’nin “tek adamı” kendi ve ekibinin siyasi geleceği için rüşvet gibi dağıttığı milletvekilliği ve 

belediye başkanlıklarını, bir defa da onun için kullanmıştır. 

Dolaysıyla kusurlu biri aranacaksa o kişi Mehmet Ali Çelebi değil, Kemal Kılıçdaroğlu’dur… 

Şimdi de (tıpış tıpış) Cumhurbaşkanı adayımızdır!.. 
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“İŞİ EHLİNE VERECEKSİNİZ”!.. 

Hatice Hanım; 

Büyük olasılıkla bu sana yazacağım son mektubumdur: 

Az önce duyduğun o uğultular, yedi kat yerin üzerinden geliyor. 

(Evet Nazım ustaya “nazire” yaptım aklımca; acemiliğimi yüzüme vurma.) 

Duyduğun sesler, kesinlikle “kulak çınlaması” da değiller. 

Uzak-yakın akrabaların, komşularının çocukları ve torunlarındır; bir öteye bir beriye koşuşturanlar. 

Mezarının üzerinde “hop”lamıyorlar. 

Hesap soracaklar gibi duruyorlar, Z Kuşağı böyle! 

Belki de okudukları Fatiha’ları geriye alacaklar, kim bilir!.. 

Zamane çocukları işte. 

Büyüklerinin “aldatılmış” olmasını yediremiyorlar kendilerine… 

*** 

Başını öteye beriye çevirme; duyuyorsun elbette biliyorum! 

“Yedi kat yerin altından uğultular geliyor” şiirini1 hiç okudun mu? 

Oradaki cümleler “Aşık İhsani ile Güllüşah”a hiç benzemezler!.. 

 
1 https://www.siir.gen.tr/siir/n/nazim_hikmet/kiyamet_sureleri.htm 

https://www.siir.gen.tr/siir/n/nazim_hikmet/kiyamet_sureleri.htm
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*** 

Senden önce gidip yerine yerleşenler parmak sallıyorlar mı bize. 

Söyle! 

Yoksa size: 

“Ne demek, alnı secdeye gidiyor; ne demek bizden biridir; ne demek nur damlıyor yüzünden!” 

diyerek kaşlarını çatıyorlar mı toplandığınız o yüce sancağın altında? 

Bunlardan size ne? 

Varsa öyle meziyetleri Tanrı ile aralarındaki bir meseledir. 

Yüce Tanrı kulağınıza taktığı küpe üzerine: 

“Allahü teâlâ size emanetleri ehline vermenizi emreder…”2 yazmadı mı? 

Unuttunuz mu yoksa bunun ne anlama geldiğini?.. 

*** 

İşi ehline vereceksiniz, ehline… 

Vaktiyle Peygamber Efendimizin ne yaptığını3 da mı duymadınız yoksa? 

Kâbe’nin bakımı, kapısı ve anahtarının muhafazası ile ziyarete açılması gibi önemli görevleri ifa etmesi 

için Müslüman olmayan Osman Bin Talha’ya3 görev verdiğini bilmiyor musunuz? 

Eeeeee!.. 

!.. 

İşi ehline vereceksiniz, ehline… 

*** 

ÖSYM’nin başına getirilen Bayram Ali Ersoy bu tarife uyuyor mu sizce? 

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrenci Dayanışması sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda şu 

açıklamayı yaptı: 

 
2 “Şu bir gerçek ki, Allah size emanetleri, onlara ehil olanlara vermenizi ve insanlar arasında 

hükmettiğinizde adaletle hükmetmenizi emrediyor. Allah size bu şekilde ne güzel öğüt veriyor. Allah Semî’dir, 
çok iyi duyar; Basîr’dir, çok iyi görür. “(Nisa,58). 
https://www.kuranmealleri.net/nisa-suresi/58.ayet/yasar-nuri-ozturk-meali 
3 https://islamansiklopedisi.org.tr/osman-b-talha 

https://www.kuranmealleri.net/nisa-suresi/58.ayet/yasar-nuri-ozturk-meali
https://www.kuranmealleri.net/nisa-suresi/58.ayet/yasar-nuri-ozturk-meali
https://islamansiklopedisi.org.tr/osman-b-talha
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“Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri olarak Bayram Ali Ersoy’u, laiklik düşmanı bir gerici olarak 

biliriz.”4 

ÖSYM Başkanının Menzil Tarikatı’na yakın olduğu biliniyor… 

Kuran’ın “oku” emrine rağmen, kız çocuklarının okutulmasına şiddetle karşı çıkan İsmailağa Cemaati 

Şeyhi Mahmut Ustaosmanoğlu’ndan “Efendi Hazretleri” diye söz ettiği ve cemaatin sohbetlerine 

katıldığı biliniyor muhteremin…5 

*** 

Peki, ya görevden alınan önceki başkan, Halis Aygün? 

Odatv, Aygün’ün mezun olduğu İngiltere’deki London City University’nin 2020 yılında Lordlar 

Kamarası’na “FETÖ okullarının kapatılmaması için rapor verdiğini”6 yazdı. 

Bu zat, ÖSYM Başkanlığına getirildikten hemen sonra; önce Kocaeli’nde birlikte çalıştığı yakın 

arkadaşı Mevlüt Sevindir’i ÖSYM’ye müşavir yaptı, ardından Mevlut Sevindir’in eşi Dr. Hülya Kodal 

Sevindir’i de Ölçme ve Değerlendirme Daire Başkanı olarak atamıştı. 

Kocaeli İzmit 24 Kasım Anadolu Lisesi’nde Matematik Öğretmeni olarak görev yapan; hiçbir akademik 

kariyeri bulunmayan ve akademisyen dahi olmayan eşi Gül Aygün’ü de 1 yıl süre ile aylıklı izinli 

olarak görevlendirme yöntemi kullanılarak ÖSYM’ye çekmişti.7 

Liyakat ilkesine uymayan bu atamalar, kimin bilgisi ve onayı içerisinde yapıldı acaba? 

Bir tahmin et bakalım… 

*** 

Günlerdir KPSS’nin sınav yolsuzlukları tartışılıyor. 

Devlet Denetleme Kurumu (DDK), bu defa işin içerisinde: 

Yediiklim Yayınevi’ne ait yayınlarda yer alan sorular ile KPSS’de sorulan soruların 3’ünün şıkları ile 

birlikte tıpa tıp aynı; 10’unun da benzer olduğunu tespit etmişler.8 

Kim bilir geçmişte yapılan diğer sınavlarda ne haltlar yenmiştir! 

Yapmazlar di’mi? 

 
4 https://twitter.com/ytudayanisma/status/1555573288889352193 

5 https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/eski-yok-baskani-cemaate-yakin-birini-baskan-yapmak-bunlara-

dav-7292131/ 
6 https://www.dokuz8haber.net/kpss-skandalinin-ardindaki-cemaat-menzil-mi 

7 https://www.avazturk.com/osymde-degisen-bir-sey-yok-baskan-aygun-simdi-de-ogretmen-esini-sorularin-

basina-mi-g-54311h.htm 

8 https://www.ahaber.com.tr/gundem/2022/08/06/son-dakika-kpss-icin-on-rapor-hazirlandi-sinavda-3-soru-

birebir-ayni-10-soruda-benzerlik-var 

https://twitter.com/ytudayanisma/status/1555573288889352193
https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/eski-yok-baskani-cemaate-yakin-birini-baskan-yapmak-bunlara-dav-7292131/
https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/eski-yok-baskani-cemaate-yakin-birini-baskan-yapmak-bunlara-dav-7292131/
https://www.dokuz8haber.net/kpss-skandalinin-ardindaki-cemaat-menzil-mi
https://www.avazturk.com/osymde-degisen-bir-sey-yok-baskan-aygun-simdi-de-ogretmen-esini-sorularin-basina-mi-g-54311h.htm
https://www.avazturk.com/osymde-degisen-bir-sey-yok-baskan-aygun-simdi-de-ogretmen-esini-sorularin-basina-mi-g-54311h.htm
https://www.ahaber.com.tr/gundem/2022/08/06/son-dakika-kpss-icin-on-rapor-hazirlandi-sinavda-3-soru-birebir-ayni-10-soruda-benzerlik-var
https://www.ahaber.com.tr/gundem/2022/08/06/son-dakika-kpss-icin-on-rapor-hazirlandi-sinavda-3-soru-birebir-ayni-10-soruda-benzerlik-var
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Bir soru fazladan çözen, 40 bin kişiyi gerisinde bırakıyormuş, ne haber? 

Sağ olsun Reis, yine de sağ olsun… 

En azından bu şaibeli sınavı iptal etmiş de… 

Neyse… 

İyi ki de, “Biz orada boşluğa düşsek bunu seçime kadar satacaklardı”9 diyerek olup bitenden “6’lı 

Masa”nın sorumlu olduğunu ima etmeyi ihmâl etmemiş… 

Millet İttifakı muhalefette iken bayağı muktedirmiş! 

Yüce Tanrı, Reis’i başımızdan eksik etmesin… 

Amin… 

*** 

Benim kafama bazı deli sorular takılıyor. 

O soruları paylaşmadan önce bir tespit yapayım: 

Belli ki, KPSS sorularının bir kısmı, eskiden olduğu gibi şimdi de belli bir tarikatın mensuplarına veya 

onların yakınlarına “muhalifler marifetiyle” dağıtılmıştır. 

Bu tarikat mensubu kişiler, bu defa 13 soruyu doğru olarak çözenlerin arasındadırlar. 

Bulabiliriz onları! 

Kendi hakkıyla soruları çözenler de vardır elbette. 

Onlara bir şey dediğimiz yok. 

Mensupları ayıklamak çok zor olmasa gerek!.. 

*** 

Şimdi gelelim sorumuza: 

DDK, bu yönde bir çalışma yapacak mı acaba?.. 

Harp okullarına FETÖ’nün yerleştirdiği öğrenciler tespit edilip okuldan atıldı mı? 

Darbe girişimine katıldığı için tutuklanan bir kısım harp okulu öğrencileri için kıyamet koparıldı da… 

Hadi diyelim öğrencilerin silahı yoktu, bu nedenle darbe sırasında bir görev icra edemezler. 

Peki, örgüt üyesi olmak; darbe girişimini desteklemek cezalandırılma nedeni değil mi? 

 
9 https://t24.com.tr/haber/cumhurbaskani-erdogan-kpss-skandalinda-muhalefeti-sucladi-feto-cu-grup-mu-

desek-6-li-masa-mi-desek,1051020 

https://t24.com.tr/haber/cumhurbaskani-erdogan-kpss-skandalinda-muhalefeti-sucladi-feto-cu-grup-mu-desek-6-li-masa-mi-desek,1051020
https://t24.com.tr/haber/cumhurbaskani-erdogan-kpss-skandalinda-muhalefeti-sucladi-feto-cu-grup-mu-desek-6-li-masa-mi-desek,1051020
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Soruşturmaları bu aşamada sonlandırmak hangi aklın işidir?.. 

*** 

Dönelim konumuza: 

ÖSYM’nin başına; önce de şimdi de bu işi yapmaya “ehil” kişilerin getirilmediği son derece açıktır. 

Onlar da beklendiği gibi eşlerini dostlarını ÖSMY’ye yerleştirdiler. 

Dolaysıyla işleri yürütecek kişi bulamamışlardır. 

Bu yüzden, Yediiklim Yayınevi’nin sorularını “çalmış” olabilir. 

Ne de olsa, “bilim hırsızlığı” bizde modadır… 

Bu olasılık akla çok uzak değildir. 

Eğer öyleyse, bu defa Yediiklim Yayınevi’ni “mağdurlar” arasına katmak doğru olmayacaktır. 

Zira bayağı bir reklâmları olmuştur. 

Malûm, reklâmın iyisi kötüsü olmaz… 

*** 

FETÖ’nün devleti ele geçirmek için “giriş kapısı” olarak değerlendirdiği ÖSYM, 20 yıldır çeşitli 

kurumların sınavlarını yapmaktadır. 

Kamu kurumlarına personel, bu şekilde alınıyor. 

Devlet kurumlarında 16 yıl FETÖ’nün belirlediği kişiler istihdam edildiler. 

Öncesi de var tabii ki… 

Son 6 yıldır AKP’nin iktidar ortağı olan tarikatların belirlediği isimler sınavları kazanıyorlar. 

Soru: 

FETÖ’cü ve tarikatlara mensup olmayan sıradan vatandaşların çocukları, kamu hizmetlerine ne zaman 

alınacaklar? 

Onlara gösterilen yol “yurt dışına çıkmak” ve şanslarını oralarda aramak bir devlete yakışır mı? 

Tövbe, tövbe!.. 

Salt bu yüzden bile AKP’nin iktidardan uzaklaştırılması gerekiyor!.. 

*** 

Hadi diyelim ki bundan böyle, ÖSYM’de bir daha yolsuzluklar olmayacak. 

“Mülakat” denen rezil uygulama sürdürülürse, haksızlıklar sona erdirilebilir mi? 
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Böyle devlet yönetilir mi arkadaş? 

85 milyon vatandaştan toplanan vergileri, sadece yandaşlara “hizmet” olarak sunmak, “bölücülük” 

değil de nedir? 

Bu ülkeyi yönetenler, vatandaşların bir kısmına üvey evlât muamelesi yapabilir mi? 

Bu nasıl bir “hukuk devleti”dir? 

Benzer haksız uygulamalarınız yüzünden, neredeyse “kırk satır”a da “kırk katır”a10 da razı olacağız!.. 

*** 

Laiklikten uzaklaştıkça daha da battık. 

Rahmetli Uğur Mumcu son derece haklı ve yerinde olarak: 

“Mustafa Kemal Atatürk’ü laikliğe yönelten ana nedenin Kurtuluş Savaşı sırasında İngiliz İşgal 

kuvvetlerince nasıl kullanıldığı görmekten kaynaklandığı”11 tespitini yapmıştır. 

Nedense Aydınların sözlerine kulaklarımızı hep kapattık. 

Doğal olarak, dindâr insanlara “din alimi” olarak yutturulan Fetullah Gülen’in, CIA’nın bir aparatı 

olduğunu “15 Temmuz Darbe Girişimi”ni yaşayarak gördük. 

Devletten tasfiye edilen FETÖ’den boşaltılan kadroları, diğer cemaatlere tahsis etmenin faturasını 

da elbette yine bizler ödeyeceğiz… 

Çok günahımız var çoook!… 

Öde öde bitmez… 

*** 

Evet, Hatice Hanım! 

Durum böyle iken böyledir. 

Gelelim son sözlerime ve bu sohbeti bitirelim. 

Biliyorsun, ne kadar sitem yaparsam yapayım, sonunda yine bir Fatiha okuyacağım sana. 

Sen bu iktidarı “başları secdeye gidiyor” diye son nefesine kadar destekledin. 

Oğlun da aday oldu diye, ömründe bir defa CHP’ye oy verdin. 

“Kim bilir kaç yüz sene yanacağım” diyerek pişmanlığını defalarca dile getirdin. 

 
10 https://www.kongar.org/aydinlanma/2006/534_Kirk_Katir_mi_Kirk_Satir%20mi.php 

11 https://www.odatv4.com/guncel/ugur-mumcu-anlatiyor-ataturk-neden-laikligi-tercih-etti-246644 

 

https://www.kongar.org/aydinlanma/2006/534_Kirk_Katir_mi_Kirk_Satir%20mi.php
https://www.odatv4.com/guncel/ugur-mumcu-anlatiyor-ataturk-neden-laikligi-tercih-etti-246644
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Şimdi rüyama gir ve söyle bakalım: 

O “günah”ın yüzünden kaç yüz sene yandın? 

Buranın bir senesi ile oranınki aynı değil biliyorum. 

Yüzünden “nur damlayan” dava arkadaşlarının icraatlarını beğeniyor musun? 

Namuslu, dürüst, yurtsever vatandaşların çocukları işsiz kaldılar diye kendini sorumlu tutuyor musun? 

Çocuklarımızın gençliğini ve geleceğini çalanlara/çaldıranlara, o meşhur bedduanla; “Allah ocaklarını 

söndürsün” demeyecek misin?.. 

!.. 

Amin…  
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DEVLET “RANT” İLE YÖNETİLEBİLİR Mİ?.. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) üç yıllık araştırması yayınlandı: 

AKP döneminde yapılan 130 inşaat işinde, toplam 1 trilyon 468 milyar 900 milyon 741 bin 243 TL 

“rant” yaratıldığı ortaya çıktı.1 

Korkunç bir para. 

Paralar nerelere harcandı? 

Kamu hizmetleri için ne kadarı kullanıldı? 

Ya da kimler arasında bölüşüldü? 

Bölüşme adil mi oldu? 

Halkın payına düşen miktar ne kadar? 

Sorular, sorular, sorular… 

*** 

Aklınıza gelen her soruya bir yanıt var!… 

*** 

Yaratılan “rant” gerçekten çok büyüktür. 

Rakamla yazıyorum: 

1.468.900.741.243.-TL 

(Bir trilyon 468 milyar 900 milyon 741 bin 243 lira) 

Okumak için bile bayağı bir tahsil gerekir! 

 
1 https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/akp-130-projede-85-milyar-dolarlik-rant-yaratmis-7279791/ 

https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/akp-130-projede-85-milyar-dolarlik-rant-yaratmis-7279791/
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Asgari ücreti günlük: 215.70 TL olan bir ülkenin en büyük şehrindeki “rant”ı anlatmaya çalışıyoruz. 

Daha büyüklü küçüklü 80 ilimiz daha var geride!.. 

Varın onları da siz tahmin edin… 

*** 

1970’te Hossein Mahdavy’nin kavramsallaştırdığı Rantçı Devlet Teorisi (Rentier State Theory) de 

bütün gelirlerini doğal kaynaklardan elde eden, vergilendirmelerin olmadığı devletleri anlatmak için 

kullanılmaktadır. 

Bu tanım biraz karışık gibi. 

Sağından solundan biraz kurcalamak gerekir. 

Ancak o zaman anlaşılabilir… 

*** 

İşe bölme ile başlayalım: 

Ülkemizde asgari ücret 215.70 TL’dir demiştik. 

1.468.900.741.243:215.70=6.809.924.623,28 eder. 

Çıkan sonucu okuyalım: 

6 milyar 809 milyon 924 bin 623 

Bunun ne anlama geldiğini yorumlayalım: 

AKP döneminde sadece İstanbul’da yaratılan “rant”, asgari ücretin yaklaşık 7 milyar katını 

bulmaktadır… 

Oyyy maşallah, maşallah!.. 

Uçuyoruz!… 

*** 

Tam olarak anlaşılmadı mıı? 

O zaman başka türlü anlatalım. 

Bir insanın ortalama 75 yıl yaşadığını kabul edelim. 

1 yılda 365 gün var. 

Ama her gün çalışamaz. 

Milli ve dini bayramlar ile hafta tatilini çıkartırsak, bir yılda fiilen çalıştığı gün sayısı ortalama 300 

gündür. 
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Dolaysıyla asgari ücretlinin bir yılda kazanabileceği para da: 300×215.70=64.710 TL’dir… 

(Sadece 64 bin 710 Türk Lirası) 

Bir kişinin az yukarıda yazdığımız “rantı” hakkıyla kazanabilmesi için: 

1.468.900.741.243:64.710= 22.699.748 (Yazıyla söyleyelim: 22 milyon 699 bin 748 )yıl yaşaması 

gerekir. 

Heves edenlere Allah uzun ömürler versin… 

*** 

Yine mi anlaşılmadı? 

O zaman şöyle açıklıyorum: 

Sadece İstanbul’da yaratılan “rant”, 1.468.900.741.243:64.710= 22 milyon 699 bin 749 kişinin bir 

yıllık asgari ücretine karşılık gelir. 

2022 yılında nüfusumuz 84.680.273 olduğuna göre, bu rakam, nüfusumuzun dörtte birinin yıllık 

geliri kadar ediyor… 

“Rant”ın ne kadar büyük olduğunu anlayabildiniz umarım… 

*** 

Bu kadar büyük paranın nerelere, nasıl harcandığının da cevabı vardır kuşkusuz. 

İBB’nin yıllık bütçelerinde gelirlerin nerelere nasıl harcandığı yazılıdır.2 

Hadi 2 nolu dipnota bir göz atıp gelin bakalım… 

Bekliyorum… 

Ankara’dan bir örnek verebilirim: 

Ankapark denen ve içerisinde dinozor maketlerinin bulunduğu park için sadece 810 milyon 

dolar harcanmıştır… 

*** 

Hesap makinesi olduktan sonra hesap yapmak kolaydır artık! 

Hesaba boğulmayalım derim. 

Peki “rant” nedir biliyor musunuz? 

Sırası geldi, şimdi de onu öğrenelim: 

 
2 https://www.ibb.istanbul/icerik/butce-ve-yatirimlar 

https://www.ibb.istanbul/icerik/butce-ve-yatirimlar
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Rant, emek harcamadan elde edilen kazanımdır.3 

Ankara Üniversitesinin emekli hocalarından Marksist İktisatçı Prof. Dr. Korkut Boratav’a göre “rant”, 

daha geniş bir yorumla, belki de “avanta” teriminin anlamına da geçerek şöyle tanımlanıyor: 

“Devletin çeşitli uygulamalarla bireysel, endüstriyel veya sektörel olarak özel teşebbüs lehine 

herhangi bir çıkar avantajı yaratması; bu avantajın realizasyonu ve paylaşımı“dır. 

Demek ki “rant” birileri tarafından paylaşılan kamuya ait paradır… 

*** 

Peki, “rant” nasıl oluşturuluyor onu biliyor musunuz? 

Haydi, onu da öğrenip teneffüs zilini çalalım: 

“Rant”, imar planlarında; kamu kullanımına ayrılan yol, yeşil alan, okul, karakol, ibadet yeri, sağlık 

tesisi gibi donatı alanlarının (başka bir söyleyişle beyt-ül mal’ın)4 özel imara açılmasıyla üretilen 

projelerden elde ediliyor. 

Çoook çok eskilerde İslam Devletlerinde “beyt-ül mal”a el uzatanlara nasıl davranıldığını5 

biliyorsunuz umarım. 

Günümüzde; Kamunun ortak kullanımı için ayrılan alanlar, özel imara açılıyor ve özel şahısların 

kullanımına veriliyor. 

Başka bir ifade ile halktan alınıyor, imtiyazlı bir kesime dağıtılıyor, peşkeş çekiliyor. 

Oysa, halkın çıkarlarını gözeten iktidarlar; tam tersini yaparlar. 

Bu düzenin yaşaması için destek veren bizlerin sorumluluğu ne kadardır, onu Şeyh-ül İslam’a mı yoksa 

Diyanet İşleri Başkanlığına mı soralım? 

Bir dönem Ecevit’e vaatlerinin kaynağını nereden ve nasıl bulacağını soran gazeteciye verdiği: 

“Suntacılardan alacağız, cuntacılardan alacağız, halka dağıtacağız” şeklindeki yanıt, bu konuda yol 

göstericidir… 

Allah, Reis’i başımızdan ayırmasın! 

Bugünleri sayesinde yaşadık…. 

  

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

4 https://islamansiklopedisi.org.tr/beytulmal 

5 https://www.siyasetmektebi.com/beytulmale-uzanan-eller-yakilmalidir/ 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Rant
https://islamansiklopedisi.org.tr/beytulmal
https://www.siyasetmektebi.com/beytulmale-uzanan-eller-yakilmalidir/
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İYİ UYKULAR TÜRKİYE!.. 

Ne zamandır “seçim güvenliği” ile ilgili kafa yoruyorum. 

Ana muhalefet partisinin lideri Kemal Kılıçdaroğlu, mayıs ayında Uluslararası Savunma Danışmanlık 

İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SADAT) ’nin İstanbul Beylikdüzü’ndeki merkezine gitti. 

Şirketin giriş kapısı önünde yaptığı açıklamada; SADAT için “paramiliter kuruluş” dedi.1 

Kılıçdaroğlu, bu tarz oluşumların seçim güvenliğini gölgeleyecek yapılar olduğunu iddia etti… 

*** 

Bu tartışma insanın aklına deli sorular getiriyor. 

Örneğin: 

-Önümüzdeki seçimlerde AKP seçimi kaybederse, demokratik bir olgunluk içerisinde iktidarı 

muhalefete devredecek mi? 

-Dışişleri Bakanının: “Ülkede seçim olsa da iktidar size verilmeyecek!”2 şeklindeki sözleri ne anlama 

geliyor? 

-İddia edildiği gibi SADAT gibi şirketler, seçim güvenliğini tehlikeye atabilecek imkân 

ve kabiliyete sahip midirler? 

 
1 https://www.ntv.com.tr/turkiye/kilicdaroglu-sadata-gitti,ehBT5YoFXk-7tFSesgH_DQ 

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

https://www.ntv.com.tr/turkiye/kilicdaroglu-sadata-gitti,ehBT5YoFXk-7tFSesgH_DQ
https://www.youtube.com/watch?v=eqbSNTPEyUM
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-Kılıçdaroğlu’nun tartışmalı referandum sonuçları ile ilgili olarak neden “pasif” kaldığı 

sorusuna:”Sokaklarda sopalı, hatta silahlı kişilerin olacağına ilişkin çok ciddi duyumlar vardı” 

şeklindeki açıklamasının üzerine gitmek gerekmiyor mu?.. 

-Bab-ı Ali Toplantısı’ndaki konuşmasından sonra Cumhuriyet gazetesi yazarı Zafer Arapkirli’ye: “Karşı 

taraf silahlıydı. Bu tür duyumlar aldık. Partideki arkadaşlarla o gece (referandum gecesi) bunu 

tartıştık. Ve sürekli eylem, protesto gösterileri için vatandaşlarımıza ‘sokağa çıkın’ çağrısında 

bulunmadık. Çok vahim olaylar çıkabileceği endişesi nedeniyle, bu sorumluluğu almamaya karar 

verdik”3 diye yanıt veren Kılıçdaroğlu’nun, önümüzdeki seçimlerde sorumluluk alabilecek mi? 

*** 

Bu tür soruların yanıtlarını ne yazık ki Kılıçdaroğlu’ndan hâlâ duyamadık. 

Tam aksine, SADAT gibi şirketleri öne çıkartarak korkularımızı daha da artırmıştır… 

Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş bir şirket, seçim güvenliğini tehlikeye atabilir mi? 

Burası “muz cumhuriyeti” midir?.. 

*** 

Tartışmayı derinleştirmeden önce Kılıçdaroğlu’nun kullandığı “paramiliter” sözcüğünün ne anlama 

geldiğini öğrenelim. 

Öğrenelim ki ne demek istediğini anlayabilelim. 

Özgür Ansiklopedi’de “paramiliter” sözcüğünün karşısında şunlar yazıyor: 

“Bir yarı askerî ya da paramiliter güç, işlev ve örgütlenme olarak askerî ancak düzensiz 

gönüllülerden oluşan devletçe desteklenen bir tür yapı.”4 

Bu tarife ve Kılıçdaroğlu’nun iddiasına göre; kısaltılmış adı SADAT olan şirket, devlet tarafından 

desteklenen ve düzensiz gönüllülerden oluşan yarı askeri bir yapı olmalıdır! 

Ve: 

Seçim güvenliğini de etkileyebilir!.. 

*** 

SADAT’ın nasıl bir şirket olduğunu; Ticaret Sicili Memurluğu kayıtlarından ve şirketin kendi 

beyanlarından5 öğrenmemiz mümkündür. 

Erdoğan’ın, SADAT tartışmalarından kaçtığını ileri süren Kılıçdaroğlu, iddiasını şöyle sürdürdü: 

 
3 https://www.sozcu.com.tr/2017/gundem/kilicdaroglu-ilk-kez-acikladi-sokaga-cagirmadik-cunku-1832515/ 

4 https://tr.wikipedia.org/wiki/Yar%C4%B1_asker%C3%AE 

5 https://www.sadat.com.tr/tr/hakkimizda/haberler/822-sadat-savunma-kilicdaroglu-na-tazminat-davasi-

acti.html 

https://www.sozcu.com.tr/2017/gundem/kilicdaroglu-ilk-kez-acikladi-sokaga-cagirmadik-cunku-1832515/
https://tr.wikipedia.org/wiki/Yar%C4%B1_asker%C3%AE
https://www.sadat.com.tr/tr/hakkimizda/haberler/822-sadat-savunma-kilicdaroglu-na-tazminat-davasi-acti.html
https://www.sadat.com.tr/tr/hakkimizda/haberler/822-sadat-savunma-kilicdaroglu-na-tazminat-davasi-acti.html
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“Kaçamaz. SADAT gibi bir örgütten haberi yoksa, o da suç! Ben savcıları göreve çağırıyorum. Eğer bu 

ülkenin cumhuriyet savcısı iseler bir soruşturma başlatsınlar. Olağanüstü askeri eğitim kime, niçin 

veriliyor? Türkiye’nin bilmediğimiz bir ordusu daha mı var?”6 

Kılıçdaroğlu, savcılara çok güvendiği için onları sık sık göreve çağırıyor. 

İstediği bir soruşturma başlatmaları ve “tarafsız ve bağımsız yargı”da yargılanıp, aklanmaları veya 

cezalandırılmalarıdır. 

Kılıçdaroğlu, zaman zaman “çete” olmakla suçladığı yargıya acayip güveniyor! 

Kılıçdaroğlu, kitlelere güven veriyor!.. 

*** 

Bu adama ne içiriyorlar diye sormuyorum. 

Hangi ülkede yaşadığını da sormayacağım. 

Ne dediğini tekrar ediyorum: 

Kılıçdaroğlu, bu iddiası ile aynı zamanda birkaç kişinin kurduğu bir şirketin,önümüzdeki seçim 

sonuçlarını tanımayacağını ve seçimi kazanan partinin iktidara gelmesini engelleyebileceğini ve bu 

yasa dışı duruma karşı, güvenlik kuvvetlerinin etkisiz kalacağını iddia etmektedir. 

Siz başka bir şey mi anladınız?.. 

*** 

Hazır söz buraya kadar gelmişken, Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenlik kuvvetlerinin sayısına göz atalım 

mı? 

Türk Silâhlı Kuvvetleri (TSK) : 

52 bin 182 işçi ve memur çalışan dışında; TSK’da general-amiral, subay, astsubay, uzman jandarma, 

uzman erbaş olmak üzere; 235 bin 656 uzman personel görev yapıyor. Ayrıca; 7 bin 333 yedek subay, 

342 bin 741 erbaş ve er ve 350 bin 74 yükümlü personeli var. Bunların toplamı 585 bin 

639personeldir.7 

Emniyet Genel Müdürlüğü(EGM): 

2021 yılı itibariyle EGM’de toplam 328 bin 719personel görev yapıyordu. Bu personellerden 259 bin 

180’i polis memuru, 29 Bin 199’u çarşı ve mahalle bekçisi, 4 bin 714’u komiser, 11 bin 233’ü komiser 

yardımcısı, 550’si başkomiserdir.8 

 
6 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/kemal-kilicdaroglundan-sadat-aciklamasi-bugun-bir-dosya-getirdiler-

1939172 

7 https://www.memurlar.net/album/9520/tsk-nin-personel-sayisi.html 

8 https://www.kamubulteni.com/kamu-personeli/egmde-kac-polis-kac-bekci-personel-gorev-yapiyor-

ortaogretim-h38789.html 

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/kemal-kilicdaroglundan-sadat-aciklamasi-bugun-bir-dosya-getirdiler-1939172
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/kemal-kilicdaroglundan-sadat-aciklamasi-bugun-bir-dosya-getirdiler-1939172
https://www.memurlar.net/album/9520/tsk-nin-personel-sayisi.html
https://www.kamubulteni.com/kamu-personeli/egmde-kac-polis-kac-bekci-personel-gorev-yapiyor-ortaogretim-h38789.html
https://www.kamubulteni.com/kamu-personeli/egmde-kac-polis-kac-bekci-personel-gorev-yapiyor-ortaogretim-h38789.html
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT): 

MİT’te ise yaklaşık 8 bin personel çalışıyor.9 

*** 

Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenlik kuvvetleri toplamı: 1.022.358’dir. 

Bir milyondan fazla yetişmiş, silâhlı uzman personel seçim güvenliğini sağlayamayacaklar öyle mi? 

SADAT adlı bir özel şirketle baş edemeyecekler! 

O zaman ne diye besliyoruz bunları? 

Terhis edelim Ordu’yu! 

Lağvedelim Emniyet teşkilatını! 

Kapatalım MİT’i! 

SADAT’a teslim olalım… 

7 düvele karşı savaşan kahramanların torunlarıyız diye övünmeyelim… 

*** 

Pek Muhterem ve Sayın Kılıçdaroğlu, yukarıdaki beyanı ile seçim güvenliğini tehlikeye atacak olanların 

SADAT ve onun gibi devlet desteği ile yaşayan yarı askeri kuruluşların olduğunu iddia ederek; aynı 

zamanda devletin diğer güvenlik kuvvetlerini töhmet altına itilmekten kurtarmıştır. 

Başka bir ifade ile onları aklamıştır. 

Bu yüzden kendisine teşekkür edilebilir. 

Demek ki, Başkomutanlığını Reis’in yaptığı TSK ile doğrudan Erdoğan’a bağlı bulunan EGM ve MİT, 

seçim güvenliğini olumsuz şekilde etkilemeyeceklerdir. 

Bu iyi haber. 

Olması gereken de zaten budur… 

*** 

Geriye bir tek SADATile “sokaktaki silâhlı ve sopalı adamlar” kalıyor! 

Bu densizler ise AKP’nin iktidarda kalması için bir takım eylemler yapabilirler! 

Evet evet; Atatürk’ün koltuğunda oturan Kılıçdaroğlu aynen bunları söylüyor. 

 
9 https://web.archive.org/web/20150304212131/http://t24.com.tr/haber/mitin-personel-sayisi-ilk-kez-

aciklandi,251793 

https://web.archive.org/web/20150304212131/http:/t24.com.tr/haber/mitin-personel-sayisi-ilk-kez-aciklandi,251793
https://web.archive.org/web/20150304212131/http:/t24.com.tr/haber/mitin-personel-sayisi-ilk-kez-aciklandi,251793
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Ve dahi: 

Erdoğan’ın iktidarda kalması için çabalayacak olan bu yapılardan Erdoğan’ın da haberi yoktur. 

Öyle mi? 

Ne güzel bir masal ama! 

Gündüz bile dinlendiğinde insanın uykusunu getiriyor… 

Siz de “tıpış tıpış” dinlediniz ya! 

İyi uykular… 

İyi uykular Türkiye…  
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İKİNCİ “TIPIŞ TIPIŞ” VAKASINA DOĞRU!.. 

Çok iyi hatırlıyorum: 

“Neden Cumhurbaşkanlığına adaylığınızı koymuyorsunuz” sorusuna; “Cumhurbaşkanı tarafsız olmalı” 

demişti.1 

Ben CHP Genel Başkanıyım, tarafım diye de sözlerini pekiştirmişti. 

Bu yüzden Ekmeleddin İhsanoğlu’nu CHP’nin Cumhurbaşkanı “çatı adayı” ilân etti. 

O gün homurdananlara ve “boykot” çağrısı yapanlara restini çekti: 

“Ekmeleddin İhsanoğlu’na oyunu vereceksin. Adam gibi tıpış tıpış sandığa gideceksiniz” dedi.2 

“Tıpış tıpış” sandığa gidip oyumuzu kullandık! 

2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucu malumunuz: 

“Ekmek için Ekmeleddin”, Recep Tayyip Erdoğan karşısında ağır bir yenilgi aldı. 

Ekmeleddin İhsanoğlu’nu unutmuş olabilirsiniz; normaldir, hatırlatıyorum: 

 
1  https://www.youtube.com/watch?v=mG8YKACOKO0 

2 “Her kuruşun hesabının sorulmasını istiyorsan, senin hayatına birisi gelip müdahale etmesin diye 

düşünüyorsan, sandığa gideceksin, şakası makası yok Ekmeleddin İhsanoğlu’na oyunu vereceksin. Adam gibi 
tıpış tıpış sandığa gideceksiniz, demokrasinin gereğini yapacaksınız.” 
https://www.cumhuriyet.com.tr/video/kilicdaroglu-kursuye-vurarak-konustu-tipis-tipis-sandiga-gideceksiniz-
94271 

https://www.youtube.com/watch?v=mG8YKACOKO0
https://www.cumhuriyet.com.tr/video/kilicdaroglu-kursuye-vurarak-konustu-tipis-tipis-sandiga-gideceksiniz-94271
https://www.cumhuriyet.com.tr/video/kilicdaroglu-kursuye-vurarak-konustu-tipis-tipis-sandiga-gideceksiniz-94271
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Seçimi kaybettikten sonra; 2015 Genel Seçimlerinde MHP’den İstanbul Milletvekili seçilmişti; daha 

sonra TBMM Başkanlığına da aday gösterildi. 

Bugüne gelelim: 

Ekmeleddin İhsanoğlu için “gerçekten de tarafsız bir adaydı” diyebilir misiniz?.. 

Erdoğan’ı Cumhurbaşkanlığı makamına Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu dar kafalılığı ve siyaset bilmezliği 

getirdi… 

*** 

İhsanoğlu’nun tarafsız olmadığı kesin olarak bilindiğine ve kanıtlara bağlandığına göre; Erdoğan’ın 

karşısına çıkmaktan çekinen Kılıçdaroğlu, aday olmamasını güya kendisinin “taraflı” olmasına 

bağlamıştır. 

İnsan hafızası unutmakla maluldür. 

Aslında bu olayda önemli bir de “itiraf” vardır. 

Onu hatırlatıyorum: 

Kemal Kılıçdaroğlu; Ekmeleddin’i aday göstermekle, onun kendisinden daha donanımlı, daha dürüst 

ve Cumhurbaşkanlığına daha layık bir aday olduğunu dolaylı bir şekilde itiraf etmiştir. 

Başka bir ifade ile söylersek: 

CHP’liler için Kılıçdaroğlu, Ekmeleddin İhsanoğlu’ndan daha iyi bir aday değildir. 

Bu çıkarım doğrudur ve kendisinin “tevil yollu ikrarı”ndan yapılmıştır… 

*** 

Bakmayın ikide bir “çık karşıma” demesine. 

Kılıçdaroğlu, 2018 Referandumundan sonra yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’ın karşısına 

yine çıkamamıştır. 

Bu defa, AKP’nin iki numaralı ismi ve kurucusu olan Abdullah Gül’ü aday yapmak için uğraştı. 

AKP iktidarında bir tek yasa teklifini geri çevirmeyen ve bu yüzden “Çankaya Noteri” diye anılan 11. 

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül için: 

“Sayın Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı yaptığı dönemde olabildiğince tarafsızlığını korudu”3 

diyerek, onu parlatmaya çalıştı. 

 
3 https://www.odatv4.com/siyaset/abdullah-gul-tarafsiz-cumhurbaskaniydi-17061836-140961 

https://www.odatv4.com/siyaset/abdullah-gul-tarafsiz-cumhurbaskaniydi-17061836-140961
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Sağ olsun İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gül’ün adaylığını kabul etmedi de bu İngiliz 

Kraliçe’sinin şövalyesinin4 bir kez daha Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturtulmasından kurtulduk… 

Kılıçdaroğlu’nun bu plânı suya düşünce; önce inkâr etti, ardından “tevil yollu ikrar” ederek bu olayı da 

kabullendi. 

Zaten Ali Babacan da: 

“Abdullah Gül’e teklif yapıldığında ben de masadaydım” diyerek olayı doğruladı5 ve Kılıçdaroğlu’na 

kaçacak yer bırakmadı. 

Burada da gizli bir “itiraf” vardır: 

Kılıçdaroğlu, AKP’li Abdullah Gül’ü CHP’nin adayı yapmaya çalışmakla, kendisinin işe yaramaz ve 

iddiasız bir siyasetçi olduğunu da kabul etmiş oldu. 

Aynı zamanda, “Abdullah Gül Cumhurbaşkanlığı makamına benden daha çok yakışır” demek de 

istemiştir. 

Elbette kendi fikridir, ne diyebiliriz ki! 

Onu kendinden daha iyi tanıyamayız ki… 

Öyleyse öyledir… 

Yalnız burada hatırlatmak istediğim bir husus daha var: 

Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül’ün de “tarafsız” olduğuna özellikle vurgu yapmıştır. 

Kendisi “taraflı” olunca, “tarafsız” bir Cumhurbaşkanı adayı aramakta bayağı zorlanmıştır!.. 

*** 

Şöyle ki: 

Kılıçdaroğlu’nu CHP’nin başına getiren güçlerin Abdullah Gül planı yatınca, bu defa aday olmaya pek 

hevesli olan CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce’ye: 

“Gel bakalım Muharrem”6 diyerek, şapkadan bir tavşan daha çıkartmak zorunda kalmıştır. 

Sonuç: 

Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun dahiyena fikirleri sonucu, ikinci kez Cumhurbaşkanlığını kazanmıştır. 

Şey, pardon CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, sizce “tarafsız” mıydı? 

Hmmm! 

 
4 http://www.abdullahgul.gen.tr/sayfa/ziyaretler/ingiltere-ozel/chatham-house/ 

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

6  https://www.youtube.com/watch?v=svvqrMth9l4 

http://www.abdullahgul.gen.tr/sayfa/ziyaretler/ingiltere-ozel/chatham-house/
https://www.youtube.com/watch?v=BVRBwPVoPzQ
https://www.youtube.com/watch?v=svvqrMth9l4
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Yakasındaki CHP rozetini çıkartmıştı öyle ya!7 

Peki, böyle bir “tarafsızlık” şart idiyse; CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yakasındaki rozeti 

çıkartarak “tarafsız” aday olamaz mıydı? 

*** 

Bu soruyu geçelim: 

Peki, karşıdaki Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, tarafsız mıydı?.. 

*** 

Peki, bu soruyu da geçelim. 

CHP’nin “tarafsız” Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de Erdoğan’ın karşısında bir varlık 

gösteremedi… 

Sonuç: 

Erdoğan, Kılıçdaroğlu sayesinde ikinci kez Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturdu… 

Bugün yaşadıklarımızın birinci derecede değilse de ikinci derecedeki sorumlusu Kılıçdaroğlu’dur… 

*** 

Bildiğiniz gibi: 

2023’te tekrar Cumhurbaşkanlığı seçimi var. 

Anayasaya göre, bir kişinin üçüncü kez aday olabilmesi; bir tek seçimlerin yenilenmesi halinde söz 

konusu olabiliyor. 

Bu konuda her ne kadar farklı fikirler tartışılıyorsa da, anayasa hukukçularının ezici çoğunluğu 

Erdoğan’ın üçüncü kez Cumhurbaşkanı adayı olamayacağını savunuyorlar. 

Ben de aynı görüşteyim. 

Anlaşılır gibi değil: 

Kılıçdaroğlu, “erken seçim” isteyerek, Erdoğan’a üçüncü kez seçilme olanağını neden vermek istiyor!? 

Bu defa Millet İttifakı’nın adayı kendisi olacakmış. 

6’lı Masa ise bu konudaki kararını henüz açıklamadı. 

Ama: 

O her nedense bütün konuşmalarında; “iktidara geldiğimde” şunu yapacağım, bunu yapacağım diye, 

tekil cümleler kurup, adaylığı açıklamış bulunuyor. 

 
7 https://www.cnnturk.com/video/turkiye/kilicdaroglu-incenin-yakasindaki-rozeti-boyle-degistirdi 

https://www.cnnturk.com/video/turkiye/kilicdaroglu-incenin-yakasindaki-rozeti-boyle-degistirdi
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Ekip arkadaşları da kanal kanal gezip, Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olduğunu 

söylüyorlar… 

Göreceksiniz; 6’lı Masa’nın ayağını bunlar kıracaklar!.. 

*** 

Henüz rozetini çıkartmayan Kılıçdaroğlu, her fırsatta kitlelere “tarafsız” olduğunu anlatmaya çalışıyor. 

Pardon ama: 

Tarafsız biri, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı koltuğunda neden oturuyor? 

Yakışık alanı: 

Atatürk ilkelerini özümsemiş, 6 Ok’a yürekten bağlı, Kuvayı Milliye ruhu ile donanmış bir siyasetçinin 

Atatürk’ün koltuğunda oturması değil mi? 

Derhal CHP Genel Başkanlığı koltuğunu boşaltmalıdır! 

Önceleri “taraflı” olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, şimdi nasıl “tarafsız” oldu, onu da anlayabilmiş 

değilim!? 

Kaldı ki, onun kendisinden daha yeterli ve nitelikli oldukları için Cumhurbaşkanlığına aday gösterdiği 

kişilerin hepsi, Erdoğan karşısında yenildiler. 

Daha zayıf bir adayın da yenilme olasılığı ise daha kuvvetlidir. 

O halde böyle bir maceraya girmeye ne gerek var?… 

*** 

Kamuoyu yoklamaları Erdoğan’ın karşısında; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem 

İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral 

Akşener’in şansının daha yüksek olduğunu defalarca ortaya koydular. 

Hemen hemen her hafta bir anket yayınlıyorlar. 

Bütün araştırma grupları aynı sonuçları buluyorlar. 

O halde: 

Üçüncü kez aday olma olanağı bulunmayan Erdoğan’ı, “erken seçim”e zorlayarak, ona bir kez daha 

aday olma olanağını sağlamanın manası nedir? 

Bu bir yana: 

En zayıf adayı karşına çıkartmak akıl işi midir?.. 

Bay Kemal, siz seçimi kimin kazanmasını istiyorsunuz?.. 

*** 
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Yoksa: 

Kılıçdaroğlu’na verilen görev; rejimi Siyasal İslam’a dönüştürmesi için Erdoğan’ı iktidarda tutmak ve 

bunun için ne gerekiyorsa yapmak mıdır? 

*** 

Bu soruya cevap vermek şart değil, ama muhtemel cevapları düşünmek şarttır… 

Zira sizin kararınız, hâlâ bizim yaşama şeklimizi belirliyor… 

Ve bir süre daha belirleyeceğe benziyor.  
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ZURNANIN “ZIRT” DEDİĞİ YERDEYİZ!.. 

Büyük usta karısına yazdığı mektupta: 

“ Ölüm 

bir ipte sallanan bir ölü. 

Bu ölüme bir türlü 

razı olmuyor gönlüm. 

Fakat  

emin ol ki sevgili; 

zavallı bir çingenenin 

kıllı, siyah bir örümceğe benzeyen eli 

geçirecekse eğer  

ipi boğazıma, 

mavi gözlerimde korkuyu görmek için  

boşuna bakacaklar Nâzım'a!” diyor.* 

 

Dünya nüfusunun yüzde 23’ünü oluşturan Müslümanların, ki bunların sayısı 1 milyar 570 milyonu 

geçiyor, dini İslâm’a göre, insan (adam) öldürme fiili: 
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“İnsanların birbirine karşı işlediği en ağır suç ve günahtır.” 

 

Hemen bütün dinler ile ahlaki öğretilerde ve hukuk düzenlerinde ağır bir dille kınanıp yasaklanmış ve 

yaptırımlara bağlanmıştır. 

 

Kuran’da; “haksız yere birisini öldürenin onun günahını da yüklenerek büyük bir vebal (günah) 

üstlendiği ve âdeta bütün insanlığı öldürmüş gibi ağır bir suç işlediği belirtilir.1 

 

Benzer ifadeler2, Ahd-i Atik’te de vardır.3 

 

Yanlışlıkla olması dışında; Allah tarafından “dokunulmaz” kılındığı belirtilen hiçbir cana kıyılmaması 

özellikle öğütlenmektedir.4 

 

“Haksız yere” ve bilerek adam öldürmenin dünyevî cezasının “kısas”,5 uhrevî cezasının da 

cehennemde ebedi kalış olduğu bildirilir.6 

 

Fıkıh’ta7 “haklı sebeplerle” insan öldürmeye izin verilmektedir.8 

 

İslam Hukukuna göre ölüm cezasını “kamu adına” yetkili kişi ve kurumlar verip, uygulayabilirler. 

 

Şahısların, kendi başlarına bir insana ölüm cezası verip, uygulamaları söz konusu olamaz... 

 
1 El-Mâide 5/28-32 

2 Tekvîn, 4/1-8 

3 Kutsal Kitap’ın birinci yüzyılda Grekçe kaleme alınan yazılarına “Yeni Ahit” adı verildi. 

4 El-En‘âm 6/151 

5 Kısas, Kasten adam öldürme ve müessir fiil (etkili eylem) suçlarında, suçlunun işlediği fiile denk bir ceza ile 

cezalandırılmasıdır. 

6  El-Bakara 2/178; En-Nisâ 4/93; El-Mâide 5/45 

7 Fıkıh, İslâm ibadet ve hukuk ilmi 

8  Savaşta düşmanın öldürülmesi “haklı sebep” kabul edilir. 



 

 

139 

 

*** 

Türk Ceza Kanununda (TCK) insan öldürme suçu 81. maddede düzenlenmiştir: 

“Bir insanı kasten öldüren kişi, müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.” 

Suça azmettirme ise, TCK Madde 38’de düzenlenmiştir: 

 

“Başkasını suç işlemeye azmettiren kişi, işlenen suçun cezası ile cezalandırılır.” 

 

*** 

 

Şimdi gelelim zurnanın “zırt” dediği yere: 

 

Konya'nın Selçuklu ilçesindeki Kayalar Camisinde; cami İmamı Ahmet Gür, cuma vaazı sırasında, 

meslektaşlarının öldürülmesine tepkilerini protesto ile gösteren doktorları hedef alan bir konuşma 

yaptı. 

 

Dedi ki: 

 

“Doktorlar dedi ki, bugün grevdeyiz. Öldürmez misin sen? Dövmez misin, sövmez misin?”9 

 

İmam efendi, cahil insanları doktorlara karşı suç işlemeye azmettiriyor. 

 

Hem de camide. 

 

Hem de dini bir görevi ifa ederken. 

 

 
9 https://www.odatv4.com/guncel/imam-cuma-hutbesinde-boyle-seslendi-grevde-olan-doktoru-oldurmez-

misin-sen-243953 
 

https://www.odatv4.com/guncel/imam-cuma-hutbesinde-boyle-seslendi-grevde-olan-doktoru-oldurmez-misin-sen-243953
https://www.odatv4.com/guncel/imam-cuma-hutbesinde-boyle-seslendi-grevde-olan-doktoru-oldurmez-misin-sen-243953
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Hem de orada bulunan insanların inandığı İslâm dinine göre insan öldürmek kesinkes 

yasaklanmışken... 

 

Dinin siyasallaşması veya siyasetin dini, din olmaktan çıkarması buna denir işte... 

 

*** 

 

Bu vaazdan etkilenerek bir doktor öldürülürse eğer, yürürlükteki yasalarımıza göre “katil” gibi başı 

secdeye giden İmam Ahmet Gür de o cinayetten sorumlu olacaktır... 

 

İmamın maaşı bizden alınan dolaylı ve dolaysız vergilerle ödeniyor... 

 

*** 

 

Siyasete dinin karıştırıldığı, dinin siyasileştiği, siyasetin dini istismar ettiği her ülkede, bu tür 

“densizlikler” ve “dinsizlikler” yaşanmaktadır... 

 

*** 

 

Laikliğin önemi, bu üzücü olay nedeniyle bir kez daha öne çıkmıştır... 

 

*** 

 

“Laiklik: 

 

Toplum ve devlet düzeninin akla ve bilime dayalı olmasıdır. 

 

Din-devlet ayrımı ya da din ve vicdan özgürlüğü, bu bütünün birer parçasıdırlar. 
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Laikliğin ortaya çıkmasını zorunlu kılan iki temel neden vardır: 

 

Birincisi; farklı inançtan insanların barış içerisinde bir arada yaşamalarını sağlamak. 

 

İkincisi; değişen koşullara, aklın ve bilimin ışığında çözüm arama yolunu açık tutmaktır.” 10 

 

*** 

 

Ortaçağ karanlığına doğru bu hızlı gidişin sorumlusunu aramıyoruz artık! 

 

Tüm enerjimizi bu çıkmaz yoldan dönmeye harcamalıyız. 

 

Rehberimiz Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün önümüze koyduğu çağdaş medeniyet yoludur. 

 

1542’de Alman köylülerinin ayaklanması ile başlayan ve 106 yıl süren “din savaşları”nı11 yaşamadan, 

elde ettiğimiz bu önemli kazanımın değerini bilmezsek, canımız çok daha yanar, çoook!.. 

 

Ve daha da önemlisi: 

Torunlarımıza çok kötü bir miras bırakmış oluruz... 

* Karıma Mektup (11-11-1933/Bursa Hapishanesi) 

 

Bir tanem! 

Son mektubunda: 

'Başım sızlıyor yüreğim sersem! ' diyorsun. 

'Seni asarlarsa seni kaybedersem; 

diyorsun; 

'yaşıyamam! ' 

Yaşarsın karıcığım, 

kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda; yaşarsın kalbimin 

 
10 https://tr.pinterest.com/pin/605452743636745238/ 

11 https://tr.wikipedia.org/wiki/Kategori:Avrupa%27da_din_sava%C5%9Flar%C4%B1 

https://tr.pinterest.com/pin/605452743636745238/
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kategori:Avrupa%27da_din_sava%C5%9Flar%C4%B1
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kızıl saçlı bacısı 

en fazla bir yıl sürer 

yirminci asırlılarda 

ölüm acısı. 

Ölüm 

bir ipte sallanan bir ölü. 

Bu ölüme bir türlü 

razı olmuyor gönlüm. 

Fakat 

emin ol ki sevgilim; 

zavallı bir çingenenin 

kıllı, siyah bir örümceğe benzeyen eli 

geçirecekse eğer 

ipi boğazıma, 

mavi gözlerimde korkuyu görmek için 

boşuna bakacaklar 

Nazıma! 

 

Ben, 

alaca karanlığında son sabahımın 

dostlarımı ve seni göreceğim, 

ve yalnız 

yarı kalmış bir şarkının acısını 

toprağa götüreceğim... 

 

Karım benim! 

İyi yürekli 

altın renkli, 

gözleri baldan tatlı arım benim: 

ne diye yazdım sana 

istendiğini idamımın, 

daha dava ilk adımında 

ve bir şalgam gibi koparmıyorlar 

kellesini adamın. 

 

Haydi bunlara boş ver. 

Bunlar uzak bir ihtimal. 

Paran varsa eğer 

bana fanila bir don al, 

tuttu bacağımın siyatik ağrısı, 

Ve unutma ki 

daima iyi şeyler düşünmeli 

bir mahpusun karısı. 
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BİR “AJAN”IN ANALİZİ! 

O uygulama tee 2008 yılında başladı. 

İktidarda bildiğiniz gibi iki kişiden birinin oyunu alan AKP vardı. 

14 yılda 8 defa varlıklılarla “barış” yaptı. 

Benim gibi pek çok kişi, doğal olarak bu “barış”la ilgilenmediler. 

Zamanları vardı ama bazı kavramlara yabancıydılar. 

Uzmanları da yeterince dinleyemediler… 

*** 

Buna gerek de yoktu: 

Zira “barış”yapmak için ne “savaş” halindeydiler ne de birileriyle “küs”tüler. 

Ayrıca varlıklı da sayılmazlardı. 

Bu yüzden “Varlık Barışı” onlar için bir şey ifade etmiyordu. 

Bu konudaki haberlere kulak bile kabartmadılar… 

“Hocalar”ın “sakız oruç bozar mı?” sorusuna verdiği yanıt ile diziler ve “Survivor” izlemeyi daha 

eğlenceli buldular… 

*** 
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Yıllar geçti gitti. 

2022’ye dayandık: 

Daha önce, Gelir Vergisi Kanununa eklenin Geçici 93. madde ile yürürlüğe giren ve 30 Haziran’da sona 

eren “Varlık Barışı”, bu defa Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen Geçici 15 madde ile yeniden 

karşımıza geldi. 

Akademisyenler ve uzmanlar tartışmaya başladılar: 

Kimine göre, bu ayrı bir düzenlemedir, kimine göre önceki “Varlık Barışı”nın devamıdır, sadece 

süresini uzattılar. 

Neredeyse bütün kanallarda bu hususu tartıştılar! 

Ne kadar da önemli bir noktayı yakaladılar ama!.. 

*** 

İlk defa gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar da kapsama alındılar. 

Burası önemlidir! 

Önceki “Varlık Barışı”nda vergi almak yoktu; şimdi bir miktar vergi de koydular.1 

Beyan edilen paralar; en az 1 yıl süre ile ilgili hesaplarda tutulduğunda, tahsil edilen vergiler 

ilgililerine iade edilecekler. 

Bakın burası da çok önemlidir… 

*** 

1850 yılında hayata gözlerini kapayan Fransız Yazar Honoré de Balzac: 

“Bugünkü adalet, büyük sineklerin delip geçtiği, küçüklerin de takılıp kaldığı bir örümcek ağı gibidir” 

demişti. 

Bizde 2022 yılında dahi bu durum değişmemiştir. 

Devlet, varlıklı egemen sınıfların elindedir ve onların çıkarlarını korumaya devam ediyor hala… 

Devletin “âli menfaatleri” nerededir, biz nereden bileceğiz? 

Değil mi ama!.. 

*** 

Türkiye’den çeşitli nedenlerle “yurt dışına” veya yurt içinde “sistem dışına” çıkartılan paraların, 

“vergisiz olarak” Türkiye’ye getirileceği ve sisteme dahil edileceği” bu uygulamaya; değişik nedenlerle 

 
1 30 Eylül’e kadar yapılan bildirimler için yüzde 1; 1 Ekin-31 Aralık tarihleri arasında yapılacak bildirimler için 

yüzde 3; 31 Mart 2023 tarihine kadar yapılacak bildirimler için yüzde 3 oranında vergi alınacak. 
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karşı çıkanlar olmuşsa da halkın temsilcisi olduğu iddiasında bulunan muhalefet partilerinden şu ana 

kadar ciddi bir tepki gelmemiştir. 

Düzenleme ile “kayıt dışı” varlıklar; sorgusuz, sualsiz ve de vergisiz bir şekilde, kayda alınabiliyorlar. 

“Kayıt dışı”nın ne anlama geldiğini bilmeden, düzenlemenin ne amaçla yapıldığı anlamak olanaklı 

değildir. 

Önce “varlık” nedir onu öğrenelim: 

Bu sorunun en doğru ve çarpıcı yanıtını yoksul olanlar verebilirler: 

“Gerekli olduğu halde bizde olmayanlardır” varlık, diye bir tanım yapsalar hiç de yanlış olmayacak! 

Doktrinde: 

Para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, varlık olarak 

tanımlanıyorlar. 

Tam sırasıdır; “kayıt dışı ekonomi”yi öğrenelim, öyle devam ederiz: 

“Ekonomik faaliyetlerin fiilen gerçekleşmiş olmasına rağmen bu faaliyetlerle ilgili kayıtların 

tutulmaması olarak nitelendirilen kayıt dışı ekonomi, kamu idarelerinin denetimi dışında kalan her 

türlü ekonomik işlem ve faaliyetlerdir… 

… 

Kayıt dışı ekonomi kavramı yerine; yeraltı ekonomisi, gayri resmi ekonomi, gizli ekonomi, saklı 

ekonomi, ikinci ekonomi, kara ekonomi, illegal ekonomi, kravatsız ekonomi, düzensiz 

ekonomi, paralel ekonomi, faturasız ekonomi, görünmez ekonomi, marjinal ekonomi, gölge 

ekonomi, kayıp ekonomi ve vergisiz ekonomi gibi kavramlar da kullanılmaktadır. “2 

“Vergisel anlamda ise kayıt dışı ekonomi, vergi kaçırma veya vergiden kaçınma güdüsü ile vergi 

idaresinin bilgi alanı dışında bırakılmış faaliyetler bütünüdür”3 

*** 

Bu faaliyetlerin neler olduğunu merak ediyor musunuz? 

“Daha çok kamu düzenini ilgilendiren ve devletin güvenlik güçlerinin uğraşı alanı içinde olan bu 

faaliyetleri, silah, uyuşturucu, kıymetli maden ve tarihi eser kaçakçılığı, kalpazanlık, sahte pasaport, 

vize ticareti, gayri yasal iş takibi, çek-senet tahsilatı, tefecilik, rüşvet, kadın ticareti ve organ 

ticareti olarak saymak ve bu sayılanları artırmak mümkündür.”4 

 
2https://www.google.com/search?channel=fs&client=ubuntu&q=kay%C4%B1t+d%C4%B1%C5%9F%C4%B1+ek

onomi+nedir 

3 Altuğ, Osman (1994a), Kayıt Dışı Ekonomi, Cem Ofset Matbaacılık, İstanbul. 

4 AYDEMİR, Şinasi (1994), KOBİ’ler ve Kayıt Dışı Ekonomi, TOSYÖV, Ankara. 

https://www.google.com/search?channel=fs&client=ubuntu&q=kay%C4%B1t+d%C4%B1%C5%9F%C4%B1+ekonomi+nedir
https://www.google.com/search?channel=fs&client=ubuntu&q=kay%C4%B1t+d%C4%B1%C5%9F%C4%B1+ekonomi+nedir
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Vergisi alınmaksızın kayıt altına alınma olanağı sağlanan varlıklar; gerçekte vergiye tabi, yasalar 

uyarınca vergisi verilmesi gereken varlıklardır. 

Vergi düzeninden kaçırıldıkları için kayıt dışına çıkarıldılar. 

Başka bir söyleyişle “vergi kaçıranlara” yani “kaçakçılara” bu düzenleme ile bir anlamda “af” 

getirilmiş oluyor! 

Normal uygulamada af kanunları genel olur. 

Örneğin, özel tüketim vergisi kaldırılır veya oranı düşürülür. 

Bundan da herkes aynı şekilde yararlanırlar. 

Ya da bir verginin iadesi yapılır. 

O vergiyi ödeyen herkese bu iade yapılır; ayrım yapılmaz… 

*** 

Peki, daha anlaşılır şekilde anlatalım: 

Vergiye tabi aynı faaliyeti yapan iki vergi mükellefini düşünün. 

Biri kazancını beyan ederek, yurttaşlık ödevini yerine getiriyor; bundan vergisini alıyorsunuz. 

Diğeri, kazancını gizleyerek vergi kaçırıyor; onun ödemesi gereken vergiyi af ediyorsunuz, 

Bu durum, Hz Ömer’in adalet anlayışı ile bağdaşıyor mu? 

Devletin bu “af” işini sık sık yapması, vergi kaçaklarını devlet eliyle teşvik etmek anlamına gelmiyor 

mu? 

Devlet, Varlık Barışı ile vergi kaçıran vatandaşa diyor ki: Yurt dışına kaçırdığın veya yurt içinde sisteme 

dahil etmediğin; para, döviz, altın her ne var ise getir; sorgusuz, sualsiz ve vergisiz sisteme dahil et. 

Paranın kaynağını da sormuyor!.. 

Dolaysıyla para ne şekilde elde edilirse edilsin “kapsama alanı içinde” kalıyor!.. 

*** 

Vergisi verilmeden kazanılmış paralar ile yasa dışı yollardan elde edilmiş paralar, verilen süreler 

içerisinde Türkiye’ye getirilip sisteme dahil edilince “AKlanmış” oluyorlar. 

Bu yüzden Türkiye için “kara para Cenneti” yakıştırması yapılıyor! 

AKlanmış paraların “Kur Korumalı Mevduat Sistemi”nden5 yararlanmasının önünde bir engel yoktur. 

 
5 https://www.ziraatkatilim.com.tr/bireysel/hesaplar/katilma-hesaplari/kur-korumali-TL-hesabi 

https://www.ziraatkatilim.com.tr/bireysel/hesaplar/katilma-hesaplari/kur-korumali-TL-hesabi
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“Gelire Endeksli Senet”6 de satın alabilirler… 

Kısaca: 

Ülkemizi iliklerine kadar soymaya devam edebilirler… 

“Faiz sebep, enflasyon sonuçtur” ve “nas var nas” karma ekonomisinin sonuçlarıdır bunlar… 

*** 

Devletimiz başı secdeye gidenlerin eline geçtikten sonra, her gün daha fazla “sıcak para”ya ihtiyaç 

duymaktadır. 

Sıcak parayı yoksullardan temin etmek mümkün değildir. 

Zamlar da bir yere kadar! 

Daha fazla paraya ihtiyaç var. 

Bu yüzden varsıllara “barış” öneriyor iktidarımız. 

Bu nedenledir ki dünyada en yüksek faizi ödemeye razı oluyoruz. 

Orta mektep öğrencileri, komiklik olsun diye “faiz, riba7 mıdır?” sorusunu sorarak, uzmanlarla kafa 

buluyorlar! 

Duymazdan geliyoruz tabii ki… 

Ergenlik çağındaki çocuklar bunlar… 

Kayıt dışı paralara muhtaç duruma düşmemiz, üretimin olmamasındandır. 

Tarım ve hayvancılık ülkesiyiz ama her geçen gün daha kötüye gidiyoruz: 

Mazot alıp tarlalarımızı ekemiyoruz, sağdığımız sütü satıp hayvanları besleyemiyoruz! 

Göz göre göre eriyip tükeniyoruz!.. 

Ukrayna savaşta, biz değiliz ama enflasyon bizde tutulamıyor… 

*** 

Halkın bu son iktidarı, halkın elinde ne var ne yok, hepsini dolaylı-dolaysız vergilerle aldı. 

Zamlar da cabası. 

Helâl olsun! 

Her geçen gün biraz daha yoksullaşıyoruz. 

 
6 https://www.dunya.com/ekonomi/gelire-endeksli-senet-mi-kur-korumali-mevduat-mi-haberi-661292 

7 https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_05/07214254_RYBA_Ortaokul_YYrenci.pdf 

https://www.dunya.com/ekonomi/gelire-endeksli-senet-mi-kur-korumali-mevduat-mi-haberi-661292
https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_05/07214254_RYBA_Ortaokul_YYrenci.pdf
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Olsun! 

Varlıklı olan azınlık, ki buna egemen sınıf diyoruz, her gün biraz daha zenginleşiyor. 

Allah daha çok versin! 

Siyasi iktidar, bütün düzenlemeleri onların çıkarlarını korumak üzerine yapıyor. 

Halkın 20 yıllık bu nur yüzlü iktidarı, öz be öz halkına şükretmeyi, şikâyet etmemeyi ve çok uyumayı 

tavsiye ediyor. 

Bir de ibadetini aksatmamayı. 

Ne iyi!.. 

Bunun için de bol bol cami yapıyor!.. 

Hamdolsun!… 
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BİZİM “TROLL”LER NEYLERSE GÜZEL EYLER!.. 

İsmailciğim; 

Güzel kardeşim benim: 

Şimdi sana, seninle aynı işi yapan bir ”dava arkadaşı”nın itiraflarını okutup, birkaç soru soracağım. 

Önce merakını gidereyim; bu arkadaşının kim olduğunu söyleyeyim: 

Adı: Orhan’dır, Soyadı: Sarıkaya 

Soyadını bizim Sarıkaya yaylasından almış değil, peşin peşin onu belirteyim. 

Beni tanırsın, bu işlerden biraz anlarım; orta grupta yer alan bir internet kullanıcısıyım. 

Bu adamın ne dediğini anlamak için 3 defa “Wikipedia” ansiklopedisine baktım. 

Zira kullandığı sözcüklerin bir çoğunu Türk Dil Kurumu’nun Sözlüğünde bulamadım. 
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İnanmadın değil mi? 

O zaman sen de bak… 

Sözlük senin…1 

*** 

Orhan kardeşimiz diyor ki: 

Ben Sabah gazetesi, ATV ve Ümraniye Belediyesi’nde çalıştım. 

Sizden (yani iki kişiden) biriyim. 

Orhan’ın asıl işi Sosyal Medya’daydı, belirteyim. 

CHP ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu aleyhine “tweet” üretirken nasıl çalıştıklarını, nasıl organize 

olduklarını, bu “twett”leri nasıl ürettiklerini; kimlerden para ve destek aldıklarını Halk TV’de, Sevda 

Avşar’a tek tek açıkladı.2 

*** 

Sarıkaya, ekrana çıkma fırsatını iyi değerlendirdi; pek çok şey anlattı, mesaj vermek istediği kişilere 

istediği mesajları ulaştı. 

Biraz zaman ayırıp konuşmasını 1 numaralı bağlantıdan izlemenizi öneriyorum… 

Okuyun, öyle geri dönün… 

İlk ayet de “ikra” (oku) değil miydi? 

Öyleyse siz de ne bulursanız okuyun… 

*** 

Orhan’ın anlattıklarını tam olarak anlayabilmek için bazı sözcüklerin anlamını bilmek gerekiyor. 

Örneğin şu cümleleri benim oldukça dikkatimi çekti: 

“Şu an 3 tane “troll” grubu var. Berat Albayrak’ın, Süleyman Soylu’nun ve Metin Külünk’ün grubu. 

Çekirdek bir kadro vardı. 8-10 kişilik bir arkadaş çevremiz vardı. Konu gündeme geldiğinde bizler, 

“trend topic”i belirliyorduk.” 

Doğrusu burada ne anlatmak istediğini ben anlayamadım. 

Malumunuz Sosyal Medya terimlerinin çoğu yabancı dildendir. 

 
1 https://sozluk.gov.tr/ 

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

https://sozluk.gov.tr/
https://www.youtube.com/watch?v=WucwaWwqVxU
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Bu yüzden, işe “troll”, “trend topic” , “micro bloccing” “block” ve “hashtag” gibi sözcük grubları ile 

ne anlatılmak istendiğini öğrenerek başlayalım: 

“Trol, İskandinavya folklorunda genellikle dev ya da cüce olarak resmedilen, mağaralarda yaşayan 

efsanevî, çirkin bir yaratıktır. Modern çocuk hikâyelerinde genellikle köprülerin altında bekleyen, 

yolcuları çeşitli işlerle oyalayan veya haraç kesen karakterler olarak resmedilir.” 

Orhan Sarıkaya’nın üç satırlık bu açıklaması, bakın bizi nerelere kadar götürecek! 

Gelelim “trend topic” sözcüğünün ne anlama geldiğinne: 

“Trend Topic (TT) , popüler “mikro blogging” sitesi olan “Twitter”da en çok kullanılan anahtar 

kelimeler ve “hashtag”ler sonucunda oluşturulan listelerdir. TT listesine bakan bir kullanıcı o anda 

Twitter’da kullanıcılar tarafından nereye odaklanıldığını, hangi konuların daha popüler olduğunu 

kolayca anlayabilir.” 

“Micro blogging” ne demek, onu da bilmek gerekir! 

Açıklayalım: 

“Micro blogging” bir “blog” yayın biçimi olarak sınıflandırılabilir. 

“Microblog”, geleneksel “blog”dan içeriğinin ve dosya büyüklüğünün küçüklüğü bakımından farklılık 

arz eder. 

“Mikroblog”lar kullanıcılara kısa cümleler, anlık fotograflar veya video linkleri gibi küçük içerik 

parçalarını paylaşmak için ortam sağlar… 

Şimdi tenefüse çıkabilirsiniz… 

Ders bitti!… 

*** 

Çok haklısınız tabii ki! 

Nadir duyduğumuz sözcüklerdir bunlar. 

Dolaysıyla “blog”un ne anlama geldiğini bilmeden “microblog”u da anlamak olanaksızdır. 

O halde onu açıklamaya çalışalım: 

Blog: İnternette tutulan “web” günlüğü anlamına geliyor. 

Blog, bir web sitesinin, bütünüyle veya belli bir kısmının düzenli olarak belirlenen konularda ve 

hedeflenen amaçlar doğrultusunda içeriklerin, yayınlandığı platforma verilen isimdir. 

“Web”in ve “platform”un ne anlama geldiğini ise bildiğinizi varsayarak bunları açıklamıyorum. 

Konu çok uzaklara gitsin istemiyorum… 

*** 
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En iyisi ilk tarifin içerisinde geçen “hashtag”ın ne anlama geldiğini de öğrenip, konumuza geri 

dönmek. 

“Hashtag”in (heştek), Türkçesi “diyez” etiketidir. 

Pek çok “micro blog” ve “sosyal ağlar”da bir sözcük veya sözün başına kare işareti (diyez işareti) (#) 

eklenerek oluşturulur. 

Bu şekilde oluşturulan bağlantılar, anlık bilgileri katagorize etmeye ve kitlelere ulaşmaya yardımcı 

olurlar.3 

3 numaralı dipnotta biraz daha ayrıntılı açıklama var… 

Hadi doğru 3 numaralı dipnota… 

Haydi okumaya… 

*** 

Orhan Sarıkaya, sen ne yaptın öyle?! 

Milyonları düşünmeye sevk ettin. 

Okumaya mecbur bıraktın bizi. 

Sayende: 

Aralarında çok yakın arkadaşlarımın da yer aldığı pek çok kişi “troll” olduğunun yeni farkına vardı. 

Bu nedenle intihar edenler olursa, “azmettirici” olarak sorumlu tutulabilirsin! 

Benden söylemesi… 

*** 

Sevgili Orhan; 

İtirafların üzerine CHP’de de ayrı bir hareketlilik başladı, haberin var mı? 

İzmir Miletvekili Sevda Erdan Kılıç, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İçişleri Bakanı Süleyman 

Soylu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM bir soru önergesi vererek: 

“Orhan Sarıkaya isimli vatandaşın troller ile ilgili açıklamaları gerçeği yansıtmakta mıdır” diye 

sordu. 

 
3 Hashtag‘ler yalnızca belirli bir ortama bağlıdır; resim ve video dosyalarının içerisinden bağlantı veremezler. 

Bir hashtag (diyez-etiketi), tüm bir cümle ya da cümle içinde birkaç kelimeyi vurgulayabilir (Örneğin; “Türkiye’yi 
sarsan 19 günün saat saat dönüm noktaları #yaşarkenyazılantarih” tümcesi, içinde yer alan 
“#yaşarkenyazılantarih” diyez-etiketi’ne yani hashtag‘ine gönderilerek o etiket altında herkesin birbirinin 
paylaştığı mesajları görmesi sağlanmış olur. Birçok sosyal paylaşım ağında istediğiniz her sözcük ya da sözü bu 
şekilde diyez işaretiyle yazarak o etiket altında kişileri bir araya getirebilirsiniz. 
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Gerçeği devletten öğrenmek CHP’lilerin geleneksel bir yanıdır. 

Ayrıca Devlet, gerçeğe aykırı ve yalan bilgileri yayacak değil herhalde. 

Doğru yolda ilerleyen Sevda Hanım; 

“CHP ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhinde düzenli faaliyet gösteren 10-12 bin 

civarında trol hesap bulunduğunu ve bunların ayda 250- 300 arasında paylaşım yaptığını belirten 

Kılıç, bu hesapların amacının “gündemi saptırmak, partiyi ve liderini kamuoyu önünde 

itibarsızlaştırmak” olduğunu dile getirdi… 

Oldukça ilginç değil mi? 

“Twett” başına bir miktar para verildiğini de hesaba katarsak, bu alanda bayağı bir sektör oluşmuş 

diyebiliriz… 

Bayilik verilecek mi bilmiyorum!.. 

*** 

Bütün bu anlatılanlardan “troll”lerin görevinin “gündemi saptırmak” ve gündem belirleme 

potansiyeli olan siyasetçileri “itibarsızlaştırmak” olduğunu söyleyebiliriz. 

Deneyimlerle sabittir: 

“Troll”ler sadece yaşayan siyasetçileri değil; belirli bir ideoloji ile kimlikleri bütünleşmiş tarihi 

şahsiyetleri de hedef almaktadırlar. 

Örneğin: 

Bir taraftan Abdülhamit’i yüceltme işini yaparlarken; diğer taraftan Ulu Önderimiz Gazi Mustafa 

Kemal Atatürk ile İkinci Cumhurbaşkanımız, Garp Cephesi Kumandanı ve Lozan kahramanı İsmet 

İnönü’yü itibarsızlaşmaya çalışmaktadırlar… 

Bu anlamda yaptıkları işin Birinci Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında; İngilizlerin yaptıkları ile 

örtüştüğünü söyleyebiliriz. 

Özellikle de MI6 Subaylarının hazırladığı Mustafa Kemal Atatürk’ü itibarsızlaştırma çalışmaları 

kapsamındaki dosyaları, “gerçek tarih” diye yutturmaya çalışan ve Devlet katında değer gören Kadir 

Mısıroğlu gibi çakma tarihçileri kaynak göstermeleri oldukça ilginçtir. 

Cumhuriyet değerlerine, evrensel ilkelere, özellikle de laiklik ilkesine “dini savunuyorlarmış” gibi 

yaparak saldırmaları, ihanetin hangi boyutlara geldiğini göstermek bakımından gerçekten ibret 

vericidir… 

Bu memlekette “hain fidanlığı” var!.. 

*** 

Orhan Sarıkaya ile ifşa olan “troll” grubunun, siyasi iktidardan destek alarak faaliyet göstermesinin 

kanıtlanması halinde; Devletin yurttaşlarına yalan-yanlış bilgiler enjekte ederek ve 
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onları aldatarak yönetmeye çalıştığı sonucu çıkacak ki, böyle bir durumu bilgi çağında kabullenmek 

mümkün değildir. 

Özellikle de kamuoyunda “Sansür Yasası” olarak isimlendirilen yasanın, TBMM Genel Kuruluna 

sevkedildiği günlerde, böyle bir itirafın ortaya çıkması traji komik olmaktan başka, üzüntü vericidir, 

acıdır… 

*** 

Gelin son olarak Sarıkaya’nın sorulara verdiği cevapları dinleyelim. 

Uykumuza kaldığı yerden yine devam ederiz! 

Sarıkaya teklemeden konuşuyor: 

“-Belirlenen kampanyaları daha geniş gruplara Whatsapp üzerinden ulaştırıyorduk. 

-Türkiye’de kaç AKtroll var? 

– Kendilerinin itiraf ettiği bir rakam var. ‘197 bin trolümüz var’ şeklinde açıklamaları var. 

-Bu bütçe nasıl ve nereden sağlanıyordu? 

– Devletten. Partilere verilen bir bütçe var, oradan ayarlanıyordu. Cumhurbaşkanlığı İletişim 

Başkanlığı’nın bütçesine bakın, o paranın büyüklüğünü görün. O paranın büyüklüğü bir şeyleri ifade 

edecektir. AKP Genel Merkezi’nden capsler4 hazırlanıp bir şekilde bize ulaştırılıyordu. Biz de ona göre 

yazıyorduk. 

-Kim ulaştırıyordu? 

-Kuyruğunu bulmaya çalışıyorsunuz. Bu işin kuyruğu Fahrettin Altun’dur.”5 

Sanık sizin, başka sorum yok! 

*** 

Sonuç: 

“Twett” başına para alan “Aktroll”ler6 varmış. 

 
4 Caps, “Microsoft Paint” gibi basit resim düzenleme programları kullanarak herhangi bir resmin altına kırmızı 

şerit ve metin ekleyerek oluşturulan internet fenomenidir. Kelime, “capture” yani “yakalamak” kelimesinden 
gelmektedir. Caps olayı ilk kez İnci Sözlük tarafından oluşturuldu. 

5 https://www.birgun.net/haber/aktroll-un-itiraflari-suleyman-soylu-ve-fuat-oktay-a-soruldu-ancak-tek-adam-

rejiminde-bu-itiraflara-sessiz-kalinir-392935 

6 ” Aktroller, aslen Gülen Cemaati tarafından finanse edildiği iddia edilen çeşitli internet yorumcuları ve 

trollerine dayansa da ilk olarak 2013 yılında hükümete ve Recep Tayyip Erdoğan’ın otoriter eğilimlerine karşı 
düzenlenen Gezi Parkı protestoları sırasında; protestocuların protestoları örgütlemek ve tanıtmak için sosyal 
medyayı kullandığı dönemde ortaya çıktılar. 

https://www.birgun.net/haber/aktroll-un-itiraflari-suleyman-soylu-ve-fuat-oktay-a-soruldu-ancak-tek-adam-rejiminde-bu-itiraflara-sessiz-kalinir-392935
https://www.birgun.net/haber/aktroll-un-itiraflari-suleyman-soylu-ve-fuat-oktay-a-soruldu-ancak-tek-adam-rejiminde-bu-itiraflara-sessiz-kalinir-392935
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Asgari ücret üzerinden çalışanlar ise şikayetçiymiş. 

Para almadan bu işi bir “görev” olarak yapanlar da vardır kuşkusuz. 

Övünmek gibi olmasın, benim çocukluk arkadaşlarımın çoğu parasız çalışanlardır… 

Allah gecinden versin; benden önce göçüp giderlerse bu dünyadan; imamın “Mümin ve muvahhit 

olduğuna tanıklık eder misiniz?” sorusuna, “ederim” diyemem. 

Allah’tan korkarım… 

Ama “troll” olarak görev yapmış olmaktan dolayı bir kuruş almadıklarına, Yüce Mahkemelerin 

önünde, gönül rahatlığı tanıklık edebilirim… 

“Yalan”, “iftira” ve “gıybet” nakliye işinde: on numara olduklarına kalıbımı basarım… 

 

 
Buna karşılık iktidar devlet propagandasını teşvik etmek ve Adalet ve Kalkınma Partisi’ne muhalif olduğu 
belirlenen kişilere karşı kampanyalar düzenlemek için 6 bin kişiyi Yeni Türkiye Dijital Ofisi olarak bilinen yeni bir 
sosyal medya ekibine dahil etti. 
Aktroller genel olarak Süleyman Soylu yanlısı kanat ve Berat Albayrak’ın iplerini tuttuğu Pelikan 
Grubu yanlısıkanat olarak ikiye ayrılırlar. 12 Haziran 2020 günü Twitter, AK Parti ile alakalı olan ve sahte hesap 
olduğu belirlenen 7340 hesabı kapattı. “ 
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ARKADAŞLARIMA “İĞNE” İLE UYARILAR!.. 

Sen: 

Fahri, gözümün içerisine öyle aval aval bakma. 

Sizler: 

Aydın, Şahap, Mustafa ve Yılmaz… 

Arkanıza yaslanıp dinleyiniz. 

Ve dahi: 

Adnan, sen de elindeki kalemle oynamayı bırak. 

Sizler: 

Sayın Ömer, Sayın Ahmet ve Sayın Sedat… 

Sizin için de söyleyeceklerim var. 

Eski yoldaşlarım: 

Nihat ile Cemil arkadaş… 

Yerdeşim Erdoğan. 

Öteki mahalleden: 

Refik, Süleyman ve Yusuf gardaş… 

İsimlerini burada yazamadığım her biri birbirinden çok değerli vatandaşlar. 

Unutulduğunuzu sanmayınız. 
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Ama asıl İsmail ile Faik’e söyleyeceklerim var: 

*** 

İleride sorumlu tutulacağınız eylem ve söylemleriniz, kendi paylaşımlarınızda var. 

Gün gelecek, tuttuğunuz o kayıtlar ile yargılanacaksınız. 

Ayrıca kanıtlar aramaya ihtiyaç duyulmayacak! 

Boşuna avukat arkadaşlarınızı arayıp da yormayın. 

Bizim yapabileceklerimiz çok sınırlıdır. 

Ah şu kanıtlar ahhh… 

Teknoloji sayesinde asla yok edilemeyen o kanıtlar, gün gelecek karşınıza dikiliverecekler. 

O gün “ne ara mantar gibi böyle çoğaldılar, bunların tümünü ben mi yaptım” diyerek şaşırıp 

kalacaksınız. 

Tecrübe ile sabittir, emin olun!… 

*** 

Devam edelim: 

“Ne saçmalıyor bu adam?” dediğinizi duyar gibiyim. 

Hmmm öyle mi? 

Sizce saçmalıyor muyum? 

Yaklaşmakta olan tehlikeye işaret etmek; uçurumdan aşağıya düşmekte olan birine el uzatmak, onun 

elini tutmak ve uyarmak görevim var benim. 

Yetiştirilme meselesidir tabii ki. 

Görevimi yerine getiriyorum: 

*** 

Dilerseniz önce mesele nedir onu özetleyelim: 

Duydunuz mu bilmiyorum. 

AKP ile MHP, sosyal medya ve internette “yalan haberle mücadele” amacıyla hazırladıkları yasa teklifi 

Komisyondan geçti.1 

 
1 https://www.dw.com/tr/i%CC%87ktidardan-internet-medyas%C4%B1-ve-sosyal-medyaya-se%C3%A7im-

ayar%C4%B1/a-61955719 

https://www.dw.com/tr/i%CC%87ktidardan-internet-medyas%C4%B1-ve-sosyal-medyaya-se%C3%A7im-ayar%C4%B1/a-61955719
https://www.dw.com/tr/i%CC%87ktidardan-internet-medyas%C4%B1-ve-sosyal-medyaya-se%C3%A7im-ayar%C4%B1/a-61955719
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Biliyorum: 

Teklifin içerdiği hapis cezalarıyla giderek zorlaşan gazetecilik faaliyetleri sizi çok fazla ilgilendirmiyor… 

Bu nedenle “bana ne” diyebilirsiniz. 

Doğru, hiçbiriniz gazeteci değilsiniz. 

Ama boş sayfa buldunuz mu çalakalem yazarsınız. 

Hem de ne biçim yazarsınız ama… 

Yalan, iftira, küfür gırla!.. 

İhtiyaç sahibi biriyle bir simiti paylaşmazsınız ama yalan-yanlış bilgileri paylaşırsınız, iftira atmaktan, 

gıybet yapmaktan zerre kadar korkmazsınız… 

*** 

O da sizin bileceğiniz bir iştir. 

Biz gelelim Kanun Teklifinin 29. maddesine: 

29. madde ile Türk Ceza Kanunu’nun “kanunlara uymamaya tahrik” başlıklı 217’nci maddesine bir 

madde daha ekleniyor. 

Bu düzenleme ile “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” başlığı ile yeni bir suç tanımı yapılıyor. 

Suçun kapsamı şöyle anlatılıyor: 

“Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle; ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu 

düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde 

alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Suçun, failin gerçek 

kimliğini gizlemek suretiyle veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, yukarıdaki 

fıkraya göre verilen ceza yarı oranında artırılır.”2 

Siyasi iktidarın ne yapmak istediğini anlamak için “siber hukuk uzmanı” olmanıza gerek yok. 

Sizin “uzmanlığınız” yeterlidir: 

Buradaki suç tanımının ceza hukukundaki “belirlilik ilkesi” ile uyumlu olduğu söylenemez. 

Keyfi uygulamaya imkan veriyor. 

Hangi fiillerin suç teşkil edeceğini anlamak öyle kolay değil. 

Suç sayılan eylemler, teke tek sayılsaydı daha iyi olurdu elbet. 

Ya da daha anlaşılır bir tarif yapılabilirdi tekniğince… 

 
2 https://sirinnar.net/basin-kanunu-ile-bazi-kanunlarda-degisiklik-yapilmasina-dair-kanun-teklifinin-tum-

maddeleri/ 

https://sirinnar.net/basin-kanunu-ile-bazi-kanunlarda-degisiklik-yapilmasina-dair-kanun-teklifinin-tum-maddeleri/
https://sirinnar.net/basin-kanunu-ile-bazi-kanunlarda-degisiklik-yapilmasina-dair-kanun-teklifinin-tum-maddeleri/
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*** 

Dilerseniz önce “saik” sözcüğünün ne anlama geldiğine bakalım: 

“Saik”in birinci anlamı “sebep”tir; ikinci anlamı “güdü”dür. 

Güdü ise, bir etkinlik veya işin gizli sebebi anlamına gelmektedir… 

Şimdi yasaklanan eylemin ne olduğunu anlamak için birinci cümleye bakalım: 

“Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle… gerçeği aykırı bir bilgiyi… 

alenen yayan…” 

Suç sayılan eylem bu “yayma” işi oluyor. 

Bu eylemi yapanın “gizli sebebi”nin endişe, korku ve panik yaratmak olduğunu kimler, nasıl 

saptayacaklar? 

Bir de yayılan bilginin gerçeğe aykırı olup olmadığı konusu var; ona kimler, nereye göre karar 

verecekler? 

Fark ettiğiniz gibi bu madde “keyfi olarak uygulanmaya” olanak verecek şekilde3 hazırlanmış. 

Hamdolsun, bu dönemde bir sorun olmaz! 

Ya önümüzdeki seçimlerde iktidar değişir de “6’lı Masa”nın bileşenleri iktidara gelirse, o zaman ne 

olacak? 

En masum paylaşımlar bile bu maddenin kapsamına sokulabilirler! 

Nice olur halimiz, hiç düşündünüz mü!? 

*** 

Bu kadar olsa iyi: 

Teklifle öngörülen “halkı yanıltıcı bilgi” ya da “yalan haber” kapsamına nelerin girdiğine kimler, nasıl 

karar verecekler? 

Kamu davalarını açma görevi Cumhuriyet Savcılarına verildiğine göre, doğal olarak hangi bilginin 

“yanıltıcı” hangi haberin “yalan” olduğuna da onlar karar verecekler. 

Bu iyi! 

Allah’tan FETÖ’cü yargıç ve savcılar adalet mekanizmasından tasfiye edildikten sonra iyi eğitilmiş, 

vicdan sahibi, adaletin yerine getirilmesinden başka düşüncesi olmayan, mutlak gerçeği bulmak için 

çabalayan “yerli ve milli” savcılar işbaşı yaptırıldılar. 

 
3 https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/sansur-yasasi-akpliler-arasinda-da-endise-yaratti-29-maddeye-itiraz-

1948114 

https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/sansur-yasasi-akpliler-arasinda-da-endise-yaratti-29-maddeye-itiraz-1948114
https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/sansur-yasasi-akpliler-arasinda-da-endise-yaratti-29-maddeye-itiraz-1948114
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Dolaysıyla bu konuda endişelenmeye gerek kalmadı. 

Ya gelecek iktidar, memur alımı için yapacağı sınavda, söz verdiği gibi “mülakat”a yer vermezse de 

sadece yazılı sınavda başarılı olanları göreve başlatırsa! 

Ve o yeni savcılar, eski defterleri açarsa! 

Hesap sormaya kalkarsa! 

İşte o zaman yandınız ki ne yandınız… 

*** 

Kabul edin: 

Bu ülkeyi vatan yapan milli kahramanlarımız hakkında olmadık yalan-yanlış bilgileri paylaştınız. 

Vatan hainlerine, düşmanla işbirliği yapanlara, Cumhuriyet düşmanlarına iade-i itibar niteliğinde 

olmadık övgüler yaptınız. 

Saltanatı ve hilafeti överek, Cumhuriyet kurumlarını aşağıladınız. 

Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ile Garp Cephesi Komutanı İsmet İnönü’ye “iki ayyaş” dediniz. 

Din ve dince kutsal sayılan değerleri istismar ederek, Anayasa’nın “laiklik ilkesi”ni çiğnediniz. 

Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiniz… 

Ettiniz de ettiniz… 

*** 

Peki, bu eylemleriniz için “gizli sebebiniz” yani “saik”iniz neydi? 

Paylaşımlarınızda “yanıltıcı bilgi” veya “yalan” olmadığını nasıl kanıtlayacaksınız? 

Cumhuriyet savcıları, tarih kitapları ile arşiv belgelerini mahkemenin önüne koyacaklar. 

Örneğin “İskilipli Atıf Hoca”nın Yunan uçaklarından atılan o bildirileri yazmadığını söylemiştiniz. 

İspatlayın bakalım derlerse… 

Seyit Rıza’nın İngilizlere yazdığı mektubu masaya koyacaklar; Şeyh Said’in Musul meselesinin 

çözümsüzlüğe girmesi için İngilizlerin teşviki ile ve Halifeliğin kaldırılmasını bahane ederek isyana 

kalkıştığının belgelerini sürecekler önünüze… 

O engin tarih bilginizle “Lozan hezimettir!” diyordunuz ya! 

Aldığınız eğitim, tarih bilginiz ve tahsiliniz paylaştığınız yalanların doğru olduklarını kanıtlamaya yeterli 

olacak mı?.. 

*** 



 

 
161 

Benden yardım istemeyin o zaman… 

Ben sizin için yapabileceklerimi bugünden yapıyorum: 

Sizi ve iktidarınızı uyarıyorum: 

Bu yasayı çıkartmayınız! 

Aksi halde, bu yasa ile hapislerde çürümeniz olanaklı hale geliyor… 

Gerçi ceza yasaları geriye yürümezler. 

O bakımdan eski yaptıklarınız yanınıza kâr kalacaktır. 

Yine de: 

Yüce Tanrı’ya şükredin ki, “devr-i sabık” yaratmayacak bir adam iktidara gelsin. 

“Temiz bir sayfa açsın” önünüze… 

“İntikamcı” olmasın! 

“Helâlleşin”, olup bitsin… 

*** 

Sevgili arkadaşlarım; 

Beni dikkatlice dinlediğiniz için teşekkür ederim. 

Bu yasanın çok önemli bir sakıncası daha var, onu da söylememe izin veriniz: 

Bugün için siyasi iktidarın verdiği bilgilerin yanlış ve yanıltıcı olduğunu söylemek dahi bu suç 

kapsamına girer. 

Örneğin: 

TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarının doğru olmadığını, buna karşılık ENAG’ın rakamlarının doğru 

olduğunu söylemek gibi. 

Başka bir örnek: 

Siyasi iktidar sözcülerinin, “paranızı TL yatırın, TL’ye yatırım yapanlar kazanacak, dolar ve diğer 

dövizlere yatırım yapanlar kaybedecekler” şeklindeki sözlerine itiraz etmek de bu suç kapsamına 

girebilir… 

Çünkü bu açıklamalara “itiraz” etmek, bunların “yanlış” ve “yanıltıcı” olduğunu söylemektir. 

Kısaca siyasi iktidarın söylemlerine ters düşecek şekilde açıklama ve paylaşımlar kolaylıkla, HALKI 

YANILTICI BİLGİ ve YALAN HABER kapsamında değerlendirilebilirler… 

Gördüğünüz gibi bu Yasa teklifi ile ceza hukukunun “BELİRLİLİK İLKESİ” ihlâl edilecektir. 
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Hangi fiillerin suç teşkil edeceği açık ve net olarak belirli olmalıdır. 

Bu bazen eylemleri tek tek sayarak, bazen de suç tipini iyice tanımlayarak belirlilik ilkesi korunur. 

Teklif yasalaşırsa; bundan böyle Reis’in: 

“Yalaaaaaaan, yalaaaaaaaaan, yalaaaaaaaaaaan” diye bağırmasına gerek kalmayacak… 

Yalana, yalan demek bile suç sayılacak! 

Cumhurbaşkanı yalan konuşacak değil herhalde. 

O halde, onun söylemine “yalandır” demek de halkı “yanıltma” olarak kolaylıkla 

değerlendirilebilecek. 

*** 

Benim asıl endişe duyduğum konu daha farklıdır: 

Yasa yürürlüğe girdikten sonra uygulamanın nasıl olacağını merak etmiyorum; üç aşağı beş yukarı 

bellidir. 

Yüce Tanrı bize o günleri göstermesin! 

Amin!.. 

Önümüzdeki seçimlerde AKP iktidardan düşer de “6’lı Masa”nın bileşenleri iktidara gelirse; bu 

yasanın nasıl uygulanacağıdır. 

Yasayı derhal yürürlükten kaldıracaklar mı? 

Yoksa, bir süre daha uygulanmasına izin mi verecekler? 

Bakın burası çok önemlidir… 

*** 

Zira, yasanın uygulanması halinde; başta benim yukarıda adlarını yazdığım “arkadaşlarım” olmak 

üzere; AKP’li “trol”lerin büyük bölümü, bu kafayla giderlerse ciddi hapis cezaları ile 

cezalandırılacaklardır. 

Önlerine her gelen yalan-yanlış haberleri hiçbir kontrole tabi tutmadan yayan bu arkadaşlara, 

yaptıklarının hesabını sorabilirler. 

Bu tamamen yeni iktidarın kararına bağlıdır. 

O bakımdan bugün gazetecilere sansür uygulaması olarak yaşanacak gelişmeler, yarın herhangi bir 

kişinin şikayeti üzerine, sıradan ve hatta sıra altındaki vatandaşlar için sıkıntı yaratacaktır… 

Reis: “Halkımızı enflasyona ezdirmedik” dediğinde, siz “enflasyon altında ezildik” diyemeyeceksiniz. 

Yalan olur! 
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Derseniz “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçunu işlersiniz. 

Hooooooooooop cezaevini boylarsınız… 

3 yıldan başlıyor hapis cezası. 

“Almanlar bizi kıskanmıyor” da diyemiyeceksiniz… 

Çünkü gerçekten kıskanıyorlar bizi… 

Onlar, böyle yasaları Hitler zamanında bile yapamadılar!.. 

*** 

Son diyeceklerim: 

Önümüzdeki dönemde iktidar değişirse ve bu dönem yaptığınız yalan-yanlış ve iftira niteliğindeki 

paylaşımlar nedeniyle hakkınızda dava açılırsa, benden yardım istemeyiniz! 

Şimdiden uyarıyorum: 

Kaşım-gözüm diyene kadar tahmin edemeyeceğiniz bir süre kadar hapis yatabilirsiniz. 

Zira bu Anayasa ve yasalar ile yargıyı siyasi iktidarın sopası olarak kullanmak mümkün hale geliyor. 

Ve yeni iktidar, elini çabuk tutmaz da işleri biraz ağırdan alırsa, başınızın belâya girmesi çok mümkün 

hale gelecektir. 

Muhalefete göre, iktidarın asıl amacı seçim öncesinde hem internet medyasını hem de sosyal 

medyayı kontrol altına almaktır. 

O halde, aynı yasayı bir süre bu amaçla onların da kullanabileceğini öngörmek gerekir. 

Altın suyuna batırılmış değillerdir! 

Benden söylemesi…  
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“ALEVİLİK” BUGÜN İÇİN SEÇİLME ENGELİDİR!.. 

AKP’nin “laiklik karşıtı eylemleri” ni tekrar ederek, bunları meşrulaştıran siz oldunuz. 

20 yıl boyunca, kamu kurum ve kuruluşlarına “dinciler”in doldurulmasına etkin tepki veremediniz. 

İmam-Hatiplerden mezun olanlarının imtiyazlı hale getirilmesine ses çıkartmadınız. 

Fırsat buldukça Kuran kursları açtılar görmezden geldiniz. 

“Dinsiz” damgası yiyeceksiniz diye ödünüz koptu; dönüp mezhepçiliğe sığındınız. 

“Dini sembol” olduğu konusunda en küçük bir kuşku bulunmayan “türban”ın TBMM’ne 

sokulmasına öncülük ettiniz. 

Öğretim Birliği Yasası’nı, (4+4+4) ile kuşa çevirdiler; “Millet dinini elbette öğrenecek” diyerek destek 

verdiniz. 

Cumhuriyet’in “laiklik ilkesi”ne ihanetiniz bu kadarla kalmadı: 

CHP’nin Tüzük ve Programında “olmazsa olmaz” olarak vurgulanan ve Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasası’nın temel direğini teşkil eden “laiklik ilkesi”ni zedeleyen bütün icraatları köşenizden 

izlediniz. 

Ritüel olduğu için Cemevlerinde yapılması gereken “ETKİNLİKLERİ” Cumhuriyet Halk Partisi’ne 

taşıdınız. 

CHP milletvekillerine sokaklarda AŞURE DAĞITTIRDINIZ. 

Bu tür laikliğe aykırı eylemlere olur vererek, “dinciliğin” dizginlenemez bir şekilde yükselmesine 

ortam hazırladınız. 
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Daha da önemlisi; Alevi inancını benimseyen CHP üyeleri ile CHP içerisinde (gizli) ayrı 

bir örgütlenmeye giderek, ayırımcılık yaptınız; diğer inançlara mensup olanları dışladınız… 

Parti yönetim kademelerine Alevi inancından olanları getirmek için olmadık cambazlıklar yaptınız. 

Milletvekilliği sıralamasında tercihinizi daima alevilerden yana kullandınız. 

Bütün bu eylem ve davranışlarınızla LAİKLİĞE AYKIRI DAVRANDINIZ… 

*** 

Dolaysıyla “mezhep temeli” üzerinden halkın KUTUPLAŞTIRMASINA çanak tuttunuz… 

Başından beri laikliğe inanan bir siyasetçi gibi davransaydınız, bugün karşınıza çıkartılan alt kimliğiniz 

Alevik, size artı olarak dönüş yapabilirdi; hatta “mağdur” edilmiş olacağınızdan, bu 

durumu fırsata dahi çevirebilirdiniz… 

Bu kadar basit bir şeyi akıl edemediniz… 

*** 

Artık bu konuda hiçbir tutar dalınız yok. 

Şimdi de kalktınız Cumhurbaşkanı olmak istiyorsunuz. 

Bana göre de hakkınız değildir! 

“6’lı masa” diyelim sizi uygun gördü; buna dahi bir itirazımız yoktur. 

Yok da: 

Sürekli öne çıkarttığınız Alevi kimliğinizle kazanma şansınız da kalmamıştır… 

*** 

Daha önce Ekmelettin’i, aday gösterirken “Cumhurbaşkanı tarafsız olmalı” diyordunuz! 

Abdullah Gül‘ü bir daha seçtirmek için atmadığınız “takla” kalmadı. 

O gün, Meral Akşener direnmeseydi yanmıştık şimdi! 

Muharrem İnce’yi aday gösterirken bu sözünüzü yuttunuz; “gel Muharrem” diyerek; yılların CHP’li 

Muharrem İnce’sine CHP rozetini çıkartırırıp “tarafsız” ilân ettiniz! 

Daha önce gösterdiğiniz bu üç aday, sizden iyi olduğuna göre, seçilme şansınızı kendi ellerinizle yok 

ettiniz. 

“Sözüm sözdür” şeklindeki sözleriniz bile, komik kaçmaya başladı; sözüne güvenilir bir siyasetçi 

olmaktan iyice uzaklaştınız! 

Şimdi ise: 

“Tarafsızım, laikim, Cumhuriyete bağlıyım diyerek Cumhurbaşkanı adayıyım” mı diyorsunuz? 
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Size kim inanır Allah aşkına? 

Tarafsız iseniz CHP’nin başında ne diye duruyorsunuz; ne diye ekibinizle birlikte CHP’nin üzerine 

çöktünüz?.. 

*** 

Baştan beri köpürttüğünüz “mezhepçilik”, bir gün karşınıza çıkmayacak mıydı sanıyordunuz? 

Erdoğan’ın bu konuyu, geçmiş referandum ve seçimlerde sürekli işlediğini1 ne tez unuttunuz? 

Yine aynı şeyleri, bu defa daha fazlasıyla yapacağına en ufak kuşkunuz olmasın. 

“Alevilerin katli vaciptir” diyen Ebusuut Efendi’yi “örnek insan ve büyük din alimi” gösteren zihniyet, 

AKP’nin içerisinde halâ yaşamıyor mu sanıyorsunuz? 

İnsanlar bu konuyu konuşacaklar elbette; ağızlar torba değil ki, büzesiniz. 

Yine aynı yalanları fazlasıyla söyleyeceklerinden en ufak kuşkumuz yoktur. 

Onların “yeminli-şartlı” her türlü “gıybet, yalan ve iftira”nın nakliyesi ve yayılması işinde özel görevli 

(“trol” denen) ekipleri var… 

*** 

Kaldı ki, sizin de bu çorbada tuzunuz az değil ki. 

Kendiniz ektiniz, kendiniz biçiyorsunuz! 

Hal böyle olunca: 

Ben de İyi Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral gibi düşünüyorum. 

Olmaması gerekirdi ama maalesef öyledir: Cumhurbaşkanı adayının “Alevi kimliği Sünniler için 

endişe kaynağıdır.” 

Türkiye için konuşuyoruz, hayâl dünyasında yaşamayalım: 

Alevilerin de fanatikleri var elbette. 

Öyle de olsa; Aleviler, Sünnilerden çok daha “demokrat ve hoşgörülüdürler” demek yanlış değil ki. 

Çağdaş topluma daha kolay entegre olabilirler. 

Daha eğitimlidirler. 

Ama öyle olmaları bir şeyi değiştirmiyor. 

Önemli olan; ezici çoğunluğu teşkil eden Sünnilerin onlar hakkında ne düşündüğüdür. 

 
1 https://www.sozcu.com.tr/2022/yazarlar/deniz-zeyrek/aksener-ornek-olmali-7184725/ 

https://www.sozcu.com.tr/2022/yazarlar/deniz-zeyrek/aksener-ornek-olmali-7184725/


 

 

167 

Asla akıldan çıkartmayalım: 

Herkesin sandıkta bir tek oyu vardır ve çoğunluğu teşkil eden kazanacaktır… 

*** 

Alevi kızları ile evlenilmeyeceği; 

Alevilerin kestikleri hayvanların murdar olduğu; 

Alevilerin evinde yemek yenmeyeceği;2 

Ve: 

Alevilerin “mum söndü yaptıkları”3 yalanlarını; kabul eden ve yayanlar, bu ülkenin 

vatandaşlarıdırlar… 

Ne yazık ki, bu yalanlara inanan milyonlar var! 

Bu ülkede; fanatik dinci, radikal İslamcı, tutucu, gerici, Cumhuriyet düşmanı, şeyhten-şıhtan medet 

umacak kadar cahil, halen Ortaçağ karanlığını yaşayanlar var.. 

Ve bunlar, milyonlarla ifade ediliyorlar. 

Öyle ki o milyonlar, Muaviye’nin “dişi devenin erkek olduğuna yemin eden” taraftarlarından 

farksızdırlar. 

Ve dahi bu insanların tamamı, seçmen olarak sandığa gidip oy kullanacaklar… 

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Alevilerden özür dilemesi ile yerleşik yargılarını 

değiştiremezsiniz. 

Milletvekili İbrahim Halil Oral’ı CHP Genel Merkezi’ne göndererek durumu eşitleyemezsiniz… 

Halkın kafasına yüzlerce yıldır nakşedilen hurafe ve yalanları bir “özür” ile silemezsiniz. 

Dolaysıyla Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı Erdoğan’a artı yazar; Erdoğan’a bire bir yarar… 

Zira: 

Aleviler hakkında söylenen “iftira ve yalanlar” Diyanet’in arşivinde bile varlar… 

Bu yüzden halkın kafasındaki “kızılbaş” önyargısını kolay kolay yıkamazsınız… 

KK gerçekte Alevi olmasa da durum değişmez; halkın inancı böyledir… 

O halde, çare yok: 

 
2 https://www.odatv4.com/guncel/diyanet-in-arsivinden-cikti-alevilerin-yemegi-yenmez-said-i-nursi-ile-

baglantisi-234688 
3 https://www.odatv4.com/siyaset/iste-isim-isim-mum-sondu-hakaretini-yapanlar-0910101200-13048 

https://www.odatv4.com/guncel/diyanet-in-arsivinden-cikti-alevilerin-yemegi-yenmez-said-i-nursi-ile-baglantisi-234688
https://www.odatv4.com/guncel/diyanet-in-arsivinden-cikti-alevilerin-yemegi-yenmez-said-i-nursi-ile-baglantisi-234688
https://www.odatv4.com/siyaset/iste-isim-isim-mum-sondu-hakaretini-yapanlar-0910101200-13048
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Cumhurbaşkanı adayını değiştireceksiniz… 

Nokta… 

*** 

Gelelim işin diğer yanına: 

Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk İlkeleri’ni benimseyen, “laiklik ilkesi”ni özümsemiş bir siyasetçi değilki… 

En son “Diyanet Akademisi”nin açılışındaki tutumu4, bu sözlerime kanıttır. 

Atatürk İlkelerine inanan biri, “6 Ok’u yeniden yorumlama”ya kalkışır mı hiç? 

Bunu yapan Kemal Kılıçdaroğlu’dur. 

Seyit Rıza ve Şeyh Said gibi iki yobaz haine; itibar iade etmek isteyen bir siyasetçi, laik olabilir mi? 

Kılıçdaroğlu’nun daha yeni söylediği: “Biz eski CHP değiliz” sözleri,5 doğrudan CHP mirasının reddidir. 

Türk halkı, böyle tutarsız birini Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturtmaz! 

Kılıçdaroğlu ve onun Y-CHP’sine halkın ne kadar ilgisi olduğu, araştırma şirketleri tarafından her hafta 

ortaya konulmaktadır. 

Yüzde 25 bandında gidip gelen bir partinin lideri, bu ülkede Cumhurbaşkanlığını kazanamaz… 

*** 

Türk halkının ise yeni bir maceraya tahammülü kalmadı… 

Vakit varken, “6’lı Masa” en uygun adayını bu gerçeklere göre belirlemelidir… 

Ziyanı yok; CHP Genel Başkanlığı yine onların (işgalcilerin) olsun; yine adamlarını milletvekilli olarak 

seçtirsinler, kabulümüzdür. 

Lakin, bir kapris uğruna Cumhuriyet’e kıymayı denemesinler… 

O kadarı da fazla olur…  

 
4 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/mustafa-gazalcidan-kilicdarogluna-diyanet-akademisi-mektubu-

egitimde-ikilik-yaratir-1938499 

5 https://azimvekarar.net/eski-chp/ 

 

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/mustafa-gazalcidan-kilicdarogluna-diyanet-akademisi-mektubu-egitimde-ikilik-yaratir-1938499
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/mustafa-gazalcidan-kilicdarogluna-diyanet-akademisi-mektubu-egitimde-ikilik-yaratir-1938499
https://azimvekarar.net/eski-chp/
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“SATILIK ADAMLAR”!.. 

Araştırma şirketleri bile var. 

Alayı “gezici”dir bunların. 

Birkaç saat içerisinde Türkiye çapında örgütlenmediler mi? 

Güpegündüz polisin biber gazına limon sıktılar. 

Tomaların önünde yalı kazığı gibi dikilip durdular. 

Islandılar, yerlerde süründüler ama dağılmadılar. 

“Dağılın lan, dağılın… dağılın….” 

Cibiliyetsizdir bunlar… 

*** 

Nasıl demişti o muhterem: 

“Çalıyorlar ama çalışıyorlar!” 

Bu ara gerçekten iyi çalıştılar: 

Ellerinde kahve paketleri ile kapı kapı dolaştılar. 

Şimdi terfi ettiler: 
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“Enflasyon sepetin”deki maddeleri değiştiriyorlar. 

Kahve hariç. 

Vatandaşın ihtiyaçlarını isabetle belirliyorlar: 

Beyaz peynir yerine “çamaşır mandalı”nı koydular. 

Kıymanın yerine “toplu iğneyi”… 

Zekâ süper, Allah nazarlardan saklasın… 

*** 

Reis’in bir bildiği vardır elbet! 

Seçimini meslektaşlarından yapmakla çok iyi etti. 

Böyle dahiyane bir fikri; bu şahane ikameyi yapabilmek için “ekonomi” okumak gerekir. 

Diplomayı “ittir” edin gitsin. 

Uzmanlık alanında konuşana kim ne diyebilir ki?.. 

Ne hikmetse gerçekleşmiyor beklentiler. 

Mülâkatta özenle seçtikleri memurları bile değiştirdiler, yine de olmadı istedikleri… 

Konuşanlar çok; ağzı olanlar konuşuyorlar halâ. 

Ağızlar torba değil ki büzesin… 

*** 

En son “enflasyon sepeti”ni toptan “gizlemeyi” denediler. 

Deveyi havudu ile yutmak gibi bir şeydi yaptıları elbet. 

Başardılar ama. 

Bu ay, TÜİK’in “madde sepeti”nde ne var, kimse bilmiyor. 

Buna rağmen, yine de gülmüyor yüzleri… 

Olmuyor abi, olmuyor işte…. 

*** 

TÜİK’te; Tüketici Fiyat Endeksini hazırlayan birimin başındaki memur, birkaç gün önce istifa etmiş. 

İki hafta önce de Fiyat İstatistikleri Daire Başkanı istifa edip gitmişti. 

Helâl süt emmiş memurlar, Devlet adına halka “yalan” söylemeyi beceremiyorlar. 
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Öyleyse: 

“Giden gitsin” kalan sağlar bizimdir!… 

Sahi, o istifa edip giden doktorlardan sonra, bir sorun yaşandı mı hastanelerde? 

Bilgisi olan var mı hastanelerin bugünündün? 

Taburcu olanlardan yine “senet” alıyorlar mı? 

Randevular ne zamana veriliyor? 

Gazeteler, bazı hastanelerin çocuk onkolojisi bölümünde doktor kalmadığını yazdılar.1 

Külliyen yalandır tabii ki… 

Yalan söylüyor bunlar, yalaaaaaaaaaan! 

Muhalif gazeteler, fazlasıyla haddini aşıyorlar!.. 

“Giderlerse gitsinler” dendi diye mi gittiler acaba!… 

*** 

Resmi kurumlarda görev yapacak olanların “nitelikleri” de ağır ağır belirginleşmeye başladı. 

Hamdolsun. 

Bundan böyle, resmi kayıtlar ne diyor, ona bakmayacak memurlar! 

Hükümet sözcülerinin beyanlarına göre düzenleyecekler bilumum evrakları. 

Gerçek mi yoksa gerçeğe aykırı mı onu da kontrol etmeyecekler. 

Kim oluyor ki bu memurlar ya! 

Bayanlar, beyler: 

Türk Ceza Kanunu’nda “Resmi evrakta sahtecilik” diye bir suç var. 

Yürürlüktedir halâ, hatırlatıyorum sadece… 

*** 

Yöneticilerimiz Allah’tan “çarpma işlemi”ni yapamıyorlar. 

Olur da bir gün; “iki kere iki eşittir iki” şeklinde bir açıklama yaparsalar; bunu tebliğ edecek 

memurları bulmakta çok zorlanmayacaklar. 

Vatandaşlığa alınan Suriyeliler ne güne duruyorlar değil mi ama! 

 
1 https://www.gazeteduvar.com.tr/bursada-cocuk-onkoloji-servisinde-hekim-kalmayinca-yeni-gorevlendirme-

yapildi-haber-1567573 

https://www.gazeteduvar.com.tr/bursada-cocuk-onkoloji-servisinde-hekim-kalmayinca-yeni-gorevlendirme-yapildi-haber-1567573
https://www.gazeteduvar.com.tr/bursada-cocuk-onkoloji-servisinde-hekim-kalmayinca-yeni-gorevlendirme-yapildi-haber-1567573
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Üstelik sigortasız çalışmaya hazırlar. 

Türkiye Cumhuriyeti’nde her vatandaşın devlet memurluğuna girme hakkı var. 

Mülâkatla tabii ki… 

Yeter ki “başarılı” olsunlar! 

Mülâkat, çok önemlidir bu sistemde… 

Aksi halde, sızmalar olabilir… 

Kadrolu, sözleşmeli hiç fark etmez ki… 

“İki kere ikinin iki” ettiğini açıklayacakları günden bir gün önce, hesap makinesi kullanımını da 

yasaklasalar bari. 

Hiç şaşırmam!.. 

*** 

TÜİK’ten istifa etmiş memurlar mı? 

Adaaaam sende. 

“Giderlerse gitsinler!” 

Doktorarın gittiği Cehennem’e kadar yolları var!.. 

Aaaah! Şu doktorlar yok mu? 

Avukatların tersini yaparlar; önce adamı soyarlar, sonra dinlerler!.. 

*** 

Cehennem’den de bazı haberlerim var: 

Haziran ayı yılın ortasıdır. 

Bu yaz, sıcaktan kavrulacağız gibi! 

Temmuzda ise çalışanlar ile emeklilerin aylıklarına yapılacak zam oranları açıklanacak. 

Heyecan dorukta üşüşeceğiz televizyonların başına. 

Haziran ayında enflasyon az çıkarsa, zam da az yapılacak. 

Çok çıkarsa, çok. 

“Bakın burası çok önemlidir” işte… 

Buyurun şöyle; siz, kanepede oturanlar biraz daha sıkışabilir misiniz?.. 

*** 
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Bu görkemli festivale, mayıs ayından hazırlanmak gerekir. 

Enflasyon canavarının boğazını bu ayda sıkacağız elhamdülillah. 

Hep beraber. 

Biraz daha sıkalım şu kemerleri! 

Ancak o zaman enflasyonu dizginleyebiliriz! 

Haziran gecelerinde enflasyon bir miktar çıkabilir, düşebilir de… 

Panik yok işler yetişir yine. 

Neticede insan yapısıdır enflasyon! 

Takmamak gerekir kafaya, bir düzelten gelir elbette… 

*** 

“Faiz sebep, enflasyon neticedir” dedi ya devlet büyüğümüz. 

Devlet çarkında bütün akçalı işlemler buna göre yürüyor. 

Hamdolsun!.. 

Çare-sizsiniz!.. 

*** 

İşbu sebeplerden ötürü: 

Tartışmaların odağındaki TÜİK, aylık enflasyon oranını yüzde 2.98 olarak açıkladı. 

Üç bile değil! 

Yıllık, yüzde 73.5′e çıktı çok şükür! 

Çarpma işlemi böyle veriyor sonucu… 

O konu ise hiç konuşulmadı aramızda!.. 

*** 

Ama: 

Pıtırak gibi Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) adlı bir grup çıktı ortaya. 

Akademisyen ve uzmanlardan oluşmuş. 

Bir tek imam-hatipli yok aralarında. 

YÖK’te var ama! 
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Oldu mu bu yaptığınız yani?! 

Bu haddini bilmezler, Devletin verdiği bilgilerin doğru olmadığını söylüyorlar.2 

İyi mi? 

Mayıs ayı enflasyonunu, yüzde 5.46 olarak açıkladılar. 

Biraz daha zorlasalar 5.5 diyeceklerdi. 

Bak şunlara hele… 

Neredeyse TÜİK’in açıkladığının iki katını söylediler. 

Yıllık enflasyon yüzde 160.76 dediler. 

Cibiliyetsizler!.. 

*** 

Bu ayrılığa bir son vermek şart oldu: 

Tek ağızdan konuşmak gerekir: 

“Tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak” gibi, enflasyon rakamı da tek olmalı. 

Bu mükemmel formüle göre: 

İnsanca ve hakça bir düzene geçebilmek için ENAG’ın sesini “kısmak” en iyi seçenektir. 

Devlet’i kapatacak değiliz herhalde! 

Anayasa Mahkemesi mi bu? 

Onu “kapatalım gitsin” demeye yetkimiz yok bizim! 

Ayrıca “kapatalım” komutunu verecek olan büyüğümüzün işi başından aşkındır! 

Onun alanına burnumuzu sokmak ne haddimize. 

Dikkat ettiniz mi bilmem; ENAG’ın sesini “keselim” demedim, “kısalım” diyorum. 

“Hukuk devleti” budur işte. 

Acizane önerim budur. 

Farkı fark edin lütfen!.. 

*** 

“Sosyal Medya Yasası” ile bu sonuç kolaylıkla alınabilir. 

 
2 https://enagrup.org/ 

https://enagrup.org/
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Yasa, an itibariyle yürürlükte olmayabilir ama TBMM’ne bir teklif olarak sunulmuştur.3 

Her an geçebilir/geçirilebilir! 

AKP-MHP’nin “dezenformasyonla mücadele” amacı ile hazırladığı teklifle, TCK’ya bir suç daha 

tanımlanıyor: 

“Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu” 

İlk okunuşta gramer kurallarına aykırı gibi görünse de yazılışı doğrudur. 

Bu suçu işleyenlere; 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. 

Bence az biledir! 

Ceza yasaları geriye yürüseydi eğer, TÜİK’ten istifa eden memurlar, billâhi yanacaklardı! 

Şimdi ise TÜİK’in açıkladığı “resmi rakamları” yalanlayacak şekilde enflasyon oranı açıklayacak olanlar 

yanacaklar… 

Yansınlar vallahi… 

Yananı Allah görür, yanacak olanın adını veriyorum: ENAG’tır. 

İsminde bile meymenet yoktur bunların!.. 

“Kadın mıdır kız mıdır”lar onu da bilmiyorum… 

*** 

Devlet yalan beyanda bulunamayacağına göre, yasal düzenlemeyle ENAG’ın enflasyon ile ilgili 

açıklamalarını cezalandırmak mümkün hale gelmiştir. 

Bugünleri de gördük çok şükür! 

Yok öyle yurt dışında oturup da yalan-yanlış yayınlar yapmak!.. 

Yeni yasa teklifine göre: 

Sosyal Medya haber sitelerinin Türk olan temsilcilerine Türkiye’de ikamet şartı getiriliyor… 

Suçluları iade etmeyen ülkeler çoğaldı son yirmi yılda. 

Hodri meydan diyoruz hepsine… 

Kanla irfanla kurduğumuz bu aziz memleketi, asla teslim etmeyeceğiz!.. 

Ezanlar susmayacak bu semalardan… 

*** 

 
3 https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/sosyal-medya-yasasi-tbmmde-iste-yeni-duzenlemeler-7159617/ 

https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/sosyal-medya-yasasi-tbmmde-iste-yeni-duzenlemeler-7159617/
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Şaka-maka ve kaka bir yana: 

Sonuçta olan, çalışanlar ile emeklilere olacak. 

Gerçekleri konuşanlar susturulduğu gün, hak ettiğimiz ücretleri alamayacağız. 

Açlıkla mı tehdit ediliyoruz ne! 

Pazarlarda papaz eriğine, kara trene bakar gibi bakmak zorunda kalabiliriz yine. 

Karpuzu “kurban etmek” için hissedar arıyor komşularımız; girsek mi acaba?.. 

Bir gün yataktan kalktığımızda; dünyanın en iyi yönetilen ülkesi oduğumuzu duyabiliriz. 

Duyabiliriz de, acaba kulağımız yerinde kalacak mı?.. 

*** 

Resmi verilere göre: 

Enflasyon, limit gibi hızla sıfıra yaklaşıyor! 

Birinciyiz, birinci bu konuda.4 

Kıskananlar çatlasınlar de mi ama… 

Konuşan Nebati’dir televizyonda!.. 

*** 

Dikkatimizi; hayat pahalılığı, enflasyon, geçim sıkıntısı vb. gibi konulardan uzaklaştırmak karnınızı 

doyurmaz. 

Ama akıl sağlığınıza iyi gelebilir. 

Na’ber! 

Bunu sınadığım için öneriyorum. 

Daima Reis’inize kulak veriniz diyorum. 

Korkmayınız, kulağınızı çekecek değil. 

Emin olun çok ama çok rahatlayacaksınız!… 

Ben hep öyle yapıyorum da…. 

*** 

Sahi: 

 
4 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/tabii-ki-kiskanirlar-hep-birinciyiz-euronews-derledi-iste-o-sonuclar-ve-

sebepler-526173h.htm 

https://www.yenicaggazetesi.com.tr/tabii-ki-kiskanirlar-hep-birinciyiz-euronews-derledi-iste-o-sonuclar-ve-sebepler-526173h.htm
https://www.yenicaggazetesi.com.tr/tabii-ki-kiskanirlar-hep-birinciyiz-euronews-derledi-iste-o-sonuclar-ve-sebepler-526173h.htm
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Gezi Olayları‘nda ne yapmıştı o densizler? 

Bezm-i Alem Valide Sultan Camii’ni pisleten “sürtükler”in yanında kimler vardı o gün? 

“Çürükler” öyle mi? 

Caminin içerisinde bira kutuları da ne demek oluyor? 

“Dış güçler”in ağzıyla ifade veren o müezzin de istediği yere gidebilir artık. 

“Din adamı” imişmiş!.. 

Yalan konuşamazmış!.. 

Şımarık, terbiyesiz… 

*** 

Sonra: 

Kabataş İskelesi’nde kucağında bebeği olduğu halde yürümekte olan, başörtülü bacımızı durdurup 

üzerine işeyen; belden yukarısı çıplak, deri eldivenli terbiyesizlere hak ettikleri ceza verilmesin mi? 

Burası dağ başı mıdır oğlum? 

Fırat nehrinin kenarında kaybolan kuzunun sorumlusu kimdir? 

Yemin ederim: 

Bunlar, “dış güçler”in adamlarıdır. 

Bu kesin. 

Bunlar, bilerek veya farkında olmadan FETÖ’nun kurduğu tuzaklara hizmet edenlerdir. 

“Bunlar, engerekler ve çiyanlardır!” 

Hükümetin manevi şahsiyetini tahkir ve tezyif etmek için fırsat kollayan ve dahi hükümeti devirmek 

için düşmanlarımızla işbirliği yapan hainlerdir bunlar! 

Bunlara hak ettikleri cevabı, sandıkta siz vereceksiniz!.. 

Gün o gündür… 

*** 

Sanmayın güzel şeyler olmuyor bu memlekette. 

Başlarında Reis-ül Kurra Mustafa, nasıl da yürüyorlar gururla ama. 
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Arnavutköy’de ip çekilmiş gibi hizadalar, Fatih Camii’nin etrafında tavaf edip duruyorlar.5 

Hafızlar bu kadar değil ki… 

*** 

Reis açıkladı: 

Türkiye Uzay Ajansı üzerinden Cumhuriyetimizin 100. yılında bir hanım kızımızı Uluslararası Uzay 

İstasyonu’na göndereceğiz.6 

Demek ki, Reis Cumhuriyet’in yüzüncü yılını da kutlamayı koydu kafaya. 

2023’te Reis yine iktidardadır! 

SİHA’ların marifetini ise az sonra başlayacak Suriye operasyonunda göreceksiniz… 

Hoş geldin Reiiiiiiiiiiis!.. 

Hoş geldin… 

*** 

Boş verin şimdi ENAG’ın açıkladığı enflasyon oranlarını. 

Kaç kere söyledik; zamlar mecburiyettendir bu aralar. 

Pek yakında, olağanüstü bir şey olmazsa eğer, zaten seçimler yapılacak: 

Serbest,eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre, yargı yönetim ve 

denetimi altında elbette. 

Bundan kuşku duyan mı var?! 

Lakin: 

Sandığa gitmeden önce vatandaşın kesesini biraz rahatlatmak gerekir. 

Yıllar önce “mutfak belirleyicidir” demişti Süleyman usta. 

Hatırladınız değil mi? 

Paralar çoktaaaan suyunu çektiği için hatırlattım bu kıssayı. 

Satılacaklar da bitti ya. 

Bir tek adamlar kaldı geride, sıra onlarda! 

 
5 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/yuzlerce-hafizin-toreni-icin-dikkat-ceken-paylasim-seriat-is-loading-

1941194 

6 https://www.log.com.tr/turkiye-uzay-ajansi-bir-turk-vatandasini-uzaya-gonderecek/ 

 

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/yuzlerce-hafizin-toreni-icin-dikkat-ceken-paylasim-seriat-is-loading-1941194
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/yuzlerce-hafizin-toreni-icin-dikkat-ceken-paylasim-seriat-is-loading-1941194
https://www.log.com.tr/turkiye-uzay-ajansi-bir-turk-vatandasini-uzaya-gonderecek/
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Bu topraklarda adam gibi adamlar daima yetişirler… 

Kökü bizdedir ama adamlara biraz dikkat edelim!.. 

Satılmasınlar!.. 
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CEHALET SEN ÇOK YAŞA!.. 

Şişşşşşşşt! 

Sen ayakkabılarının burnuna bakan adam! 

Az bu tarafa da bakar mısın? 

Daha üç gün önce, elin belinde “kenar mahalle karıları” gibi höykürüyordun. 

Her şeyden bir tek sen anlarmış gibi, ağzını köpürterek nefes almadan konuşuyordun. 

Bağırıp çağırıyordun, tükürükler saçarak sağa-sola hakaretler yağdırıyordun. 

Özellikle de sola!.. 

Yaşananlardan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını sorumlu tutuyordun… 

 

*** 

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu; TEM Otoyolu, Kuzey Marmara 

Otoyolu ve bunların bağlantı yollarındaki sorumluluğun kendilerine ait olduğunu 

açıkladıktan sonra; neden “mart kedisi gibi” düşünüp düşünüp duruyorsun? 

Üç günde süngün düştü… 

Ne mutlu sana ki, utanma duygunu yitirmişsin, yüzün kızarmayı unuttu. 

Ne mutlu sana ki, herşeyi bilecek kadar cahilsin. 

Hem de zır cahil!.. 

Seninle aynı ülkenin yurttaşı olduğum için ne kadar övünsem azdır!.. 

 

*** 

 

Eğer lisede okusaydın, az sonra anlatacaklarımı kolaylıkla anlayacaktın. 

Okumadığını biliyorum: 

Bu yüzden, sınırlı cümlelerle de olsa senin anlayacağın şekilde anlatacağım: 

Çemberle doğru bir noktada; otomobil tekerleği ile yol ise bir doğru boyunca 
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kesişirler. 

Ne demek istediğimi bir düşün bakalım. 

İyice anlaşılması için (nokta, doğru, düzlem ve çember gibi) bazı kavramları tanımlamam 

gerektiğini biliyorum. 

Sizi de fazla yormayayım; kalemlerinizi bırakın ve arkanıza yaslanıp dinlemeye başlayın: 

 

*** 

 

Nokta: Günlük konuşma dilinde yuvarlak ve boyutları çok küçük beneği anlatmak için 

kullanılır; bugün onun bu yönünü değil, geometride ne anlama geldiğini anlatmak istiyorum: 

Geometride boyutsuz ifade edilen; eni, boyu ve derinliği olmayan bir terimdir nokta. 

Nokta… 

Nokta, aynı zamanda iki doğru parçasının kesişim yeridir. 

Bir noktadan sonsuz sayıda doğrular geçer… 

Nokta… 

 

*** 

 

Doğru: Her iki yönden sonsuza kadar giden aynı doğrultudaki noktalar kümesidir. 

“Küme” diyorum küme… 

Kümesten söz etmiyorum… 

Sen en arkadaki; pencereden bakma, burayı dinle! 

Düzlem: Uzayda bulunan bir doğrunun yön değiştirmeden ve kendi doğrultusunda olmayan 

hareketiyle meydana getireceği kabul edilen yüzeylere denir. 

Çember: Bir düzlemde sabit bir noktaya eşit uzaklıkta bulunan noktalar kümesinin 

oluşturduğu yuvarlak, geometrik şekildir… 

Çember, bir doğruyu sadece bir noktada keser… 

Çemberler yan yana getirilince; noktalar da doğru haline dönüşürler... 

Anlamayan var mı? 

Tekrar anlatayım mı?.. 

!.. 

 

*** 

 

İkinci bilmemiz gereken konu lastiklerdir: 

Otomobil lastiklerinden söz ediyorum. 

Hava sıcaklığı, 7 derecenin altına düştüğünde; standart lastiklerde kullanılan 

karışımlar sertleşerek yola tutaxunma özelliklerini kaybederler. 

Bu yüzden uzmanlar, kış lastiklerini sadece kar yağdığında değil, havalar soğuduğunda 

kullanmamızı önerirler. 

Şimdi; otomobillerin lastiklerini yan yana getirilmiş sonsuz sayıda çember, kara yolunu da 

düzlem gibi düşünün: 

Sert standart lastiklerin yola tutundukları şekil doğru iken, yumuşak kış lastiklerinin yol ile 
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temas ettiğinde oluşan şekil, dörtgen olur. 

Tahmin edeceğiniz gibi bu durumda yola tutunma çok daha kuvvetlidir… 

Somutlaştırıyorum: 

Standart lastiğin yolla temasını bir parmak kalınlığında düşünürsek, kış lastiğininkini 5 

parmak kadar düşünmek gerekir ki, bunun anlamı:Kış lastiğinin yol kavraması diğerine göre 

5 kat daha fazladır… 

Aynı oranda otomobilin çekişini de artırmış oluyoruz… 

*** 

 

Dolaysıla yağmurlu, karlı ve soğuk havalarda; kayma, patinaj gibi nedenlerle kazalara 

sebebiyet vermenin önüne geçmek için bu kurala riayet etmek gerekir. 

Kışlık lastiği takmanın arkasında yatan bilimsel gerçeklik budur… 

Allah’ı vekil etmek kazaları önlemeye yetmez. 

Bu bilimsel gerçekliği savunanların lastik fabrikaları ile ortaklığını düşünmek de ahmakça 

bir fikirdir… 

Bilimden bahsediyoruz oğlum, bilimden… Kilimden değil… 

 

*** 

 

Son nokta: 

İstanbul’a kar lapa lapa yağarken, özel bir televizyon; bir oto yarışçısını, muhabiri ve 

kameramanı ile birlikte sokağa çıkararak, canlı yayında bazı gözlemlerini paylaştılar. 

Yolda kalan araçların çoğunun kar lastiği veya kış lastiği takmamış olduğunu tespit ettiler. 

Çok bilmiş vatandaşlarımız; rahatlıkla geçilebilecek yollarda kaldılar ve yolları trafiğe 

kapattılar. 

Aralarında otoyolda çaprazlama duran TİR’lar dahi vardı. 

Doğal olarak bütün yollar trafiğe kapandılar. 

Böyle bir durumda; kar küreme ve tuzlama araçlarının görev yapmasını kimse bekleyemez. 

Keza, çekiciler de olay yerlerine ulaşamazlardı. 

Böylece: 

Bilime saygılı sayın vatandaşlarımız, İstanbul’da eğlenceli geçecek bir kış gününü kâbusa 

çevirdiler… 

Türkiye’nin pek çok yerinde benzer görüntüler vardı… 

 

*** 

 

Şimdi söyleyin bakalım: 

Yaşananların sorumlusu kimdir? 

Belediye Başkanları mı? 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı mı? 



 

 
183 

İçişleri Bakanlığı mı? 

Otoyolları işleten özel şirketler mi? 

Elbette her birinin bir ölçüde sorumluluğu vardır: 

Lakin en çok bağıranlar; kış/kar lastiği takmayanlardır ki, bu durumun yaşanmasının birinci 

sıradaki sorumluları onlardır. 

Sorumsuz sürücüler görevlerini yerine getirmezlerse, diğerlerinin sorumluluğunu tartışmak 

bile abestir… 

 

*** 

 

Ucuz siyasi söylemlerden bıktık, usandık. 

Peki, ahlâk nerede kaldı? 

Yine de: 

Cehalet sen çok yaşa!.. 

Ne de olsa sen her şeyin sebebini bilirsin… 

Her şeyin üstesinden gelirsin!..
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YAKIŞTI MI? 

İsveç ve Fillandiya NATO’ya üye olmak için resmi başvurularını yaptılar. 

Üyelik başvurusunun kabul edilebilmesi için bütün üyelerin “evet” demesi gerekiyor. 

Erdoğan “PKK’ya destek verip bizden destek istemek olmaz” dedi. 1 

Erdoğan haklı. 

Türkiye’nin “terör örgütü” kabul ettiği bir örgüte destek veren ülkeler bizim dostumuz 

olamazlar. 

Dolaysıyla bir savunma örgütü olan NATO’da ortağımız olmaları desteklenemez. 

Erdoğan’ın bu tutumu desteklenmelidir… 

*** 

Suriye’de Devlet Başkanı Beşar Esat’a karşı savaşan ve Türkiye’nin de desteklediği Özgür 

Suriye Ordusu (ÖSO), Suriye devleti tarafından “terör örgütü” olarak ilan edilmiştir. 

*** 

 
1 https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-61490666 

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-61490666
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Yıldırım Beyazit Üniversitesi’nde düzenlenen; bilim, kültür, sanat ve spor şenliklerinde ÖSO 

üç gün boyunca stant açtı.2 

*** 

Cumhurbaşkanımızın İsveç ve Fillandiya için söylediği sözleri, Suriye Devlet Başkanı Beşar 

Esat’ın bize söyleme hakkı doğdu mu? 

Doğdu! 

Komşumuzun terör örgütü olarak kabul ettiği bir örgütü desteklemek ve meşru kabul etmek 

Türkiye’ye yakışır mı? 

Hepsinden önemlisi; bu tutumumuzla büyük çoğunluğunu Suriyelilerin oluşturduğu mülteci 

sorununu çözmek mümkün mü?… 

*** 

Reis’in sözlerini kayıtsız koşulsuz doğru kabul eden hatırı sayılır bir kesim Suriyelilerin 

gönderilmesine karşıdırlar. 

Muhacir-Ensar kıssası çerçevesinde; Türkiye Cumhuriyeti devletinin Suriyelilere bir süre 

daha bakmasının yakışık alacağını savunuyorlar. 

Aynı şekilde Özgür Suriye Ordusu’na gösterilen kolaylıklar ile yapılan yardımların 

sürdürülmesini doğru buluyorlar… 

*** 

Hal böyle olunca; yukarıda sorduğum sorulara en doğru cevapları verebilmek için ÖSO ile 

ilgili aldığım notları hatırlatmak ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 

ÖSO, silâhlı bir terör örgütüdür. 

Örgüt, Kuruluş Bildirisi’nde amacının mevcut “rejimi sona erdirmek 

olduğunu” açıkça yazmış ve “rejime destek veren tüm güvenlik birimlerinin 

hedeflerinde olduğu” ilân etmiştir. 3 

ÖSO, rejimi yıkmak isteyen, büyük çoğunluğu Suriye Silâhlı Kuvvetleri’nden ayrılan firari 

asker ve subaylar tarafından 29 Temmuz 2011 tarihinde kurulmuştur. 

Örgütün siyasi kanadı Suriye Ulusal Konseyi’dir. 

*** 

 
2  https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/ankara-yildirim-beyazit-universitesi-senliginde-oso-standi-acildi-

1940507 
3 http://www.orsam.org.tr/files/Raporlar/rapor202/202tr.pdf 

https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/ankara-yildirim-beyazit-universitesi-senliginde-oso-standi-acildi-1940507
https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/ankara-yildirim-beyazit-universitesi-senliginde-oso-standi-acildi-1940507
http://www.orsam.org.tr/files/Raporlar/rapor202/202tr.pdf
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Suriye Arap Cumhuriyeti’ni devirmek için savaş veren örgüt, başta ABD ve İsrail olmak 

üzere bazı Arap ülkeleri tarafından desteklenmektedir… 

Örgüt, komuta merkezini Türkiye’nin Hatay ili olarak ilan etmişti; kamuoyunda oluşan 

tepkiler üzerine Eylül 2012’de komuta merkezini Şam’a taşıdıklarını açıkladılar… 

*** 

Türkiye’nin ÖSO ile ilişkileri yakın geçmişte basında şu şekilde yer almıştır: 

Washington Post’ta, CİA ve ABD’nin özel operasyon birimlerinin Suriyeli 

isyancıları Türkiye ve Ürdün’de eğitimden geçirildiği yazıldı; bunun için Türkiye’de bir 

Amerikan üssünün kullanıldığı ifade edildi. 

19 Şubat 2014’te ABD, Türkiye ve Özgür Suriye Ordusu arasında bir eğit-donat 

anlaşması yapıldı.4 

*** 

“384 milyon dolara mal olan ve 6.000 personelin çalıştığı bu eğit-donat projesinde 60 Özgür 

Suriye Ordusu militanı eğitilebildi. 

Örgütün kimyasal silâh yapabilecek kabiliyete ulaştığı Rus basınında yer aldı. 

Muhaliflerin elinde iki düzine kadar karadan havaya atılan füze bulunduğu iddia edildi. 

ÖSO’yu destekleyen devletlerin yetkilileri, projenin başarısız olduğunu savunuyorlar!.. 

Wikileaks tarafından ortaya çıkartılan ABD diplomatik belge sızıntısı belgelerine göre, 

aralarında ABD, Fransa, İngiltere, Ürdün, İsrail ve Türkiye’nin bulunduğu ülkeler, 

Suriye’ye gizli görevlerle silâhlı personel göndermişlerdir. 

Alman Deniz Kuvvetleri‘ne ait Oker adlı savaş gemisinin muhaliflere istihbarat desteği 

verdiği iddia edilmiştir. 

Suriye-İsrail sınırındaki düzenli ordu birlik mevzilerine saldıran ÖSO, İsrail tarafından 

desteklenmekte ve yaralılar İsrail’de tedavi edilmektedir. 

Özgür Suriye Ordusu’na katılmak isteyenler Türkiye‘nin Adana ilindeki gizli bir askeri 

kampta Türk eğitmenler tarafından silahlı eğitimden geçirilmektedir 

ABD Dışişleri Bakanı Hilary Clinton’un ziyaretinin ardından Özgür Suriye Ordusu’na ağır 

silahların verilmesine karar verilmiş ve bu kapsamda Katar tarafından satın alınmış olan 20 

adet T-62 muharebe tankı İskenderun üzerinden teslim edilmiştir. 

Çatışmalarda yaralanan Özgür Suriye Ordusu mensupları Türkiye’deki Kilis ve Gaziantep 

başta olmak üzere çeşitli illerdeki hastanelerde tedavi edilmektedir. 

 
4 https://www.haber7.com/guncel/haber/1230541-oso-mensuplarinin-egit-donat-sureci 

https://www.haber7.com/guncel/haber/1230541-oso-mensuplarinin-egit-donat-sureci
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Pentagon tarafından da onaylanan ve Der Spiegel ve The Guardian tarafından kamuoyuna 

sunulan bilgilere göre Özgür Suriye Ordusu üyelerine Ürdün’deki kamplarda ABD, İngiltere 

ve Fransa silahlı kuvvetlerinden askeri eğitmenler eğitim vermektedir.”5 

 
5 https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%96zg%C3%BCr_Suriye_Ordusu 

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%96zg%C3%BCr_Suriye_Ordusu
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İKİNCİ “TIPIŞ TIPIŞ” VAKASI MI?.. 

6’li Masa’nın da desteklediği; Türkiye’nin birçok ilinden gelen yurttaşların katılımı ile 

gerçekleştirilen Maltepe Mitingi; CHP’nin gövde gösterisine döndü. 

Siyaset yasağı Yargıtay’ca onaylanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, en çok 

alkışlanan siyasetçi oldu. 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a da ilgi fazlaydı. 

Şeker Bayramında Karadeniz gezisi düzenleterek hata üzerine hata yaptırılan İstanbul 

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ise arka sıralarda yer aldı. 

CHP’deki İmamoğlu muhaliflerinin beklediği oldu! 

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen Koronaya yakalandığı için 

mitinge katılamadı. 

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de kaza geçirdiği için katılımı 

sağlayamadı. 

Bunların dışındaki tüm büyükşehir belediye başkanları ekipleriyle birlikte mitingteydi… 

*** 

6’lı Masa’da yer alıp mitinge destek veren partilere mensup olan vatandaşlardan ne 

kadarının mitinge geldiğini tahmin etmek zordur. 
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“Dron”larla alınan görüntü kayıtlarını değerlendiren uzmanlar, mitinge yaklaşık 600 bin 

civarında vatandaşın katıldığını değerlendiriyorlar… 

Yeni döneme başlangıç için hiç de fena sayılmaz… 

*** 

Maltepe Mitingine Kılıçdaroğlu’nun sözleri damga vurdu: 

“Bu ülkeden çalınanları tavizsiz geri alacağıma söz veriyorum. Geliyor gelmekte olan” 

diyerek Cumhurbaşkanı adaylığı ilân etti. 

Ülkeden çalınanları “geri alacağımıza söz veriyoruz” da diyebilirdi, demedi. 

Bu “tekil” ifadeyi konuşmanın akışı içerisinde sehven yaptı diyebilir miyiz? 

Diyemeyiz. 

Zira konuşmasında: 

“İktidar olduğumuzda asla değişmeyeceğim, ben neysem oyum. Kibar olmayı, dinlemeyi, 

anlamayı, dezavantajlı olanların derdine koşmayı değiştiremem. Tam aksine inadına 

koşacağım” diyerek, adeta 6’lı Masa’ya kendi adaylığını dayattı!.. 

*** 

Mitingten önce 6’lı Masa’ya dahil siyasi partilerin liderleri ile bu konuyu görüştü mü, onların 

onayını aldı mı bilmiyoruz. 

e 

Yakında o da ortaya çıkar elbette. 

Eğer onay alınmadan böyle bir konuşmayı yaptıysa, ittifakın ayaklarına dinamit lokumunu 

bağladı demektir. 

İttifaka dahil siyasi partilere “tıpış tıpış bana oy vereceksiniz” anlamına gelen bu 

dayatması ile ittifakı tehlikeye atmaktan başka, oldum olası Reis’in elini rahatlatmaktan 

başka siyaset üretemeyen Kılıçdaroğlu, bu hamlesiyle kendi genel başkanlığını da tehlikeye 

atmış oluyor… 

Bu yönü ile iyi olacak mutlaka. 

Ama vatandaşın bir döneme daha AKP’ye katlanmaya takatı kalmadı… 

*** 

Ülkenin siyasi bir kaosa sürüklenmeden bu badireyi atlatabilmesinin tek yolu Reis’in 

karşısına çıkartılacak adayın bir an önce 6’lı Masa’ya dahil partilerce saptanmasıdır. 

Şimdiden adayın ismi ortaya atılırsa “yıpratılır”, şeklindeki tezlerin geçerliliği yoktur. 
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“Yıpratılabilir” tek aday Kemal Kılıçdaroğlu’dur. 

Kılıçdaroğlu defoludur! 

“Yıpratılamaz” bir aday Cumhurbaşkanlığına aday gösterilirse, bu sorun da aşılmış olur. 

Cumhurbaşkanı adayı için ortaya atılacak yalanları çürütmek en kolay iştir… 

Dolaysıyla 6’lı Masa’ya katılan liderler vakit geçirmeksizin mevcut oldu bittiye karşı oturup 

vaziyet almaları gerekir. 

Bu aşamada bile “emrivaki” yapmayı göze alan bir liderin, seçildikten sonra neler 

yapabileceğini şimdiden hesaba katmak ve konuşmak gerekir. 

Yoksa iş işten geçer! 

İkinci “tıpış tıpış”ı yaşamaya kimse bu halkı mecbur edemez… 
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ŞİFRELER VE “DEŞİFRELER”!.. 

Yargıtay’ın “onama” kararından sonra, ana muhalefetin lideri konuştu: 

“Canan Yüreklidir, Canan Cesurdur, Canan Bizimdir!‘” dedi. 

Biliyoruz, Canan sizindir!.. 

*** 

Peki, Canan sizin de 84 milyon halk kimindir? 

“Adalet terazisi” Canan hanımı biraz fazla tarttı da diğer insanları doğru mu tartıyor? 

Sıradan vatandaşlar için neden avazınız çıktığı kadar bağırmıyorsunuz? 

Örneğin: 

Yaşları 80’in üzerindeki 28 Şubat Davasının sanıkları; yurtsever komutanların 

tutuklanmaları karşısında parmağınızı neden oynatmıyorsunuz? 

Onlara yapılan muameleler adalete uygun mudur? 

“Hak ve nesafet”ten anladığınız bu mudur? 

Ergenekon ve Balyoz davalarında; “yargı kararlarını bekleyelim” diyen, siz değil miydiniz? 

Her fırsatta yargı yoluna başvurarak; kıyasıya eleştirdiğiniz yargıdan; daha sonra “adalet 

dilenen” siz değil misiniz? 



 

 
192 

“Siyasallaşan yargı”dan adalet bekleyerek, onu halkın gözünde aklayan ve ona “bağımsız 

ve tarafsız yargı” statüsü sağlama şerefi size aittir. 

Sıra yakın adamlarınıza gelip, size yaklaştığında mı aklınız başınıza geldi? 

Geçiniz bu şark kurnazlıklarını, bırakın şu basit kasaba politikacılığını… 

Arkanızdan bir adım bile atılmaz; o kadar güvenilmez bir adamsınız… 

*** 

Canan hanım sizindir biliyoruz; buyurun tepe tepe kullanın, istediğiniz yerde de istihdam 

ediniz. 

Dilerseniz, kendi koltuğunuzu veriniz. 

Bizim için o, hâla eski Dr. Canan Kaftancıoğlu’dur. 

Attığı “twit”lerle biziden biri olmadığını kanıtlayan Ordulu sıradan bir hemşerimizdir. 

AİHM’nin Perinçek kararına rağmen, özür dahi dilemeyen, “Ermeni soykırım” iddiaları ile 

ilgili sözlerinden geri adım atmayan, en ufak bir pişmanlık belirtisi dahi göstermeyen ve halâ 

“inadım inat…” diyen bu siyasetçi hanım, zaten bizlerden biri olamaz! 

Sizindir, buyurun hayırını görün… 

Canan hanım bize göre; Atatürk’ün kurduğu CHP’ye yöneticilik yapmaya ehil bir siyasetçi 

değildir. CHP’ye İstanbul İl Başkanı olarak hiç yakışmıyor ama size arkadaş/yoldaş yakışır… 

*** 

Diyorsunuz ki: 

“Canan hanım haksız yere mahkûm oldu”. 

Ben gerekçeli kararı görmedim, dosyasını okumadığım için bilmiyorum. 

Sözünüz büyük ölçüde “doğru” olabilir. 

Biz de sana mahkûm olmuşuz, ne olmuş yani! 

Bizim derdimiz de onunki kadar büyüktür. 

Bizim de canımız yanıyor, sana katlanıyoruz… 

*** 

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için de “haksız yere cezaevinde tutuluyor” 

demiştiniz. 

Vaktiyle, Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşlere de az avukatlık yapmadınız. 

Hele o Ahmet Altan’ı kucaklayışınız yok mu…. 
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CHP mitinglerinde isimlerini okuyup; “burada, burada…” diye partileleri bağırttığınızı 

unutmadık. 

Tahliye olduklarında “arkadaşlarımız” diyerek bağrınıza bastığınız tetikçi gazeteciler, yıllar 

boyunca FETÖ’nün sözcülüğünü yaptılar, onların günahlarını izah ettiler. 

Duymazdan geldiniz! 

O günleri unutmadık, unutamıyoruz, unutmayacağız… 

*** 

Bay Kemal , sizin günahlarınız çok büyüktür çoook!.. 

*** 

Hangi birini sayalım: 

“FETÖ yargısı” ulusal kahramanlarımızı, yurtseverleri ve Cumhuriyete bağlı aydınlarımızı 

mahkûm ederken; siz “CHP’yi darbecilerin yanında göstermeyelim” diyerek, bu büyük 

komploya sessiz kaldınız. 

O gün, masum insanları üstelik de CHP adına peşinen suçlu ilân ettiniz; onları halkın 

vicdanında ilk mahkûm eden sizdiniz. 

O davaların en etkili savcısı siz oldunuz! 

Siz yok musunuz siz! 

Yatacak yeriniz yok vallahi… 

Sahi siz kimin adamısınız; kimin çıkarlarını savunmakla görevlisiniz?.. 

*** 

Bay Kemal: 

Bu ülkede adalet “askıya” yeni alınmadı ki! 

Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan asıldığı günden bu yana adalet askıdadır. 

Haksız yere cezalandırılan tek kişi de Canan Kaftancıoğlu değildir. 

AKP’nin iktidara geldiği ilk günden beri, haksızlıklar artarak devam ediyor. 

Bizi hukuksuzluk karşısında tepki vermemeye siz alıştırdınız. 

“Aydın bedel öder” deyip, kendiniz yan yattınız! 

Bugüne kadar tek bedel ödediğinizi göremedik. 

Bedel ödeyen ve ödeyecek olanların sırtından iktidara gelme hayalleri kurup durdunuz. 
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Hayal dünyasında gezinmekten yorulmadınız mı? 

Gördüğünüz gibi, şimdi sizi iktidara getirmek için kimse bedel ödemeye yanaşmıyor… 

Kabarttığınız faturayı kendiniz ödeyeceksiniz… 

*** 

Duyduk ki, MEB, TÜİK gibi resmi kurumların kapısını aşındırmayı bıraktınız. 

Artık SADAT gibi özel şirketlerin kapısına “çıkartma” yapacakmışsınız. 

Anlaşılan “elektrik faturası ödememe” gibi boş işlerle uğraşmaktan bıkmadınız… 

Güncel olmayan işlerden “gündem yaratmak” sizin işiniz mi? 

Hayırdır?! 

Ne yapmaya çalışıyorsunuz? 

Size bu aklı kimler verdi? 

Yoksa Okyanus ötesinden Biden’in sesini mi işittiniz?.. 

*** 

Resmi internet sitesine göz attık: 

SADAT, “güvenlik ve savunma” konularında danışmanlık hizmeti veren bir anonim 

şirketmiş. 

Kurucuları, ortakları ve faaliyet alanları Sicil Gazetesinde yayınlanmış. 

Daha çok da yurt dışında hizmet veriyormuş. 

Libya’da ve Suriye’de de hizmetlerinden yararlanılmış. 

Tıpkı Rusya’nın VAGNER’i; ABD/AB’nin PKK/YPG’si gibi “paramiliter” bir yapıymış 

diyorsunuz. 

Olsun, derdi bizi mi almış! 

Yabancılar, “paramiliter” (yarı askeri) yapı, “güç, işlev ve örgütlenme olarak askeri, 

ancak düzensiz gönüllülerden oluşan devletçe desteklenen kuruluşlar”a diyorlar. 

Kılıçdaroğlu da diyor ki: 

Kısaltılmış adı SADAT olan şirket, ulusal hukukumuza göre yasal değil, uluslararası hukuka 

göre de hukuk dışıdır, “paramiliter” bir yapıdır! 

Pek doğru bir tanımlama değil de bir an için “doğru” kabul edelim!.. 

Peki, VAGNER ile YPG “paramiliter” değiller mi?.. 
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Onlar için neden bir şey diyemediniz! 

Devletlerin “gizli servisleri” ve bu servislerin kontrolü altında böyle “yapı”ları her zaman 

vardı ve olacaktır da. 

Aklın bu kadarına yetmiyor olabilir. 

Sana ne oluyor anlamadık, kimin adınadır üstünü başını parçalaman; derdin nedir? 

Bu sızlanmanın Türk halkı adına olmadığı kesin? 

Dersin, o konulara kadar çıkmış olamaz?.. 

*** 

Bay Kemal diyor ki: 

SADAT’ın kurucusu, bir dönem Cumhurbaşkanının danışmanlığını yapmış, dolaysıyla 

AKP’ye yakın bir şirkettir. 

Hatta, harp okullarının kapatılması fikrinin sahibi de onlarmış. 

Bu kadarla kalsa iyi, TSK’ya personel alımlarında görev almışlar. 

Bu yüzden de “paramiliter” olan bu yapı, önümüzdeki seçimlere müdahale edebilirmiş! 

Bay Kemal; 

Uyan da balığa gidelim, Üsküdar’da sabah olmuş… 

Y-CHP de dahil, Reis’e yakın olmayan kuruluş kaldı mı?.. 

*** 

İyi dinle, burası önemlidir: 

O dediğin işlerin yapılması için AKP’nin “paramiliter” güçlere ve “AKP Gençlik Kolları”na 

ihtiyacı yoktur. 

Olamaz da! 

Zira senin o çok korktuğun AKP’nin; “silâhlı ve sopalı” adamları, buharlaşıp uçmadılar; her 

istendiğinde dışarı çıkabilirler… 

*** 

Kaldı ki, AKP 20 yılda, özellikle de 15 Temmuz’dan sonra devletin bütün 

organlarında kadrolaşmıştır. 

Sen Yeni Kapı Mitinginden sonra, firar edip karşı tarafa geçince; Emniyet’te, MİT’te ve 

TSK’da sana bilgi verecek bir tek sempatizanın dahi kalmamıştır. 

Dolaysıyla seni SADAT kapılarında oyalayanlar, karşı tarafın adamlarıdır! 
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Bu kadarına bile kafan basmıyor. 

Plânladıkları nedir bilmiyorum? 

Bu aşamada onların “hesaplarını” anlamak çok kolay olmayabilir… 

Fakat, faka bastırıldığına şüphe yok; kabul et ve özür dile… 

Hatta çekil ve git… 

*** 

Aslında dürüst insanlar için böyle anlar, tam da konuşma zamanıdır. 

Kimler sana ne diyorlar da ikide bir sokaklara düşüyorsun, anlat bilelim artık. 

Aklınca bazı tehlikeleri seziyor ve “ön alıyorsun” öyle mi? 

SADAT, tarif ettiğin gibi bir örgütse eğer; seçimlere müdahale etmesini, onu “deşifre” 

ederek önleyemezsin; aksine daha da büyür halkın gözünde… 

Korkutucu bir örgüt haline dönüşür! 

“Tek adam rejimi”ne dahi senin bu akılsızlığın yüzünden geçmedik mi? 

Aynı zarf içerisindeki üç pusuladan ikisini geçerli, birini geçersiz sayan YSK’ya, “çete” dedin 

de ne oldu? 

Çeteyi deşifre ettin mi Bay Kemal? 

Ön alabildin mi seçim hilelerine? 

Sonuç nedir? 

Kocaman bir hiç. 

Atı alanın Üsküdar’ı geçmesini engelleyebildin mi?.. 

*** 

Halkı korkutarak ne yapmaya çalışıyorsun, Bay Kemal. 

AKP’ye teslim olmamızı mı istiyorsunuz? 

Bu gidişle açlıktan teslim olacak gibiyiz. 

SADAT veya daha sonra ortaya çıkacak benzer örgütleri, bugünden “deşifre” ederek etkisiz 

hale getirebileceğinizi mi düşünüyorsunuz? 

Yasalara göre kurulmuş ve halihazırda faaliyette olan bir özel şirkete karşı yapılan bu 

“çıkartma” suçtur. 

Bu kadarını da akıl edemiyor musun? 
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Yanındaki “hukukçular” gelecek seçimlerde aday gösterilmek için susuyorlar! 

Bir özel hukuk tüzel kişisini hedef gösteriyorsun ha!.. 

Bu aşamadan sonra, elindeki tüm bilgi ve belgeleri önce Cumhuriyet Başsavcılığı, ardından 

da kamuoyu ile paylaşmak zorundasın… 

*** 

Bunu yapmaz ya da yapamazsan, eyleminin altında kalırsın, hiç kuşkun olmasın… 

Sahi: 

AKP’nin sokaktaki “silâhlı ve sopalı adamları” ne oldu? 

SADAT’ta mı istihdam ediliyorlar, yoksa Devletin güvenlik güçleri arasına mı katıldılar? 

Bu sorulara, sadece cevap vermek yetmiyor Bay Kemal. 

Ne gibi önlemler aldığınızı/alacağınızı da açıklayacaksınız. 

Boş laflara karnımız tok!.. 

İkna edici olacaksın… 

*** 

Bana göre, AKP’nin SADAT gibi şirketlere ihtiyacı yoktur ve olamaz da. 

Tıpkı Halk Partililerin Bay Kemal ve adamlarına ihtiyacı olmadığı gibi. 

Devletin güvenlik güçlerini FETÖ’den temizledikten sonra, Y-CHP “liyakat” edebiyatı 

yaparken, AKP “mülakat”ı yöneterek Devletin boş kadrolarını doldurdu. 

Dolaysıyla Devlete rağmen, SADAT gibi kuruluşlar sokaklarda terör estiremezler, seçim 

sonuçlarını da etkileyemezler. 

Onlara iktidarın ihtiyacı yoktur! 

Olası seçim yenilgilere karşı, bugünden böyle mazeretler üretenler, sorumluluklarını hiçbir 

şekilde azaltamazlar. 

İddialar kısmen doğru bile olsa, bu tür örgütleri “deşifre” etmekle, yapacaklarını 

engelleyemezsiniz… 

*** 

SONUÇ: 

Y-CHP’nin halka doğru önderlik yapamadığı defalarca kanıtlanmıştır… 

CHP’yi işgalcilerden kurtarmadan, AKP’den kurtulmanın da imkânsız olduğu anlaşılmıştır. 
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Halkın partisini işgal ederek, yıllardır gereksiz işlerle gündemini meşgul edenlerin, 6’lı 

masaya “akıl hocalığı” yapması ciddi ölçüde riske girmiştir… 

Umarız ki, aklı başında birileri, o masadaki yönetimi ele alırlar. 

Diyebiliriz ki: 

Bay Kemal’in kimseyle tartışmadan, kimseye danışmadan; bir telefon talimatı ile 

arkadaşlarını peşine takıp, özel şirketlerin kapısında “artistlik” yapmıştır. 

Bu durum CHP’nin kurumsal kimliğine hiç yakışmamıştır… 

Kılıçdaroğlu’nun bildiği bir şeyler varsa, bunları öncelikle “6’lı masa”daki ortakları ile 

paylaşması gerekirdi. 

Siyasi ahlak bunu dayatır. 

Atılacak adımları ve (varsa) alınacak önlemleri “ittifak”ın birlikte 

KARARLAŞTIRMALARI şarttır… 

Y-CHP’ye “siyasi itibar” sağlamak için “6’lı masa”yı yok saymak, onları “figüran” yerine 

koymak, en hafif tabiri ile nezaketsizliktir… 

Bana göre ise terbiyesizliktir… 
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“ŞÜKÜR SANA EY ŞEKÛR”!.. 

Kim ne derse desin, son günlerin gündemini Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit 

Özdağ belirliyor: 

Sığınmacılar sorununa el attı: 

Vatandaş açlıktan kırılırken; yabancılara uluslararası fonlardan gelen para 3,5 milyar Avro 

civarında kalırken, bütçeden aktarılan paranın 100 milyar doları aştığını kamuoyu ile 

paylaştı. 

Reis’in karşısına çıkacak adayı da belirledi: 

Erdoğan’ı yenebilecek en uygun aday, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tır 

dedi… 

*** 

Özdağ, sığınmacılar sorununu kısa bir film ile gündeme taşıyınca olanlar oldu: 

Filmi izleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kendini kaybetti; açtı ağzını yumdu gözünü…1 

Ne anlama geliyorsa artık; Özdağ Hocaya: 

“Hayvandan aşağı” ifadesini kullandı, “Soros çocuğusun” dedi!.. 

 
1 https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/umit-ozdagdan-suleyman-soyluya-saat-11-00de-erkeksen-orada-

bekle-7117325/ 

https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/umit-ozdagdan-suleyman-soyluya-saat-11-00de-erkeksen-orada-bekle-7117325/
https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/umit-ozdagdan-suleyman-soyluya-saat-11-00de-erkeksen-orada-bekle-7117325/
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(Eski MHP Milletvekili Sinan Ogan “Soros çocuğu” nedeniyle dava açacağını söyledi. 

“İnsanların annesine dil uzatacak kadar kimse alçalmamalıdır” dedi…2 Bu açıklamadan 

anlaşılıyor ki bu sözcük “sövme” anlamında kullanıldı…) 

*** 

Haliyle tartışma da çığırından çıktı. 

Siyaset yerlerde sürünüyor şimdi… 

İş öyle bir noktaya geldi ki, Özdağ Soylu’yu Bakanlığın önününde düelloya davet etti: 

“ Saat 11.00’de erkeksen orada bekle” diyerek meydan okudu… 

Soylu, Özdağ’ın bu hamlesini “hayvan izleme aracı” ile karşıladı…3 

Keşke bunların hiçbiri yaşanmasaydı. 

Dünya aleme rezil olduk! 

O bakımdan bu düzeysiz polemikleri hızla geçiyorum. 

“Kim, kime ne dedi; diğeri ne cevap verdi” sorusunu merak edenler, dipnottaki bağlantıları 

açıp okusunlar… 

Bugünleri görecek yerde, yer yarılsaydı da içerisine girseydik, diyeceklerine bahse girerim… 

*** 

Siyasi iktidarı fena halde kızdıran “Sessiz İstila”4 filmi oldu. 

Filmde; resmi rakamlara göre sayıları 3,5 milyondan 200 bin fazla, kimilerine göre ise 8 

milyondan daha çok olan sığınmacıların, yakın gelecekte ortaya çıkartacağı sorunlara vurgu 

yapıyor.5 

Ümit Özdağ, bu kısa film nedeniyle önce gözaltına alınıp, sonra serbest bırakılan gazeteci 

Hande Karacasu’ya, “filmi ben sipariş ettim” diyerek sahip çıktı. 

Karacasu, ilk gün bir milyondan fazla kişi tarafından izlenen filmi neden yaptıklarını 

kamuoyuna açıkladı…6 

 
2 https://www.toplumsal.com.tr/gundem/akp-li-vekilin-kardesi-hidirellez-kutlamalarinda-bicaklandi-

h84984.html 

3 https://halktv.com.tr/gundem/devletin-resmi-araciyla-hakaret-soylu-ozdag-icin-hayvan-izleme-araci-bekletti-

675578h 

4 https://www.youtube.com/watch?v=v3210mOxqPw 

5 https://www.aa.com.tr/tr/politika/ismail-catakli-2017-yilindan-bu-tarafa-turkiyede-gecici-koruma-altindaki-

suriyeli-sayisi-hemen-hemen-ayni/2581121 
6 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/sessiz-istila-filminin-yapimcisi-hande-karacasu-konustu-1932700 

https://www.toplumsal.com.tr/gundem/akp-li-vekilin-kardesi-hidirellez-kutlamalarinda-bicaklandi-h84984.html
https://www.toplumsal.com.tr/gundem/akp-li-vekilin-kardesi-hidirellez-kutlamalarinda-bicaklandi-h84984.html
https://halktv.com.tr/gundem/devletin-resmi-araciyla-hakaret-soylu-ozdag-icin-hayvan-izleme-araci-bekletti-675578h
https://halktv.com.tr/gundem/devletin-resmi-araciyla-hakaret-soylu-ozdag-icin-hayvan-izleme-araci-bekletti-675578h
https://www.youtube.com/watch?v=v3210mOxqPw
https://www.aa.com.tr/tr/politika/ismail-catakli-2017-yilindan-bu-tarafa-turkiyede-gecici-koruma-altindaki-suriyeli-sayisi-hemen-hemen-ayni/2581121
https://www.aa.com.tr/tr/politika/ismail-catakli-2017-yilindan-bu-tarafa-turkiyede-gecici-koruma-altindaki-suriyeli-sayisi-hemen-hemen-ayni/2581121
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/sessiz-istila-filminin-yapimcisi-hande-karacasu-konustu-1932700
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*** 

Ben bu yazıda başka bir konuya değinmek istiyorum. 

Süleyman Soylu bir televizyon kanalında: 

“Fabrikanda Suriyeliyi çalıştır, sömür, sigortasını yaptırma. Sonra ayak ayak üstüne 

at, ‘Ne olacak bu Suriyelilerin hali’ de. Bir milyon insan gidecek. Kim isyan edecek 

biliyor musun? O iş sahipleri” dedi… 7 

Soylu, iş insanlarının bir dikkatini çekti! 

Sözleri, bir anlamda “aba altından sopa göstermek” de sayılır. 

İçişleri Bakanı, devletin çaresiz kaldığı çok önemli bir konuyu, şimdilik görmezden 

geldiklerini itiraf etmiş oldu: 

Suriyeliler; sigortasız çalıştırılıyor ve sömürülüyorlar… 

Günaydın efendim; günaydın Sayın Bakan!.. 

*** 

Bu nedenledir ki: 

Vatandaşlığın dahi parayla satıldığı Cehenneme çevirdiğiniz bu Cennet Vatanda, iki 

üniversite mezunu gençler bile iş bulamıyorlar. 

Can güvenlikleri olmadığı için Türkiye’ye sığınan ve açlık sorunuyla karşı karşıya 

bulundukları için de en kötü koşullarda çalışmayı kabul etmek zorunda kalan sığınmacılarla, 

işsiz vatandaşlarımızın rekabet etmesi artık mümkün mü?! 

İşsizliğin her geçen gün biraz daha artmasının nedeni, yeni istihdam 

alanlarının açılmaması yanında, bir de bu sığınmacılar sorunu değil mi? 

İçişleri Bakanı yalın gerçeği sonunda söyledi işte. 

Sıra bizde: 

İktidar olmak, sorunlara çözüm üretmeyi dayatır; bakanlık koltukları sızlanma yerleri 

değillerdir diyebiliriz ama kim dinler. 

Adın ne Reşit, sen söyle sen işit! 

Anlaşılıyor ki, sığınmacılar sorunu her geçen gün yeni sorunlar üreterek, bir süre daha 

kamuoyunu meşgul edecek… 

*** 

 
7 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/suleyman-soylunun-suriyeliler-gidince-once-o-is-adamlari-isyan-

edecek-sozlerine-chpden-sert-tepki-1933076 

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/suleyman-soylunun-suriyeliler-gidince-once-o-is-adamlari-isyan-edecek-sozlerine-chpden-sert-tepki-1933076
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/suleyman-soylunun-suriyeliler-gidince-once-o-is-adamlari-isyan-edecek-sozlerine-chpden-sert-tepki-1933076
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İşin ilginç yanı, Devlet yakın gelecekte yaşanacak diğer sorunlara çözüm üretmek bir yana, 

yaşanmakta olan sorunlar karşısında çaresiz kalmıştır. 

Eski Çalışma Bakanı şimdiki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sözleri, acı ama gerçektir. 

Ve dahi soylu bir itiraftır: 

Ona göre de siyasi iktidar, sığınmacıların ortaya çıkarttığı sorun karşısında, yürürlükteki 

mevzuatı askıya almıştır. 

Bakın, burası çok önemlidir! 

Soylu’nun itiraf ettiği bu gerçekliğin tercümesini veriyorum: 

Ülkemizde Devletin bilgisi içerisinde, kayıt dışı-kaçak işçi çalıştırılmaktadır… 

*** 

Oysa, mevzuatımıza göre: 

Kayıt dışı sigortalılığın, SGK denetmen veya müfettişlerince ya da polis-jandarma denetimi 

ile tespiti halinde; 

Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi verilmediği için sigortalı başına 10.008.00 TL; ayrıca 

verilmeyen her aylık SGK Beyannamesi için sigortalı başına 10.008.00 TL idari para 

cezası uygulanması gerekiyor.8 

Kayıt dışı çaltırılan Suriyelilerin sayısını bu rakamlarla çarpın. 

Siyasi iktidar o kadar parayı iş insanlarımızdan toplamaktan vazgeçmiştir!.. 

Hem de bu dönemde!.. 

*** 

Reis’in BOP Eşbaşkanlığı döneminde; Suriye sınırındaki mayınların temizlenmesi; 

sığınmacıların sınırlarımızdan kontrolsüz bir şekilde girmesi; Suriye Ordusundan kaçan 

subayların “Özgür Suriye Ordusu” çatısı altında tutulmaları, eğitilip-donatılmaları; 

sığınmacılar için uluslararası kurumlardan gelecek yardımlara tav olunması ve bu yüzden 

gerekli önlemlerin zamanında alınamamış olması konuları, beni aştığı için onlara girecek 

değilim. 

Ben İçişleri Bakanına güvenmek ve onun sözlerine inanmak durumundayım. 

O ne diyorsa, gerçek de odur. 

Özetle ne demişti: 

 
8 https://sgkbilgisi.com/sgk-idari-para-cezalari/ 

https://sgkbilgisi.com/sgk-idari-para-cezalari/
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Türkiye Cumhuriyeti’nde kaçak işçi çalıştırılıyor ve biz bunlara karşı bir şey 

yapamıyor; yasaları uygulayamıyoruz!.. 

!.. 

*** 

Ben de bu ülkenin hak ve yükümlülük sahibi özgür bir yurttaşı olarak diyorum ki: 

Ama iktidardasınız, iktidar olan sizsiniz, sorunu çözmek de sizin görevinizdir. 

Çözün o zaman… 

Muhacir-ensar9 kıssası ile bu işin içerisinden sıyrılamazsınız. 

Her sıkıştığınızda; “tek parti dönemini” eleştirmeyi; “CeHaPe zihniyeti”ni karalamayı bırakın 

artık. 

Her olumsuzluğun kökünü dışarıda aramayın!.. 

Samimi eleştirileri “provokatörlük” olarak yaftalamayın. 

Dönüp biraz da kendinize bakın. 

Millet yalanlarınızı artık yemiyor! 

Din ve dince kutsal olan değerleri kötü siyasetinizi örtmek için kullanmayın. 

Diyanet İşleri Başkanlığına da “Şükür Hutbesi” 10 hazırlatma yerine, çıplak gerçeklerle 

yüzleşmeye başlayın… 

Zira: 

Vakit sizin için de giderek daralıyor! 

Masal dinlemekten bıktık, usandık… 

Yetti artık…  

 
9 https://islamansiklopedisi.org.tr/ensar 

10 https://www.diyanet.gov.tr/tr-TR/Kurumsal/Detay/33446/cuma-hutbesi-sukur-sana-ey-sekr 

https://islamansiklopedisi.org.tr/ensar
https://www.diyanet.gov.tr/tr-TR/Kurumsal/Detay/33446/cuma-hutbesi-sukur-sana-ey-sekr
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“GEZİ DAVASI”NDA İLKBAHAR GEZİNTİSİ!.. 

Giriş: 

Az da olsa işim gereği katil savunduğum olmuştur. 

Gün geldi hırsız savundum! 

Ahlâksız birinin avukatlığını yaptığım da doğrudur… 

Ama en çok da masumları savundum… 

(Ne demek istediğimi anladığınızdan yüzde bin eminim; yine de parantez içerisinde küçük bir 

açıklama yapmam gerektiğini düşünüyorum: Cinayeti, hırsızlığı veya ahlaksızlığı hiçbir zaman 

savunmadım ve savunmuyorum. Böyle suçları işleyenleri savunmak adaletin gerçekleşmesi için 

zorunludur. Aksi halde “adli hatalar” sonucu ne canlar yanardı.) 

*** 

Görünüşte kişiler olsa da biz avukatlar, aslında her davada “adaleti” savunuruz. 

Kimse “hak ettiğinden fazla” ceza almasın diye çalışırız. 

Yani “adaletin yerini bulması içindir” çabalarımız… 

Tarih boyunca bütün meslektaşlarımın yaptığı görevi budur. 

Çünkü “adalet” her dönemde, herkesin ortak değeridir, insanlığın vazgeçilmezidir. 
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Gün gelir herkese lâzım olur… 

*** 

Yaşamak için “adalet”; hava kadar, su kadar değerli ve önemlidir… 

O halde: 

Her kim “adalet”i ortadan kaldırmaya çalışır, adalet terazisini bozar veya adaletsizliğe göz 

yumarsa ona karşı topluca mücadele etmek gerekir. 

Zira koruduğumuz değer, bizimdir ve tüm insanlığın olmazsa olmazdır. 

Bu bağlamda “adaleti yerine getirme” görevini ifa ederken; mağdurun kimliğine, inancına, 

uyruğuna, mesleğine ve bunun gibi hiçbir özelliğine bakılmaz/bakılmamalıdır… 

Hukukta subjektifliğin yeri yoktur; hukukçular işlerini yaparken duygusal davranmazlar… 

*** 

Bu yönümle övünüyorum: 

Tüm meslek yaşamım boyunca hep “hukukun üstünlüğü”’nü savunageldim. 

Bu kutsal görevi yerine getirirken, bir gün SOROS’CU1 Osman Kavala’yı da savunmak 

zorunda kalacağım hiç aklıma gelmezdi. 

O da oldu, sorun etmiyorum!.. 

Diyeceğim o ki: 

Yasalar, adil olsunlar ve herkes için eşit uygulansınlar; kimseye bir ayrıcalık yapılmasın… 

Bu ilkeler için görev düştüğünde, iki elimiz kanda da olsa; ara verip, adaleti yerine getirmek 

için elimizden geleni yapmaya koşuyoruz/koşacağız. 

Zira devletin temeli olan “adalet” yok edilince, ortada devlet de kalmaz… 

Devletin hangi zorluklarla kurulup bu aşamaya geldiğini asla akıldan çıkartmamalıyız… 

 
1 George Soros, kitlesel halk hareketlerinin ardında olmakla suçlanan Macar asıllı ABD vatandaşı iş insanıdır. 

Haziran 2020’de de ABD’deki ırkçılık karşıtı protestoları da örgütlemekten 
suçlanmıştır.(https://tr.euronews.com/…/toplumsal-gosterilerde-komplo… ) 
“Can Paker, 1999 yılında tanıştığı George Soros’la 2001 yılında ortak hareket etme kararı aldı.(…) 2001 
yılında TESEV’e destek vermeye başlayan George Soros, Can Paker’den Türkiye’de Açık Toplum Enstitüsü’nü 
kurarak başına geçmesini istemişti. İshak Alaton ve Osman Kavala da bu süreçte Paker’in yanında yer 
almışlardır.” 
(https://odatv4.com/…/sorosun-turkiyedeki-fedaisi-kim… ) 
TESEV’in mütevelli heyeti arasında (183. sırada) Kemal Kılıçdaroğluda bulunmaktadır. 
(https://www.tesev.org.tr/wp-content/uploads/Vakif_Senedi.pdf) 
Sorosçu olmak, suçlu olmak için yeterli kanıt kabul edilmiyor. Öyle olsaydı, TESEV’in mütevelli heyetinde yer 
alan Kılıçdaroğlu hakkında da işlem yapılırdı. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2021%2F10%2F26%2Ftoplumsal-gosterilerde-komplo-teorilerinin-vazgecilmezi-george-soros-kimdir%3Ffbclid%3DIwAR0rpbjkixllTkzZdmKeuiVJ9xpwKFWWPMfRPZmK3w424tGNvC1g7iFRFiE&h=AT2frvlQ8W9JZRxciwKDAoWTiF5t2NZIirj9bARyAoJuoV4y264noW05-HFPj3M8izQOcOnBtk0TnDeAH7rxWtm0xPq7o2My-Xe_tBzTtY9Zq67IQidRnvyNbQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT08Kmt_BDpKQ-R0w6aXQB51IThhy5cL2fX5DkoVrcX6ErErLuKE8S-2wDSWE_oWvFUu4MLMO5fRSgIWLDbCT1hMS2B76Qjzcya3fJfU5ManPko0rjeW8JrKcgI7C059dP0U8Qh7VgtlZTtHofHr2S3OqLfJ57WbKFw
https://odatv4.com/guncel/sorosun-turkiyedeki-fedaisi-kim-cikti-25021938-156602?fbclid=IwAR3ibJFLbmF8PUVk2Xmd0yPPB6c2ZYZmDUVSoLkyawgJswWS1hrX8S6uiFc
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.tesev.org.tr%2Fwp-content%2Fuploads%2FVakif_Senedi.pdf%3Ffbclid%3DIwAR1KQEonYwR0Feokt4KSNZrUkw2FmYBKf1859NhvHAlQMOWaDQYjDSguSh4&h=AT2Uj2llNw4BsjSDOPIobNDoCCQqny0nVT8XVGbHeh0Je9ClVZjuUIptML9VVZQwUkPnvlffol70va36Y1J8_uEKhY9sDrdPzlVXR0elRajJqBd_2u8HCD3rIA&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT08Kmt_BDpKQ-R0w6aXQB51IThhy5cL2fX5DkoVrcX6ErErLuKE8S-2wDSWE_oWvFUu4MLMO5fRSgIWLDbCT1hMS2B76Qjzcya3fJfU5ManPko0rjeW8JrKcgI7C059dP0U8Qh7VgtlZTtHofHr2S3OqLfJ57WbKFw
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*** 

Gelişim: 

Gelişmeler hiç de iyi gitmiyor: 

Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı, bu ülkenin “bağımsız ve tarafsız” 

mahkemelerinde yargılanmakta olan SOROS’CU bir iş insanı Osman Kavala için: 

“George Soros’un Türkiye ayağını beraat ettirmeye kalktılar”2 dedi… 

Bu ifadeden ne anlıyorsunuz bilmiyorum. 

Ben ne anladığımı söylüyorum: 

SOROSÇU Osman Kavala’nın zaten mahkum olması gerekirdi… 

*** 

İşte zurnanın “zırt” ettiği yer burasıdır. 

Bu sözler, bir anlamda yargılama makamlarına verilmiş “talimat”3 gibidir. 

Hadi diyelim ki, “talimat” sözcüğü biraz ağır kaçıyor; bu ifade AKP’den kopup gelen yargıçlar 

için “telkin”4 olarak anlaşılmaz mı? 

Tamam, “telkin”i de geçelim. 

“Tavsiye”5 niteliğindeki bu ifadeleri sarf eden kişi, sokakta yürüyen sıradan biri değil ki!.. 

Yasamayı, yargıyı ve yürütmeyi elinde bulunduran tek adamdır… 

Bu ülkenin Cumhurbaşkanıdır… 

*** 

Şimdi ne söyleyeceğime kulak verin. 

Osman Kavala ile ilgili yargılama bitmedi: 

Yerel Mahkeme kararı Bölge Adliye Mahkemesinde İSTİNAF edilecektir mutlaka. 

Dahası var; karar ONANİRSA bu defa TEMYİZ için Yargıtay’a gidecek. 

O kadarla bitmiyor; Kavala’nın Anayasa Mahkemesine “BİREYSEL BAŞVURU” hakkı da 

vardır. 

 
2  https://www.dw.com/…/erdo%C4%9Fan-sorosun-t…/a-52429748 

3 Talimat vermek, üst düzeyde bulunan biri, yaptıracağı işle ilgili olarak görüşünü belirtmek. 

4 Telkin, bir duyguyu, bir düşünceyi aşılama. 

5 Tavsiye, bir şeyin yapılmasını veya yapılmamasını öğütlemek, salık vermek. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.dw.com%2Ftr%2Ferdo%25C4%259Fan-sorosun-t%25C3%25BCrkiye-aya%25C4%259F%25C4%25B1n%25C4%25B1-beraat-ettirmeye-kalkt%25C4%25B1lar%2Fa-52429748%3Ffbclid%3DIwAR2hZrqA4DOoEy0WWg3Xzxc_y_Sbllc5hr68zaLzpOJn5IuF2XfrpWBSZLA&h=AT0_6jugmGYfXzh8L8vmQtP6UjI_9Au0vneA9VyEXsdjwoM09f7lXcwnYcpnFmlmLEqEhhwGxFGuvwg8lABfpMgXdwi3GdoiH0z_dNs4OtGrF9PKA3QlXr-_qA&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT08Kmt_BDpKQ-R0w6aXQB51IThhy5cL2fX5DkoVrcX6ErErLuKE8S-2wDSWE_oWvFUu4MLMO5fRSgIWLDbCT1hMS2B76Qjzcya3fJfU5ManPko0rjeW8JrKcgI7C059dP0U8Qh7VgtlZTtHofHr2S3OqLfJ57WbKFw
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Ve nihayet; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde altına devlet olarak imza koyduğumuz 

Sözleşme ve ek sözleşmelerin ihlal edildiği iddiaları ile BAŞVURU hakkını da kullanılabilir. 

Bütün bu süreç “yargılama safhası”nı ifade ediyor. 

“Görülmekte olan dava” ifadesi de esasen bu süreci anlatır… 

*** 

Görülmekte olan bir dava varsa, devletin “egemenlik yetkisi”nin bir kısmını kullanan 

Yasama organında, o davayı etkileyecek şekilde “yasama yetkisi” kullanamaz! 

Yasama yetkisi şöyle dursun, görülmekte olan bir dava hakkında “beyanda” dahi 

bulunulamaz! 

Kural, tam olarak şöyledir: 

“Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması 

ile ilgili 

soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz.”6 

*** 

Bu konu ile ilgili kurallar sadece bu kadar değildir elbette: 

Anayasa Madde 138/2: 

“Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılamasında mahkemeler ve 

hakimlere talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye telkinde bulunamaz.. ”7 

hükmünü amirdir. 

Son derece açık değil mi?… 

*** 

Devam edelim: 

Türk Ceza Kanununda da bu konu ile ilgili hüküm vardır: 

Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçu, ilk kez 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu m. 

288’de “Bir olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma veya kovuşturma kesin hükümle 

sonuçlanıncaya kadar, savcı, hâkim, mahkeme, bilirkişi veya tanıkları etkilemek 

amacıyla alenen sözlü veya yazılı beyanda bulunan kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis 

cezası ile cezalandırılır.” şeklinde düzenlenmişti. 

6352 sayılı Kanun ile bu suç değişikliğe uğramıştır: 

 
6 https://www5.tbmm.gov.tr/…/c006/b028/tbmm230060280442.pdf 

7 https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.2709.pdf 

https://www5.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/TBMM/d23/c006/b028/tbmm230060280442.pdf?fbclid=IwAR0py8k9-S_0mJU4k1Zl4X60vS9NEymznGhFqx4fGLO15IIuPGm5PxwLE0E
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.mevzuat.gov.tr%2Fmevzuatmetin%2F1.5.2709.pdf%3Ffbclid%3DIwAR18K9rVYNS7sLNJEd9ay-4gn7AYLmsYzKW24u2t4tznc812U6ejxaYMwCE&h=AT0qsnFJu28sBESeAJrQZ9KOZIrIpvyhb97igKeFtruwui5wGEr1SrCfvOxXRXK25dAxdbi8MBiBZKO8Ko5WLJ8FR-OgXtogCTdU51fTohUhBXGT1vOnJ3swBQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT08Kmt_BDpKQ-R0w6aXQB51IThhy5cL2fX5DkoVrcX6ErErLuKE8S-2wDSWE_oWvFUu4MLMO5fRSgIWLDbCT1hMS2B76Qjzcya3fJfU5ManPko0rjeW8JrKcgI7C059dP0U8Qh7VgtlZTtHofHr2S3OqLfJ57WbKFw
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“Görülmekte olan bir davada veya yapılmakta olan bir soruşturmada, hukuka 

aykırı bir karar vermesi veya bir işlem tesis etmesi ya da gerçeğe aykırı beyanda 

bulunması için, yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı hukuka aykırı olarak 

etkilemek amacıyla alenen sözlü veya yazılı beyanda bulunan kişi, elli günden az 

olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılır.”8 

Hapis cezası, 50 günden az olmamak üzere adli para cezasına düşürülmüştür! 

Hangi ihtiyaçtan doğdu bu değişiklik acaba?.. 

*** 

“Sanığı suçlu göstererek, hâkimde onun suçlu olduğu kanaatini uyandırmave bu 

şekilde onun hakkında haksız bir mahkûmiyet kararı verilmesini sağlamaya yönelik 

fiiller, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçunu oluşturmanın yanı sıra suçsuzluk 

karinesini de ihlâl ederler.”9 

En küçük bir kuşkuya yer vermeyecek şekilde Sayın Cumhurbaşkanının yukarıdaki 

sözlerinin Anayasa ihlali olduğunu söylemek mümkündür. 

“Anayasa Mahkemesi kararlarına uymamaya, saygı da duymamaya” itiraz 

etmeyenler/edemeyenler, Anayasanın bir defa çiğnenmesine suskun kalabilirler. 

“Bir kereden bir şey olmaz” dahi diyebilirler. 

Biz hukukçular ise böyle bir şeyi görmezden gelemeyiz… 

Meslek ahlakımız buna engel teşkil eder. 

Gördüğümüzü dosdoğru söylemek zorundayız… 

*** 

Sonuç: 

Gezi Davası kararını eleştirmek için gerekçeli kararı beklemeye gerek kalmadı. 

Sonuç açık seçik ortadadır. 

Hukuki değerlendirmem bu kadardır… 

Gelelim neticeye: 

Beklediğiniz gibi “Faiz sebep, enflasyon neticedir” diyecek değilim. 

 
8 ADİL YARGILAMAYI ETKİLEMEYE TEŞEBBÜS (makale) 

http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2014-111-1360 

9 YARGI BAĞIMSIZLIĞINI SAĞLAMA (makale) 

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/397668 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ftbbdergisi.barobirlik.org.tr%2Fm2014-111-1360%3Ffbclid%3DIwAR1QnNFyGmAO2BJ9Ml7q1rbW5SuuI_dgEpLJj5N7sDOYuaqbGFys-zh8FT0&h=AT18-Wr2NI1D7bB8sfXmM339HLKNVoUt6UpC2bBEcQdKISgDa0Coyk9B1Dy8JF1arfWU1hJPHSTTNlypNqq2guKzRS63QHN_c-BqF3fu_XYGi8kvTHNub6kMOw&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT08Kmt_BDpKQ-R0w6aXQB51IThhy5cL2fX5DkoVrcX6ErErLuKE8S-2wDSWE_oWvFUu4MLMO5fRSgIWLDbCT1hMS2B76Qjzcya3fJfU5ManPko0rjeW8JrKcgI7C059dP0U8Qh7VgtlZTtHofHr2S3OqLfJ57WbKFw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdergipark.org.tr%2Ftr%2Fdownload%2Farticle-file%2F397668%3Ffbclid%3DIwAR0rpbjkixllTkzZdmKeuiVJ9xpwKFWWPMfRPZmK3w424tGNvC1g7iFRFiE&h=AT2nfyFkoSpnSkrIIEYMJVXWCiXonMUTGwHHQMIUaNVOaz99LN8Du7IrWsP00s1mVZFnodvdj0MpuRdWmGfk7Jyk0a_vGOui-wsdfJWQ35ZskD8vRHKw-eapDw&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT08Kmt_BDpKQ-R0w6aXQB51IThhy5cL2fX5DkoVrcX6ErErLuKE8S-2wDSWE_oWvFUu4MLMO5fRSgIWLDbCT1hMS2B76Qjzcya3fJfU5ManPko0rjeW8JrKcgI7C059dP0U8Qh7VgtlZTtHofHr2S3OqLfJ57WbKFw
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Bu defa; “Reis, bir kez daha gündemi belirledi” diyorum. 

Bana göre; Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde en kolay yeneceği10 rakibinin sahaya çıkması 

için bu hamleyi yapmıştır. 

Nasıl olsa Gezi Kararı, İstinaf’tan veya Yargıtay’dan bozulup geri gelecek ve bu tartışmalar 

kısa sürede unutulup gidecektir. 

Reis’in taammüden yarattığı bu “tam kanunsuzluk” ortamında, kendine güveni artan Y-

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylığını ilân etmek zorunda kalabilir diye 

düşünüldüğünü sanıyorum. 

Nitekim, beklendiği gibi de olmuştur: 

Bay Kemal, “Ya bana katılın ya yolumdan çekilin” diyerek adaylığını açıklamıştır.11 

6 ayaklı ceviz masadan da bir itiraz gelmediğine göre, Reis’in plânı tıkır tıkır işliyor 

demektir… 

Öyle bir noktaya geldi ki, Erdoğan’ın karşısına Kılıçdaroğlu çıkacak… 

Bize gelince: 

Bir dönem daha Reis’e katlanabilir miyiz, onu bilmiyorum işte!.. 

Siyasi yorumum da böyledir… 

 
10 Erdoğan için en kolay rakibin Kılıçdaroğlu olduğu 11 seçim yenilgisiyle kanıtlanmıştır. Kılıçdaroğlu 

Cumhurbaşkanı adayı olarak Erdoğan’ın karşısına çıktığında karşısına şu kamburları kesinlikle konulacaktır: Y-
CHP’nin PKK/HDP, FETÖ, TESEV ilişkileri; Dersim İsyanının bastırılmasından Atatürk ve İnönü’yü sorumlu 
tutması; Ermeni Soykırımı yalanlarına karşı açık ve dürüst tutum almaması; Seyit Rıza ile Şeyh Said gibi 
gericilerin itibarlarını iade etme çabaları; geçersiz oylarla “tek adam rejimi”ne geçilmesine boyun eğmesi; 
CHP’nin geçmişini inkar etmesi, sanki CHP’nin helalleşmeyi gerektirecek suçları varmış gibi helalleşme 
faaliyetleri içerisine girmesi; Türbanın Meclise sokulması; Suriye’ye yapılan zorunlu harekâtlara karşı çıkması; 
Yurtsever askerlerin kumpaslarla tutuklanmaları karşısında sessiz kalması; 28 Şubat Davası sanıkları ile Amiraller 
Bildirisine imza koyan emekli subayların tutuklanmasına kayıtsız kalması; Nazlı Ilıcak ile Altan kardeşler kadar ilgi 
göstermemiş olması; Ekmelettin İhsanoğlu’nun aday gösterilmesi, Abdullah Gül’ün aday olması için kulis 
yapması, Muharrem İnce’nin yolda bırakılması, delegeleri arayarak CHP Kurultayının toplanmasını 
engellenmesi, gerçek CHP’lilerin tasfiye edilmesi vb. gibi pek çok tutarsızlık… Türk halkı iktidarı böyle bir 
omurgasız “siyasetçiye” kesinlikle teslim etmez. 
11 https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-61241841 

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-61241841?fbclid=IwAR3QJU4D39Kjrst95TL9-rT_fcCJqptm_DMsEjLlE5F58u-od0kK21SItb4
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GARO “PAYLAN”SIN!.. 

Peki, bu defa da istediğiniz gibi olsun! 

HDP Milletvekili Garo Paylan’ın “Ermeni soykırımı tanınsın” teklifini hiç görmeyelim 

bugün. 

HDP’nin, Millet İttifakı’nın “gizli ortağı” olduğuna da girmeyelim. 

Hatta; Y-CHP Milletvekili Tuncay Özkan’ın, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş 

için “silâhlı mücadele yanlısı değildir” şeklindeki açıklamalarının yanlış olduğunu 

kanıtlamaya kalkışmayalım… 

Demirtaş’ın savunmalarına inanalım. 

İstediğiniz gibi olsun… 

*** 

6 Ekim 2018 tarihinde HDP’nin “twiter” hesabı üzerinden Kürtleri kışkırtarak sokağa davet 

eden, bunun sonucunda yaşanan olaylarda 53 kişinin hayatını kaybetmesinin 

sorumlularını Kandil’de arayalım! 

HDP’yi “masum” kabul edelim. 

Ama o zaman da HDP’yi Kandil’in, yani terör örgütü PKK’nın yönettiği sonucuna varırız. 
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Terör örgütünün yönettiği partinin TBMM’nde ne işi var sorusuna cevap bulamayız. 

Peki, ona da girmeyelim bugün; peki, dediğiniz gibi olsun… 

*** 

Ama izin verin de: 

Cumhuriyet’ten ve tam bağımsızlıktan yana olanlara; Atatürkçü düşünceyi benimseyenlere 

birkaç soru sorayım. 

Suriyeliler sorunu hakkındaki düşüncelerimi sonra da aktarabilirim. 

Teşekkür ederim… 

Bayanlar ve Beyler; 

Bunca olup biten karşısında; Millet İttifakı’nın “gizli ortağı” olduğu bir türü 

“gizlenemeyen”; AİHM’nin kararına rağmen; HDP’nin verdiği, “Ermeni soykırımı 

tanınsın” yasa teklifinden sonra Türk halkı, HDP’nin “gizli” iktidar ortağı olmasına sizce 

izin verir mi? 

Ne dediğim son derece açık değil mi? 

Millet İttifakı iktidar olunca, destekçisi HDP iktidar olanaklarından yararlanmayacak mı? 

Siyasi iktidar terör örgütü PKK ile gerektiği gibi mücadele edebilecek mi?.. 

Bu soruya cevap vermeden bir yere gidemezsiniz. 

Vereceğiniz cevap nasıl olacaksa olsun, ona da bir sorum var: 

Nasıl?!.. 

*** 

Peki: 

HDP’nin çağrısı ile başlayan “Üçüncü İttifak” arayışı için bir masada buluşan 9 siyasi 

yapının “güçlü bir halk seçeneği” oluşturacağı iddiasını inandırıcı buldunuz mu? 

Bu girişim ile HDP’nin “Millet İttifakı” ile bağı ve bağlantısının kesildiği, savunulabilir mi? 

Başka soru soralım: 

“Yerel seçimlerin ‘başarısı’ HDP sayesindedir ve HDP verdiği desteğin “diyetini” her fırsatta 

hatırlatacaktır” tümcesi, daha kısa ve özlü ifade edilebilir mi? 

Peki: 

HDP milletvekili Garo Paylan’ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ndan bir gün 

önce TBMM’ne verdiği “Ermeni soykırım yasa teklifi için, HDP’ye ödenecek diyetlerden 

sadece biridir” önermesi, doğru mudur?.. 
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*** 

Saçmalama Ali Osman… 

Halkın ferasetine güven; bu halkı kimse salak yerine koyamaz… 

Kişisel kanaatimi açıklıyorum: 

Türk halkı, TDK Sözlüğü’ndeki anlamıyla; böyle basit kurnazlıklara kanacak kadar “naif” 

değildir. 

Eeeee!… 

Demek ki: 

Hal böyle olunca da; bir dönem daha Reis’e ve adamlarına katlanacağız!.. 

Sayenizde tabii ki… 

Nokta… 

*** 

Çözümsüzlüğü dayatmıyorum elbette. 

Çözüm vardır: 

CHP’nin yönetiminden CHP’li olmayan hazirunu uzaklaştırıp, CHP’yi kuruluş 

ayarlarına getirdiniz mi, tünelin ucunda ışık kesinlikle görülecektir. 

Kuruluş felsefesine döndürülebilen CHP’nin, siyasi iktidar üzerine yıkılır… 

Siyaset “güven” işidir… 

Düşmanla “gizli” işbirliği içerisinde olan siyasetçiler ne kadar doğru ve halkın yararına 

sözler söylese de “güven” vermiyorlarsa halk onları yetkilendirmez… 

Buna emin olun! 

*** 

Halkın, “nah” burasına kadar gemiştir. 

Yeni CHP değil; CHP’nin yeni yönetimi hiçbir şey yapmasa bile, halka vereceği “güven” 

iktidarı değiştirmeye yeterli olacaktır… 

Yemin ederim… 

*** 

“Bir dönem daha bekleyelim!” diyenler ile “seçimlere şunun şurasında ne kaldı, böyle 

eleştirilerin sırası mı?” sorusunu soranlar için ise son kez söylüyorum: 
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Bir daha “başka bir dönem” olmayabilir! 

Hep aynı sözleri tekrar eden muhalefetten gına gelen bu necip Millet; hiç beklenmedik bir 

anda “padişahlığa dönmeyi” uygun görebilir! 

Çok mu şaşırdınız? 

“Tek adam rejimine” evet diyenler, ona da “evet” diyebilirler… 

*** 

Bir bakarsınız Başbuğ Bahçeli, “Başkanlık Sistemi”ne geçişte olduğu gibi; “hukuku fiili 

duruma uyduralım” diyerek; “Hilafet ve Saltanat”ın geri gelmesi için bir yasa teklifi 

hazırlayabilir. 

Halk istedikten sonra, Anayasa bir kez daha değiştirilebilir. 

Ve işte o gün, artık zaman fazlasıyla geçmiştir… 

Ne yapabilirsiniz ki? 

Evet, evet; “sokaktaki silahlı ve sopalı adamlar”dan söz ediyorum… 

*** 

Siz hala, “Anayasa’nın değiştirilemez ve değiştirilmesi dahi teklif edilemez” 

maddelerinden mi söz ediyorsunuz? 

Anayasa Mahkemesi ile Yüksek Seçim Kurulu’nun böyle girişimlere izin vermeyeceğini mi 

umuyorsunuz? 

Atı alan Üsküdar’ı nasıl geçti unuttunuz mu?.. 

Ankara’dan İstanbul’a yürümekle zorlu yollar aşılmaz. 

Yollar yürümekle aşınmaz… 

*** 

“Olmaz olmaz” demeyin, Türkiye’de bir tek “olmaz olmaz”!.. 

*** 

Suriyeliler sorununu unutmuş değilim, ona daha sonra bakalım. 

Suriyeli genç gelinler, kucaklarında bebekleriyle kavşaklarda, biraz daha mendil satsınlar. 

4 eşli nargile tiryakisi Suriyeli genç damatlar, sigortasız işlerde biraz daha çalışıp, işsizlik 

oranını biraz daha artırsınlar. 

Suriyeliler ile diğer (Afganlı, Somalili, Pakistanlı, Afrikalı) mülteciler için Avrupa fonları ile 

Birleşmiş Milletler fonlarından ülkeye biraz daha para girsin!.. 
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Para işi son derece kritik önemdedir, hatırlatmaya gerek yok sanırım: 

Seçimlerden birkaç ay önce, refah düzeyini biraz iyileştirmek gerekir zira. 

Onun için nakit para çok gereklidir. 

Hiç gerekmediği halde; fazladan yapılan zamlarla toplanan paralar, zamanı geldiğinde 

dağıtalacak elbette. 

Para dediğiniz, yenilebilir bir şey değil ki!.. 

*** 

Sonrası kolaydır evelallah: 

Zira 6 milyon ile 10 milyon arasında olduğu tahmin edilen “mülteciler”in; “biyometrik” ve 

“kimlik” verileri kayıtlardadır. 

“Göç İdaresi Başkanlığı” yan gelip yatmıyor herhalde… 

“Seçmen” ve “ucuz iş gücü” olmaya elverişli bulunmayanlar, zamanı geldiğinde 

kulaklarından tutulduğu gibi otobüslere bindirilecek. 

Sınırdan girenler, yine sınırdan gidecekler… 

Sonrasını tahmin ediyorsunuz zaten… 

Evelallah… 

Ulu Tanrı bizimledir… 
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BİR HOŞTUR ALİ KEMAL’LE1 SOHBET!.. 

Abdestini yeni almıştı, ceketi omuzlarında asılı kaldı, ayakkabılarının topuğuna basarak giriş 

kapısına doğru yürüyordu. Belli ki ikindi namazını kılacaktı. Seslendim, döndü geriye baktı. 

Selâmlaşma ve hal hatır sorma bölümünü atlayarak, aramızda geçen diyaloğu aynen 

aktarıyorum: 

–TÜİK’ten başkasının enflasyon rakamlarını açıklamasını yasaklayacak yasa teklifi2 hazır. 

Şükür bu günleri de gördük! Bu çalışmayı sen nasıl buluyorsun Ali Kemal’im? 

-Yasa işinden pek anlamam, “hukukçu değilim” biliyorsun; ihtiyaç duyulduysa elbette yasa 

çıkartılmalıdır. 

-TÜİK’in enflasyon açıklamasını açığa düşürecek şekilde, enflasyon açıklaması yapacak 

ENAG (Enflasyon Araştırma Grubu) gibi “kendinden menkul” girişimlere; 1 ile 3 ay 

arasında değişen hapis cezaları verilecekmiş. Peki, buna ne buyuruyorsun aziz kardeşim? 

-Bunlar güya alanında uzman, saygın bilim adamlarından oluşuyorlar ama kazın ayağı öyle 

değildir; tümü CeHaPe zihniyetini temsil ediyorlar, “dij güşler”in adamlarıdırlar bu 

cibiliyetsizler! Cezalar biraz daha artırılmalıdır. Hatta birkaçını sallandıracaksın bunların 

Kızılay’ın göbeğinde… 

 
1  https://tr.wikipedia.org/wiki/Ali_Kemal 

2 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/verilerine-guvenin-iyice-azaldigi-tuik-icin-tartisma-yaratacak-

duzenleme-hapis-cezasi-geliyor-531390h.htm 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Ali_Kemal
https://www.yenicaggazetesi.com.tr/verilerine-guvenin-iyice-azaldigi-tuik-icin-tartisma-yaratacak-duzenleme-hapis-cezasi-geliyor-531390h.htm
https://www.yenicaggazetesi.com.tr/verilerine-guvenin-iyice-azaldigi-tuik-icin-tartisma-yaratacak-duzenleme-hapis-cezasi-geliyor-531390h.htm
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-İdam cezasını sizinkiler kaldırdı biliyorsun. Onu geçelim. Enflasyon sepetine TÜİK’in 

sepetindeki 418 maddenin 339’unu ENAG3 da koyuyorlarmış. Buna ne diyorsun? 

-Devlet kurumlarına paralel kurullaroluşturmak tipik bir FETÖ taktiğidir. Adamlar Paralel 

Devlet Yapılanması (PDY) bile kurmuşlardı hatırlamadın mı? TÜİK ne diyorsa odur 

kardeşim. Türkiye’de AKP’den başka oy verecek parti mi var sanki?.. 

!.. 

*** 

-”Emekli maaşım yetmiyor, ayın 15’ini bile zor buluyoruz” demek çok kolay olmayacak 

bundan böyle. Zira Reis, maaşlara enflasyonla orantılı zam yaptığına göre; maaşların 

yetmemesi söz konusu olamaz. Buna rağmen “maaşım yetmiyor” demek, düpedüz 

“algı” oluşturmaktır; “dıj güşler”e alet olmaktır… Ve dahi TÜİK’in enflasyon rakamının 

doğru olmadığını ima etmektir ki, bu durumu “istatistiki veri açıklamak” olarak 

değerlendirmek mümkün hale geliyor… 

-Ulu orta yerlerde ”Açız aç; aylık gelirimiz mutfak harcamalarımızı karşılamıyor” 

demek dahi yasaklanmalıdır. 

-Her zaman satın aldıklarınızdan başka bir şey almadığınıza ve eşiniz de müsriflik 

yapmadığına göre; “yetiştiremiyoruz” da ne demek oluyor? Sorun sizdedir arkadaş! Herkes 

idare edebiliyor da siz neden edemiyorsunuz? Mutlaka sizin bütçe açığı oluşturan başka bir 

harcama kalemleriniz vardır. Bir araştırın bakalım. Çocuklar mutfak parasından aşırıp, 

uyuşturucu filan satın alıyor olabilirler mi?.. 

-Muhalifler gibi hemen öyle bağırıp çağırmayacaksın. Sen bizim mahallenin adamısın. Biraz 

anlayışlı olacaksın kardeşim. Biraz da sabırlı. Ne demiş atalarımız: Sabreden derviş, 

muradına ermiş… 

*** 

-Baksana bütün dünyada “ekonomik kriz” var: Pandemi nedeniyle üretimin aksaması 

neredeyse 3 yılı buldu. Üzerine bir de Rusya-Ukrayna savaşı geldi. Savaşın etkilemediği ülke 

neredeyse yok gibi. Hamdolsun, bu küresel krizden de en az etkilenen ülke biz olduk. 

Almanya’daki, Fransa’daki kuyrukları görmüyor musun? Canım siz de benzini-mazotu 50 

liralık alın!… 

-Başkan Biden bile o kadar bunaldı ki, yanıbaşında kimse olmadığı halde, varmış gibi elini 

uzatmış. Elini sıkacaktı herhalde! Görmedin mi? Büyük ihtimalle Reis’i geçiriyordu aklından. 

Bir an için onu gördü oracıkta da elini sıkmak için uzatmıştır. Büyük olasılıkla böyledir. 

Dünya lideri olmak böyle bir şey… 

 
3 https://enagrup.org/?p=hakkimizda 

https://enagrup.org/?p=hakkimizda
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-Allah’ın izniyle bu vartayı da atlatacağız. 2053’e şunun şurasında ne kaldı. Aklıma 

gelmişken söyleyeyim: Sakın ha köyünüzle bağınızı kesmeyin. Tarlalarınızı boş bırakmayın; 

her tarafı ekin, ekin… Üretimle çıkacağız bu belâdan… 

*** 

-Şu “istatistik yayınlama yasağı” yasanın çıkmasını sabırsızlıkla bekliyorum biliyor 

musun? Birleşik Metal-İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) açlık sınırının 

mart ayında asgari ücretin 200 lira üstüne çıkarak 4 bin 453 lira olduğunu açıklamış.4 

-Bak şu terbiyesizlere. 

-TÜİK’ten izin almamıştır bu densizler. Demek ki açlık sınırı, asgari ücreti 200 liracık geçti 

öyle mi? Siz kimsiniz ya! İsminizde bile meymenet yok. Ne demek “Sınıf Araştırmalar 

Merkezi”. Komünizm bitti oğlum. Yürrü de ense traşını görelim!.. 

*** 

-MAN Adası Davası da sonuçlanmış, duydun mu Ali Kemal’im? 

-Duydum. 

-Yerel mahkemenin “sahte” kabul edip, Kılıçdaroğlu’nun tazminata mahkum edilmesine 

kanıt kabul ettiği belgelerin, Yargıtay “gerçek” olduklarını hüküm altına aldı. Hani Reis’in 

avukatı Ahmet Özel, “iddiaların tamamı yalan, gösterdiği kağıtların da tamamı 

sahtedir” demişti5 ya, işte o belgeler sahte değilmiş. 

Hatırladığım kadarıyla, bu konu ile ilgili 3 tazminat davası açılmıştı. Yargıtay 

ikisinin reddedilmesi gerektiğine, üçüncü davada da hükmedilen tazminat miktarının 

fazla olduğuna hükmederek kararları bozdu.6 Şimdi her iki tarafın avukatı da “biz 

kazandık” diyorlar. Sen diyorsun Ali Kemal’im? 

-Kılıçdaroğlu, Genel Müdür olduğu zaman SSK’yı batırmıştı. Memleketi bu hale “tek parti 

zihniyeti” getirdi. CeHaPe’nin dikili bir ağacı mı var ki? Ayasoyfa’nın ibadete açılması çok iyi 

oldu. Yanında şimdi de Fatih Medresesi’ni açtı Reis. Kıskananlar çatlasın vallahi. İstanbul’u 

Fatih fethetmedi mi? Medrese’ye onun adını vermeyecektik de kimin adını verecektik? 

İnönü’nün mü?.. 

-Ali Kemal’im, canım kardeşim, ben sana MAN Adası davası ile ilgili sormuştum; neden 

daldan dala atlıyorsun? Bu olayların patlak verdiği 2017’de, sen de Kılıçdaroğlu’na “Sahte 

belgeler ile televizyonlara çıkmaya utanmıyor musun?” demiştin, hatırlamadın mı? 

 
4 https://www.birlesikmetalis.org/index.php/tr/guncel/basin-aciklamasi/1892-bisam-0422 

5 https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-42154366 

6 https://tr.euronews.com/2022/04/13/yarg-tay-dan-man-adas-belgeleri-karar-para-hareketleri-var-elestiri-s-

n-rlar-dahilinde 

https://www.birlesikmetalis.org/index.php/tr/guncel/basin-aciklamasi/1892-bisam-0422
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-42154366
https://tr.euronews.com/2022/04/13/yarg-tay-dan-man-adas-belgeleri-karar-para-hareketleri-var-elestiri-s-n-rlar-dahilinde
https://tr.euronews.com/2022/04/13/yarg-tay-dan-man-adas-belgeleri-karar-para-hareketleri-var-elestiri-s-n-rlar-dahilinde
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-Açtırma oruçlu ağzımı şimdi, başlarım Kılıçdaroğlu’nuza… Abdestim bozuldu, dur hele ben 

bir abdest tazeleyim… 

*** 

-Ali Kemal’im; uyuşturucu baronlarının Reis ile poz vermelerinden rahatsızlık duydun mu? 

-Onların da mı “baro”su var! 

-Dalga geçme. Kolombiya’dan “kozmetik ürün” adı altında gelen iki aynı kargo paketinde 

111 kg kokain bulundu. Paketlerin sahibi eski Türk-Amerikan İş Adamları Derneği 

Başkanı Ali Osman Akat’ın, Reis ile fotoğrafı yayınlandı. Akat’ın sosyal medyada eski 

Başbakan Binali Yıldırım ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile de fotoğrafları paylaşılıyor. 

Bunlarla ilgili bir yorumun olacak mı? 

-Uyuşturucu baronlarının diğer yasa dışı işleri yapan soysuzlar gibi Devlet büyüklerimizle 

“selfi” çektirmeleri son yıllarda pek modadır. Bu şekilde arkalarında siyasilerin 

gücünün de olduğunu göstererek, işlerinin yürütülmesini kolaylaştırıyorlar. Böyle 

görüntüler her ülkede olabilir. Lakin bizde sanki şartmış gibi, yasa dışı dünyanın patronları, 

illâ da Reis ile fotoğraf çekip paylaşacaklar. Böyle fotoğraflardan “algı oluşturmak” 

muhalefetin baş işidir. Allah’a şükür, amaçlarına ulaşamıyorlar. “Dıj güşler” de bu mal 

bulmuş mağribi gibi, böyle olayları fırsat bilip üzerlerine atlıyorlar. Evelallah Reis’i 

kandıramazlar bir daha. Hamdolsun, ne aldanan oldu ne de aldatan bu dünyada… 

*** 

-Reis, Antalya’daki Phaselis Tünelinin açılışına video konferansla katılmış. Türkiye uçuyor 

ya ne yapsaydı, her tarafa yetişemiyor zahir. Açılışta: “Fahiş fiyat artışları tüm dünyanın 

ortak sıkıntısıdır. Hatta, Türkiye üretim gücü ve lojistik avantajlarıyla bu sıkıntıdan 

en az etkilenen ülkelerden biridir”7 dedi. 

-Öyledir elbette! Aksini düşünen varsa, bilin ki kabahat ondadır. 

-Estağfurullah, aksini düşünmek ne haddimize! 

-OECD’nin hazırladığı enflasyon grafiğe de inanmıyorum! Öyle grafikleri, Başbuğ Bahçeli’nin 

6’sı gibi ters çevirip okumak gerekir!.. Netice: “Faiz sebep, enflasyon neticedir”!.. 

*** 

-Ahmet Davutoğlu: 

“Baş hain” olarak ilan edileceği günü sabırsızlıkla bekliyorum, biliyor musun? 

Ne dediğini duydun mu? Hadi onun bağlantısını da vereyim, ama benden öğrendiğini 

kimselere söyleme… 

 
7 https://www.trthaber.com/haber/gundem/cumhurbaskani-erdogan-fahis-fiyat-artislari-tum-dunyanin-ortak-

sikintisidir-673157.html 

https://www.trthaber.com/haber/gundem/cumhurbaskani-erdogan-fahis-fiyat-artislari-tum-dunyanin-ortak-sikintisidir-673157.html
https://www.trthaber.com/haber/gundem/cumhurbaskani-erdogan-fahis-fiyat-artislari-tum-dunyanin-ortak-sikintisidir-673157.html
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!.. 

Davutoğlu: 

”İtiraz etmeseydim Başbakanlığım gitmezdi, itiraz etmeseydim benden sonraki 

Başbakan gibi bakanlar gibi milyarlarıma milyar katardım”8 dedi… 

-O da itiraz etmeseydi efendim!.. Göbek adı Satılmış’tır. Hadi sana güle güle, neredeyse 

namazı kaçıracaktım… 

 
8 https://www.gazeteduvar.com.tr/ahmet-davutoglu-milyarlarima-milyar-katardim-benden-sonraki-basbakan-

gibi-haber-1560684?fbclid=IwAR0sexpJpB0GzPjtvwGX1lEajOF5BepTEgCA0zn5cWO8qcYU4Nt-awcAHYU 

https://www.gazeteduvar.com.tr/ahmet-davutoglu-milyarlarima-milyar-katardim-benden-sonraki-basbakan-gibi-haber-1560684?fbclid=IwAR0sexpJpB0GzPjtvwGX1lEajOF5BepTEgCA0zn5cWO8qcYU4Nt-awcAHYU
https://www.gazeteduvar.com.tr/ahmet-davutoglu-milyarlarima-milyar-katardim-benden-sonraki-basbakan-gibi-haber-1560684?fbclid=IwAR0sexpJpB0GzPjtvwGX1lEajOF5BepTEgCA0zn5cWO8qcYU4Nt-awcAHYU
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“TİTRE VE KENDİNE GEL!..” 

Ursula von der Leyen: 

1958 Belçika doğumlu, Alman Hristiyan Demokrat Birliği’nin (CDU) görüşlerini benimser. 

Almanya’nın ilk kadın Savunma Bakanı ve Angela Merkel kabinesinin en uzun süreli 

üyesidir. 

Time dergisine göre, 2020 Yılının En Etkili 100 kişisinden biridir. 

1 Aralık 2019’dan beri de Avrupa Komisyonu Başkanı’dır. 

Sarışın ve güzel bir kadındır. 

Bunu bir yere not edip devam edelim… 

*** 

Rusya’nın ABD/AB ile Ukrayna toprakları üzerinden devam eden savaşı, 46. gününe girdiği 

bugünlerde; Rus ordusu, başkent Kiev dahil Kuzeyden çekilip, ülkenin doğusunaki Luhanks 

bölgesine yoğunlaşmıştır. 

Bundan sonra da gelişmeleri dikkatlice izlemeye devam edeceğiz. 

Bu savaş bizi de doğrudan ilgilendirmektedir. 
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Rus ordusunun doğuya çekilmesinden sonra, Ukrayna’nın Bucha kentini ziyarete ilk 

gelenler; Ursula von der Leyen ile AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek 

Temsilcisi Josep Borrell oldu. 

Daha sonra Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, ardından da İngiltere Başbakanı Boris 

Johnson gelip, Zelenski’ye desteklerini bildirdiler… 

Zelenski, Leyen ve Borrell’i Kiev’de karşıladı.1 

Rus ordusunun doğuya çekilmesi ile Kiev’e ziyaretçi desteği daha da artacağa benziyor… 

Ukrayna halkını tahrik edip ateşin ortasında bırakanlar, şimdi baş sağlığı ve geçmiş 

olsun ziyaretine geliyorlar… 

*** 

Böyle zamandar emperyalistler, duygu sömürüsü yapsınlar diye, popüler sanatçılar ile güzel 

kadınları önden gönderirler. 

Sarışın güzel kadın Leyen, Bucca’da yaptığı açıklamada: 

“Burada akla hayale gelmeyen şeyler oldu. Putin’in ordusunun zalim yüzünü, bu şehri işgal 

ederken pervasızlığını ve soğukkanlılığını gördük. Bucha’da insanlığımızın 

parçalandığını gördük” dedi.2 

Ben bu sözlerinden çok duygulandım doğrusu!.. 

*** 

Bucha’da ne oldu ki? 

Batı basınından öğrenelim: 

Rus ordusunun çekilmesinden sonra, Kiev’e yakın bir yerleşim birimi olan Bucha’ya giren 

Ukrayna birlikleri; “elleri arkadan bağlanmış, kısa mesafeden hedef alınmış ve işkence 

izlerine sahip yüzlerce ceset” bulduklarını rapor ettiler. 

Ukraynalı yetkililer, Rusya’nın “bilerek” sivilleri hedef aldığını ve savaş suçu işlediğini iddia 

ediyorlar.3 

Rusya ise bölgeye saldırı düzenlemediklerini savunarak, suçlamaları “provokosyon” olarak 

nitelendirdi… 

Rusya, ordusunu sivillere saldırtmakla ne gibi bir yarar elde edebilir?!.. 

 
1 https://www.sozcu.com.tr/2022/dunya/ursula-von-der-leyen-ve-josep-borrell-ukraynada-7062960/ 

2 https://www.sozcu.com.tr/2022/gunun-icinden/avrupa-komisyonu-baskani-leyen-buchada-insanligimizin-

parcalandigini-gorduk-7062739/?utm_source=ilgili_haber&utm_medium=free&utm_campaign=ilgilihaber 
3 https://medyascope.tv/2022/04/04/bucada-sivil-katliami-iddiasi-kentte-neler-yasandi/ 

https://www.sozcu.com.tr/2022/dunya/ursula-von-der-leyen-ve-josep-borrell-ukraynada-7062960/
https://www.sozcu.com.tr/2022/gunun-icinden/avrupa-komisyonu-baskani-leyen-buchada-insanligimizin-parcalandigini-gorduk-7062739/?utm_source=ilgili_haber&utm_medium=free&utm_campaign=ilgilihaber
https://www.sozcu.com.tr/2022/gunun-icinden/avrupa-komisyonu-baskani-leyen-buchada-insanligimizin-parcalandigini-gorduk-7062739/?utm_source=ilgili_haber&utm_medium=free&utm_campaign=ilgilihaber
https://medyascope.tv/2022/04/04/bucada-sivil-katliami-iddiasi-kentte-neler-yasandi/
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*** 

Saldırıların yoğunlaştığı Ukrayna’nın doğusunda yer alan Kramatorsk şehrinde de tren 

istasyonuna iki füze isabet etmiş. 

10’u çocuk 52 kişinin hayatını kaybettiği, 98 kişinin de yaralandığı bildirildi. 

Ukrayna yetkilileri, Rusya’nın sivilleri öldürdüğü iddialarını yinelediler… 

Rusya ise, Tochka-U tipi füzeleri Ukrayna’nın kullandığını öne sürdü ve “saldırı ile ilgimiz 

yok” açıklamasını yaptı… 

Anlaşılıyor ki, sarışın güzel kadın Leyen’in “insanlığımız parçalandı” söylemini tekrar eden 

Batı basını, “insani duygulara” vurgu yapmaya devam edecek gibi… 

*** 

Batı’nın “insani duyguları”nı yakın geçmişten çok iyi hatırlıyoruz. 

Dalgaların kıyıya sürüklediği “Aydan bebeği” ve Akdeniz’in soğuk sularına gömülüp 

boğularak ölen onlarca çocuk ve kadın için nedense “insani duyguları” hiç depreşmedi. 

Bu garibanlar için bir satırlık açıklama yapmayı dahi fazla gördüler… 

Sizin “insani duygular”ınızı yesinler!.. 

*** 

Daha gerilere de gidebiliriz. 

Emperyalistlerin kendilerinin yaptıkları katliamları, nasıl mazlum insanların üzerlerine 

attıklarını çok iyi biliyoruz. 

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Batı’nın “insani duygular”ını harekete geçiren olayların 

güzel bir özetini çıkardı.4 

Okumadan geçmeyin lütfen! 

Mutlaka okuyunuz… 

*** 

NATO üyeliği için can atan ve savaşmayı dahi göze alan Ukrayna’nın, geldiği nokta gerçekten 

hüzün vericidir. 

Zelenski: 

 
4 https://www.sozcu.com.tr/2022/yazarlar/yilmaz-ozdil/buchada-ne-oldu-7060808/ 

https://www.sozcu.com.tr/2022/yazarlar/yilmaz-ozdil/buchada-ne-oldu-7060808/
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“NATO’ya üye olmayacağımızı duyduk. Gerçek bu. Bunu kabullenmemiz gerek” 

ifadelerini kullandı.5 

Emperyalist yalanlara inanarak “Rus düşmanlığı” yapanlara bir kez daha hatırlatıyorum: 

Kurtuluş Savaşımızda Mustafa Kemal ve arkadaşlarına maddi ve manevi yönden en büyük 

yardımları Ruslar yapmıştır. 

O zamanki adıyla Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği. 

Ulu Önderimiz Atatürk’ün yöneticilerimize vasiyeti; Ruslar ile kurulan dostluk ilişkisinin 

bozulmamasına azami özenin gösterilmesi yönündeydi…6 

Ve kolay kolay değişmez bir jeopolitik gerçek : 

Rusya, Karadeniz’den bizim komşumuzdur. 

Toprak bütünlüğümüze de saygılı bir ülkedir… 

*** 

Buna karşılık; ABD/AB ise Suriye’de PKK/YPG (SDG) terör örgütüne maddi destek vermeye 

devam ediyor. 

Ve ayrılıkçı Kürt teröristleri, eğiterek bize karşı silah olarak kullanıyor. 

Daha dün ABD Kara Kuvvetleri, 2023 mali yılı bütçesinden SDG’ye 542 milyon dolar 

ayırdı.7 

Suriye’nin Kuzeyinde bir kukla “Kürt devleti” kurulması için ellerinden geleni yapıyorlar. 

Doğu ve Güney Doğumuzdaki topraklarımızın bir bölümünü Türkiye’den koparmayı 

planladıkları sır olmaktan çıkmıştır… 

Üyesi bulunduğumuz NATO, artık bizim baş düşmanımızdır!.. 

*** 

Ruslar, 26 Aralık 1991’de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’ni dağıttılar. 

Dolayısıyla komünizmin yayılmasını önlemek amacıyla kurulmuş olan NATO’nun, kuruluş 

amacı ortadan kalkmıştır. 

Buna rağmen NATO, Rusya ve Çin’i baş düşman olarak göstermekte ısrarlıdır. 

 
5 https://www.cumhuriyet.com.tr/dunya/son-dakika-zelenskiden-nato-aciklamasi-1916243 

6 https://www.aydinlik.com.tr/koseyazisi/ataturk-sovyet-dostlugundan-ayrilmayin-222918 

7 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/pentagon-butcesinde-ypg-pkk-nin-faydalandigi-egit-donat-fonuna-542-

milyon-dolar-istendi/2548538 
 

https://www.cumhuriyet.com.tr/dunya/son-dakika-zelenskiden-nato-aciklamasi-1916243
https://www.aydinlik.com.tr/koseyazisi/ataturk-sovyet-dostlugundan-ayrilmayin-222918
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/pentagon-butcesinde-ypg-pkk-nin-faydalandigi-egit-donat-fonuna-542-milyon-dolar-istendi/2548538
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/pentagon-butcesinde-ypg-pkk-nin-faydalandigi-egit-donat-fonuna-542-milyon-dolar-istendi/2548538
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Bu da NATO’nun bir “savunma ittifakı” olmaktan çok, emperyalizmin yayılma 

amacı olarak kullanılmakta olduğunu göstermektedir.8 

*** 

Sen Heyyyyy! 

“Komünizm tehlikesi”ne karşı tam donanımlı, parmağı tetikte bekleyen adam: 

Bıyıklarını sıvazlamaya biraz ara ver. 

Hayali düşmanlarla uğraşmayı bırak da yaklaşan tehlikeye karşı vaziyet al. 

Batı’nın az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere “demokrasi” ve “insan hakları” getirme 

yalanına kulaklarını tıka… 

“Titre ve kendine gel!…” 

 
8 https://dogruhaber.com.tr/haber/629014-natonun-bas-dusmani-rusya-degil-cin/ 

https://dogruhaber.com.tr/haber/629014-natonun-bas-dusmani-rusya-degil-cin/


 

 

225 

 

CUMHURİYET’E KIYMAYIN EFFENDİLER!.. 

Ramazan geldi hoş geldi! 

Geçmiş yıllardan farklı olarak bu yıl “Ramazan Etkinlikleri”ne CHP de katıldı: 

İlk iftar yemeğini sosyal medyada paylaşanlar arasına CHP Gençlik Kolları da dikkat çekecek 

şekilde yerini aldı. 

CHP Gençlik Kolları Genel Merkezi iftar sofrasını, “#SoframızıSizeGetiriyoruz” heşteki ile 

“paylaştı”.1 

Adettendir; il gençlik kolları da genel merkezi bir adım arkadan takip ettiler. 

Tüm paylaşımlarda ortak olan cümle: 

 
1https://twitter.com/search?q=Sofram%C4%B1z%C4%B1SizeGetiriyoruz&src=typed_query&fbclid=IwAR1UU22

LBMICtCAiKFb5a_fe6ei_LR4kq3UeelaDj-jU0igIOmjTfcF889s 

https://www.facebook.com/hashtag/sofram%C4%B1z%C4%B1sizegetiriyoruz?__eep__=6&__gid__=145088412208860&__cft__%5b0%5d=AZV8Wgr51yrqPU_glNAd-lbPpq5zGl5ebJpmJVpvwNRuQIG-eWPXKvZLWAEiok99u4JLjTAAxlSQ_rUSNnAgdP3Trk7eZKhUiI0OjIoq6x_1RQKUMQqk4nxemMq3er8qIKy8Y6xGWVNjIYtNx80piLht_Yn5KQoEyDXYOcLK9gsPPEJbi5V2g4QY4buDtSn7Vc8&__tn__=*NK-R
https://twitter.com/search?q=Sofram%C4%B1z%C4%B1SizeGetiriyoruz&src=typed_query&fbclid=IwAR1UU22LBMICtCAiKFb5a_fe6ei_LR4kq3UeelaDj-jU0igIOmjTfcF889s
https://twitter.com/search?q=Sofram%C4%B1z%C4%B1SizeGetiriyoruz&src=typed_query&fbclid=IwAR1UU22LBMICtCAiKFb5a_fe6ei_LR4kq3UeelaDj-jU0igIOmjTfcF889s
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“Soframızı ve Ramazan ayının güzelliğini paylaşıyoruz” idi… 

Buradan da anlaşılıyor ki, etkinlik “bireysel” değil, örgütlüdür. 

Organize eden ise Y-CHP Genel Merkezi’dir. 

CHP Gençlik Kolları Genel Merkezi’nin tartışmaya açık böyle bir etkinliğe bağımsız olarak 

imza atması zaten olanak dahilinde değildir… 

*** 

On yıl öncesinden bir hatırlatma yaparak devam edelim: 

2012 yılının Kasım ayında, birkaç adım arkasında çiçeği burnunda Genel Başkan Kemal 

Kılıçdaroğlu olduğu halde, CHP Gençlik Kolları Genel Sekreteri Özgür Ozan 

Doğru üniversite gençliğine konuşuyordu. 

En vurucu cümlesi şuydu: 

“Dersim’de Seyit Rıza’yız arkadaşlar”2 dedi. 

Hayırdır?! 

Seyit Rıza kimdir ki gençlere “idol” olarak gösteriliyor? 

Sonuçta şeriat yanlısı bir gerici, Cumhuriyet düşmanı bir eşkıyaydı.3 

İşte: 

O gün CHP’de başlatılan dönüşümün, 10 yılda geldiği nokta burasıdır. 

Demokrasinin olmazsa olmazı olan “laiklik ilkesi” bu yolun sonunda terk edildi… 

*** 

15 ve 16 Mart 2022 tarihlerinde TBMM’nde görüşülen ve hiç ret oyu verilmeden, 10 

çekimser oyla yasalaşan teklifle, Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Diyanet Akademisi’nin 

kurulması yasası çıktı. 

22 CHP milletvekili bu teklife kabul oyu verdiler. 

Komisyon raporuna itiraz gerekçesi yazan 6 CHP milletvekili de dahil olmak üzere, diğer 

milletvekilleri oylamaya katılmadılar…4 

Gerçek CHP’liler ile Cumhuriyet’in “laiklik ilkesi”ni özümsemiş tüm yurttaşlar, ardından bu 

“etkinlik” haberlerini duyunca burunlarından soluyorlar… 

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

3 https://www.halkinhabercisi.com/eskiyanin-itibari 

4 https://azimvekarar.net/hiyanet-akademisi/… 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D7JhVMnYzyHU%26fbclid%3DIwAR3RRmf4hhSeXrJedjsjKRf19QsANykUhArKG0fIiBA1CQf7BAeFqN39B4E&h=AT0jA8ZfYkYYnuxlBpoeFonuznVWk2YCTtcrWvtNzK-syXidifZEYpRv0vSch6F-ec8S7HTPwC7P4HPSv_nn3zFDVRdzE7Ar5eRwdPoTrEeh74waPWgO2PdOdu-UFmMl-hxm&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT16CUMf7ZLpdpnpiFtQgkPcgOo22CYip6Hc1o0VF_XJreRw8nR3tLBYPAUK19qk3W6X7MuA3kTJLKWGyRe-sKx_fQC1Nqv6VnWh-G7sxc4yYv4q2k0vswoiXDw2OkkjRtUnTaBkv6jomsn_7bvse3buTP04llljZFq21Lq8oSL00AxC7w4SZg6ewiUFR8MXb-0-uo0aaoWJDohOdNM
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.halkinhabercisi.com%2Feskiyanin-itibari%3Ffbclid%3DIwAR0I9XmW2Am5jh3KrIxv7eK5TFHyhbsUwbqhjN2Pv98GKc7b1bOHTzl6a0A&h=AT0SctgyrEVn7891RvIRaQKY4S4-DLhyDpPRdhV9ZO8blU5_0Yg4THTk6390ZeS0KZuT1v-NkwzED3eLRaX8vVKiTpVMb9d3J3kwUWeLk0lxeo23LRzzhIZw7KhdDt9kr1W-&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT16CUMf7ZLpdpnpiFtQgkPcgOo22CYip6Hc1o0VF_XJreRw8nR3tLBYPAUK19qk3W6X7MuA3kTJLKWGyRe-sKx_fQC1Nqv6VnWh-G7sxc4yYv4q2k0vswoiXDw2OkkjRtUnTaBkv6jomsn_7bvse3buTP04llljZFq21Lq8oSL00AxC7w4SZg6ewiUFR8MXb-0-uo0aaoWJDohOdNM
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fazimvekarar.net%2Fhiyanet-akademisi%2F%3Ffbclid%3DIwAR3ubvNL-ar99Sl10r8f2_6Rs0HEsGLILj_-jwNZisB00cRxpG-FMIS2ZSo&h=AT3qjiDTaF2nZbt86t6XyyxiL9D2M39US85AXkU1XhYV7ZhxcMhxjUQsKcnJ8GNcXGn1QdGTu4Iel2HGRqoOnLzWAUVgNDRHsrhiK9GuMxXC5y9IxBxRKLcyhNN80WNuS_qJ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT16CUMf7ZLpdpnpiFtQgkPcgOo22CYip6Hc1o0VF_XJreRw8nR3tLBYPAUK19qk3W6X7MuA3kTJLKWGyRe-sKx_fQC1Nqv6VnWh-G7sxc4yYv4q2k0vswoiXDw2OkkjRtUnTaBkv6jomsn_7bvse3buTP04llljZFq21Lq8oSL00AxC7w4SZg6ewiUFR8MXb-0-uo0aaoWJDohOdNM


 

 

227 

*** 

Aramızda “Eeeeee! Ne olmuş gençler iftar sofralarını paylaşmışlarsa” diyenler de var 

tabii ki. 

Artık onlara bir şey söylemeye gerek yok. 

Milyonlardılar ama teslim bayrağını çektiler; başkalaşmayı içlerine sindirdiler. 

Benim gibiler ise: 

CHP’nin hızla köklerinden kopartılmasını ve kuruluş felsefesinden uzaklaşmasını bir türlü 

kabullenemiyorlar. 

Bir de Atatürkçü Düşünce’yi benimsemiş milyonlara rağmen, 10 yılda 

CHP’yi dönüştürmeyi nasıl başarabildiler, onu anlayamıyorum… 

O bakımdan bugün sözlerimin muhatabını özel olarak seçiyorum. 

İftar yemeğini paylaşan ve kendilerine “CHP Gençlik Kolları üyeleri” olarak tanımlayan 

gençlere sesleniyorum: 

*** 

Laiklik olmadan demokrasi olabilir mi? 

Laiklik nedir gerçekten biliyor musunuz? 

Düşünce ve İnanç Özgürlüğü’nün sizce bir sınırı yok mu?.. 

*** 

Laikliğin tanımını, rahmetli Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı’dan dinleyelim. 

“Laiklik, toplum ve devlet düzeninin akla ve bilime dayalı olmasıdır. Din-devlet 

ayırımı ya da din ve vicdan özgürlüğü, bu bütünün birer parçasıdır. Laikliğin ortaya 

çıkışını zorunlu kılan iki temel neden var. Birincisi; farklı inançtan insanların barış 

içinde bir arada yaşamalarını sağlamak. İkincisi; değişen koşullara, aklın ve bilimin 

ışığında çözüm arama yolunu açık tutmaktır.” 

Anahtar sözcükler hangileridir? 

“Akıl” ve “bilim”… 

Hukukun kaynağı “din” değil, insan aklıdır…5 

Batı ülkelerinde demokrasi, laiklik ve halk (ulus) egemenliği bu düşüncenin ürünüdür…6 

 
5 https://hukuk.deu.edu.tr/…/uploads/2019/09/FEVZI-DEMIR.pdf 

6 Yeni Çağda tabiî hukuk laikleşerek içerik değiştirmiştir. Bu dönemdeki tabiî hukukçular, hukuku Tanrı’nın 

iradesinden bağımsız hale getirmeye çalışmışlardır. Onlara göre hukuk, Tanrı’dan değil, “akıl”dan kaynaklanır. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fhukuk.deu.edu.tr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F09%2FFEVZI-DEMIR.pdf%3Ffbclid%3DIwAR3RRmf4hhSeXrJedjsjKRf19QsANykUhArKG0fIiBA1CQf7BAeFqN39B4E&h=AT2_5L4S5Bi_UlGpjZjYez_Mxz1aLPH3e756rtF17EGLKjTOxbmMXQczUK_fScMpob9oajk_lV2xpGySw-pPgNhmWBtZwYRrRp_BbabMbp3NvudnuIg2c4XCLvZAemxVfXml&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT16CUMf7ZLpdpnpiFtQgkPcgOo22CYip6Hc1o0VF_XJreRw8nR3tLBYPAUK19qk3W6X7MuA3kTJLKWGyRe-sKx_fQC1Nqv6VnWh-G7sxc4yYv4q2k0vswoiXDw2OkkjRtUnTaBkv6jomsn_7bvse3buTP04llljZFq21Lq8oSL00AxC7w4SZg6ewiUFR8MXb-0-uo0aaoWJDohOdNM
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*** 

Kışlalı mı kimdir? 

Siyaset bilimci, siyasetçi, yazar ve öğretim üyesi olan Kışlalı sizin gibi bir CHP üyesidir. 

21 Ekim 1999 günü evinin önünde park halindeki otomobilinin üzerine, “karanlık 

güçlerin” yerleştirilmiş olduğu bombanın patlaması sonucu yaşamını kaybetmişti. 

İnternet sitesi7 ise halen yayındadır. 

Orucunuzu açtıktan ve iyice geğirdikten sonra, bir zahmet oraya da göz atınız… 

*** 

Peki, dediğiniz olsun, sadede geliyorum: 

İddia ediyorum ki, Y-CHP Gençlik Kolları Genel Merkezi’nin bu yazıya konu ettiğimiz 

etkinliği Anayasa’ya aykırıdır. 

Anayasa’mızın 24. maddesi: 

“Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir” der. 

Son fıkra ise: 

“Kimse, Devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki temel düzenini kısmen de olsa, din 

kurallarına dayandırma veya siyasi veya kişiselçıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla her 

ne suretle olursa olsun dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri 

istismar edemez ve kötüye kullanamaz” hükmünü amirdir… 

Şimdi söyleyin bakalım; orucunuzu açtığınız sofrayı “paylaşmak”la ne yapmaya çalıştınız? 

Takipçilerinizle sofranızdaki yemekleri paylaşmadığınıza göre, kamuoyuna “biz de oruç 

tutuyoruz” mesajını vermiş oldunuz. 

Böylece, on yıllardır haksız bir şekilde sürdürülen “CHP/CHP’liler dinsizdir/din 

düşmanıdırlar” yalanını çürütmek istediniz… 

Masum bir istek gibi duruyor ama öyle değildir… 

*** 

İsteğiniz yerden göğe kadar haklıdır kuşkusuz. 

 
Ancak onların kastettiği bu “akıl”, Ahmet veya Ayşe gibi somut bir insanın aklı değil, genel soyut anlamda 
“beşerî akıl”, diğer bir ifadeyle insanın “aklî tabiatı”dır. Özetle bu dönemdeki tabiî hukuk anlayışına göre, 
hukukun yaratıcı kaynağı tüm insanları yöneten “tabiî akıl”dır; bu nedenle bu dönemdeki tabiî hukuka, “aklî 
(rasyonalist) tabiî hukuk”da denir. 
https://www.anayasa.gen.tr/adalet.htm#:~:text=Tabi%C3%AE%20hukuk%20teorisi%2C%20adalet%20kavram%
C4%B1n%C4%B1,akla%20uygun%20olan%20%C5%9Fey%20adildir. 
7 https://www.ahmettanerkislali.com/ 

https://www.anayasa.gen.tr/adalet.htm#:~:text=Tabi%C3%AE%20hukuk%20teorisi%2C%20adalet%20kavram%C4%B1n%C4%B1,akla%20uygun%20olan%20%C5%9Fey%20adildir.
https://www.anayasa.gen.tr/adalet.htm#:~:text=Tabi%C3%AE%20hukuk%20teorisi%2C%20adalet%20kavram%C4%B1n%C4%B1,akla%20uygun%20olan%20%C5%9Fey%20adildir.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ahmettanerkislali.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR0lWTNj0qut8oDas6LLEIpZuCqUxg1uBq2uJ-CjgmxkfOLktFzTpZzalGQ&h=AT2c7OjxIxsJ1g4-gIRb2cuQ6AfL4i1Ss7M95qY5vdhLZbI2f2_PURzpadue-HG4aFJGV-pZBBUCGZ5vbfmgHhTnaUC1rxCKpMMnv74Qh-Nb8yWgISJUjIc4jFaN7qD57yIv&__tn__=-U-UK-R&c%5b0%5d=AT16CUMf7ZLpdpnpiFtQgkPcgOo22CYip6Hc1o0VF_XJreRw8nR3tLBYPAUK19qk3W6X7MuA3kTJLKWGyRe-sKx_fQC1Nqv6VnWh-G7sxc4yYv4q2k0vswoiXDw2OkkjRtUnTaBkv6jomsn_7bvse3buTP04llljZFq21Lq8oSL00AxC7w4SZg6ewiUFR8MXb-0-uo0aaoWJDohOdNM
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Lakin izlediğiniz yol/yöntem yanlıştır. 

(Bu karalama kampanyasına karşı koymanın tek yolu ısrarla Anayasanın 24. 

maddesini hatırlatmak ve laikliği savunmaktır. Uluorta yerlerde “ibadet” yaparak 

gösteriş yapmak değildir.) 

“Oruç açma etkinliği”nizi paylaşarak; siz de Anayasanın 24. maddesinin son fıkrasında 

yasaklanan şeyi yaptınız. 

“Siyasi çıkar” sağlamak için “din duygularını” ve “dince kutsal sayılan şeyleri” 

kullandınız!!! 

Bu durumda “din duygularını ve dince kutsal sayılan şeyleri” istismar ederek, siyasi prim 

toplayan “sağcı” partilerden ve iktidardan ne farkınız kaldı?.. 

Korkmayın; “anayasal suç” sayılan bu eyleminiz nedeniyle ne size ne de CHP’ye kimse bir 

yaptırım uygulamayacak! 

Çünkü yargı organlarını harekete geçirecek olan iktidardır ve iktidar da din duyguları ile 

dince kutsal sayılan değerleri istismar ederek Devleti ele geçirmiştir…8 

Çarpıcı örnekler için 6 numaralı bağlantıyı açmanızı öneriyorum… 

*** 

Sağcılar deneyimlidirler; böyle işleri sizden çok daha iyi yaparlar. 

Ayrıca bir şeyin aslı varken, taklidine kimse değer vermez. 

CHP’ye “din istismarı” yapmaktan ekmek yedirmezler… 

Size bu aklı vererek, doğru yoldan çıkartan her kimse, ona bir daha kanmayınız… 

Zira Partimizin kurucusu ve Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet’i siz 

gençliğe emanet etmiştir. 

Cumhuriyet’e kıymayın ve ihanet etmeyiniz…

 
8 https://www.sozcu.com.tr/…/yilm…/bolluk-bereket-7050513/ 

https://www.sozcu.com.tr/2022/yazarlar/yilmaz-ozdil/bolluk-bereket-7050513/?fbclid=IwAR0xfsRMRWZb7jEtz_Ojui803oMlVI44r4Or9cJl2A_VsUwAembwl0_HaaQ


 

 

230 

 

HAKKIMIZI HELÂL ETMİYORUZ!.. 

Çünkü haksızlık yapanlardan, hakkımızı yiyenlerden, bizi çalanlardan hesap soracağız. 

Gün gelecek, bizim de sözümüz dinlenecek. 

O umuttur bizi yaşatan bu topraklarda. 

Belki o gün, hesap sorma mevkiinde torunlarımız olacaklar. 

Öyle bile olsa: 

Onlara bugünden bırakacağımız miras, o gün için “iddianame” değerinde olacak. 

Tarih babayı kimse yanıltamaz… 

Gün gelecek, hesaplar sorulacak elbette… 

Kimsenin yaptığı yanında kâr kalmayacak… 

*** 

“Hesap sorma” ile “helâlleşme” aynı cümlede yan yana durabilir mi? 

TDK’nın sözlüğünde helâlleşme tarif edilirken; “bağışlama” sözcüğü kullanılıyor.1 

 
1 Helâlleşmek, alışverişte veya ayrılma sırasında hakkını birbirine bağışlamak: 

https://sozluk.gov.tr/ 

https://sozluk.gov.tr/
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Helâlleşme, bir hakkın, o hakka tecavüz edene bağışlanmasıdır deniliyor. 

Teolojide, “karşılıklı” bir eylem gbi tanımlanıyor: 

Hakkı birbirinde kalanların karşılıklı olarak birbiri üzerindeki haklarından 

vazgeçmeleridir deniliyor.2 

Diyanet, geç olmadan “helâlleşin” tavsiyesinde bulunduktan sonra: 

“Kul hakları, Allah’ın affetmediği günahlardandır… …dünyada iken kul hakkından 

kurtulmaya çalışmak lazım. Şayet ödeşme işi ahirete kalırsa, sevaplarımızı alacaklıya 

vermek veya onun günahlarını üstlenmek zorunda kalacağımızı” öğütlüyor…3 

*** 

Y-CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, oldum olası “yeni” bir şeyler ortaya atarak gündemde 

kalmak istemiştir. 

Bunlardan biri “güçlendirilmiş parlamenter rejim” idi ki, bir türlü içerisini dolduramadı. 

Cumhur İttifakı’nın karşısında mevzuatın dayattığı zorunluluk nedeniyle oluşan Millet 

İttifakı, uzun çalışmalar sonunda bu ifadeyi anlamlandırmaya çalıştı. 

Zoraki bir iş yaptılar. 

Zira Parlamenter Sistem zaten güçlüdür… 

Kılıçdaroğlu’nun bu yeniliği pek tutmadı. 

Gündemde tutunabilmek için bu defa da “helâlleşme” kavramını ortaya attı. 

Gören duyan da zanneder ki, sürekli iktidarda olan CHP’ydi ve yaptığı haksızlıklar nedeniyle 

“helâlleşme”ye ihtiyacı vardır. 

Bay Kemal, bu konuda fena şekilde duvara tosladı… 

*** 

Kılıçdaroğlu, “Amirallere Suikast Soruşturması” kapsamında tutuklanıp serbest bırakılan; 

ardından tekrar tutuklanan; ve bu haksızlığı içine sindiremediği için yaşamına son veren4 

Yarbay Ali Tatar’ın eşi ile “helâlleşmeye” gitti: 

 
2 İnsanların birbirleri üzerindeki haklarını karşılıklı olarak helâl etmeleri; o hakkı bir diğerine bağışlamaları, 

haktan vazgeçmiş olduklarını bildirmeleri. 
https://sorularlaislamiyet.com/kaynak/helallesmek 

3 https://yalova.diyanet.gov.tr/Sayfalar/contentdetail.aspx?MenuCategory=Kurumsal&contentid=522 

4 Ali Tatar’ın ölümünden sonra, amirallere suikast iddiası ile tutuklanmasına neden olan belgedeki el yazısının 

kendisine ait olmadığı ortaya çıktı. 
Ali Tatar’ın, intihar etmeden önce bıraktığı mektuptaki şu ifadeleri yürük dağlayıcıdır. 

https://sorularlaislamiyet.com/kaynak/helallesmek
https://yalova.diyanet.gov.tr/Sayfalar/contentdetail.aspx?MenuCategory=Kurumsal&contentid=522
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“Bu acıları çektirenlerin burunlarından fitil fitil getireceğiz” dedi.5 

Bu ifadeye göre, Kılıçdaroğlu kimin adına, kiminle helâlleşmiş oldu? 

Belli değil. 

Devirdiği çamı ayağa kaldırabildi mi? 

Hiç sanmıyorum. 

Zira bu görüşmede bir helâlleşmeden söz edilemez!.. 

“Helâlleşme”ye gitti, “hesap sorma” iradesini açıkladı… 

Helalleşme kendi elleriyle güme gitti!.. 

Böyle tutarsızlıkları yapan siyasetçilere bizim kasabada “çapsız” diyorlar… 

*** 

Ali Tatar’ın mektubunun bir bölümünü 4 numaralı dipnotta okumanızı öneriyorum. 

İntihar etmeden önce bırakılan bu mektupta, bu kahraman subayımız: 

“Hukuksuzluk sürecine hukuk adına saygı gösterilemez” demişti. 

O günlerde Kılıçdaroğlu ise: 

“Ordu darbecilerden temizlensin, yargı kararları beklensin, CHP’yi darbecilerle 

birlikte göstermeyelim”şeklinde ifadeler kullanarak, sürece destek veriyordu. 

Bu durumda Ali Tatar’ın mektubunun muhatabı kim oluyor dersiniz? 

Hukuksuzluk sürecine hukuk adına “saygı” gösterilmesini isteyen Kılıçdaroğlu’dur elbette. 

Bana göre, Kılıçdaroğlu hukuksuzluk karşısında, saygıyı fazlasıyla aşmış, esas duruşa 

geçmişti. 

Ali Tatar’ın intiharında onun da fazlasıyla payı vardır. 

 
”Belki benim ölümüm bu durumda olan başkalarının aydınlığa çıkışına bir ışık olur. 
Boşu boşuna ölmemiş olurum. 
Bu şekilde ölmeyi hiç istemezdim. 
Buna en çok karşı çıkan bendim. 
… 
Hukuksuzluk sürecine hukuk adına saygı gösterilemez. 
Bu şekilde giderseniz ne yönetecek bir ordu ne yaşayacak bir cumhuriyet ne de bir ülke bulamayacaksınız. 
Şunu bilin ki en küçük suçu ve günahı olmayan ben, bu yapılan hukuksuzluğa isyan ve bu karanlığa bir nebze ışık 
olabilmek [adına] hayatıma son veriyorum.” 
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ali_Tatar 

5 https://chp.org.tr/haberler/chp-lideri-kilicdaroglu-nilufer-tatari-ziyaret-etti-bu-acilari-cektirenlerin-

burunlarindan-fitil-fitil-getirecegiz 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Ali_Tatar
https://chp.org.tr/haberler/chp-lideri-kilicdaroglu-nilufer-tatari-ziyaret-etti-bu-acilari-cektirenlerin-burunlarindan-fitil-fitil-getirecegiz
https://chp.org.tr/haberler/chp-lideri-kilicdaroglu-nilufer-tatari-ziyaret-etti-bu-acilari-cektirenlerin-burunlarindan-fitil-fitil-getirecegiz
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Dolaysıyla, şimdi Nilüfer Tatar’dan helâllik istemesi zorunlu hale gelmiştir… 

*** 

Ali Tatar, “Amirallere Suikast Davası” ile diğer kumpas davalarında, iftiraya ve haksızlığa 

uğratılan şerefli Türk subaylarından sadece biridir. 

TSK içerisine nifak sokan ve askerlerin birbirine güveninin yok edilmesine sebebiyet veren 

bu olayları tezgâhlayanlar ise FETÖ’cülerdi. 

FETÖ’nün arkasında daima ABD vardı. 

Daha doğrusu bu büyük ve hain oyunu CIA oynatıyordu. 

Fetullah Gülen, satranç tahtasında dini kullanan bir piyondu sadece… 

*** 

Bir gerçeğin altını çizelim: 

FETÖ’nün devletin en mahrem yerlerine sızmasından tek başına AKP sorumlu değildir. 

Geçmiş iktidarların tümünün, gevşek davranması oranında katkısı vardır bu sızma işinde. 

Ama en büyük hukuksuzluklardan; en çok da FETÖ’nün kumpas davalarına tam yol veren 

AKP sorumludur. 

Nitekim, FETÖ’cülere verilen yetkiler o kadar fazlaya kaçtı ki, sonunda iktidar ortağı AKP’yi 

dahi tasfiye etme noktasına geldiler. 

15 Temmuz Darbe Girişimi de bu sürecin en son noktasıdır… 

*** 

Here ne olursa olsun, iktidarda AKP vardı ve olup biten her şeyin birinci derecedeki 

sorumlusudur. 

*** 

İkinci derecedeki sorumlu ise ana muhalefet partisi Y-CHP’dir. 

Y-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Ordu darbecilerden temizlensin” diyerek, bu 

hukuksuzluğa destek vermiştir. 

Bu söylemi ile aynı zamanda kumpas mağdurlarını “darbeci” ilan etmiştir. 

İlk yargısız infazı yapan odur. 

Bu nedenle Ali Tatar’ın eşi ile helâlleşmeye gitmesi gayet normaldir. 

Ve olması da gerekendir… 

Helâlleşmelidirler!.. 
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*** 

Hatırlatalım: 

Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz Darbe Girişimi’nden sonra da CHP’yi FETÖ’ye kalkan yapmaktan 

hiç vazgeçmemiştir. 

Kamu görevlerinden alınarak hapse atılan FETÖ’cüleri “gariban” olarak sahiplenmiş ve CHP 

iktidarında tümünü “göreve iade” edeceği sözünü vermiştir. 

Kurunun yanında yaş da yanar misali, bu büyük operasyonlarda gerçekten suçsuz olanlar da 

hapse atılmış, işlerini kaybetmiş olabilirler; bu haksızlığın giderilmesine kimsenin bir 

diyeceği olamaz. 

Ama Dersimli Kemal, görevden alınanların tümünü gariban olarak kabul edip, göreve iade 

edeceği sözünü vermiştir. 

Örneğin: 

FETÖ’nün şakşakçıları; Altan kardeşler ile Nazlı İlacak’ı “arkadaşımız” ilan edip, CHP 

mitinglerinde alkışlattırmıştır. 

FETÖ’nün basın yayın organlarına yapılan operasyonları engellemek için CHP 

milletvekillerini olay yerine gönderip, canlı kalkan yapmıştır… 

Bu sahiplenme sürecinin devamı olarak da FETÖ adına, kumpas mağdurlarından özür 

dilemesini, “helâllik” istemesini çok tuhaf karşılamamak gerekir… 

Şimdi bu yaptıklarından pişman mıdır yoksa, bilmeyerek yaptığı inancını mı yerleştirmek 

istemektedir taktiri sizlere kalmıştır… 

*** 

Esasen AKP’nin, FETÖ mağdurlarından helâllik istemesi gerekirken, Y-CHP’nin bu rolü 

üstlenmesini irdelemek gerekir. 

Batı’nın desteği ile iktidara gelen, bir süre sonra gözden düşen, şimdi de açık açık iktidardan 

düşürülmesi dillenidirilen AKP’nin yerini almaya talip olan Y-CHP’nin, izlediği siyasetin 

“bağımsız” olduğunu kimse söyleyemez… 

Hiç kuşku yok ki, 20 yıllık AKP iktidarında yapılan haksızlıkların bir ölçüde telafisi için 

mağdurlardan ve yakınlarından Devlet adına özür dilenip, küskünlükler giderilebilir. 

Ama “helâllik” istemek asla doğru değildir. 

Zira helallik söz konusu olduğunda; ortada “bağış” da olacağı için buna gerek yoktur. 

Hukuk devletinde, devletin “bağışlanma” isteği yerine “tazminat” ödemesi söz konusudur. 

Devletin yurttaşların bağışına ihtiyacı yoktur; verdiği zararı tazmin ederek, ilgililerin 

gönlünü alabilir… 
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O bakımdan Devlet adına bile helâlleşme talebinde bulunmak saçmalıktır… 

*** 

AKP, “aldatıldık, Allah ve Millet affetsin” diyerek, FETÖ’nün suçlarına iştirakten sıyrılmak 

istemiştir! 

FETÖ’nün Pensilvanya’da sakin olan çekirdek kadroları ise hiçbir zaman “bizi de CIA 

kandırdı, aldatıldık, Allah ve Millet bizi de affetsin” dememişlerdir. 

Onların yerine, Dersimli Kemal’in helallik turlarına çıkması oldukça manidardır… 

Sana ne be adam! 

Sen kimsin? 

FETÖ’nün günahlarını izah etmek, üzerine vazife mi? 

*** 

Bay Kemal, geçen hafta da Diyarbakır Cezaevi’nin 12 Eylül mağdurları ile helâlleşmeye 

gitmiş. 

Diyarbakır Cezaevi’nde 12 Eylül döneminde insanlık dışı işkenceler yapılmıştır. 

Bu tespit doğrudur; ama işkence Diyarbakır Cezaevi’ne özgü bir uygulama değildi. 

Darbeciler, Türkiye’nin her tarafında aydınlara, yurtseverlere, düşünenlere işkence 

yapmışlardır. 

İşkencelerde onlarca insanı öldürdüler; binlercesini sakat bıraktılar, onbinlercesini mağdur 

ettiler… 

Bu da doğrudur… 

Bu olayların mağdurları ile helâlleşmek ise Devletin görevidir… 

*** 

CHP’nin 12 Eylül’le ne ilgisi vardır? 

CHP de 12 Eylül darbesinin bir mağdurudur. 

12 Eylül mağdurları ile CHP’nin helâlleşmesi, darbecilerin sorumluluğunu üstlenmek değil 

de nedir?.. 

Böyle zevzeklikler yapılınca: 

CHP’ye “darbeci zihniyet” veya “darbelerden destek umanlar” yakıştırmalarını yapanlara 

hak verilmiş olmuyor mu?.. 

*** 
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Helâlleşme saçmalığı ile halkın kafası karıştırılıyor: 

12 Eylül Darbesi’nin arkasında ABD’nin olduğunu unutturmak CHP’ye mi kalmış! 

Darbeden hemen sonra; CİA İstasyon Şefi Paul Hanze, Başkan Jimmy Carter’e “Our boys have 

done it” (Bizim oğlanlar işi bitirdi) demedi mi?6 

12 Eylül Darbesini yapanların, ABD’nin uşakları olduğuna kuşku yoktur. 

Demek ki, 12 Eylül mağduriyetlerini yaratan CİA’dır. 

Bay Kemal: 

Sen CİA’nın avukatı mısın da 12 Eylül mağdurları ile helalleşmeye gidiyorsun? 

Sana ne!.. 

*** 

12 Eylül mağdurlarından biri de benim. 

Öğünmek gibi olmasın, 12 Eylül’ün 1402’liklerinden biriyim. 

12 Eylül darbe döneminde; işkence gördüm, işimden atıldım, cezaevinde yattım; velhasıl 

itildim ve kalkıldım… 

Yıllaraca kamu kurumlarından içeri dahi alınmadım. 

Bunların tümünün birinci derecedeki sorumlusu olarak ABD’yi biliyorum. 

Bu yüzden de CİA’ya hakkımı helâl etmiyorum, etmeyeceğim… 

Onlara uşaklık edenlere de hakkımı helâl etmiyorum… 

Helâlleşme için bize doğru adım atan da yok zaten. 

Sen kalkmışsın bizim adımıza zalime “helâlleşelim” diye yalvarıyorsun! 

*** 

Bay Kemal: 

Hangi aklınla ve hangi sıfatınla karşımıza dikilip, helâlleşelim diyorsun. 

Sen kimsin? 

Kimin adına helallik istiyorsun?.. 

Yıkıl karşımızdan! 

 
6 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/bizim-cocuklar-haber-vermis-338100 

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/bizim-cocuklar-haber-vermis-338100
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Yıkıııııııııııııııl!… 

*** 

Bay Kemal, 12 Eylül darbe döneminde Maliye Bakanlığı’nda hesap uzmanı olarak görev 

yapıyordu. 

1983’de (darbenin üçüncü yılında) Gelirler Genel Müdürlüğü’ne ataması yapıldı. 

Daire Başkanı koltuğuna oturtuldu. 

Darbe Yönetimi ile hiçbir zaman bir sorunu olmadı; ANAP hükumeti ile de gayet uyumlu 

çalıştı. 

Bu uyumu yüzünden Genel Müdür Yardımcılığına atandı…. 

Hayatının hiçbir döneminde de “solcu” olmadı. 

Hep “işbirlikçi” olarak yaşadı… 

CHP’nin 6 Ok’una hiçbir zaman inanmadı. 

Atatürk’ü ve İnönü’yü içine sindiremedi. 

Dersim İsyanı’nı bastırdılar diye onları düşman belledi… 

“Katil” olarak suçladı… 

“6 Ok’u yeniden yorumlayarak” yozlaştırmak fikrini ortaya attı… 

Çok lâzımmış gibi “Diyanet Akademisi”nin kuruluşuna dahi destek oldu. 

Fiili olarak bitirdiği CHP’yi, fikren de bitirme noktasına getirdi… 

*** 

Kılıçdaroğlu, halkın kafasına Kuvayı Milliyeciliği nakış gibi işlenmiş CHP’yi bitirmek için 

elinden geleni yapıyor. 

Oturduğu koltuk bu işi yapmaya son derece elverişlidir. 

Yanına; Soros vakıflarında yetiştirilmiş, ABD/AB fonlarıyle beslenmiş, utanmaz, arlanmaz, 

yüzsüz kadroları da var. 

Biz ise birkaç kişi, saf saf onun kırdığı “pot”ları, devirdiği çamları düzeltmeye çalışıyoruz. 

Halbuki onlar bilinçli, ne yaptıklarını ve ne yapacaklarını biliyorlar… 

*** 

Nitekim: 
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Emperyalistlerin; “sağcı” iktidarlar eliyle yaptırdığı haksızlıkları da CHP’nin üzerine 

aldırdılar. 

Buna rağmen, Atatürk’ün CHP’sini halâ bitiremediler… 
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İMAM ÖKSÜRÜNCE!.. 

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yılı kutlamaları nedeniyle pek çok yurttaş; başta Ulu 

Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e olmak üzere; bu toprakları vatan yapan, bu kutsal 

vatan üzerinde laik bir devlet kuran atalarımıza minnet ve şükranlarını sunuyorlar. 

Böylece vefa görevini yerine getirmeye çalışıyorlar. 

Gururla izledik. 

Gelecek nesillere doğru mesajlar bırakmak başlıca ödevimizdir. 

Yurttaşlık bilincine sahip olanlar, her yıl dönümünde birikimleri ve olanakları ölçüsünde bu 

görevlerini yapıyorlar ve yapmaya devam edecekler. 

Doğal olarak paylaşılan görsellerin çoğunda Ulu Önderimiz Atatürk’ün fotoğrafları yer 

alıyor, almalıdır da… 

*** 

Atatürk’ün dini hurafelerden arındırarak doğru bir şekilde öğrenilmesini sağlamak için 

kurduğu Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) kuruluş amacının tam tersine işler yapıyor: 
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DİB’nın son Başkanı Ali Erbaş, 29 Ekim 2021 yayınladığı hutbede, Atatürk’ün adını 

anmamıştı. 

Bu vatanın kurtarıcısı ve Cumhuriyetin kurucusunu görmezden geldi. 

Bu tutumunu Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıldönümünde de sürdürdü. 

Çanakkale Savaşı’nı zaferle sonuçlandıran kahramanların en gözde komutanını unutturmaya 

çalışıyor. 

Hazırladığı hutbede, Anafartalar komutanı Mustafa Kemal Paşaya yer vermedi. 

Sadece sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda “Gazi Mustafa Kemal” dedi. 

Erbaş, Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması sırasında da Atatürk’ü hedef almıştı.1 

Daha sonra da “Reisilkurra” olarak atadığı Mustafa Demirkan’ı kürsüye çıkartmış ve: 

“Ayasofya gibi mabetler, mabet olarak kalması için inşa edildi. Öyle bir zaman geldi ki bir 

asır gibi bir zaman içinde ezan ve namaz yasaklandı ve müze haline çevrildi. Bunlardan 

daha zalim ve kâfir kim olabilir? Yarabbi bir daha bu zihniyetin bu ümmetin başına 

gelmesini mukadder buyurma.”2 

Evet doğru duydunuz, Kurraların Reisi, devlet erkanının ve dünya kamuoyunun önünde 

Atatürk’e “zalim ve kafir” dedi. 

Aman Anzaklar duymasınlar!.. 

*** 

Son 20 yılda: 

Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlığı neredeyse devletin resmi görüşü haline getirildi. 

Bu akıl ve bilim dışı duruşa rağmen, yurttaşlar halâ atalarına saygıda kusur etmiyorlar. 

Özel günlerde başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü olmak üzere kahramanlarımızı 

saygıyla anıyorlar; Kuvayı Milliye şehitlerine minnet ve şükranlarını sunuyor… 

Var olsunlar… 

*** 

Bazı örümceklenmiş kafalılar ise, yurttaşların bu “adam gibi adamlığını” görünce adeta 

kuduruyorlar! 

 
1  https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/diyanet-isleri-baskanliginin-18-mart-hutbesinde-de-ulu-onder-

ataturk-yer-almadi-1917321 
2 https://www.youtube.com/watch?v=IIqW5C2nNoU 

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/diyanet-isleri-baskanliginin-18-mart-hutbesinde-de-ulu-onder-ataturk-yer-almadi-1917321
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/diyanet-isleri-baskanliginin-18-mart-hutbesinde-de-ulu-onder-ataturk-yer-almadi-1917321
https://www.youtube.com/watch?v=IIqW5C2nNoU
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Türkiye Cumhuriyeti’nin kimliğini taşıyan o zavallılar, bu tür paylaşımların altına “Atatürk, 

Müslüman mıydı?” şeklinde bir yorum bırakabiliyorlar. 

“İmam osurursa cemaat sıçar” atasözümüzün tipik ve canlı bir örneği olan diyaloglarda 

yaşanıyor.3 

Üç numaralı dipnotu okuduktan sonra yine gelin, buradan devam etmenizi önemle rica 

ediyorum. 

Okuduğunuzdan eminim ama yine de kaldırım seviyesindeki o tartışmanın bir bölümünü 

burada özetlemek istiyorum: 

*** 

“Atatürk Müslüman mıydı?” sorusunu soran vatandaşa ilk destek; bu soruyu “çok güzel 

bulduğunu” ifade ederek, bulunduğu safı belli etme ihtiyacı duyan, saf vatandaştan geliyor. 

Belki de dini konularda kendilerini kanıtlamış uzmanların birinden yanıt bekliyordur. 

Bu şekilde kendini önemli birine muhatap ettirecek zahir. 

Böylece “kuru fasulye gibi nimetten” sayılacak… 

*** 

Tartışma ilerliyor: 

Bir anda sorunun muhatabı değiştirilip, karşı fikri savunan birine: “Sen Müslüman mısın?” 

diye soruluyor! 

Sanırsınız ki kıyamet günündeyiz ve “sorgu meleği”dir karşınızda dikilen. 

Evet evet… 

Tartışmaya katılanların inancını sorguluyorlar edepsizce… 

*** 

Başka bir aklıevvel çıkıveriyor: 

“Atatürk Deistti, bunu neden kabullenmiyorlar” diyebiliyor. 

Sanırsınız yıllar önce, Atatürk’ün can ciğer kuzu sarması arkadaşıydı… 

Ve onun inancının ne şekilde olduğunu ondan daha iyi biliyor. 

Tartışma bir anda çığırından çıkıveriyor… 

*** 

 
3 https://chp-muhalefethareketi.biz.tr/sosyal-medyadan-yukselen-sesler/ 

https://chp-muhalefethareketi.biz.tr/sosyal-medyadan-yukselen-sesler/
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İlk sorunun sahibi; katılanların tümünü: 

“Ayetlerle istediğiniz gibi oynayın, Peygamberin herşeyini sorgulayın, sahabeye iftira 

atın sorun yok ama bir soru sorduk diye etmediğiniz hakaret kalmadı. Sahi siz hangi 

dine inanıyorsunuz?” diyerek, bozuk Türkçesi ile herkesi suçluyor. 

Kusuyor içerisindeki, nefretini ve kinini. 

“Dindar ve kindar nesil” böyle mi olunuyor? 

Anında bir başkasından destek geliyor: 

“Putçuluğunuz batsın” diyerek, farklı düşünenleri “putperestlikle” itham ediyor… 

Yaban arıları, aynı hedefe iğnelerini sokmaya devam ediyorlar… 

*** 

Alan açıldıkça açılıyor: 

“Ben bu gruptan ayrılıyorum” diyen bir diğeri, önce zehrini kusuyor: 

“Atatürk ve Diyanet benim mensup olduğum dinle bağdaşmaz; Diyanet’i kuran 

zihniyetin bir Yahudi olduğunu biliyor musunuz? Tarihte iki devlet harf inkilabı 

yaptı; biri İsrail kendi alfabesine geçti, diğeri Cumhuriyet’i kuranlar; 600 yıllık 

birikimi saçma harf inkilabı altında geçmişle bugünü kopardılar yetmez mi?” 

Bu sözlere ne denir bilmem ki! 

18 Mart mesajında “ümmet” vurgusu yapan; Atatürk’ün adını dahi anmayan Diyanet’ten 

daha da fazlasını bekleyen bu anlayışın, kesinlikle kökü dışarıda aranmalıdır!.. 

Yalan, iftira, itham birbirinin üzerinden yuvarlanıyor!.. 

Ve biz bu insanlarla aynı havayı soluyup, aynı suyu içiyoruz… 

Neyse ki yediklerimiz farklı: 

Onların yediği halt başka tabii ki, çok şükür biz ondan yemiyoruz… 

*** 

Kafası emperyalizm tarafından iğfal edilmiş bir yurttaşa, zifiri karanlığın arasından destek 

gelmeye devam ediyor: 

“Yazık oldu binlerce birikimimize. Bir de utanmadan bu arşivleri kağıt olarak yok 

etmeye çalışmazlar mı? Lanet zihniyeti bu yüzden eleştiriyorum” diyerek, yeni bir 

başlık açıyor. 

Eski Türkçe ile yazılı belgelerin yok edildiğini tartışmaya ekliyor. 

Çok birikimleri varmış gibi… 
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Yemin ederim bu zat, ne arşiv görmüştür ne kütüphane. 

Zira o sözünü ettiği belgelerin tümü, bu mekanlarda “tarihi eser” ve “el yazması” olarak 

saklanıyorlar zaten. 

Kafası işgal altındaki bir başka zat: 

“Benim geçmişimle bağımı koparmak kimsenin haddine kalmamış” yırtık dondan fırlar 

gibi tartışmanın ortasına atlıyor. 

Sorsalar, harf devrimi ile geçmişinin bağı kesilmiş! 

Nasıl kesilmiş geçmiş ile bağımız anlat bakalım. 

Geçmişle bağ kurmak için insanın dedesinin adını veya doğum tarihini, illâ da mezar 

taşından mı öğrenmesi gerekiyor? 

Bu toprakları vatan yapanların çoğunun mezarı dahi yok ki… 

Ne diyor bu işgal altındaki zavallı?… 

*** 

Besbelli ki tartışmak değil dertleri, hakaret edip gidecekler. 

Bu da bir beslenme şekli zahir. 

Dillerinin altında saklanan ve en sonunda çıkartılan baklayı merak ettiniz mi? 

“Rahmet dilediğin atan, benim Müslüman atamı idam eden ve Kürt halkının varlığını 

inkar eden biridir” demiş biri. 

Ağır adam! 

Belli ki iyi yetişmiş bir gerici; idamların hesabını sormaya niyetli, Kürt milliyetçiliğini de 

araya sokuşturmasından belli… 

*** 

“Müslüman ata” dedikleri; ya Seyit Rıza’dır ya da Şeyh Said. 

Pek tabii olarak; İskilipli Atıf Hoca da olabilir.4 

Anımsadınız değil mi? 

İskilipli Atıf Hoca, vaktiyle Teali-i İslam Cemiyeti’nin başkanıydı. 

Anadolu Hareketi aleyhine yazılan ve Yunan uçakları ile atılan beyannameleri yazmakla 

itham edilip, idam cezasına çarptırılan bir haindir. 

 
4 https://ataturkansiklopedisi.gov.tr/bilgi/teali-i-islam-cemiyeti/?pdf=3339 

https://ataturkansiklopedisi.gov.tr/bilgi/teali-i-islam-cemiyeti/?pdf=3339
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Mahkemede, uçaktan atılan o bildirileri ben yazmadım, üzerlerinde derneğin resmi mührü 

yok dedi ama inanan olmadı. 

Cumhuriyet Devrimlerine karşı da halkı isyana teşvik edici söylemleri vardı… 

Emperyalizmin ajanlarını “ata” kabul edenlerle; neyi, nereye kadar tartışabiliriz ki?.. 

Bir yere de ayrılamayız ki… 

*** 

Gerçek dışı iftiraları, “fikir” diye ortaya atanlar, edepsizlik yaparak üste çıkmayı “galibiyet” 

sanıyorlar. 

Bu yüzden kendilerini eleştirenleri paralamaya devam ediyorlar: 

“Şurda ataputları ile ilgili o Müslümandı diye yorum yapanlar ya Müslümanlık nedir 

bilmiyorlar ya da ataputlarını tanımıyorlar, yazdığı kitapları okumamışlar” diyerek, 

tartışmaya karşı taraftan katılanların tümünü kitap okumamış olmakla itham ediyorlar. 

“Ataput” dedikleri de Atatürk’tür. 

Son noktayı: 

“Atatürk hiçbir zaman ben Müslümanım dememiştir hatta Müslüman olmadığını 

söylemiştir” diyerek koyuyorlar… 

Bu sözlerin sahibi; şeyh midir, ne zıkkımın köküdür bilmiyorum tabii ki?.. 

Ama indirilmiş bir dinin mensubu olmadığına yemin de tanıklık da edebilirim. 

Zira yüzde yüz eminim ki, “Tanrıya ortak koşma”nın böyle bir örneğine, hiçbir hak din 

cevaz vermemiştir… 

*** 

Bu tartışmaya yukarıda alıntı yaptığım yorumlarıyla katılanlara, inandıkları “din” 

cephesinden şunları hatırlatmak isterim: 

Öyle korkunç bir “şirk” batağında debeleniyorsunuz ki, size bir insanın yardım etmesi 

neredeyse imkansız gibidir. 

O yüzden hepinizi Allah’a havale ediyorum. 

Sizi ve sizin gibileri “Allah ıslah etsin”… 

*** 

Kimin Müslüman, kimin imanlı olduğunu “bir tek Yüce Tanrı bilir” diye bilirdik. 

Demek ki bir de siz biliyorsunuz!.. 
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Çok tanrılı dinlerden tek tanrılı dinlere geçtikten sonra, şimdi de “çift tanrılı” yeni bir dine 

mi girdiniz?! 

Yüce Tanrı’ya “ortak” ettiğiniz ikinci Tanrı’nızı da tarif edebilir misiniz? 

Söyleyin bakalım: 

O halde, bir tek Tanrı’nın bilebileceği şeyleri, siz nereden biliyorsunuz? 

Yoksa size de “vahiy” mi indi, o “paralel Tanrı”nızdan?.. 

Son peygamberi de mi tarihin tozlu sayfalarına gömdünüz yoksa? 

Siz nesiniz, kimsiniz?.. 

*** 

Evrensel değerler, insan hakları ve yürürlükteki yasalar cephesinden de şunları söylemek 

istiyorum: 

Bu tartışmada sorulan sorular; yapılan yargısız infazlar; iftiralar ve yalanlar, hiçbir dini 

inanışla bağdaşmadığı gibi, ahlâki değerlerle de uyuşmazlar. 

“Asgari nezaket kuralları”na bile aykırılık teşkil ediyorlar. 

Laikliğin ne kadar önemli ve vazgeçilmez bir ilke olduğunu, bu tartışma somut olarak 

ortaya koymuştur. 

Bu yüzden “indirilmiş dini” bir tarafa itip; “uydurulmuş dini” savunanlarla, onlar gibi 

düşünmeyenlerle bir arada yaşatma olanağını sağlayan bütün sistemlerde, “laiklik” baş tacı 

edilmektedir. 

Öyle de olmalıdır… 

Yoksa bu kafasını kiraya vermiş olanlarla Cennet’te bile bir arada durulamaz… 

Yanar insan!.. 

*** 

Yukarıda alıntılanan ifadelerin, hiçbirine indirilmiş dinler cevaz vermezler. 

İma yollu dahi olsa, en küçük bir işaret bulamazsınız bu sözleri haklı kılacak. 

Bu zevat, nasıl yapıyorsalar doğrudan hüküm çıkarabiliyorlar doğmalardan! 

Uydurulmuş dinlere inananların, çağdaş ülkelerde yaşama şansı dahi yok denecek kadar 

azdır. 

Bilime inanmış insanlar, böyleleri ile komşuluk dahi yapmazlar… 

Buradan doğan dışlanmışlık duygusu, gördüğünüz gibi insanlara neler neler yaptırıyor… 
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*** 

Milli kahramanlara utanmazca saldıranlar, nankör olmaktan çok daha fazlasıdırlar… 

*** 

Laikliği benimseyenler, kesinlikle başkalarının inançlarını sorgulamazlar. 

İnsanları inançlarından dolayı yargılamazlar. 

Kimin nereye inandığını merak dahi etmezler. 

Böyle bir densizliği kamu adına yapanlar olursa, mutlaka yasalar önünde ve bağımsız 

mahkemelerde hesap verirler… 

Kurallar, kurumlarla birlikte işlev görürler… 

Ve nihayet: 

Çağdaş ülkelerde, hesaplar bu dünyada görülür, öteki tarafa bırakılmazlar… 

*** 

Cahiller bu kadar da cesur olabilir mi? 

Atatürk’ün, Rifat Börekçi’nin inancını sorgulamaya yetkisi olan sadece Yüce Tanrı iken, 

böyle bir işe soyunmak, Yüce Tanrı’ya ortak koşmak değil de nedir?.. 

Bu ne terbiyesizliktir. 

Bu ne hadsizliktir… 

*** 

Konumuzla doğrudan ilgili olduğu için birkaç dakikanızı daha rica ediyorum. 

Hatırlatmak istediğim bazı gerçekleri paylaşmak istiyorum: 

İngiliz Gizli Servisi (MI6)’nin Kurtuluş Savaşını baltalamak amacıyla Mustafa Kemal Paşa 

hakkında uydurduğu yalan-yanlış bilgileri, adeta bir virüse dönüştürüp, tescilli Atatürk 

düşmanı, Dr. Rıza Nur’a verdiğini biliyor muydunuz? 

O da bu yalanların arasına, kendininkileri katarak, güya hatıralarını kaleme alıp Londra’daki 

British Museum’a teslim etti. 

Atatürk’ün ölümünden çok sonra yayınlanmalarını vasiyet etti. 

İngilizler Dr. Rıza Nur’un vasiyetini tuttular… 

*** 

“Hayat ve Hatıralarım” adını verdiği bu eser 4 cilt halindedirler ve piyasada hala satılıyor. 
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Rıza Nur, benim gözümde emperyalistlerin hazırladığı tehlikeli bir virüsün taşıyıcısıdır 

sadece. 

Önce Kadir Mısıroğlu’nun sonra da Abdurrahman Dilipak’ın yayınladığı o dört ciltlik tırnak 

içindeki eserde, Rıza Nur’un kendini nasıl anlattığını merak edenler için iyi bir iş yaptım. 

Hatıralarını hangi ruh hali içerisinde yazdığını bulup bu yazıya ekledim.5 

*** 

Rıza Nur’un bu eseri, Necip Fazıl Kısakürek için de başucu kitabı olmuştur, bilmenizi 

isterim… 

“Sakarya” şiiri başka, ona bir şey demiyorum! 

Atatürk’ü ilk defa “dinsiz” olmakla itham eden ise Diyanet İşleri Başkanı ile Reis’in yere göğe 

sığdıramadıkları Kadir Mısıroğlu’dur…6 

“Fesli Kadir”, emperyalizm adına görevini layıkıyla yerine getirmiştir… 

Bir ara resmi sitesine göz atarsanız, neler neler öğrenirsiniz… 

*** 

Bana göre Dr. Rıza Nur, Hatıralarını yazarken ağır hastaydı. 

Arnavutları “Türklüğe karşı” ayaklansınlar diye kışkırtan Rıza Nur’u, Atatürk Nutuk’ta 

eleştirmiştir.7 

Muhtemelen bu dışlanmışlık da onun Atatürk’e nefretini ateşlendirdi. 

Gericilerin, hatıralarını başucu kitabı olarak kabul ettikleri Rıza Nur’un kişilik analizinin 

yapıldığı 162 sayfalık bir kitabı “pdf” formatında bilgilerinize sunuyorum.8 

Turgut Özakman’ın yazdığı bu eser için mutlaka zaman ayırıp okumanızı öneriyorum. 

Pek çok şeyi oradan öğrenebileceksiniz. 

Göreceksiniz ki; Dr. Rıza Nur, İngiliz Gizli Servisi’nin hazırlayıp kendisine verdiği bilgileri 

temel almış ve kendi hatıraları arasına serpiştirerek yayınlamıştır. 

Bu yalanları kaynak alanlardan biri de Kadir Mısıroğlu’dur. 

O da tüm yaşamı boyunca İngiliz İstihbarat Servisine hizmet etmiş hasta ruhlu bir zavallıdır. 

 
5  https://chp-muhalefethareketi.biz.tr/riza-kendini-anlatiyor/ 

6 https://chp-muhalefethareketi.biz.tr/fesli-kadir/ 

7 https://chp-muhalefethareketi.biz.tr/nutuk_ta-riza-nur/ 

8 https://chp-muhalefethareketi.biz.tr/dr-rza-nur-dosyas/ 

https://chp-muhalefethareketi.biz.tr/riza-kendini-anlatiyor/
https://chp-muhalefethareketi.biz.tr/fesli-kadir/
https://chp-muhalefethareketi.biz.tr/nutuk_ta-riza-nur/
https://chp-muhalefethareketi.biz.tr/dr-rza-nur-dosyas/
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Kendi sitesinde Bakırköy Akıl Hastahânesi ve Cerrahpaşa Hastahânesi Psikiyatri 

Kliniği‘nde yatarak tedavi gördüğünü açıklamıştır.9 

Sanırım Mısıroğlu, ihanetinin karşılığında sadece İstanbul Boğazı’ndaki ederi 10 milyon 

dolar olan lokantayı edinebilmiştir… 

Bir de Türk halkının dolu dolu nefretini kazandı tabii ki… 

Buna karşılık, Rıza Nur duygularını bile tatmin edememiştir. 

Hainliği ile kaldı… 

*** 

Sırası gelmişken söyleyelim: 

İngiliz emperyalizminin Atatürk düşmanlığı, Kurtuluş Savaşı’ndan sonra da devam etmiştir. 

İngiliz istihbaratı bu amaçla Atatürk’ü kötüleyen kitaplar hazırlamıştır. 

Bunların en meşhur olanı, istihbarat görevlisi H.C. Armstrong’un Atatürk’e ağır hakaretler 

içeren “Bozkurt” adlı kitabıdır. 10 

Armstrong, bozkurt Atatürk’e diyor. 

Bu kitabı da okumanızı öneriyorum. 

151 sayfa kadardır… 

*** 

Esirgeyen, bağışlayan Yüce Tanrı’m: 

Hikmetinden sual olunmaz. 

Bu olup biten karşısında; bu insanları ibret olsunlar diye yarattığını düşünüyorum. 

Benimkisi sadece bir akıl yürütme, beşeri bir muhakeme, bir tahmindir… 

Böyle düşündüğüm için günaha girdiysem, affına sığınıyorum… 

Bir dileğim daha var Yüce Tanrım: 

Doğru yoldan sapan kullarını ıslah et, onları doğru yola döndür… 

Birlikte yaşıyoruz… 

Amin…

 
9 https://kadirmisiroglu.com/tercemei-hal.html 

10)https://chp-muhalefethareketi.biz.tr/bozkurt/ 

https://kadirmisiroglu.com/tercemei-hal.html
https://kadirmisiroglu.com/tercemei-hal.html
https://chp-muhalefethareketi.biz.tr/bozkurt/
https://chp-muhalefethareketi.biz.tr/bozkurt/
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DEFOLUN GİDİN!.. 

Bu hafta hangi konuda yazayım diye düşünüyorum: 

“Rusya-NATO Savaşı”nı yazdık. 

Zelinski’nin vekalet savaşı yürüttüğünü anlamayan kalmadı. 

Ukrayna halkını mayın tarlasına eşek gibi süren büyük kaçakçıyı da kınadık. 

Zamları, hayat pahalılığını, soğukları ve hastalıkları zaten kanıksadık. 

TELEKOM’un hikayesini yazmayan kalmadı; böyle büyük soygun dünyanın hiçbir yerinde 

görülmedi. 

Eline kalemi alan onu yazıyor. 

“Helalleşme”ye ise hiç girmiyorum. 

Onun yerine belki eski Başbakan Tansu Çiller’in partisine girerim. 

Parti değiştirmek için çok mu erken oluyor?.. 

O zaman beklerim… 

*** 



 

 
250 

Yerim biraz dar ama yine de onu bir doktora veriyorum… 

Bu doktorlar okumuşlar mı ne! 

Aralarında eli kalem tutanları var… 

*** 

Misafirim: 

Eski Sağlık Bakanlığı Müsteşarı ve Eski Gazi Ünv. Tıp Fak. Dekanı Prof. Dr. Haluk 

Tokuçoğlu’dur. 

Doktorlar adına konuşuyor. 

Bakalım neymiş dertleri bu doktorların, ne diyorlar biz hastalara. 

Yarın ellerindeyiz yine, unutmayalım… 

İmamları küçümser miyim hiç! 

Onlar da önemlidirler kuşkusuz, lakin imam en son aşamada; “pamuk tıkama işinde” lazım 

bile… 

Helallik istemiyorum… 

*** 

Doktorlar mı? 

Giderlerse gitsinler vallahi! 

Cehenneme kadar yolları var!.. 

Hem bana ne!.. 

İmzamı atıyor ve çekiliyorum: 

Cemil Can, 102 kilo… 

*** 

‘Türkiye’de doktor olmak‘ ne demek. 

“First Lady”nin Sağlık Bakanlığı desteğinde “Alternatif Tıp Kongresi” düzenlediği bir 

ülkede “First Man”ın doktorlara çekin gidin demesine şaşırdık mı? Hastalandığında önce 

sülükçü ve hacamatçıya, sonra muskacıya, Azrail kapıya dayandığında ise bari bir de doktora 

giden önemli sayıda bir kitlenin olduğu bir ülkede “çekin gidin” resti çok mu acayip? 

Hem doktor dediğin ne ki, bir bina tutarsın, kapısına “Tıp Fakültesi” levhası asarsın. Bir 

dekan atayıp, bir de makam arabası ki olmazsa olmaz, ayarlarsın. Gelsin öğrenciler. 6 yıl 

sonra her türlü tıbbi müdahaleyi yapabilecek, paragöz(!) uzmanların yerini doldurabilecek, 
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asgari ücretin biraz üstündeki maaşa evet diyecek ve de dayak yediğinde tantana 

yapmayacak doktorlar elinde olur. 

Aslında doktor kimdir peki? 

Lise 1. Sınıftan itibaren yani 15-16 yaşından sonra hedefin tıp fakültesi ise yaşıtlarının gülüp 

eğlendiği, gezip tozduğu yıllarda oturup ders çalışır, test çözer bu adam. Çünkü eğer doktor 

olmak hedef ise üniversite sınavında ilk %5’lik dilime girmelidir. Sınava girer ve “yaşasın” 

tıp fakültesini kazandı. Sonra 6 yıllık dersler, stajlar, sınavlar ve tabii ki uykusuz geceler 

gelir. 

…Ve tıp fakültesini bitirip doktor olduğunda tüm ailesi onunla gurur duyar. Bitti mi? Biter 

mi, daha yeni başlıyoruz. Sırada mecburi (zorunlu) hizmet var. Onu devlet okuttu. Borcunu 

ödeme vakti. Diğer fakülteleri bitirenleri Papua Yeni Gine devleti okuttuğu için onlara 

mecburi hizmet uygulanmaz. Pratisyen doktorun doktordan sayılmadığı bir ülkede yaşıyor 

bu doktor. Uzman olması gerek. Bunun için yine gelsin uykusuz geceler, dersler, kurslar. 

TUS (tıpta uzmanlık sınavı) da aşılmış ve uzmanlığın ilk adımı asistanlık dönemi başlamıştır. 

Gelsin yine gün aşırı nöbetler, yerli yersiz hoca fırçaları, vaka takdimleri, her türlü ayak 

işleri, dersler (halâ bitmedi tabii) ve artık rutin hale gelen uykusuz geceler. 

Sonunda uzman olmuş, yaş 30’u çoktan geçmiş olan doktorumuz nihayet kalan hayatını 

planlayabilir mi? Çok safsınız eğer evet diyorsanız. Sırada yeni mecburi hizmet var. Sağ 

olsun Papua Yeni Gine devleti diğer branşlardaki yüksek lisans ve doktora giderlerini 

karşılıyor. Fakat doktoru uzman yapan yine bizim devletimiz. 

İkinci mecburi hizmet de bitti. Bu arada askerlik de halledildi. Eğer yetti gari diyorsa bir yere 

tayin çıkarıp 40’ından sonra uzman hekim olarak çalışır. Eğer daha yüksek hedefleri varsa 

yeni sınavlar (yan dal sınavı, doçentlik sınavı vs.), dersler ve de tabii ki uykusuz geceler onu 

bekler. 

Bunca emek, yorgunluk ve çabanın sonunda hizmet ettiğin sayın milletimizden alacağın 

sıfatlar ve serzenişler var. 

“Bunlar paraya doymaz” 

“Ne yaptın ki, iki tık tık” 

“Hastam ölürse sen de yaşayamazsın” 

“Şuraya on günlük bir rapor yaz” 

“Hekimlik kutsal bir meslektir. Parayla yapılmaz” 

“Gidiyorsanız gidin, Yeni mezunları yerinize getiririm. Olmadı doktor ithal ederim.” 

Doktor gitmeye karar verir bu ülkeden. Arabasını hazırlar değerli varlıklarını bagaja 

yerleştirmeye başlar. 
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Bir köşeye doğru dürüst yaşayamadığı gençlik özlemini yerleştirir. Onun yanına uykusuz 

gecelerini koyar. Nöbetten nöbete, ameliyattan ameliyata, poliklinikten polikliniğe koşarken 

ihmal ettiği çocuklarının pişmanlığını sıkıştırır bagajda bir yere. Asgari ücretin biraz üstüne 

çalışırken, çok para kazanan bazı ünlü doktorlar ki sayıları %3-5’i geçmez, yüzünden “para 

düşkünü” sıfatını yerleştirir itina ile. Hasta ve hasta yakınlarından işittiği hakaretleri ve 

fiziki saldırıları da üstte bir yere koyar. Yolu uzundur. Bagaj dağınık kalmasın diye üstünü 

kapatmak ister. İyileşen hastanın gözündeki minnet bakışı, başarılı bir ameliyatın ardından 

duyduğu o rahatlama ve huzur hissi, muayene ettiği ve müdahalede bulunduğu yaşlı 

teyzenin “Allah razı olsun” deyişi aklına gelir. Bagajın üstünü insan, millet ve vatan sevgisi 

örtüsüyle kapatır. 

… Ve başını yukarı kaldırıp bağırır. 

“Sayın Cumhurbaşkanı bagajda bunca yük, yürekte, insan, millet ve vatan sevgisi 

oldukça hiçbir yere gitmiyorum. Sen git…” 

Prof. Dr. Haluk Tokuçoğlu 

Eski Sağlık Bakanlığı Müsteşarı ve Eski Gazi Ünv. Tıp Fak. Dekanı 
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DERSİMİZ “OLİGARŞİ”!.. 

Ukrayna, SSCB’nin dağılmasından sonra 1991 yılında bağımsızlığına kavuştu. 

Bağımsızlığı müteakiben “tarafsız”lığını1 da ilan etti. 

1994 yılında ise NATO ile ortaklık kurdu.2 

Başkan Viktor Yanukoviç, 2013 yılında Ukrayna-Avrupa Birliği Ortaklık 

Anlaşması’nı askıya almaya karar verdi. 

Bu karara karşı başlayan protesto gösterileri, Yanukoviç’in devrilmesi ile sonuçlandı ve 

“2014 Ukrayna Devrimi” gerçekleşti. 

Bazıları bu devrime “Onur Devrimi” derken, bazıları “Turuncu Devrim” diyorlar. 

Rusya ise “darbe” demeyi tercih etti. 

Yanukoviç’e destek verenler, “Turuncu Devrime” karşı kitlesel eylemler düzenlediler; bu 

eylemler sonucunda, Kırım Ukrayna’dan kopartılıp, Mart 2014’te Rusya 

tarafından ilhak edildi. 

Ukrayna akılsız politikalarına devam ediyor; Batının peşini hiç bırakmadı: 

1 Ocak 2016’da, Derin ve Kapsamlı Serbest Ticaret Bölgesi içinde yer almak için AB’ye 

başvuruda bulunmuştu… 

 
1  https://web.archive.org/web/20070927224650/http://gska2.rada.gov.ua:7777/site/postanova_eng/Declarat

ion_of_State_Sovereignty_of_Ukraine_rev1.htm 
2 https://tr.wikipedia.org/wiki/Bar%C4%B1%C5%9F_%C4%B0%C3%A7in_Ortakl%C4%B1k 

https://web.archive.org/web/20070927224650/http:/gska2.rada.gov.ua:7777/site/postanova_eng/Declaration_of_State_Sovereignty_of_Ukraine_rev1.htm
https://web.archive.org/web/20070927224650/http:/gska2.rada.gov.ua:7777/site/postanova_eng/Declaration_of_State_Sovereignty_of_Ukraine_rev1.htm
https://tr.wikipedia.org/wiki/Bar%C4%B1%C5%9F_%C4%B0%C3%A7in_Ortakl%C4%B1k
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Şu anda, çatışmalar devam ederken bile, yine AB’ye üyelik başvurusunda bulundu… 

*** 

Bir hatırlatma yapalım: 

20 Mart 2003’te ABD ve Birleşik Krallık öncülüğünde, İrak’a girilmesi ile başlayan “Irak 

Özgürleştirme Operasyonu”nda görev alan “Çok Uluslu Güç”te yer alan ülkelerden biri de 

Ukrayna’dır. 

Şaşırdınız mı? 

Ukrayna’nın İrak’ta ne işi vardı diye sormayın. 

Oldu bir kere!.. 

Ukray’na, 1650 askerini Ağustos 2003’te İrak’a göndermiş, Aralık 2008’e kadar da burada 

“görev” yapmışlardır.3 

İrak’da yaşananlarda sorumluluğu vardır… 

*** 

Gelelim Zelinski’ye: 

Yahudi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Ukrayna’nın son Cumhurbaşkanı Volodimir 

Zeniski, Hukuk Fakültesini bitirmiş olmasına rağmen, profesyonel olarak hiç hukukla 

ilgilenmedi. 

Okulda iken, bir komedi grubu kurdu ve gösteriler yaptı. 

2015 yılında ise “Halkın Hizmetkarı” adlı bir televizyon dizisinde Cumhurbaşkanı rolünü 

oynadı. 

Bu oyunuyla şöhret olan Zelinski, daha sonra aynı isimle parti kurup, 2019’da yapılan 

seçimlere katıldı ve ikinci turda Cumhurbaşkanı seçildi… 

Leylim akıllı, oyun oynamaya devam ediyor hala!.. 

*** 

Zelinski’nin bilerek ve isteyerek ABD ve AB’nin dümen suyuna girdiğine şüphe yoktur. 

Pişmanlık duyuyor mu bilemiyoruz. 

Şimdi NATO’dan (veya BM’den) ülkesinin üzerindeki “hava sahasının uçuşa 

kapatılmasını” istiyor. 

 
3 https://tr.m.wikipedia.org/wiki/%C3%87ok_Uluslu_G%C3%BC%C3%A7_-_Irak 

https://tr.m.wikipedia.org/wiki/%C3%87ok_Uluslu_G%C3%BC%C3%A7_-_Irak
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Biz “uçuşa yasak bölgeler” oluşturmanın, nerelere varacağını Kuzey İrak’tan4 çok iyi 

biliyoruz. 

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’nin doğumu için bu uçuş yasağı kararı son derece önemli rol 

oynamıştı, unutmadık. 

Zelinski de uçuş yasağından medet umuyor. 

Lakin isteğine ilk yanıt Putin’den geldi: 

“Uçuş yasağını savaş ilanı olarak görürüz. Başka bir ülke bu kararı alırsa doğrudan 

savaş ilanı olarak görürüz” dedi.5 

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise yanıt vermekte biraz gecikti: 

“Ukrayna’ya NATO askerlerinin ve uçaklarının gönderilmeyeceğini” söyledi.6 

Taşlar yerli yerine oturuyor… 

Ukrayna halkının başına gelenler ve gelecek olanlar, Batı’nın umurunda bile değildir!.. 

Mültecilere uygulanan “çifte standart”, bu medeni topluluğun insanlıkla bir ilişkileri 

bulunmadığını zaten gösteriyor… 

Hele de savaşla uzaktan yakından ilgisi bulunmayan ve çoğu da hayatta olmayan Rus 

ünlülerin eserlerine karşı uygulanan ırkçı yaklaşımlar,7 dudak uçuklatacak cinstendir… 

*** 

Zelinski, mecburen sesini yükseltti; var gücüyle patronlarına bağırıyor: 

“Bugünden itibaren ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölecek” diyor.8 

 
4 5 Nisan 1991 tarihinde BMGK’de 688 sayılı karar alındı; kararla, Irak yönetiminin, kendi halkına karşı 

uyguladığı “soykırıma varan insanlık dışı yöntemleri” ve “yüzbinlerce kişinin göçe zorlanması” kınandı. ABD, 
Britanya ve Fransa tarafından bu karara dayanılarak Kuzey (36. kuzey enlemi‘nin kuzeyi) ve Güney Irak’ta (32. 
kuzey enlemi’nin güneyi) uçuşa yasak bölgeler oluşturuldu. Uçuşa yasak bölgelere ek olarak koalisyon güçleri 
Irak sınırlarının 100 km içine kadar Kürt sığınmacılar için güvenli bölgeler oluşturmaya başladılar. 
https://tr.wikipedia.org/wiki/Huzuru_Temin_Harek%C3%A2t%C4%B1 

5 https://www.cumhuriyet.com.tr/dunya/putin-ucus-yasagini-savas-ilani-olarak-goruruz-1913286 

6 https://www.ntv.com.tr/ukrayna-savasi/son-dakika-stoltenberg-nato-ukraynaya-asker-ve-ucak-

gondermeyecek,N5ToFgfLn06RjbVjxoWDJw 

7 Dünyaca ünlü Rus orkestra şefi Valery Gergiev’in Münih Filarmoni Orkestrası Birinci Şefliği’nden alınması; ünlü 

Rus soprano Anna Netrebko’nun Zürih Operası’ndak iki temsilden çıkarılması, Netflix’in Tolstoy’un Anna 
Karanina uyarlamasının çekimlerini durdurması ve Çaykovski’nin eserlerinin yasaklanması gibi 
tutumlar; ırkçılıktan çok daha fazlası, adeta akıl tutulmasıdır. 
https://www.cumhuriyet.com.tr/yasam/netflix-tolstoyun-eseri-anna-karenina-uyarlamasinin-cekimlerini-
durdurdu-1912416 
8 https://www.cumhuriyet.com.tr/dunya/canli–rusyanin-ukrayna-saldirisinda-son-durum-1913062 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Huzuru_Temin_Harek%C3%A2t%C4%B1
https://www.cumhuriyet.com.tr/dunya/putin-ucus-yasagini-savas-ilani-olarak-goruruz-1913286
https://www.ntv.com.tr/ukrayna-savasi/son-dakika-stoltenberg-nato-ukraynaya-asker-ve-ucak-gondermeyecek,N5ToFgfLn06RjbVjxoWDJw
https://www.ntv.com.tr/ukrayna-savasi/son-dakika-stoltenberg-nato-ukraynaya-asker-ve-ucak-gondermeyecek,N5ToFgfLn06RjbVjxoWDJw
https://www.cumhuriyet.com.tr/yasam/netflix-tolstoyun-eseri-anna-karenina-uyarlamasinin-cekimlerini-durdurdu-1912416
https://www.cumhuriyet.com.tr/yasam/netflix-tolstoyun-eseri-anna-karenina-uyarlamasinin-cekimlerini-durdurdu-1912416
https://www.cumhuriyet.com.tr/dunya/canli--rusyanin-ukrayna-saldirisinda-son-durum-1913062


 

 

256 

Belki de aklı başına gelmiştir, ne dersiniz? 

Ne var ki, çok geç kalmıştır çok. 

Onun Batı hayranlığı ve işbirlikçiliği yüzünden; çocuklar, kadınlar ve yaşlılar bu zemheri 

soğuğunda; sığınaklarda, aç, susuz ve uykusuz bir şekilde perişan olacaklar. 

Büyük olasılıkla ölenler de olacaktır. 

Tümünün birinci derecedeki sorumlusu, ne yazık ki, Batı’nın vaatlerine aldanan Zelinski 

olacaktır. 

İkinci derecedeki sorumlu ise “Koalisyon Güçleri”dir… 

Aldanmak bir kere olunca bir şey olmuyor değil mi?.. 

*** 

Ukrayna’yı ayı ile aynı yatağa sokan Avrupa ülkeleri, “yaptırım” kararları ile görevlerini 

yerine getirmiş olabilirler mi? 

Hiç sanmıyorum. 

Batı, Rusya’da devlet ile bağlantılı 53 kuruluş ile 680 “oligarkı”9 yaptırımlar listesine aldı.10 

Özel uçak ve yatlarını ele geçirdiklerinde, el koyacaklar! 

Kapitalizmde, “özel mülkiyet” çok önemseniyordu ya, muhtemelen ondandır! 

Oligarklar da bu karar karşısında, Maldivler ve Karadağ’a doğru yola çıktılar… 

*** 

Sanki oligarklar bir tek Rusya’da varlar: 

ABD’nin siyasetini dizayn edenler11 de onlar değiller mi? 

Doğrusunu isterseniz, bizde “oligark” var mı tam olarak bilmiyorum! 

Bildiğim: 

Ukrayna’da devleti yönetenleri, oligarkların finanse ettiğidir. 

Örneğin İgor Kolomoyskiy; banka, petrol/doğalgaz, maden, havayolu şirketi ve medya 

sahibi bir “iş adamıdır” ve Ukraynalıdır. 

 
9 Anayasa hukukunda “devlet yönetim biçimleri” anlatılırken, “oligarşi”den de söz edilir. 

Oligarşi, küçük ve ayrıcalıklı bir grubun iktidarda olduğu yönetim şekli olarak tarif edilir. 
Oligarşinin üyesi veya destekçisi olan gruplara “oligark” deniyor.  

10 https://tr.wikipedia.org/wiki/Kategori:Rus_dolar_milyarderleri 

11 https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/forbes-en-zengin-400-amerikali-listesini-acikladi-40976025 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Kategori:Rus_dolar_milyarderleri
 https:/www.hurriyet.com.tr/ekonomi/forbes-en-zengin-400-amerikali-listesini-acikladi-40976025
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“Turuncu Devrimleri” gerçekleştiren kadroların bir numaralı hamisiydi. 

Yuşçenko ve Timoşenko gibi siyasileri de o finanse etmişti. 

Ukrayna devletini 5 milyar dolar söğüşlediği için bankasına el konulmuştu… 

Şimdi Zelinski’yi finanse ediyor. 

İsrail ve ABD’de yaşıyor. 

Ukrayna, İsrail ve Kıbrıs vatandaşlığı vardır… 

Özel kuvvetlerden devşirdiği bir de özel birliği… 

Ne adam ama değil mi?.. 

*** 

Ruysa’nın Ukrayna ile derdi nedir, bir de ona bakalım: 

Bu sorunun cevabını doğru bir şekilde bilmeden, anlatılanları gazetelerin 3. sayfa haberleri 

gibi dinleyip geçmeye mecbur kalırız. 

Önce bu savaşın taraflarını doğru tanımalıyız. 

Kim ne derse desin, bu savaşın bir tarafında Rusya vardır, diğer tarafında NATO. 

Zelinski, Batı’nın “vekili” durumundadır ve ülkesini ateşe sürüklemeden çekinmemiş gözü 

kara bir liderdir… 

*** 

Komünizmin yayılmasını önlemek amacıyla, savunma paktı olarak kurulan NATO, 

komünizmin siyaset sahnesinden çekilmesinden sonra, emperyalizmin yayılma 

aracı olarak işlev görmeye başladı. 

Afganistan’a, İrak’a, Libya’ya, Suriye’ye yapılan NATO müdahaleleri, bunun en açık kanıtıdır. 

Bu ülkelerin hiçbiri, NATO ülkelerine saldırmadığı gibi, tehdit de oluşturmadılar. 

ABD’nin “Saddam’ın elinde kitle imha silahları var” yalanı ile dünyayı kandırıp, işgal 

ettiği İrak’ta, yaşattıklarını hiçbir zaman unutmayacağız. 

Petrollerinin yağmalanmasına izin vermeyen Kaddafi’nin ülkesini ne hale getirdiklerini 

görüyoruz. 

Bu vampirler, 20 yıldır Afganistan’ı iliklerine kadar sömürdüler ve Afgan halkına 

yapmadıkları insanlık dışı muamele kalmadı. 

“İnsan hakları” götürecektiniz ha, sevsinler sizin “insan hakları”nızı… 

Bu insanlıktan nasibini almamış Batı, Suriye’de ise daha kötüsünü yaptı ve yapmaya devam 

ediyor. 
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NATO, ABD’dir; ABD ile AB de Batı’dır… 

Milyonlarca masum insanın kanına giren uygar Batı budur işte… 

Bu uygarlık simsarları, Suriye’de PKK/PYD’yi eğitiyor; destekliyor ve ülkeyi parçalamak için 

ne gerekiyorsa yapıyor. 

Akıllarınca Türkiye’den de “Kürdistan” için toprak koparacaklar… 

Kuvayı Milliyeciler ölmedi daha:Yedi kat yerin altından uğultuları geliyor!.. 

*** 

Tekrar asıl konumuza dönelim de bitsin bu acı: 

Unutmayalım, Münih Güvenlik Konferansı’nda NATO, baş düşman olarak Rusya’yı ilan 

etmiştir. 

Her şey bu iki sözcüğün içerisinde saklıdır. 

Gürcistan, Ukrayna, Ermenistan ve Moldova gibi SSCB’den ayrılıp bağımsızlığını kazanan 

ülkelerin halklarını, İrak’ta olduğu gibi “demokrasi ve özgürlük getirme” palavraları ile 

kandırıyor ve sırası geldiğinde silah gibi kullanıyorlar. 

Devşirilmiş işbirlikçi kuklalarını, iktidara getirmek için her türlü destekliyorlar 

Sonra da Rusya’nın karşısına dikerek; akıllarınca Rusya’nın ekonomisini zayıflatıp, 

çökerterek kendileri için Asya’nın yolunu açacaklar. 

Demir dağları eritecekler… 

Bölgesel savaşların, enerji kaynaklarının paylaşımı, dağıtımı vb. gibi daha pek sebepleri 

vardır. 

Onlara girip de yazıyı daha fazla uzatmayalım… 

*** 

Bütün bu sinsi planlara karşı Rusya’nın ne istediği ise çok açıktır. 

Putin diyor ki: 

SSCB’den ayrılan komşu ülkeler NATO’ya üye olamazlar; “Çünkü o zaman stratejik 

düşmanlarımızın kıtalar arası menzilli balistik füzelere bile ihtiyacı olmayacak, burada 

bizi doğrudan nükleer atışta tabi tutacaklar, o kadar.“12 

Rusya hassasiyetini birinci ağızdan açık açık ifade ediyor. 

Anlaşılmayan bir husus kaldı mı? 

 
12 https://www.dikgazete.com/yazi/putin-in-nukleer-aciklamalari-ve-dusundurdukleri-4314.html 

https://www.dikgazete.com/yazi/putin-in-nukleer-aciklamalari-ve-dusundurdukleri-4314.html
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Kimseye “özgürlük ve demokrasi getirme” vaadinde bulunmuyor. 

Buna karşılık, sinsi ABD, ne yapmaya çalıştığını aldığı kararlarla gösteriyor: 

“Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Baltık ülkeleri Litvanya, Letonya ve 

Estonya’ya, Rusya’nın işgal etme planları yaptığı iddia edilen Ukrayna’ya ABD yapımı 

füze ve diğer silahlar göndermesini onayladığı bildirildi.”13 

Ne yapmak istedikleri belli değil mi?.. 

*** 

Böyle bir durum karşısında, Putin’in yerinde olsaydınız ne yapardınız? 

Stratejik düşmanla işbirliği yapan komşularınızın, NATO’ya üye olmalarına göz yumup, 

kıtalar arası balistik füzeleri burnunuzun dibine kadar getirmesini mi beklerdiniz yoksa 

o ülkeleri yöneten hainleri, bir şekilde yönetimden uzaklaştırıp, iyi komşuluk ilişkileri 

yürütecek yeni liderin gelmesi için mi çalışırdınız? 

Bir de “empati” yapıp gerçekten bitirelim: 

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Suriye’ye 4 kez (Fırat Kalkanı Harekatı, İdlip Operasyonu, Zeytin 

Dalı Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı) girmesinin nedeni, Suriye’nin Kuzeyinde bir 

Kürdistan devleti kurulmasını engellemek içindi, değil mi? 

ABD ve AB tarafından arzulanan bu devletin, kurulmasını beklemek ve ondan sonra 

müdahale etmek akıl işi midir? 

Kukla bir Kürt Devletini kuranlar, onu bir an önce tanır ve dünyaya tanıtırlar… 

İş işten geçmiş olur. 

Ve siz hiçbir şey yapamazsınız; zira bu defa egemen bir devlete saldıran devlet durumuna 

düşersiniz. 

“Ulusların kaderlerini tayin etme hakkı” diye bir meşruiyet sebebini konuşmaya 

başlarlar. 

Altına imza koyduğunuz “İkiz Sözleşmeler”i karşınıza dikerler. 

Bütün dünyayı ayağa kaldırırlar… 

Oturduğunuz yerde öylece kalırsınız. 

O bakımdan; tehlike gerçekleşince değil, yaklaşmakta olduğunu görünce müdahale etmek 

gerekir… Rusya’nın yaptığı da odur…

 
13 https://tr.euronews.com/2022/01/20/balt-k-ulkeleri-ukrayna-ya-kendi-envanterindeki-abd-uretimi-silahlar-

gonderecek 
 

https://tr.euronews.com/2022/01/20/balt-k-ulkeleri-ukrayna-ya-kendi-envanterindeki-abd-uretimi-silahlar-gonderecek
https://tr.euronews.com/2022/01/20/balt-k-ulkeleri-ukrayna-ya-kendi-envanterindeki-abd-uretimi-silahlar-gonderecek
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BİZ BU “SAVAŞTA” TARAFIZ!.. 

Nasıl demişti Platon: 

“Siyasetle ilgilenmeyen aydınları bekleyen sonuç, cahiller tarafından yönetilmeye 

razı olmaktır.” 

Üçüncü sınıf bir komedyen olmanın ötesinde başka da bir özelliği bulunmayan Vladimir 

Zelenski’ye, halkın yüzde 73 den fazlası ülkeyi yönetme görevini verdi. 

Ukrayna halkı, bu hatasının bedelini bir gün ödeyecekti. 

Bazen akılsız ev sahibinin ortaya çıkarttığı zararı, diğer komşuları da öderler. 

Nitekim, Cuma akşamı akaryakıta gelen 1,5 TL/litre zam, ilk etapta bizim payımıza düşendir! 

Yakın gelecekte; doğalgaza, petrole ve tarım ürünlerine gelecek zamlarla ödeyeceğimiz 

fatura daha da kabaracaktır. 

Ne kadar ödeyeceğimizi ise, operasyonun ne kadar süreceği belirleyecektir. 

Ukrayna’da tarlaların biçilip biçilmeyeceği, önümüzdeki dönemde ekilip ekilmeyecekleri 

şimdiden belli değildir… 

“Diren Zelinski” demek ödenecek faturaya yeni kalemler ekleyecektir… 

* 

Buğday ithalatının önemli bir kısmını yaptığımız Ukrayna’da ve bizde, aniden ekmek 

fiyatları artabilir; iki ülkede de kıtlık da yaşanabilir… 

Sebze ihraç ettiğimiz Rusya, geçmişte olduğu gibi ithalata ara verebilir. 

Turizm gelirlerimiz dahi risk altındadır. 
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İhraç ürünlerimiz, çiftçinin elinde kalarak çürümeye terk edilmek zorunda kalabilirler…1 

Kim ne söylerse söylesin; Zelinski’nin akılsız politikalarının bedelini, Ukrayna ile Türk halkı 

ödemek zorunda kalacaktır… 

* 

Topraklarımız son yirmi yılda doğru bir şekilde ekilip biçilseydi; ambarımızdan tahıl, 

kilerimizden sebze eksik olmazdı. 

Hatalı politikalarla hayvancılığımız bitirilmeseydi; dolaplarımız boş çalışmayacak; 

içerilerinde yağ-peynir, süt-yoğurt ve et gibi hayvansal ürünleri bulunacaktı. 

Sağın ineklerimizi bile kurbana vererek, gelecek nesilleri açlığa mahkum ediyoruz! 

Tarlalarını ekmeyenlerin, hayvanlarını besleyip üretmeyenlerin, yoksulluktan şikayet 

etmeye hakları olabilir mi? 

Tarım ve hayvancılıkta kendine yeten birkaç ülkeden biri iken, saman dahi ithal eder hale 

geldik! 

Ne oldu da; ele avuç açma durumuna düşürüldük?Bu tür sorulara yanıtlar aramak 

zorundayız. 

“Zelenskilere” olağanüstü yetkiler vererek, neden iktidara getirdiğimizi sorgulama zamanı 

geldi de geçiyor bile… 

* 

Yüce Tanrı’nın “işi ehline verin” buyruğunu2 sadece biz göz ardı etmiyoruz! 

Ukrayna bizden beter. 

Neden aklı ve bilimi bir tarafa koyup, duygularımızın esiri olduk, anlamak mümkün değil. 

Bu hatalarımızın bedelini de elbette ki biz ödeyeceğiz!.. 

Ya da torunlarımıza miras bırakacağız… 

* 

Her gün “pandemi” yüzünden bir uçak dolusu insanımız ölüyor. 

İnsanlarımızın, vakitsiz ölümlere duyarlılığı neredeyse kayboldu. 

Bu nedenle olsa gerekir; Ukrayna’da çocukların sığınakların raflarına “süs kabağı” gibi 

yerleştirilmesini ve sivillerin füzelerle öldürülmesini sıradan kaza haberleri gibi izliyoruz. 

Nataşa’nın (BM, NATO ve AB gibi ) uluslararası kuruluşlardan yardım çağrılarının karşılık 

bulamadığı için döktüğü göz yaşları, çok da etkilemiyor bizleri… 

 
1 Ukrayna ve Rusya ile ticaret hacmimiz 40 milyar dolar civarındadır. Geçen dönem bu ülkelerden gelen turist 

sayısı 4,5 milyonu buldu ve sadece turistlerden 10 milyar dolar gelir elde ettik. 2021 yılında bu iki ülkeye sebze 
ihracatımız ise 3 milyar 83 milyon doları geçti. Müteahhitlerimizin Rusya’daki iş hacmi 11 milyar dolar, 
Ukrayna’da ise 3 milyar doları civarındadır. 

2 Kur’an-ı Kerim’de buyruluyor ki: “Allah size, mutlaka emanetleri (işleri) ehli olanlara vermenizi ve insanlar 

arasında hükmettiğiniz zaman adaletle davranmanızı emreder.” Nisa 58. 
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Duygularımız nasır bağladı gibi… 

* 

Rusya Federasyonu, defalarca uyardı: 

“Ukrayna’nın NATO’ya alınması; füzelerin Moskova’nın burnunun dibine kadar 

sokulması anlamına gelir. Bu bizim kırmızı çizgimizdir. NATO’nun Doğuya doğru 

genişlemesi Rusya için güvenlik sorunudur ve buna asla izin veremeyiz” dedi. 

Yerden göğe kadar haklı değil mi? 

Bu uyarılardaki kararlılığı ve ciddiyeti kavrayamayan Zelinski yönetimi, Batının (ABD ve 

AB) emperyalist politikalarının sözcülüğüne devam ediyor hala. 

Adeta Rusya’ya meydan okuyor. 

Zelinski, sivil halka silah dağıttı; olası bir Rus operasyonunda nasıl direnileceğinin 

tatbikatını yaptırdı. 

Rus Ordusunun Kiev’e dayanmasına rağmen, NATO’ya girme kararlılığından geri adım 

atmadı.3 

Çapsız yöneticilerin uzağı görememesi normaldir, Zelinski sınırlarına yığınak yapan Rusya’yı 

hafife almakla en büyük hatayı yaptı. 

Geriye dönüş yollarını kendisi kapattı. 

Şimdi bedel ödeme zamanıdır… 

* 

Sen o bıyıkları ile oynayan şapkalı adam: 

Hiç boşuna yere ağzını yorma. 

Rusya’yı kınayarak bir sonuç alamazsın! 

“Rusya’nın Ukrayna’da ne işi var” diye de sorma… 

Türkiye’nin Libya’da, İrak’ta ve Suriye’de ne işi vardıysa, Rusların da Ukrayna’da aynı iş var. 

Mesele “güvenlik” ve “ülkenin toprak bütünlüğü” olduktan sonra, tehdit altındaki ülke, 

tehdidi yerinde bertaraf etmek için başka ülkenin sınırlarından girer. 

ABD’nin İrak’ta, Libya’da, Afganistan’da ve Suriye’de ne işi vardı diye sordun mu hiç? 

Demek ki, Rusya’nın Ukrayna’ya girmesi de dünyada bir ilk değildir… 

Öyle hop oturup, hop kalkma!.. 

* 

Rusya’nın Ukrayna’ya girdiği günü hatırla. 

ABD, Suriye’de PKK-YPG militanları ile gerçek mermiler kullanarak tatbikat yapıyordu.4 

 
3 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/son-dakika-ukrayna-ankara-buyukelcisi-savas-halindeyiz-1910581 

4 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/abd-askerleri-ile-ypg-pkkli-teroristler-suriyede-tatbikat-yapiyor/2506270 

 

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/son-dakika-ukrayna-ankara-buyukelcisi-savas-halindeyiz-1910581
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/abd-askerleri-ile-ypg-pkkli-teroristler-suriyede-tatbikat-yapiyor/2506270
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Ne haber? 

Neyin tatbikatıdır bu, diye hiç düşünmedin mi? 

Emperyalistler, Suriye topraklarında kukla bir “Kürt Devleti”ni kurdular bile. 

Haberiniz yok mu?.. 

Yoksa ABD’nin, Türkiye’nin Güney Doğusu’nu koparıp, “İkinci İsrail’e” ekleme niyetini hiç 

duymadınız mı?… 

İşte Türk Ordusu bu yakın tehlikeyi bertaraf etmek için Suriye’de. 

Şimdi: 

Türkiye’nin Suriye’ye askeri operasyon yapması “işgal” olarak nitelendirebilir misin? 

“Suriye’de ne işimiz var” sorusunu sormak, düşmanın ağzı ile konuşmak değil midir? 

1974 yılında Kıbrıs’a yapılan çıkarmayı; “işgal” olarak kabul eden kafa ile Rusya’nın 

Ukrayna’ya müdahalesine “işgal” diyen kafa, aynı derece özürlü değiller mi?… 

* 

“Mavi vatanımız” dediğimiz denizlerimizde; “yetki alanlarımızı” belirlemek için Libya ile 

yaptığımız anlaşma ve ardından meşru Libya hükümetine verdiğimiz destek, kınanabilir 

mi? 

Olur olmaz yerlerde; “Türk askerinin Libya’da ne işi var” sorusunu soranlara; “siz 

kimlerin sözcülüğünü yapıyorsunuz” demeyecek miyiz? 

Ordunun, ülkenin sınırlarını ve çıkarlarını korumaktan başka ne işi işi olabilir ki?.. 

Libya ile “deniz yetki alanlarının sınırlandırılması” anlaşması5 yapmasaydık, küresel 

güçler Doğu Akdeniz’de doğalgaz aramamıza izin verirler miydi? 

“Sismik araştırma ve sondaj gemilerimizin Doğu Akdeniz’de ne işi var?” sorusunu 

soranlara, T.C. vatandaşı denebilir mi?.. 

“S-400’lerden kurtulalım” da ne demek oluyor Allah aşkına?! 

Kafayı mı sıyırdı bu kadın!?.. 

* 

Emperyalistlerin İran ve Türkiye’yi nasıl kuşattıklarını, etrafımıza kurdukları askeri 

üstlerden göremiyor musunuz? 

Bu kuşatma, aynı zamanda Rusya’yı da kuşatma olmuyor mu? 

Amacın Rusya’nın denizlerle bağlantısını kesmek olduğunu anlamak için, illa da stratejist 

olmaya mı gerek var? 

Kör müsünüz? 

ABD’nin kuşatma girişimi, aynı zamanda Çin’in “Bir kuşak bir yol” projesini baltalamak için 

 
5 https://tr.wikipedia.org/wiki/Libya-

T%C3%BCrkiye_denizcilik_anla%C5%9Fmas%C4%B1#:~:text=Libya%2DT%C3%BCrkiye%20denizcilik%20anla%C5
%9Fmas%C4%B1%20veya,bir%20m%C3%BCnhas%C4%B1r%20ekonomik%20b%C3%B6lge%20anla%C5%9Fmas
%C4%B1d%C4%B1r.  
 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Libya-T%C3%BCrkiye_denizcilik_anla%C5%9Fmas%C4%B1#:~:text=Libya%2DT%C3%BCrkiye%20denizcilik%20anla%C5%9Fmas%C4%B1%20veya,bir%20m%C3%BCnhas%C4%B1r%20ekonomik%20b%C3%B6lge%20anla%C5%9Fmas%C4%B1d%C4%B1r.
https://tr.wikipedia.org/wiki/Libya-T%C3%BCrkiye_denizcilik_anla%C5%9Fmas%C4%B1#:~:text=Libya%2DT%C3%BCrkiye%20denizcilik%20anla%C5%9Fmas%C4%B1%20veya,bir%20m%C3%BCnhas%C4%B1r%20ekonomik%20b%C3%B6lge%20anla%C5%9Fmas%C4%B1d%C4%B1r.
https://tr.wikipedia.org/wiki/Libya-T%C3%BCrkiye_denizcilik_anla%C5%9Fmas%C4%B1#:~:text=Libya%2DT%C3%BCrkiye%20denizcilik%20anla%C5%9Fmas%C4%B1%20veya,bir%20m%C3%BCnhas%C4%B1r%20ekonomik%20b%C3%B6lge%20anla%C5%9Fmas%C4%B1d%C4%B1r.
https://tr.wikipedia.org/wiki/Libya-T%C3%BCrkiye_denizcilik_anla%C5%9Fmas%C4%B1#:~:text=Libya%2DT%C3%BCrkiye%20denizcilik%20anla%C5%9Fmas%C4%B1%20veya,bir%20m%C3%BCnhas%C4%B1r%20ekonomik%20b%C3%B6lge%20anla%C5%9Fmas%C4%B1d%C4%B1r.
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değil midir? 

Bu yüzden Rusya’nın harekatını”işgal” değil, “emperyalist kuşatmayı yarma harekatı”6 

olarak değerlendirmek en doğru tanımlama olacaktır… 

Bu harekâta işgal demeyin lütfen… 

* 

Türkiye’nin çıkarları, ancak bölge ülkeleri ile birlikte hareket ederek korunabilir. 

“Savaşa hayır” kampanyaları, sadece emperyalistlerin bölgemize 

iyice yerleşmelerine hizmet ederler. 

Haksız yere çıkartılan savaşlara, elbetteki “hayır” diyeceğiz. 

Ulu Önderimizin; “Millet hayatı tehlikeye maruz kalmıyorsa savaş cinayettir” sözlerini 

unutmuş değiliz. 

Ülkemizin güvenliği ve çıkarları söz konusu olduğunda, başka bir söyleyişle; savaş 

kaçınılmaz olduğunda, elbetteki kanımızın son damlasına kadar savaşacağız… 

Atalarımız bu Devleti, 7 düvel ile savaşarak kurdular… 

Vatan savunması, toparak bütünlüğü ve ulusal çıkarlar söz konusu olduğunda, biz de 

atalarımız gibi savaşacağız… 

Çünkü: 

Zalime karşı direnmektir savaş. 

Savaş, barışı getirmek için olduğunda kutsaldır… 

Bütün özgürlüklerin gelmesinden önce, kanlı savaşlar vardır… 

Tarih baba öyle öğretti bize… 

* 

Kurtuluş Savaşı’ndaki en yakın müttefikimiz Ruslardı. 

Rusların, o yıllardaki olağanüstü yardımları7 ile dostluklarını nasıl unutabiliriz? 

Ulu Önderimizin vasiyetini hatırlayınız: 

“Sovyetler Birliği’ne karşı asla bir saldırı politikası gütmeyeceksiniz. Doğrudan 

doğruya ya da dolaylı olarak Sovyetler’e yöneltilmiş herhangi bir antlaşmaya 

girmeyecek ve böyle bir antlaşmaya imza koymayacaksınız”8 demedi mi? 

Peki, biz ne yaptık? 

Ukrayna ve Gürcistan’ın NATO’ya girmelerine onay verdik. 

Rus uçağını düşürmekle övündük. 

Ukrayna’ya silahlı hava araçları satarak, Rusları küstürdük… 

Yakıştı mı?… 

 
6 https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/mehmet-ali-guller/abd-kusatmasini-yarma-harekati-

1911151?fbclid=IwAR1iOeSW3kG2WQR0ZpdJgFt4G0mMEwfUEhl1V-VBoFCZgaPoX_NRgaSt-Xw 

7 https://drcanceylan.com/kurtulus-savasinda-rus-yardimlari 

8 https://www.aydinlik.com.tr/koseyazisi/ataturk-sovyet-dostlugundan-ayrilmayin-222918 

https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/mehmet-ali-guller/abd-kusatmasini-yarma-harekati-1911151?fbclid=IwAR1iOeSW3kG2WQR0ZpdJgFt4G0mMEwfUEhl1V-VBoFCZgaPoX_NRgaSt-Xw
https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/mehmet-ali-guller/abd-kusatmasini-yarma-harekati-1911151?fbclid=IwAR1iOeSW3kG2WQR0ZpdJgFt4G0mMEwfUEhl1V-VBoFCZgaPoX_NRgaSt-Xw
https://drcanceylan.com/kurtulus-savasinda-rus-yardimlari
https://www.aydinlik.com.tr/koseyazisi/ataturk-sovyet-dostlugundan-ayrilmayin-222918
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* 

Dolaysıyla: 

Emperyalizmle Rusya arasında başlayan/başlayacak olan, soğuk/sıcak tüm savaşlar 

bizim de savaşlarımızdır. 

Rusya’nın yanında saf tutmak, ülkemizin ve bölgenin çıkarınadır… 

* 

15 Temmuz’da askeri bir darbe yapmaya kalkışan; Türkiye’deki iktidarı değiştirmek için ne 

gerikiyorsa yapacağını söylemekten çekinmeyen, bizi her fırsatta açıkça ve edepsizce tehdit 

eden ABD’nin, Ukrayna’daki basiretsiz yöneticileri kullanarak, bölgemizi ateşe vermesine 

kayıtsız kalamayız. 

Zaten sonuçları doğrudan bizi etkileyecek olan çatışmalarda; doğru yerde ve dosdoğru 

şekilde konuşlanmalıyız… 

* 

Bugün sorulan en ahmakça sorulardan biri: 

BM ve NATO’nun, Ukrayna’nın yardım çağrılarına neden karşılık vermediğidir. 

BM ve NATO’nun derdi Ukrayna halkı mı?.. 

Öyle miiiii?!.. 

* 

Eski ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice’ın, 2003 yılında kaleme aldığı bir makalede: 

“Ortadoğu’da Türkiye de dahil 22 ülkenin sınırları değişecek”9 sözlerini kullandığını 

unutabilir misiniz? 

Bu ülkelere “demokrasi ve insan hakları” getirecekti. 

Kan ve göz yaşından başka ne getirdi? 

NATO’nun Norveç’te gerçekleştirdiği bir tatbikatta, Atatürk ve Erdoğan posterlerini hedef 

tahtasına koymasını10 da mı hatırlamıyorsunuz? 

Komünizmin çökmesinden sonra, NATO bir “savunma örgütü” olmaktan çıkıp, 

emperyalizmin “yayılma aracı” haline dönüşmesi sizi ilgilendirmiyor mu? 

* 

ABD, bir taşla iki kuş vurmaya pek bayılır: 

Bir taraftan Rusya’yı kuşatırken, diğer taraftan da Ukrayna’yı feda ederek, aslında fikren 

dağılmış olan NATO’yu toparlamaya çalışıyor… 

 
9 https://www.mepanews.com/2003te-yazilan-bir-makale-ortadoguda-22-ulkenin-sinirlari-degisecek-

5790h.htm 
10 https://tr.sputniknews.com/turkiye-nato-tatbikat-norvec-ataturk-erdogan-dusman-hedef-skandal/ 

https://www.mepanews.com/2003te-yazilan-bir-makale-ortadoguda-22-ulkenin-sinirlari-degisecek-5790h.htm
https://www.mepanews.com/2003te-yazilan-bir-makale-ortadoguda-22-ulkenin-sinirlari-degisecek-5790h.htm
https://tr.sputniknews.com/turkiye-nato-tatbikat-norvec-ataturk-erdogan-dusman-hedef-skandal/
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* 

NATO’yu çok iyi tanıyorsunuz: 

“Mikro milliyetçiliği” kullanarak; vaktiyle Yugoslavya ve Çekoslavakya’yı parçalamıştı.11 

Hedefindeki ülkelerden biri de Türkiye’dir ve ilginçtir; biz bu hain örgütün üyelerini biz hala 

“müttefik” olarak görmekteyiz! 

Böyle bir aymazlık, insanlık tarihinde görülmemiştir… 

NATO üyeleri bizim müttefikimiz olabilir mi? 

Öyleyse, 40 yıldır ülkemize saldıran PKK’yı neden destekliyorlar? 

ABD ve AB, PKK/PYD’ye verdiği destekle ne yapmak istediğini gizlemiyor ki! 

Buna rağmen bizdeki bazı “nato mermer nato kafalar”, halâ NATO’dan medet umuyorlar… 

* 

3 Aralık 2019’da Londra’daki NATO toplantısında; Rusya, Batı dünyasının “esas düşmanı” 

ilan edilmiştir.12 

Bu yalın gerçek atlanarak, yapılacak olan bütün analizler baştan aşağıya hatalıdır. 

Hal böyle olunca, NATO’nun Ukrayna’ya üyeliğine Rusya’nın “kırmızı çizgi” olarak itiraz 

etmesi haklı ve yerinde bir karardır. 

Rusya’nın bu kararı, tıpkı bizim PYD/PKK’nın Fırat’ın Batısına geçmesini “kırmızı 

çizgimiz” olarak kabul etmemiz kadar haklı ve meşrudur. 

Asıl kafasızlığı yapan13 Ukrayna’nın lideri Zelinski’dir… 

Dökülen kanların sorumlusu odur. 

Bir de onu sonuna kadar destekleyen dünyadan bihaber dizikolik Nataşalar… 

* 

ABD’nin Karadeniz’e kıyıdaş devletlerle, (Bulgaristan, Romanya, Ukrayna ve Gürcistan) 

Rusya’ya karşı bir “deniz gücü kurma” ve Türkiye’yi de bu yapıya dahil etme isteği sır 

değildir. 

Böyle bir teklife “evet” dememiz, bizim için en büyük felâket olur!.. 

Hele de Montrö’yü esnetmeye girişmemiz, intihar etme kadar kötü bir teşebbüstür… 

* 

Bir başka gerçek de şudur: 

 
11 Yugoslavya’dan: Bosna-Hersek, Hırvatistan, Slovenya, Kuzey Makedonya, Sirbistan, Karadağ ve 

Kosova; Çekoslavakya’dan: Estonya, Letonya, Litvanya, Moldova, Belarus ve Ukrayna devletlerini yaratıp, 
(Ukrayna hariç) NATO’ya üye yaptılar. 

12 https://www.sozcu.com.tr/2022/yazarlar/ugur-dundar/rusya-ukraynaya-neden-saldirdi-6972528/ 

13 https://www.sozcu.com.tr/2022/yazarlar/yilmaz-ozdil/ukrayna-yazik-etti-ukraynaya-6975168/ 

https://www.sozcu.com.tr/2022/yazarlar/ugur-dundar/rusya-ukraynaya-neden-saldirdi-6972528/
https://www.sozcu.com.tr/2022/yazarlar/yilmaz-ozdil/ukrayna-yazik-etti-ukraynaya-6975168/
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Ukrayna halkının kafasını “özgürlük” ve “demokrasi” yalanları ile karıştıranlar; ABD’nin 

“Turuncu Devrimleri” finanse etmekle görevlendirdiği Sorosçu örgütlerdir.14 

Bunca olup bitenden sonra bile, Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar: 

“Ukrayna’nın NATO’ya üye olma talebini de hiç kimse gündemden çekmedi”15 

diyebiliyor… 

Bu ne biçim bir şartlanmadır, anlamak mümkün değildir!.. 

Böyle ihtiraslı bir isteğin, kurbanın bıcağı yalamasından ne farkı var?.. 

* 

Böylesine haksız, acımasız ve insafsız bir “kuşatma planı” karşısında tarafsız olabilir miyiz? 

Emperyalizmin kuşatması karşısında tarafsız kalmak, bu kuşatmaya destek vermek 

anlamına gelir. 

Türkiye’nin etrafında, ABD’nin 22 üssü var. 

Keza, İran’ın durumu Türkiye’den de beterdir. 

Bu iki kuşatma, aynı zamanda Rusya’nın kuşatılmasıdır. 

Nokta. 

Haklı ile haksızın, zalim ile mazlumun savaşında “tarafsız” kalmak, insan olana yakışmaz. 

Güçlü olanın zayıfı ezmesinde “tarafsızım” demek, güçlüye verilmiş dolaylı destektir. 

Bu yüzden Rusya, Ukrayna’nın NATO’ya üye olmasına asla izin 

veremez/vermemelidir… 

Zira Ukrayna’nın NATO üyesi olması, Rusya’yı arkadan hançerlemek gibidir…   

 
14 https://www.sozcu.com.tr/2022/yazarlar/soner-yalcin/sorosu-desteklemek-6972578/ 

15 https://www.aa.com.tr/tr/gundem/buyukelci-bodnar-ukrayna-devleti-yonetimi-kievde-ve-ulkeyi-

yonetmeye-devam-ediyor/2514570 

https://www.sozcu.com.tr/2022/yazarlar/soner-yalcin/sorosu-desteklemek-6972578/
https://www.aa.com.tr/tr/gundem/buyukelci-bodnar-ukrayna-devleti-yonetimi-kievde-ve-ulkeyi-yonetmeye-devam-ediyor/2514570
https://www.aa.com.tr/tr/gundem/buyukelci-bodnar-ukrayna-devleti-yonetimi-kievde-ve-ulkeyi-yonetmeye-devam-ediyor/2514570
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DÜŞÜN YAKAMIZDAN!.. 

Tarkan’ın son şarkısı “geççek” ile ne anlatılmak istendiği çok da önemli değildir. 

Şarkının melodisini geçiyorum. 

Önemli olan dinleyicinin bu sözlerden ne anladığıdır. 

Başka bir söyleyişle; Türk halkının bu sıkıntılı günlerde ne duymak istediğini bu şarkının 

sözlerinden çıkartmak mümkündür. 

Türk halkı: 

“Yasaklar kanunu”nun çıkartılmasını duymak istemiyor. 

“Helalleşme” zırvalarını son derece akılsızca değerlendiriyor… 

“Demokrasi Diyarbakır’dan geçer” sözlerini iyi niyetli bulmuyor… 

*** 

Yoksulluk, sefalet ve yasaklar içerisinde bunalan halk, yöneticilerine ve kendini temsil etme 

iddiası ile ortalıkla dolaşanlara “yakamızdan düşün” diyor. 

Bu sözleri samimi olarak söyleyenleri kendinden görüyor, onlara değer veriyor. 

Bu nedenle Türk halkı Tarkan’ı bağrına bastı… 

*** 

Halk, duymak istediği sözleri duyduğu için parmağını “beğen” butonuna götürüyor. 
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O sözleri söyleyeni kendinden biri gibi görüyor. 

24 saatte 50 milyon beğeni alan başka bir paylaşım duydunuz mu? 

Üstelik internet kullanamayan daha milyonlar var!.. 

*** 

Pop müziğin starı Tarkan Tevetoğlu’nu, Türk halkı çok mu iyi anlıyor sanıyorsunuz? 

Almanya’da doğup büyüyen bu delikanlı, Türk kültür ve yaşamına çok da alışık değildir. 

Tıpkı Türk halkının kulağının pop müziğe alışık olmadığı gibi… 

O halde, işin içerisinde başka bir şey “dış güçleri” (!) aramak lâzımdır… 

*** 

Tarkan sanat müziği albümü de yapmıştı. 

2017 Yılbaşı özel programında okuduğu “Söyleme bilmesinler bu aşkın 

bittiğini” şarkısını 2 milyon 765 binden fazla kişi görüntülemişti. 

Ama bu başka bir olaydır. 

24 saatte 50 milyon kişi “geççek” şarkısını dinleyip beğendi. 

Sadece “Youtube”deki beğeni sayısına baktım, 10 milyonu geçmiş… 

*** 

Demek ki, beğeni ne şarkının melodisi ne de şarkıcının sesi ile ilgilidir. 

İyice bunalmış insanlar, şarkının sözlerini sevdiler. 

Vatandaşa umut aşısı gibi oldu bu sözler. 

Umutsuzlara bir kapı gösterdi Tarkan… 

Bütün bu sorunlar, sıkıntılar, olumsuzluklar geçecek… 

*** 

“Tek Adam Rejimi”ne muhalif olanların, duymak istedikleri sözleri, neden muhalefet 

liderleri becerip söyleyemiyorlar acaba? 

Cevabı duraksamadan veriyorum: 

Çünkü güven vermiyorlar. 

Onlar, bu karanlık düzenin parçası olmuşlardır… 

Meşru olmayan bir düzeni, onlar meşrulaştırmışlardır… 
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*** 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni getiren anayasa değişikliğinin 7’den 70’e meşru 

olmadığını herkes biliyor. 

Mühürsüz oldukları için geçersiz olan oylarla ve tam bir hukuksuzluk halinde 

gerçekleştirilen bu rejim değişikliği karşısında, muhalefetin suskunluğunu Türk halkı içine 

sindiremedi, sindiremiyor… 

“Dışarıda silahlı ve sopalı adamlar vardı” gerekçesini ileri süren bir liderin, derhal istifa 

ederek koltuğunu, bir yurtsevere devretmesi gerekirken, pişkinliğe verip 11. yenilgiye 

hazırlanması anlaşılır gibi değildir… 

Bu bizim kaderimiz olamaz!.. 

*** 

Türk halkının beklediği lider; “geçersiz oylarla ilan edilen sonucu kabul etmiyoruz, 

referandumun yenilenmesini istiyoruz; referandum yenilenene kadar da YSK’nın 

önünden bir yere gitmiyoruz” diyecek yüreğe sahip olandır. 

“Kaburgalarında ateş bir yürek yerine, idare lambası yanan” Kemal Kılıçdaroğlu gibiler, 

bu soylu görevi yerine getiremezler. 

Muhalefet liderlerinin sözleri, neden bir şarkı yazarının sözleri kadar beğeni almıyor acaba? 

Bu sorunun da yanıtı bellidir: 

Halk, ağzını bozmuyor; Tarkan’ı beğenip alkışlayarak, aslında en kibar şekliyle bu 

yüzsüzlere “artık yakamızdan düşün” diyor… 

*** 

Koltuklarına çivi ile çakılmış ve şahsi ihtiraslarının tatmini ile etraflarındaki yağcıların 

çıkarlarını korumaktan başka bir düşüncesi ve eylemi olmayan bu zevat, halkın sesine 

kulaklarını tıkıyor. 

Yeni düşüncelere ve yeni insanlara şans tanımıyorlar. 

Halkın iktidarının önünü bunlar kesiyorlar… 

Demir dağını eriten Türk halkı için çıkış yolu vardır… 

*** 

Biraz daha açalım konuyu: 

2023 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaştıkça Bay Kemal’in adaylığı 

ısıtılıyor. 

Bu demektir ki, bir dönem daha Reis’e katlanacağız! 
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Bu bizim kaderimiz değildir. 

O büyük ekonomistin; “faiz sebep, enflasyon neticedir” teoreminin faturasını, daha fazla 

ödemeye devam edemeyiz. 

O halde, Bay Kemal’in aday olma konusundaki ısrarı nedir? 

Reis’i alt edecek yeni sermayesi mi var?.. 

*** 

Bu soruların cevabını CHP ilçe teşkilatlarından aldım. 

Deneyin de görün; hangi soruyu sorarsanız sorun, alacağınız tek cevap budur: 

“Cumhur İttifakı karşısına Millet İttifakı’nı Kılıçdaroğlu oturtmuştur. 

Millet İttifakı’nın yerel seçim başarısının mimarı da odur. 

6 benzemez partiyi bir araya getirmek de onun başarısıdır. 

Ve evelallah bu sefer iktidarız!..” 

Deneyin diyorum, ölmezsiniz ya!… 

*** 

Gerçekte bu söyleme inananlar, hayal dünyasında gezinenlerdir. 

Zira, Millet İttifakının kurulması Kılıçdaroğlu’nun başarısı değil, Cumhurbaşkanlığı Hükümet 

Sistemi’nin ortaya çıkardığı bir zorunluluktur. 

Adaylardan birinin, birinci turda yüzde 50 artı 1’i bulamaması halinde, son turda en çok oy 

alan iki aday yarışacağına göre, zaten sistem seçmeni otomatik olarak iki gruba 

bölmüştür. 

Reis kendi grubunun adını “Cumhur İttifakı” olarak koyunca, geriye kalanlara da bir ad 

bulmak gerekiyordu. 

Bu ismi koymak mıdır Kılıçdaroğlu’nun başarısı?.. 

Bu ismi o mu koydu?… 

*** 

Yerel seçimlerde Millet İttifakı adaylarının 11 büyükşehir belediye kazanmasının başarısı da 

Kılıçdaroğluna mal edilemez. 

Buna Millet İttifakının başarısı demekten çok, Reis’in başarısızlığı demek daha doğrudur. 

Belediye başkan adaylarının kişisel özelliklerini ve olağanüstü çalışmalarını da görmezden 

gelemeyiz elbette. 
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Onların da önemli ölçüde etkileri olmuştur… 

Ama sonucu belirleyen Reis’in izlediği strateji olmuştur… 

*** 

O halde nedir Kemal Kılıçdaroğlu’ndaki bu ısrar? 

HDP’ye ve FETÖ’ye yakın durmaktan başka ne özelliği vardır? 

Gerçek CHP’lilere soruyorum: 

Yeteri kadar vakit varken, kurultayı ertelemesini içinize sindirebiliyor musunuz? 

Ve iddia ediyorum: 

İstenirse 1 ay içerisinde Tüzük Kurultayı yapılarak “parti içi demokrasi” getirilebilir. 

İstenirse 1 ay içerisinde tüm üyelerin katılımı ile ilçe, il yöneticileri ile kurultay delegeleri 

belirlenebilir. 

İstenirse Türkiye’ye bir demokrasi dersi verilebilir… 

İsteniyor mu, istenmiyor mu?… 

*** 

Ama öyle bir derdi olanı görmüyorum ki!… 

*** 

Neyse konuyu dağıtmayalım da bir yere bağlayalım: 

Mutlaka kişisel kulak kusurlarım yüzündendir; müziklerini dinlemekten zevk almadığım, bu 

yüzden de dinlemediğim, megastarlığını bir türlü kavrayamadığım, müzik tarzını 

dinlendirici ve eğlendirici bulmadığım Tarkan’ı, bu son şarkısının sözleri nedeniyle 

kutluyorum. 

Acımasız bir linç kampanyası ile karşılaşacağını da görüyorum. 

Kendisinden bir kahramanlık beklemiyorum! 

Şarkının sözlerini “pandemi için yazdım” diyerek, geri vitese takmasını da saygı ile 

karşılıyorum… 

*** 

Tarkan, halkın duymak istediklerini, bir şarkının sözleri içerisinde mırıldanarak aslında çok 

önemli bir görevi yerine getirmiştir. 

Halka önderlik yapmak üzere kollarını sıvayanlara, yürünmesi gereken yolu göstermiştir. 
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Ya gerçekleri korkmadan dile getirip; bedelini ödemeyi de göze alarak, meydanlara 

çıkacaklar ya da yakamızdan düşecekler… 

Düşün yakamızdan artık, düşün ya!… 

*** 

Düşün yakamızdan,dedik, duymadınız mı! 

Yetti artık yetti! 

Düşün yakamızdan…
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ELEKTRİK-DOĞALGAZ FATURALARINI ÖDÜYORUZ!.. 

Ah şu 5346 Sayılı Kanun. 

Ne işinize yarayacaksa; açık adını da yazıyorum: 

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARİNİN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ AMAÇLİ 

KULLANİMİNA İLİŞKİN KANUN. 

Kanunun ekinde bir de fiyat listesi vardır. 

Dikkaaaaaaaaaaaat! 

O listedeki fiyatlar, dolar üzerinden belirlenmiştir…1 

Reis, TL’ye güvenmiyor galiba!… 

*** 

 
1 https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5346.pdf  

 

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5346.pdf
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Ve: 

Orada belirlenmiş fiyatlar, “31.12.2030 yılına kadar geçerlidir.”2 

8 yıl daha, bir tarafa kıpırdayamayız! 

Tükettiğimiz elektriğin parasını dolar üzerinden ödemek zorundayız. 

Kanun böyle diyor hemşehrim, kanun. 

Şeriatın kestiği parmak acımaz. 

Neden? 

Çünkü parmağa vaktiyle yeteri kadar narkoz verilmiştir!.. 

*** 

Şimdi ellerinizi serbest bırakın ve “rahatta dinleyin”!.. 

*** 

Satır aralarında çoktan unuttuğumuz, bomba gibi bazı haberleri hatırlatarak devam 

edeceğiz. 

Başlıyoruz: 

Yemenli Husilerin, Birleşik Arap Emirlikleri’ne yönelik hava saldırısının ardından “Brent 

petrol” fiyatları 87 doların üstüne çıkarak, son 7 yılın zirvesini görmüştü.3 

Bildiğiniz gibi, elektrik üretiminde kullandığımız “fuel oil”, bir petrol ürünüdür; petrol 

fiyatlarına bağlı olarak onun da fiyatı artar… 

*** 

Hadi gözünüz aydın! 

Petrol, bugün itibariyle 90.67 dolara çıktı.4 

Hani akaryakıt zamlarından etkilenmeyen bir değerli yurttaşımız vardı ya; siz de o değerli 

yurttaşımız gibi; “ben her seferinde 20 liralık yakıt alıyorum” diyecekseniz, bu yazıyı 

okumaya devam etmeyin. 

Hemen hemene bütün gazetelerde her gün rast geldiğiniz “brent perol” fiyatları, hava ve su 

kadar yaşamımız için önemlidir… 

 
2 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200918-8.pdfx 

3 https://www.sozcu.com.tr/2022/ekonomi/petrol-fiyatlari-7-yilin-zirvesinde-6895081/ 

4 https://www.trthaber.com/haber/ekonomi/brent-petrolun-fiyati-9067-dolar-653904.html 

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200918-8.pdfx
https://www.sozcu.com.tr/2022/ekonomi/petrol-fiyatlari-7-yilin-zirvesinde-6895081/
https://www.trthaber.com/haber/ekonomi/brent-petrolun-fiyati-9067-dolar-653904.html
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Nokta… 

*** 

Merak edenler için söylüyorum: 

Brent petrol, Kuzey Denizi’nden çıkarılan kaliteli-tatlı bir petrol türüdür.5 

*** 

“Doğalgaz” da “fuel oil” gibi elektrik üretiminde önemli bir girdidir: 

Kovid-19 salgını döneminde hızla toparlanan ekonomilerin oluşturduğu yüksek küresel 

doğal gaz talebine rağmen, yaşanan arz sıkıntıları, piyasalarda rekor seviyelere çıkan 

doğal gaz fiyatlarının, bu yıl da yüksek seyrini sürdürmesi bekleniyor.6 

Oldukça uzun olan bu cümle, alıntıdır… 

Bir daha okuyun ne demek istendiğini anlayacaksınız… 

*** 

Elektrik kurulu gücünün kaynaklara göre dağılımı şöyledir: 

İlk sırada doğalgaz var. 

Sonra sırasıyla; HES, ithal ve yerli kömür, rüzgar, fuel oil vb. gibiler geliyor…7 

Üretimde en büyük pay yüzde 40,4 ile doğal gaz santrallerinindir…8 

 
5 “Brent Petrol, Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. 

Çıkaran şirket Shell tarafından “Brent Goose” ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu 
da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar. 
Kıstas kabul edilen ham petrol türleri, WTI (Western Texas Intermediate), Brent ve Umman olup, WTI 
petrolü NYMEX, Brent petrolü ICE, Umman petrolü ise DME üzerinde işlem görmektedir. WTI Orta 
Amerika’dan, Brent petrolü Kuzey Denizi‘nden, Umman petrolü ise Orta Doğu‘dan çıkarılan petrollere verilen 
isimdir. Asya’da LNG fiyatı 1,8 dolardan 40 dolara yükseldi 
Asya’da sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gösterge fiyatı Japan/Korea Marker (JKM), salgın nedeniyle talebin 
düştüğü ve arzın arttığı 2020’nin ilk yarısında milyon BTU (İngiliz ısı birimi) başına 1,8 dolara kadar gerilemişti. 
Bu yıl içinde milyon BTU başına 22 dolara kadar gerileyen JKM, Avrupa’da LNG’ye olan talebin artmasıyla mart 
vadeli kontratlarda milyon BTU başına 25 dolara kadar yükseldi. 
Eylül 2020’de TTF’de megavat saat başına 12 avro olan doğal gaz fiyatı, Aralık 2021’de 188 avroya yükselerek 
tüm zamanların rekorunu kırdı. Bu dönemde Avrupa’da aylık vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatı yaklaşık yüzde 
1466’nın üzerinde artış gösterdi. 
10 Şubat 2022 itibarıyla söz konusu doğal gaz fiyatı daha ılıman hava tahminleri ve Rusya’dan gaz arzındaki 
aksama endişelerinin azalmasına rağmen beklenenin altında bir gerilemeyle TTF’de megavat saat başına 76 
avroya indi. ” https://tr.wikipedia.org/wiki/Brent_petrol 

6 https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/rekor-seviyelerde-artan-kuresel-dogal-gaz-fiyatlari-2022de-yuksek-

seyrini-koruyacak/2498982 

7 https://www.emo.org.tr/ekler/095e69ae7d0338f_ek.pdf?tipi=41&turu=X&sube=0 

8  https://www.enerjiatlasi.com/elektrik-uretimi/ 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Brent_petrol
https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/rekor-seviyelerde-artan-kuresel-dogal-gaz-fiyatlari-2022de-yuksek-seyrini-koruyacak/2498982
https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/rekor-seviyelerde-artan-kuresel-dogal-gaz-fiyatlari-2022de-yuksek-seyrini-koruyacak/2498982
https://www.emo.org.tr/ekler/095e69ae7d0338f_ek.pdf?tipi=41&turu=X&sube=0
https://www.enerjiatlasi.com/elektrik-uretimi/
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Doğalgaz fiyatları artarsa, elektrik fiyatları ne oluyor? 

!.. 

Bravo!.. 

*** 

Peki, elektriği kim/kimler üretiyor? 

Devlet üretiyor, onu biliyoruz, başka? 

Özel şirketler; çok doğru. 

Peki, ilk yedi sıradaki elektrik üreticisi özel şirketlerin adlarını biliyor musunuz? 

Ben sayayım o zaman: 

Enerjisa, Enka, Eren Holding, Limak, Çelikler Holding, Cengiz Enerji ve Aksa Enerji. 

Bunları takip eden 305 özel şirket daha var ve elektrik üretiminde belirleyici bunlardır…9 

İlk sıralarda Milletin “B”sine koyanları gördünüz; işte onlar elektrik üretim işinde de 

varlar!.. 

Çok şükür!.. 

Yandaş/mandaş demenin sırası değil, ne anlattığımı dikkatlice takip edin lütfen… 

*** 

Şu öğretmenlik hastalığından kurtulamadık gitti. 

Aralarda soru sormak şart değil ama, soruyoruz işte: 

Buraya kadar anlatılanlardan ne anladınız? 

Elektrik üretimde maliyete doğrudan etki eden faktörler dolara bağlıdırlar. 

Aferin… 

Zaten bu nedenle “devlet garantisi” verilirken, dolar esas alınmaktadır. 

Dolar bazında fiyatların artması şartları olmasa dahi, TL’nin dolar karşısındaki değer 

kaybı nedeniyle de elektrik fiyatları otomatik olarak artacaktır. 

Bakan Nebati’ye sorarsanız; elektrik ve doğalgaz fiyatları reel fiyatların altındadır. 

Bu ne demek oluyor? 

 
9 https://www.enerjiatlasi.com/firma/ 

 

https://www.enerjiatlasi.com/firma/
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Nebati Bey diyor ki, bizdeki elektrik fiyatları dünyadaki elektrik fiyatlarının altındadır. 

Demek bundan dolayı bütün dünya bizi kıskanıyor!.. 

*** 

O halde asıl sorgulanması gereken soru, TL’nin yabancı paralar karşısında neden değer 

kaybettiğidir. 

Bu sorunun en doğru yanıtı: Ülkenin yanlış ekonomik politikalar sonucu üretimden 

uzaklaşıp, tüketim toplumu haline gelmesidir diyebiliriz… 

Sorumlusu da bizleriz!.. 

Ne dediğimi biliyorum elbette. 

Az daha ilerleyin, öğereneceksiniz… 

*** 

Gelin TL’nin neden değer kaybettiğini, Dr. Mahfi Eğilmez Hocadan öğrenelim, sonra devam 

ederiz: 

  

Eğilmez Hoca, bu konuyu iç ve dış nedenler olarak iki başlık altında inceliyor. 

Dış nedenlerin başına, yabancı “paraların değer kazanması”nı koyuyor. 

İç nedenlerin başına da: 

Merkez Bankası’nın, enflasyonun (baz etkisiyle) düşeceğine ilişkin tahminlerine dayalı 

olarak “faiz indirimleri”ne girişmesini gösteriyor…10 

Yani: 

Merkez Bankası da “faiz sebep, enflasyon neticedir” ünlü teoreminin gereğini yapıyor… 

*** 

Demek ki, özetle şunu söyleyebiliriz: 

Merkez Bankasının hatalı ekonomi politikaları nedeniyle, elektrik fiyatları bugünkü halini 

almıştır.11 

 
10 

https://www.mahfiegilmez.com/search?q=TL%E2%80%99nin+ya%C5%9Fad%C4%B1%C4%9F%C4%B1+de%C4%
9Fer+kayb%C4%B1n%C4%B1n+ad%C4%B1+de%C4%9Fer+kayb%C4%B1d%C4%B1r+deval%C3%BCasyon+de%C4
%9Fil 

11 31.12.2021 tarihli 31706 Sayılı Resmi Gazete yayınlandıktan sonra 7 adet de mükerrer sayılı gazete 

yayınlanmıştır. Bunların 6 numaralı olanında kurul kararları vardır. 10706 karar numaralı olan EÜAŞ tarafından 

https://www.mahfiegilmez.com/search?q=TL%E2%80%99nin+ya%C5%9Fad%C4%B1%C4%9F%C4%B1+de%C4%9Fer+kayb%C4%B1n%C4%B1n+ad%C4%B1+de%C4%9Fer+kayb%C4%B1d%C4%B1r+deval%C3%BCasyon+de%C4%9Fil
https://www.mahfiegilmez.com/search?q=TL%E2%80%99nin+ya%C5%9Fad%C4%B1%C4%9F%C4%B1+de%C4%9Fer+kayb%C4%B1n%C4%B1n+ad%C4%B1+de%C4%9Fer+kayb%C4%B1d%C4%B1r+deval%C3%BCasyon+de%C4%9Fil
https://www.mahfiegilmez.com/search?q=TL%E2%80%99nin+ya%C5%9Fad%C4%B1%C4%9F%C4%B1+de%C4%9Fer+kayb%C4%B1n%C4%B1n+ad%C4%B1+de%C4%9Fer+kayb%C4%B1d%C4%B1r+deval%C3%BCasyon+de%C4%9Fil
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Peki, Merkez Bankasının faiz politikalarını kim belirliyor? 

Parmakları görelim! 

!… 

O halde ben cevap veriyorum: 

Sayın Reis… 

Doğru bildim mi?.. 

!.. 

*** 

Bir görüşe göre: 

Reis, hatalı faiz politikası uygulamaz! 

Bir an için “hata” yaptığını düşünelim, yaptığı hatayı düzeltebilir mi? 

!.. 

Bu soruya da ben cevap veriyorum: 

Düzeltemez… 

Zira Reis’in hatası -inadı da diyenler var- yüzünden ortaya çıkan faturayı, 84 

milyon halk birlikte ödemek zorundayız… 

Elektrik bu dile kolay. 

Üreteni var, ileteni var, perakendecisi var, dağıtanı var; var da var… 

Mübarek sebze gibi. 

Tarladan vatandaşa gelene kadar fiyatı katlanıyor da katlanıyor... 

*** 

Reis’in diyorum, Reis’in hatalı kararlarının bedelini biz ödeyeceğiz! 

Duymadınız mı?! 

 
uygulanacak “aktif elektrik enerji toptan tarifesi” hakkındadır. 10707 karar numaralı olan 5 kWh tüketim 
miktarına kadar olan tüketimlere “düşük kademeli tarife” limiti aşanlara “yüksek kademeli tarife” 
uygulanmasına karar verilmiştir.10708 karar numaralı olan kararda ise 20.01.2018 tarihli ve 30307 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında tanımlanan 
düşük tüketimli tüketicilere 01.01.2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Ek-1 ve Ek-2’de yer alan tarife 
tablolarının onaylanmasına karar verilmiştir. 
Söz konusu tarifeleri takip eden bağlantıdan 
inceleyebilirsiniz. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211231M6-6.pdf 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211231M6-6.pdf
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!.. 

O halde önce nedenini açıklayayım: 

Çünkü Reis’in “Ben bir tıp mensubu değilim. Benim alanım ekonomi”12 sözlerine 

inandık ve ona yetki üzerine yetkiyi biz verdik… 

Onu tek adam haline getirerek başına bu belâları biz sardık. 

Ve: 

Bugünlere öyle geldik… 

O bakımdan ortaya çıkan faturayı da birlikte ödememiz gerekiyor… 

Anladın!.. 

*** 

Tenefüs dönüşü bekliyorum, dersi kırmayın. 

Tam da iktidarı esaslı noktalardan eleştirmeye hazırlanıyorum, bu defa elinde mumla Kemal 

Kılıçdaroğlu’nu sahneye sürüyorlar. 

“Dış güçler” kim olacak. 

Muhterem öyle sözler ediyor ki; öyle eylemler öneriyor ki, iktidarın icraatları 

gündemin en alt sıralarına düşürmeyi başarıyor. 

Onu bu yönüyle tebrik ediyorum. 

Onun bu becerisinden sonra, bu defa da: 

Kemal Kılıçdaroğlu ile “CeHaPe zihniyeti” eleştirilmeye başlanıyor. 

Osman Kavala ile Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğu, “Demokrasiyi Diyarbakır’dan 

geçirme” ve “helalleşme” saçmalıklarının ne sırasıdır, ne de yeri. 

Gel de anlat anlatabilirsen…. 

Takılı pilak gibi.. 

*** 

Ortaya çıkan bu kadar bir ağır tablo karşısında, ana muhalefetin lideri pek Sayın Kemal 

Kılıçdaroğlu ne diyor, onu da görelim: 

 
12 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/erdogan-ben-ekonomistim-siz-ne-kadar-kaynak-olusturursaniz-

devletin-kasasindan-da-bir-kurus-cikmaz-yaptigimiz-bu-1882884 

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/erdogan-ben-ekonomistim-siz-ne-kadar-kaynak-olusturursaniz-devletin-kasasindan-da-bir-kurus-cikmaz-yaptigimiz-bu-1882884
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/erdogan-ben-ekonomistim-siz-ne-kadar-kaynak-olusturursaniz-devletin-kasasindan-da-bir-kurus-cikmaz-yaptigimiz-bu-1882884
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“Elektrik faturamı ödemeyeceğim.”13 

Kendi bileceği iştir tabii ki, ödemez ödemez. 

Muhalefet lideri olarak vadandaşı özendirdiği bu eylem, kesinlikle fiyaskoyla 

sonuçlanacaktır. 

Çünkü sonuçta, elektrik şirketlerine milyonlarca lira kazandıracak nitelikte ucu açık bir 

eylemdir. 

Yoksa Bay Kemal da onların adamı mı nedir! 

Bu nedenle Bay Kemal’in önerdiği eyleme ben katılmayacağım… 

*** 

Gerekçemi de açıklıyorum: 

Elektrik faturamızı ödemezsek, ilgili dağıtım şirketi 5 gün sonra elektriklerimizi 

kesmeye gelecektir. 

Ardından buzdolabımızdaki yiyecekler bozulacak. 

Evdeki elektrikli aletlerin hiçbiri çalışmayacaktır. 

Telefonlarımızı bile şarj edemeyerek, dünya ile irtibatımız kopacaktır… 

Sonra? 

Ucu açık ya!… 

*** 

Böyle bir eyleme Kılıçdaroğlu uzun süre devam edebilir belki. 

Onun milletvekili aylığı sadece 46 bin TL’dir. 

Evde güneş enerji sistemini de rahatlıkla kurup enerjisini kendisi üretebilir… 

O işini bilir… 

Bizim için durum pek parlak değildir… 

*** 

Piyasaya sordum, öğrendim: 

Güneş enerjisinden evin elektrik ihtiyacını karşılamanın maliyeti 120 bin TL civarındadır. 

 
13 https://www.dw.com/tr/k%C4%B1l%C4%B1%C3%A7daro%C4%9Flu-elektrik-faturam%C4%B1-

%C3%B6demeyece%C4%9Fim/a-60722626 

https://www.dw.com/tr/k%C4%B1l%C4%B1%C3%A7daro%C4%9Flu-elektrik-faturam%C4%B1-%C3%B6demeyece%C4%9Fim/a-60722626
https://www.dw.com/tr/k%C4%B1l%C4%B1%C3%A7daro%C4%9Flu-elektrik-faturam%C4%B1-%C3%B6demeyece%C4%9Fim/a-60722626
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O kadar para bizde yok… 

Son iki ayda elimizde avucumuzda ne varsa uçup gitti zaten. 

Nebati de bildiği için yastık altındaki “altınları getirin” diyor! 

Dün gece bütün yastıkları söküp baktım, bir şey yok!.. 

*** 

  

Hal böyle olunca, vatandaş bu “mum ışığında oturma” eylemine ne kadar devam 

edebilir bilmiyorum. 

Bir gün, bilemedin iki gün… 

Üçüncü gün; “canın Cehenneme Bay Kemal” diyerek, havlu atacaklarına kalıbımı basarım… 

Ben bu eylemde yokum, demiştim değil mi?.. 

Ben yokum!.. 

*** 

Akılsızlığın gereği yok: 

Elektrik faturalarını ödememe eylemi ile elektrik üreten ve dağıtan özel şirketleri fiyatları 

düşürmeye mecbur edemeyiz. 

Onlar, ürettikleri elektriğin bedelini “devlet garantisi” nedeniyle “söke söke” alırlar. 

“Söke söke” alınan o paraları da yine bizler Devlete, “tıpış tıpış” ödemek zorunda kalırız… 

Bu da “ikinci tıpış tıpış vakası” olarak siyasi tarihe geçer… 

“Başka alternatifimiz mi var”; “şimdi zamanı mıdır”; “aman bölünmeyelim” diyerek, 

yine Bay Kemal’i, CHP’nin başında tutmaya devam da ederiz!.. 

Burası “kader” gibi bir şeydir… 

Gerçi, biz de hak ettik bu muameleyi, hem de fazlası ile… 

*** 

İş o kadarla kalsa, öpüp anlımıza koyacağız: 

Sayın Reisimiz, bu defa ya doğrudan vergi salarak ya da dolaylı vergilerle özel şirketlere 

ödediği paraları bizden tahsil edecektir… 

En ufak kuşkunuz olmasın. 

Yastık altında kefen parası kalana kadar “tahsilata” devam… 
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Sakın ha sakın: 

“Hani üretilen elektrik ihraç edilmişti, bu da ne parasıdır böyle” şeklinde sorular sormayın! 

İhracat ayrı iştir, bu ayrı iş, işleri birbirine karıştırmayın! 

Velhasıl, paraları tıpış tıpış ödeyeceğiz… 

“Devlet garantisi” meselesini neden en başa yazdık? 

Kopukluk olmasın diye… 

Aferin… 

*** 

Özel şirketlerin ürettiği, fakat boykot nedeniyle kullanılmayan enerjiyi dış ülkelere ihraç 

edecekler tabii ki. 

Kuşkunuz mu vardı? 

Toprağa akıtacak değiller herhalde. 

Eğer elektrik fiyatlarındaki artışları CHP zihniyetine de bağlamazsalar hakkım kalır… 

Hadi bakalım; pamuk eller cebinizde iken 250 TL de hafızlarımız için ödeyin. 

Çok makbule geçecek, çok sevap kazanacaksınız çoook. 

Kalem-kağıt, kayıt cihazı vs. yok ya; o bakımdan “hafızlık” işi çok önemlidir çoook! 

Üç aylara girdik, haberiniz olmadı mı yoksa?.. 

Hadi ama… 

*** 

Bitiriyoruz: 

Fatura ödememe eylemi ha! 

Böyle bir eyleme; iyi düşünülmüş, sonuçları tartışılmış, oldukça akıllıca seçilmiş bir eylemdir 

denebilir mi? 

!… 

Bence de… 

Neden sustunuz ağalar? 

Yoksa, halâ konuşmanın zamanı gelmedi mi?.. 
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“POTPORİ”!.. 

Saad Hariri yaman adam. 

Güney Afrikalı bikini mankeni Candice Van der Merwe’ye, 16 milyon dolar nakit para verdiği 

mahkeme kayıtlarına girdi. 

Merwe’nin bağış niteliğindeki bu paranın gelir vergisini vermemesi üzerine o dava açılmıştı. 

Görüyor musun Güney Afrika Cumhuriyetini! 

Hariri. cömert adamdır; güzel, çekici ve bir içim su olan mankene, okyanus manzaralı bir de 

villa hediye etti. 

Ev için de 10 milyon dolar ödedi, helal olsun vallahi… 

Kıskanma, çalış senin de olur!.. 

*** 

Biliyor musunuz? 

Hariri, eki Lübnan Başbakanıdır. 

Reis’in de has adamıdır. 

Vaktiyle Türk Telekom’u 6,5 milyar dolara satın almıştı. 

Bizim (Akbank, İş ve Garanti) bankalarından 4,5 milyar dolar kredi kullanmıştı. 

Yabancı (Lübnan, Suudi Arabistan ve Fransa) uyruklu birine, Reis’in oluru olmadan “nah” 

kredi verir bankalar! 
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Masal anlatmayı bırak!.. 

AKP’nin en iyi adamı olsa bile, bu kadar krediyi kullanamaz… 

*** 

Hariri, 12,5 milyar dolar da Telekom’dan çekti, n’aber! 

Kıskanmıyoruz tabii ki, gözümüz yok öyle büyük paralarda. 

Aklımı yitirmeye hiç niyetim yok! 

Fazla uzatmayalım isterseniz: 

Türk Telekom’un soyulmasından sonra ali Devletimiz, üç bankayı kurtarmak için Türk 

Telekom’u geri aldı. 

Hakkını yemeyelim; Hariri, bize olan borcunun bir kısmını Merwe Hanıma ödedi… 

Eksik olmasın… 

Merwe de güzel kadındır hani. 

Güzellik Allah’ın, para zengin adamların vergisidir!.. 

Gelir vergisi ile karıştırmayalım… 

*** 

Forbes dergisine göre, Hariri Ailesine ait Oger Grubu, 2005’teki dünya zenginler 

sıralamasında 1.2 milyar dolarlık serveti ile 548. sırada yer almıştı. 

1970 doğumlu olan Hariri, Georgetown Üniversitesi’nde işletme okumuştur… 

Bizi “dış güçler” rahat bırakmıyor bir türlü. 

Yoksa şimdiye çoktan uçmuştuk… 

Sahi bu Hariri, dış güç müdür nedir?… 

Bırakmıyor yakamızı… 

*** 

Bizimkiler, kedi donduran bu havalarda ekmek kuyruklarında tir tir titrerken, Merwe yenge 

okyanus manzaralı evinde hep bizi düşünüyordur, eminim. 

Gündüzleri kaloriferli evinde ansiklopedi karıştırıyor; “askıda sebze” ne demektir 

öğrenmeye çalışıyordur. 

Lambaları kapatıp TV ışığında ödev yapmaya çalışan çocukların, “işletme” okuması için de 

beş vakit namazdan sonra dua ediyordur mutlaka… 
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Sağ olsun… 

*** 

Sevgili Reisim: 

Hariri’yi başımıza sen belâ ettin demiyorum. 

Eski başbakan olarak meslektaşın olduğu için haklı olarak ona güvendin. 

Herkesten şüphe duyacak halin yok ya. 

Kahretsin o da mı Fetullah Hoca gibi aldattı seni yoksa. 

Kahretsin!.. 

Ooooo… 

Duydum ki, yenge ile birlikte “omicron” olmuşsunuz. 

Çok çok geçmiş olsun… 

Telaşlanmayın, hafif atlatacağınızdan eminim hamdolsun… 

*** 

Muhaliflerin sosyal medyada; Yüce Tanrı’ya “Recep’i al, Şaban ile Ramazan bizim olsun” 

şeklinde espriler yapıyorlar diye duydum, sakın alınganlık gösterme. 

Yüce Tanrı’ya her fırsatta niyaz ederim ki; gerekirse benim ömründen kıssın, size versin. 

Gerçek ve samimi düşüncemdir… 

Reisimiz çok çok yaşasın!.. 

Yaşasın tabii… 

Bizi ondan başka kim adam edebilir ki… 

*** 

Sevgili Reisim: 

Bu aralar gündemi değiştirmekte pek başarılı değilsin. 

Hastalığından olabilir mi acaba? 

Minik Serçe’nin dilini koparmaktan vazgeçmekle çok iyi ettin. 

Bülent Ersoy’a şemsiye tutan albaya, 15 gün katıksız çadır cezası da verecektin. 

Ancak o zaman yüreğimiz yağ bağlardı. 

Asker değil mi nihayetinde! 
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Selahattin Demirtaş ile Osman Kavala için AİHM nasıl karar verirse versin, asla 

tanımayacaksın. 

Bize yakışan da odur. 

Tükürdüğünü yalamayacaksın Reis. 

Bahçeli’den rica et, bizim AYM dahil tümünü kapatsın yüksek mahkemelerin. 

Hazır eli değişmişken Hakimler Savcılar Kurulunu da kapatsın… 

CHP’yi ise vakıf yapsın. 

Yakışır… 

*** 

Geriye kalır; birkaç muhalif gazete ile televizyon. 

RTÜK onların üstesinden bir iki ayda gelir… 

Para cezasından söz ediyorum elbette… 

Basın cezayı, çok para var bu “imansızlarda”. 

Sonra ver elini bizim kanallar; maçlar, diziler, Esra Erollar, “survivor”lar kırla. 

Oh! Ne güzel. 

Çekirdek de var, gel keyfim gel!.. 

*** 

Sedef Kabaş adlı gazetecinin tutuklanması çok iyi oldu. 

Derstir ders, bu akılsız Millete. 

Beklendiği gibi kıyameti de koparamadılar. 

“Teşbih” mi yapmıştı ne? 

Bilim doktorudur güya. 

Şimdi kodeste, ince boncuktan tespih örsün de dünyanın kaç bucak olduğunu görsün!.. 

Çocuğu var, ona yazık olmadı mı?.. 

*** 

İngiliz Büyükelçisinin Ekrem İmamoğlu ile yemek yemesi önemlidir tabii ki. 

Burada bir bit yeniği aranmalıdır. 

Mutlaka vardır: 



 

 
288 

Hele de Biden’in seçim kampanyasında; “muhalefeti destekleyerek Erdoğan’ı düşüreceğiz” 

şeklindeki vaadi göz önünde tutulursa, durum oldukça vahimdir. 

İster misin ABD ile İngiltere Ekrem’i desteklesinler? 

Arada aklıma gelir böyle deli sorular. 

Sinirlerini bozmak mı, estağfurullah o da ne kelime! 

Aklıma geldi söylüyorum: 

Sakın ha sakın; yeteri kadar para toplamadan erken seçime “evet” deme… 

Elektrik faturalarından toplanabilir aranan para… 

*** 

Dış güçlerin maşalarını takip için, telefon dinleme ve MOBESE bence de yeterli değildir. 

Böyle işler için mutlaka “fiziki takip” yapılmalıdır. 

Bu işi yapabilecek yeterli sayıda tecrübeli elemanlarımız vardır. 

Beni duyuyor musun Reis?.. 

İKK (İstihbarata Karşı Koyma) diye bir şey vardı unuttun mu? 

Çalışsınlar. 

İhmale gelecek bir iş değil bu!.. 

*** 

Sevgili Reisim: 

Samsun’daki Atatürk anıtını yıkmaya çalışan gençlerin kulağını biraz çeksen iyi olacak. 

Güpe gündüz, tunçtan bir atın ayağına halat bağlanır mı hiç? 

İpin kopacağını hesaba katamadı keratalar. 

Halbuki bayağı zeki çocuktular. 

O ipi ziyan etmeyelim: 

Başbuğ Bahçeli, onu miting meydanlarında İP’in liderine atacak! 

Uzunköprü’deki “Adalet Anıtı”nı ateşe verenlere ise hiçbir şey demeyin. 

Onlar, hala iyi adamlarımızdır! 

Değil mi ama: 

Adaletin olmadığı bir ülkede, anıtının işi ne!.. 
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Yakın heykellerini!.. 

*** 

Bizim arkadaşlar, “arada bir de enflasyondan söz et” diyorlar. 

Yeni TÜİK Başkanının yüzde 48.69 olarak açıkladığı yıllık enflasyon oranını, ENAG yüzde 

100’ün üzerinde açıkladı. 

ENAG kimdir? 

Kimsin sen ya! 

Bunlar bu işleri yapmak için kaynağı nereden buluyorlar? 

Bu işin de üzerine gitmeli. 

Tamam da “troller”in halledebileceği bir iş değil ki!.. 

ENAG’ın arkasındaki “dış güçler” bulunmalı ve bu bozguncu faaliyete derhal son 

verilmelidir. 

Sayın Bahçeli, farkındayız hep zor işleri sana veriyorlar… 

*** 

Türk halkının “hayat pahalılığı” diye bir sorunu yoktur aslında. 

Aksine söyleyenler ya delidir, ya zengin! 

Borcunu ödeyemediği için intihar edenlerin de asla böyle bir durumu olmamıştı… 

Halkı kin ve düşmanlığı tahrik için hayattan kopup gittiler. 

Fedai idiler… 

Hem sonra “hayat” mı var bu ülkede de pahalılığı olsun! 

Bu utanmaz reziller; bu dönemi bile neredeyse CHP’nin tek parti dönemine benzetecekler. 

Haindir bunlar hain!… 

*** 

Ekmek karneye mi bağlandı? 

Yumurta sayı ile mi veriliyor? 

Yatağına aç giren çocuklar mı var? 

Ezan Türkçe mi okunuyor? 

Eeeee!… 
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Baksana şu trafiğe, boğaz köprüsünün üzerindeki şu otomobil bolluğuna. 

Kapıcılarda bile buzdolabı var!.. 

Daha ne istiyorsunuz bre gafiller!.. 

*** 

Reisim kusuruma bakmazsan, diğer paragrafa geçmeden bir sorum olacak: 

Halkın yastığı altında hala; döviz, altın ve Türk Lirası kalmış olabilir mi?.. 

“Olabilir” dediğini duydum! 

Şimdi yandık işte… 

*** 

Sevgili Reisim: 

”Faiz sebep, enflasyon neticedir” martavalı ile vatandaşın cebindeki para güzel toplandı 

da yastık altına tam olarak giremediniz galiba. 

Bu vatandaş oldum olası parayı iyi saklar. 

Bazen katırın kulağına sokar, bazen fanilasina cep dikip oraya koyar. 

Biliyoruz tabii ki: 

Ha babam de babam vergi salınmaz. 

İhtiyaç duyulan nakit parayı “dolaylı vergiler”le toplamak iyice zorlaştı. 

Kazı bağırtmadan yolacak maliyeciler kalmadı ortalıkta… 

Faturalar!… 

*** 

Seçimlere birkaç ay kala “para basmak” çözüm olabilir mi acaba? 

Bu seçeneği asla unutma. 

Ayrıca bu dönemde ballı ihaleleri alan yandaşlara da haber sal. 

Onlar da ellerini ceplerine atmaya hazır olsunlar. 

Yok öyle sadece yağma! 

Aksi halde, gemi batarsa hep birlikte okyanusun dibini boylarız… 

Aynı gemide seyahat edenler içindir bu öğütler. 

Yoksa Bandırma Vapuru yolda ama onda yer kalmadı… 
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*** 

Bir de ricam daha var Reisim: 

Şu bizim Nurettin Nebati’yi sakın af etme! 

Kusur da yapsa, ne kusur işlediğini öğrenemesek de mutlaka bir şey yapmıştır diye kabul 

etsen de geçerlidir bu dileğim. 

Onun o tatlı tebessümüne ve gözlerindeki pırıltıya çok ihtiyacımız var. 

O’nun gibiler lazımdır bu ülkeye… 

Gülmeye de ihtiyacımız var!… 

*** 

Enflasyon sepetine ayar yapmak kimin aklına geldiyse, aklıyla bin yaşasın. 

Münhal yönetim kurulu üyeliği varsa, en az üç tane o aklı evvele verile. 

Gıdanın ve konutun sepetteki ağırlığı elbetteki azaltılmalıydı. 

Doğalgaz ve elektrik de aynı durumdadır. 

Azaltılsın… 

Kullanan mı var sanki! 

Bu dört kalemin ağırlığı gelecek ay iyice azaltılmalıdır. 

Önümüzdeki günlerde hepten çıkarılsınlar o nalet sepetten!.. 

Ulaşım, lokanta ve otellerin enflasyon sepetindeki ağırlığı biraz daha artırılmalı. 

Vatandaş zaten hep otellerde yatıp kalkıyor; evler kalınacak gibi değil. 

Elektrik, doğalgaz faturalarından haberiniz mutlaka vardır. 

Hatta; zemheri ayında deniz tatili için ihtiyaç duyulan malzemeler konulmalı sepete. 

Onları alıyoruz… 

Sepette daha çok yer kaldı… 

Mizahsa yapılan, biraz daha karalanmalı!.. 

*** 

Sevgili Büyüğüm: 

Geçenlerde Trabzon’daki toplu açılış töreninde; elinizden mikrofonu kapan o yaramaz 

çocuğun ağzına biraz biber sürülmesini öneriyorum. 
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Ne buyurursunuz efendim? 

Çocuğun özür dilemiş olması, “hainin anlamını bilmiyorum” demiş olması bence yeterli 

değildir. 

“Çocuk ne demiş önemli değil, nihayetinde çocuk”tur da dememeli. 

Zira: 

Bay Kemal bu işi daha çok “istismar” edeceğe benziyor… 

*** 

Sevgili Reisim: 

Bir konu daha var aklıma takılı kalmış. 

Muhalif basın; AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden 34 kişiye usulsüz 

“burs” verildiği yazıyor. 

İlgililer de yalanlamıyorlar bu haberi. 

Burs alanların ikisi (Fatma Betül Sayan Kaya ile Razva Kavakçı) hali hazırda milletvekili, 

diğeri (Rabia Kalender İlhan) AKP İstanbul Kadın Kolları Başkanıdır ve hepsi de ülkemizin 

aydınlanması için çok çalışmışlar. 

Eminim. 

Bir kesim böyleleri için “iç güçler” diyormuş, önemsemeyin… 

Kıskançlıktandır… 

*** 

Bu Olayın ifşası üzerine; hanımefendiler “verilen bursun usulsüz olduğunu bilmiyorduk” 

dediler. 

Ne güzel işte. 

Bence soruşturma bu açıklama üzerine kapatılmalıdır! 

Üçünün aldığı para topu topu; 5 milyon 800 bin TL civarındadır. 

34 partili kardeşimize yapılan ödeme ise toplam 61,6 milyon kadardır. 

Üstelik ödemeler Türk Lirası ile yapılmıştır. 

Oysa, Merwe yengeye yapılan bağış 26 milyon dolardır. 

Üstelik vergisi de verilmemiştir. 

Gerçi o para da bizimdi, o ayrı konu ya… 
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Şimdilik ona girmeyelim. 

Peki, bizim kadınlarımızın ne eksiği vardır Güney Afrıkalı Merwe’den. 

Üstelik kadın Afrikalıdır, Afrikalı… 

*** 

Geçmediği köprülere ve oto yollara her gün düzenli olarak para ödeyen vatandaşlarımız, bu 

işlerden rahatsız değildir çok şükür. 

Hamdolsun, vatandaşın rahatsızlığı manevi (örneğin Adem Peygambere “cahil” denmesi 

gibi) değerlerimizle alay edilmesidir. 

Yüce Tanrı, Adem Peygambere isimlerin tümünü öğretmişti, ne demek cahildir? 

İşte budur bizi üzen… 

Her yatsı namazından sonra sela okunması belki sinirlerimizi yatıştırır… 

*** 

Sayın Reisim: 

Arkadaşların da bir isteği var, onu unuttum: 

Haftada en az iki kez DİB’nını televizyonlarda görmek istiyoruz. 

Ramazan geliyor malum. 

Elinde kılıcı olmasa da olur, çok lafı oluyor… 

Hafızlara diploma verme törenlerini de canlı yayınlarla tüm dünyaya göstersek diyorum. 

Hatta Ramazandan önce çocuklara birer “Namaz Hocası” kitabı hediye etseniz ne iyi olur… 

Çocuklar dinlerini evlerinde öğrensinler… 

*** 

Zira: 

Palandöken’de DİB’na bağlı kuran kursunda, 7 çocuğun yurtta görevli “belletmen”in cinsel 

saldırısına uğraması haberi canımızı hayli sıktı. 

Çocukların birine 15 kez cinsel istismarda bulunmuş, duydunuz mu? 

Bu cümlede geçen “istismar” sözcüğü ne anlamda kullanılıyor acaba? 

Yargı organlarına bir “talimatın” olacaktır herhâlde! 

Neyse, böyle konuları çok da uzatmamak gerekir… 

Sağ olun efenrdim, çok sağ olun… 
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Yüce Tanrı, sizleri başımızdan eksik etmesin… 

*** 

Bitirelim mi diyorsunuz? 

Peki bitirelim! 

Bizim uşaklar, 20 yıldır ihale alabilmek için kuyrukta bekliyorlar. 

Onları görmezden gelemeyiz, değil mi? 

Haklarını yemeyelim, geçen seçimlerde az çalışmadılar. 

Şimdi nerelerde pinekliyorlar bilmiyorum. 

Onlara da bir selâm gönderseniz Reisim hiç fena olmaz hani. 

Ne de olsa bizim adamlarımızdırlar. 

Hizmetlerinden tekrar yararlanma ihtimali var… 

*** 

Şaka bir yana; önümüzdeki seçimlerde kapı kapı dolaşmak yeterli olmayabilir. 

Halkın refah düzeyini biraz iyileştirmek lazım. 

“Minareler süngü kıbleler miğfer” şiirinin yerine daha etkili bir şey bulmalı. 

Diyorum ki, Kadir Mısıroğlu’nun bir dublörünü mü sahaya sürsek bu defa. 

Kırmızı püsküllü fesi başında olacak tabii ki. 

Onun dahice fikirleri yok mu?… 

Örneğin: 

“Keşke Yunan kazansaydı” denklemini kim çözebildi bugüne değin? 

Bu adam bir evliya mıydı neydi? 

Yoksa Necip Fazıl’dan bir şiir mi bulmalı. 

Şöyle davudi sesli bir sanatçıya “Sakarya” şiirini okutmalı. 

İnsanları hop oturtup hop kaldırmalı. 

Sahi mi? 

Ayağa kalkar mı Sakarya bir daha?… 

*** 
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Benim de küçük bir talebim var efendim: 

Bu fikirlerimin karşılığında makam-mevki istemiyorum. 

Boğaz’ın kıyısında yalı ve lokantalar da sizlerin olsun. 

Bana “Kanal İstanbul”un kenarında 10 dönümlük bir tarla yeterlidir. 

Bundan böyle hıyar ekmeye karar verdim. 

Turfanda ve ithal hıyar pahalı oluyor da. 

Kurtuluş yolunu hıyarların çokluğunda görüyorum… 

*** 

Tamam Sevim, bitiriyorum: 

Gazeteler günde 32 çocuğun kaybolduğunu yazıyor. 

Ne oluyor Reis! 

Fırat’ın kıyısında kaybolan kuzuların sorumlusu kim? 

Bu çocukların organları çalınıyor olabilir mi? 

“Organ mafyası” haberlere konu olmuyor bu aralar, acep nedendir? 

Aklıma geliyor işte böyle deli sorular… 

“Propter”a bakma, bu soruların orada cevapları yok!.. 

*** 

Dost ve müttefikimiz Amerikalılar, İdlip’te 6’sı çocuk 13 kişiyi öldürdüler. 

Amerikan askerlerine bir şey olmamış çok şükür. 

Sağ-salim evlerine dönmelerine her zamanki gibi duacıyız. 

Ölenlerin biri İŞİD’in lideriymiş. 

Ebu İbrahim El Haşimi’yi etkisiz hale getirmek için 6 günahsız çocuğu da katletmiş Amerikan 

askerleri. 

İçiniz “cız” etti mi acaba? 

“Kader” dediğimiz böyle bir şeydir galiba! 

“Dünün güneşinde bugünün çamaşırını kurutamazsınız.” 

Öyle demişti 9. Cumhurbaşkanımız… 
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CEHALET SEN ÇOK YAŞA!.. 

Şişşşşşşşt! 

Sen ayakkabılarının burnuna bakan adam! 

Az bu tarafa da bakar mısın? 

Daha üç gün önce, elin belinde “kenar mahalle karıları” gibi höykürüyordun. 

Her şeyden bir tek sen anlarmış gibi, ağzını köpürterek nefes almadan konuşuyordun. 

Bağırıp çağırıyordun, tükürükler saçarak sağa-sola hakaretler yağdırıyordun. 

Özellikle de sola!.. 

Yaşananlardan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını sorumlu tutuyordun… 

 

*** 

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu; TEM Otoyolu, Kuzey Marmara 

Otoyolu ve bunların bağlantı yollarındaki sorumluluğun kendilerine ait olduğunu 

açıkladıktan sonra; neden “mart kedisi gibi” düşünüp düşünüp duruyorsun? 

Üç günde süngün düştü… 

Ne mutlu sana ki, utanma duygunu yitirmişsin, yüzün kızarmayı unuttu. 

Ne mutlu sana ki, herşeyi bilecek kadar cahilsin. 

Hem de zır cahil!.. 

Seninle aynı ülkenin yurttaşı olduğum için ne kadar övünsem azdır!.. 

 

*** 

 

Eğer lisede okusaydın, az sonra anlatacaklarımı kolaylıkla anlayacaktın. 

Okumadığını biliyorum: 

Bu yüzden, sınırlı cümlelerle de olsa senin anlayacağın şekilde anlatacağım: 

Çemberle doğru bir noktada; otomobil tekerleği ile yol ise bir doğru boyunca 

kesişirler. 
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Ne demek istediğimi bir düşün bakalım. 

İyice anlaşılması için (nokta, doğru, düzlem ve çember gibi) bazı kavramları tanımlamam 

gerektiğini biliyorum. 

Sizi de fazla yormayayım; kalemlerinizi bırakın ve arkanıza yaslanıp dinlemeye başlayın: 

 

*** 

 

Nokta: Günlük konuşma dilinde yuvarlak ve boyutları çok küçük beneği anlatmak için 

kullanılır; bugün onun bu yönünü değil, geometride ne anlama geldiğini anlatmak istiyorum: 

Geometride boyutsuz ifade edilen; eni, boyu ve derinliği olmayan bir terimdir nokta. 

Nokta… 

Nokta, aynı zamanda iki doğru parçasının kesişim yeridir. 

Bir noktadan sonsuz sayıda doğrular geçer… 

Nokta… 

 

*** 

 

Doğru: Her iki yönden sonsuza kadar giden aynı doğrultudaki noktalar kümesidir. 

“Küme” diyorum küme… 

Kümesten söz etmiyorum… 

Sen en arkadaki; pencereden bakma, burayı dinle! 

Düzlem: Uzayda bulunan bir doğrunun yön değiştirmeden ve kendi doğrultusunda olmayan 

hareketiyle meydana getireceği kabul edilen yüzeylere denir. 

Çember: Bir düzlemde sabit bir noktaya eşit uzaklıkta bulunan noktalar kümesinin 

oluşturduğu yuvarlak, geometrik şekildir… 

Çember, bir doğruyu sadece bir noktada keser… 

Çemberler yan yana getirilince; noktalar da doğru haline dönüşürler... 

Anlamayan var mı? 

Tekrar anlatayım mı?.. 

!.. 

 

*** 

 

İkinci bilmemiz gereken konu lastiklerdir: 

Otomobil lastiklerinden söz ediyorum. 

Hava sıcaklığı, 7 derecenin altına düştüğünde; standart lastiklerde kullanılan 

karışımlar sertleşerek yola tutaxunma özelliklerini kaybederler. 

Bu yüzden uzmanlar, kış lastiklerini sadece kar yağdığında değil, havalar soğuduğunda 

kullanmamızı önerirler. 

Şimdi; otomobillerin lastiklerini yan yana getirilmiş sonsuz sayıda çember, kara yolunu da 

düzlem gibi düşünün: 

Sert standart lastiklerin yola tutundukları şekil doğru iken, yumuşak kış lastiklerinin yol ile 
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temas ettiğinde oluşan şekil, dörtgen olur. 

Tahmin edeceğiniz gibi bu durumda yola tutunma çok daha kuvvetlidir… 

Somutlaştırıyorum: 

Standart lastiğin yolla temasını bir parmak kalınlığında düşünürsek, kış lastiğininkini 5 

parmak kadar düşünmek gerekir ki, bunun anlamı:Kış lastiğinin yol kavraması diğerine göre 

5 kat daha fazladır… 

Aynı oranda otomobilin çekişini de artırmış oluyoruz… 

*** 

 

Dolaysıla yağmurlu, karlı ve soğuk havalarda; kayma, patinaj gibi nedenlerle kazalara 

sebebiyet vermenin önüne geçmek için bu kurala riayet etmek gerekir. 

Kışlık lastiği takmanın arkasında yatan bilimsel gerçeklik budur… 

Allah’ı vekil etmek kazaları önlemeye yetmez. 

Bu bilimsel gerçekliği savunanların lastik fabrikaları ile ortaklığını düşünmek de ahmakça 

bir fikirdir… 

Bilimden bahsediyoruz oğlum, bilimden… 

Kilimden değil… 

 

*** 

 

Son nokta: 

İstanbul’a kar lapa lapa yağarken, özel bir televizyon; bir oto yarışçısını, muhabiri ve 

kameramanı ile birlikte sokağa çıkararak, canlı yayında bazı gözlemlerini paylaştılar. 

Yolda kalan araçların çoğunun kar lastiği veya kış lastiği takmamış olduğunu tespit ettiler. 

Çok bilmiş vatandaşlarımız; rahatlıkla geçilebilecek yollarda kaldılar ve yolları trafiğe 

kapattılar. 

Aralarında otoyolda çaprazlama duran TİR’lar dahi vardı. 

Doğal olarak bütün yollar trafiğe kapandılar. 

Böyle bir durumda; kar küreme ve tuzlama araçlarının görev yapmasını kimse bekleyemez. 

Keza, çekiciler de olay yerlerine ulaşamazlardı. 

Böylece: 

Bilime saygılı sayın vatandaşlarımız, İstanbul’da eğlenceli geçecek bir kış gününü kâbusa 

çevirdiler… 

Türkiye’nin pek çok yerinde benzer görüntüler vardı… 

 

*** 

 

Şimdi söyleyin bakalım: 

Yaşananların sorumlusu kimdir? 

Belediye Başkanları mı? 
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı mı? 

İçişleri Bakanlığı mı? 

Otoyolları işleten özel şirketler mi? 

Elbette her birinin bir ölçüde sorumluluğu vardır: 

Lakin en çok bağıranlar; kış/kar lastiği takmayanlardır ki, bu durumun yaşanmasının birinci 

sıradaki sorumluları onlardır. 

Sorumsuz sürücüler görevlerini yerine getirmezlerse, diğerlerinin sorumluluğunu tartışmak 

bile abestir… 

 

*** 

 

Ucuz siyasi söylemlerden bıktık, usandık. 

Peki, ahlâk nerede kaldı? 

Yine de: 

Cehalet sen çok yaşa!.. 

Ne de olsa sen her şeyin sebebini bilirsin… 

Her şeyin üstesinden gelirsin!.. 
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DUALARIM SİZİNLE!… 

Erdoğan’a aynı uslüpla karşılık verip, baş edemezsiniz. 

Çünkü onun “dişi deve ile erkek deveyi ayırt edemeyecek”1 adamları var. 

Milyonlar, onun ağzının içine bakıyorlar. 

Ayrıca dokunulmazlığı da var. 

TCK m. 299 ayrı bir koruma sağlıyor. 

Basın-yayın organlarının yüzde 99’u emrindedir. 

Yargı organları keza, ona bağlılar… 

*** 

O halde, onun çirkin siyasetine hizmet eden söylem ve eylemlerden kaçınmak zorundayız… 

 
1 https://www.sozcu.com.tr/2019/yazarlar/deniz-zeyrek/deve-hikayesi-ve-adalet-5537583/ 

https://www.sozcu.com.tr/2019/yazarlar/deniz-zeyrek/deve-hikaye
https://www.sozcu.com.tr/2019/yazarlar/deniz-zeyrek/deve-hikayesi-ve-adalet-5537583/
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Boş ve sonuç getirmeyecek işlerle uğraşmayacağız… 

Efendilikten asla vazgeçmeyeceğiz… 

Aksi halde kaybederiz… 

*** 

Haklarını kullanırken başı derde girenlere elimizden gelen yardımı yapacağız. 

Ama halkı gereksiz yere cesaretlendirip yüz üstü bırakmayacağız… 

Dokunulmazlığı olan milletvekilleridir; önden onlar yürüyecek, farklı fikirleri onlar dile 

getirecekler. 

Demokrasiye inanmış yurttaşları yalnız bırakmayacaklar… 

Eylemse mesele kendileri yapacaklar… 

*** 

O gece herşey bir ata sözü ile başladı: 

Gazeteci Dr. Sedef Kabaş; TELE 1’de katıldığı bir programda bir Çerkez ata sözünü, kendince 

biraz da yumuşatarak ağzından kaçırıverdi: 

“Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz, o saray ahır olur”dedi.2 

Kabataş, tecrübeli bir gazetecidir; sözünün nereye kadar gideceğini herkesten daha iyi bilir. 

Kaldı ki, bu sözlerinden önce: 

“Taçlanan baş akıllanır” ata sözünü hatırlatarak hedefini belirledi… 

*** 

Kimin başı taçlandı? 

Başı taçlanıp da akıllanmayan kimdi? 

Hiçbir tartışmaya mahal vermeyecek şekilde açıktır ki, Kabaş bu sözleri ile Recep Tayyip 

Erdoğan’ı kastetti. 

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan mı, yoksa Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı mıydı kast 

edilen?.. 

Ona Reis karar verir! 

Ortalama zekaya sahip olan her insan Kabaş’ın sözlerinden Erdoğan’ı kastettiğini anlar. 

 
2 https://www.sondakika.com/politika/haber-sedef-kabas-in-cumhurbaskani-erdogan-a-hakaret-14684653/ 

https://www.sondakika.com/politika/haber-sedef-kabas-in-cumhurbaskani-erdogan-a-hakaret-14684653/
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Kabaş, ifadesinde “hakaret etme kastım yoktu” dedi. 

Avukatı bu cümleye “kesinlikle” sözcüğünü de ekledi. 

Hiçbir zaman bu dönemdeki kadar savunma önemsiz hale gelmedi… 

*** 

Peki, hakaret etme kastı olmayan Kabaş’ın kastı neydi? 

O sözleri duyan sıradan bir yurttaş o sözlerden ne anladıysa odur anlatmak istediği. 

Aklından geçenleri kimse bilemez, bilmesi de gerekmez tabii ki… 

Burada Mevlana girer devreye: 

” Anlattıkların karşındakinin anlayabildiği kadardır.“ 

Cumhuriyet’in savcıları ne anladıysa odur!.. 

*** 

Alın size bir başka gerçek: 

Erdoğan’ın bugüne kadar gelmiş geçmiş ağzı en bozuk Cumhurbaşkanı olduğu söylenir. 

Bu tespite katılıp katılmamak serbesttir. 

Google’a “Erdoğan’dan ağır sözler” yazın karşınıza 8.000.000 sonuç çıkar. 

Dile kolay; 8 milyon sonuç. 

Birkaç tanesini hatırlatalım: 

“‘Alçaklar, zalimler’, ‘kadın mı kız mı bilemediğim’, ‘mert değil namertsin’, ‘artistlik 

yapma’, ‘ananı da al git’, ‘Haşhaşiler’, ‘nebbaşlar’, ‘mezarlık soyguncusu’, ‘sapıklar’, 

‘Niye kaçıyorsun ulan İsrail dölü?’, ‘Haddini bil edepsiz kadın’, ‘Aydın müsveddeleri, 

karanlıksınız’…3 

Bu sözler de ona ait: 

“Siyasi eşkiya, adam değilsin, cibiliyeti bozuk, kalibresi bozuk, faşist, kifayetsiz, zorba. 

Gidin bilgilendirin dedim ama adam değilsin“…4 

*** 

Gelişmeler böyle olunca; Sayın Savcıyı uyku tutamamış gecenin bir yarısında mesaiye 

başlamış. 

 
3 https://m.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/171357-cumhurbaskaninin-ettigi-hakaretler-meclis-kursusunde 

4https://tele1.com.tr/erdoganin-kalitesi-bozuk-cibiliyetsiz-hakaretlerine-chpden-cevap-geldi-536441/ 

https://m.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/171357-cumhurbaskaninin-ettigi-hakaretler-meclis-kursusunde
https://m.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/171357-cumhurbaskaninin-ettigi-hakaretler-meclis-kursusunde
https://tele1.com.tr/erdoganin-kalitesi-bozuk-cibiliyetsiz-hakaretlerine-chpden-cevap-geldi-536441/
https://tele1.com.tr/erdoganin-kalitesi-bozuk-cibiliyetsiz-hakaretlerine-chpden-cevap-geldi-536441/
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Polisler bu hanım gazetecinin kapısına dayanmışlar; hanımefendiyi yatağından kaldırıp, 12 

yaşındaki oğlunun gözü önünde karga-tulumba gözaltına almışlar. 

Olan eşi Rıdvan Yirmibeşoğlu’na olmuş; çocuk uyuyor ya, öyle baka kalmış arkalarından. 

Doğal olarak Adliye’de gündüz mesaisi başlayınca tutuklanmış gazeteci hanım… 

Şimdi sizce bu eylem, “Cumhurbaşkanına hakaret” midir, değil midir? 

Yoksa sadece bir “benzetme” mi yapılmıştır, diye sorup, tartışmaya dahil etmeyeceğim. 

“Teşpihte hata olmaz” öz deyişini hatırlatıp, uzun uzun açıklamalar da yapacak değilim… 

Evet, gerçekten de Ceza Usul Kanunumuza göre, isnat edilen hakaret suçu, tutuklanmayı 

gerektirmez… 

AİHM’nin aynı yönde pek çok kararları var. 

Evet öyle ama; bunların hiçbiri de Bakırköy İmamevine atılmayı engellemezler, pratikte bir 

işe yaramazlar… 

Burası Türkiye, burada gerçekler ayrı bir kulvardan yol alıp gidiyorlar…. 

*** 

CHP’nin Grup Sözcüsü Özgür Özel, bu durumdan bir vazife çıkartarak, Cumhurbaşkanına 

hakareti düzenleyen TCK’nun 299. maddesinin kaldırılması ile ilgili bir yasa teklifi vermiş. 

Daha önce verdiği yasa teklifleri çok ciddiye alınmış gibi aralarına bir de bunu eklemiş. 

Sorsalar o da işini yapıyor… 

Gevezelik yapmayı iş yaptım sanıyor!.. 

*** 

Bu arada RTÜK, Kabaş’ın sözleri nedeniyle TELE 1’e yüzde 5idari para ile 5 kez program 

durdurma cezası vermiş. 

Hazır elleri bulaşmışken FOX TV’yi de unutmamışlar. 

6 milyon TL para cezası ile defteri şimdilik kapatmışlar. 

Cezaların hukuka aykırı olduğuna kuşku yok. 

Televizyonların avukatlarının İdare Mahkemesinde iptal davası açacağından kimsenin 

şüphesi olmasın. 

Bir taraftan “yargı bağımsız değil” derler, diğer taraftan “bağımlı yargı”dan adil karar 

vermesini beklerler. 

O da ayrı bir çelişkidir… 
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Yargı kararlarının sonuçlarını hep birlikte göreceğiz… 

Bu ülkede hakimler var! 

*** 

Kişisel görüşüm; öncekiler gibi bu davaların da reddedileceği yönündedir. 

Böyle sonuçları ön göremiyorsanız; ortaya çıkmalarını önleyeceksiniz, daha özenli ve 

dikkatli davranacaksınız. 

Karşı tarafa bu tür fırsatları yaratmayacaksınız. 

Derdiniz “Tek Adam Yönetimi”nin ne kadar kötü olduğunu halka anlatmaksa, o zaman 

dokunulmazlığı olanları öne süreceksiniz. 

Bir annenin gece yatağından kaldırılıp nezarete atılmasına sebebiyet vermeyeceksiniz… 

*** 

Gelelim zurnanın “zırt” dediği yere: 

Muhaliflere hakaret yaparak gerginlik yaratmak AKP’nin oldum olası vazgeçmediği bir 

yöntemdir. 

Allah var, bu işten ekmek de yiyorlar… 

Toplumda gerginlik yaratak, tabanı bir arada tutma politikası, Reis’in asla vazgeçmeye 

niyetli olmadığı bir taktiğidir. 

Zira defalarca denediği ve sonuç aldığı bu politikasından daima kazançlı çıkacağından 

emindir… 

Ders almayanlar bizleriz… 

*** 

Reis’in hesabı basit bir aritmetiğe dayanır: 

Seçmenin çoğunluğunu teşkil eden muhafazakar-dindar kesimi kutuplaştıran lideri, 

kimsenin iktidardan indiremeyeceğini biliyor. 

20 yıldır iktidarını bu yöntemle sürdürüyor. 

Her ne şekilde olursa olsun, kutuplaştırma siyasetini canlı ve diri tutan söylem ve 

eylemler, Reis’e hizmet ederler. 

İster kişisel duyguların tatmini amacıyla olsun, ister muhalif tabanın sırtını okşayıp onlara 

rahat bir nefes aldırma amaçlı,sonuç değişmez. 

Reis’e hakaret etmek, incitici sözler söylemek veya ağır eleştirilerde bulunmak daima ona 

hizmet eder. 
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Çünkü karşısındakiler bir söylerse, o on söyler, üstelik de en ağır sözleri sarf eder. 

Sizinkileri sadece kendi taraftarlarınız duyar, onunkileri herkes… 

Reis’e yapılan ağır eleştiriler “Cumhurbaşkanına hakaret” muamelesi görür, “mağduriyet” 

yaratırlar; onun hakaretleri ise, “ohh çok iyi yaptı” diye alkışlanırlar… 

*** 

Demek ki, muhalefete en ağır hakaret ve sözleri sarf eden RTE’ye, aynı şekilde yanıt 

vermek akıllıca bir yöntem değildir. 

Zira onun “kutuplaştırma“ politikalarına hizmet edilmiş olur. 

Ne yazık ki, yaşadığımız Türkiye gerçeği budur… 

*** 

Hal böyle olunca: 

Sevgili Özgür Özel’e birkaç sözüm olacak. 

İşgal ettiğin makamın hakkını veremiyorsun; orada bir işe yaramıyorsun delikanlı. 

Kılıçdaroğlu’nun sana ihtiyacı var biliyoruz, bu yüzden o seni “günah keçisi ilan 

edileceğin güne kadar” görevden alamaz. 

Biz de onu genel başkanlık görevinden alamıyoruz, bu gidişle alamayacağız da… 

O halde bir iyilik yap, istifa et görevinden. 

Belki yerine daha aklı başında, daha ağır bir abin gelir de durum tersine çevrilir… 

*** 

Son ankete de mi hiç bakmıyorsunuz?! 

22 Ocak günü Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan İstanbul Ekonomi Araştırma’nın Ocak ayı 

raporuna göre; bu pazar (23 Ocak 2022) günü seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz 

sorusuna, yanıt verenlerin sadece yüzde 20.2’si CHP demişler.5 

Kararsızlar yüzde 11.1, oy kullanmam diyenler yüzde 9’a çıkmışlar; bu sayı neredeeyse Y-

CHP’yi yakalamıştır. 

Karasızları kararlı bir şekilde dağıtmışlar; CHP ancak yüzde 25.7’ye çıkabilmiş. 

ORC Araştırma Şirketinin yaptığı ankette de sonuçlar aşağı yukarı aynıdır…6 

 
5 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/cumhur-ittifaki-sandikta-cogunlugu-bulamiyor-1901912 

6 https://www.cumhuriyet.com.tr/galeri/orc-arastirma-son-anketi-acikladi-pazar-gunu-secim-olsa-1902577/3 

 

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/cumhur-ittifaki-sandikta-cogunlugu-bulamiyor-1901912
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/cumhur-ittifaki-sandikta-cogunlugu-bulamiyor-1901912
https://www.cumhuriyet.com.tr/galeri/orc-arastirma-son-anketi-acikladi-pazar-gunu-secim-olsa-1902577/3
https://www.cumhuriyet.com.tr/galeri/orc-arastirma-son-anketi-acikladi-pazar-gunu-secim-olsa-1902577/3
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İnsanda biraz utanma, biraz ar; biraz akıl, biraza yüz olur… 

Pandeminin yarattığı çöküntü; zamlar, paranın hızla değer kaybetmesi, sürekli artan 

vergiler, üretimin durması, işsizlik, açlık, sefalet, dondurucu soğuklar vs… 

Say sayabildiğin kadar… 

Her şey aldı başını gidiyor. 

Bir tek CHP’nin oyları olduğu yerde duruyor!.. 

*** 

Hiç aklınıza gelmez mi: 

“Belki bizde bir eksiklik var, bizden sonra gelenler belki partiyi toparlayabilirler de 

iktidar alternatifi olabilirler.” 

Yüce Tanrı size, ne kadar akılsız olduğunuzu anlayabilecek kadar akıl verir inşallah…. 

Dualarım her zaman sizlerledir…
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EY CAHİLOĞULLARI!.. 

Birinci Bölüm: 

Türk Dil Kurumunun sözlüğüne baktım. 

Arapça bir sıfat olan “cahil” sözcüğünün karşısına: Öğrenim görmemiş, okumamış, belli bir 

konuda yeterli bilgisi olmayan, deneysiz, genç, toy yazıyor. 

Sözüm meclisten dışarıdır tabii ki! 

Bu yazıyı sonuna kadar okuduğunuzda, zaten Adem ile Havva’nın değil, kendinizin ne kadar 

cahil olduğunu göreceksiniz… 

Hazır sözlük elimizdeyken “hakaret” sözcüğüne de bakalım. 

Hakaret, onur kırma, onura dokunma, küçültücü söz ve davranışlardır. 

Türk Ceza Kanununun 125. maddesinde hakaret:Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını 

rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat etmek veya sövmek suretiyle bir 

kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldırıda bulunmak, şeklinde tarif edilmiştir… 

*** 

Gerçekten cahil olan birine “cahil” demek, hakaret değil, bir durumun tespitidir. 
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Cahil olmayan birine “cahil” demek hakaret midir? 

Değildir elbette. 

Buna karşılık, bilgili (agâh) olan birine “cahil” diyen, gerçekten cahildir… 

Çünkü “bilgi”yi ve bilgili olanı bilememektedir!.. 

*** 

Hazır sözlük elimizdeyken “dilini koparırım” ifadesinin de ne anlama geldiğine bakalım. 

Bu ifade sözlükte yok. 

Ama “dilini kesmek” var; susmak anlamına geliyor… 

Susmuyoruz, susmayacağız… 

“Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır…” 

*** 

İkinci Bölüm: 

Şarkıcı Sezen Aksu, 5 yıl önce, içerisinde “Selâm söyleyin o cahil Hava ile Adem’e” ifadesi 

geçen bir şarkı yapmıştı. 

Bu yıl klibini yapmışlar; “Milli Bekacılar” şarkıyı yeniden dinleyince kıyameti kopardılar. 

Devlet Bahçeli’nin yüzünden düşen bin parça. 

Reis, ayrı bir alem; Cuma günü imamın elinden mikrofonu alıp mihrabın önünde: 

“Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri koparmak bizim 

görevimizdir” dedi… 

Allah Allah neler oluyor?! 

En iyisi sözlüğe tekrar bakmak: 

Dil uzatmak, bir kimse veya bir şey için kötü söylemek, anlamına geliyor… 

Demek ki, Reis bu defa sözlüğe baktıktan sonra bu cümleyi kurdu… 

Reis’e göre; Minik Serçe, Adem’e “cahil” diyerek dil uzatmış oldu… 

*** 

Kimine göre, Yüce Tanrı Adem peygambere bütün bilgileri verdi. 
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İslam Ansiklopedisine göre ; “Allah Adem’e bütün (eşya) isimlerini öğretti.”1 

Her ikisinin de doğru olduğunu kabul edelim. 

Ama Adem, bildiklerini oğullarına aktaramadı; örnek olamadı ve sonuçta biri diğerini 

öldürdü. 

İslam Ansiklopedisine göre; ilk peygamber olan Hz. Adem’e 10 sayfa indirilmiştir; bildikleri 

10 sayfa civarındadır! 

Ve bazı “ilk”ler O’nunla akla gelirler: 

İlk örtünendi, ilk unutandı, ilk hata yapandı ve ilk tevbe edendi…2 

Kuran’da En Nisa suresinde hakkında biraz bilgi verilmiştir… 

*** 

Reis, 2013’te başlayan “Çözüm Süreci”nde kendisine “akil insan” olması teklif edilen ve bu 

teklifi “değer verme” olarak düşünüp iktidara iyice yanaşan; süreci “bütün kalbiyle 

destekleyen” ve daha önce de Anayasa Referandumlarında “yetmez ama evet” diyenlerin 

safına katılan; Anayasaya “hayır” diyenleri “iki cihanda da lekeli” olarak nitelendiren 

Sezen’e, bu davranışları yüzünden kaybettiği itibarı, “dilini koparmayı” hatırlatarak 

fazlasıyla geri verilmiştir. 

İbretliktir; Sezen, tek adam rejimine “evet” diyerek, gelecekte neler olabileceğini sezememiş 

ve özlediği düzenin kurbanları arasında yer almıştır. 

“Oh oldu” demiyoruz elbette. 

Ben o tarihlerde Sezen Aksu’nun bu beyanları nedeniyle zerre kadar alınganlık göstermiş 

değildim. 

Sonuçta Sezen Aksu; siyasetçi değil, hukukçu değil, sosyolog değil, fikir beyan ettiği 

konularda uzman da değildi… 

Boş boş konuşmuştur diye düşünmüştüm ve Anayasaya “evet” diyen milyonların arasındaki 

herhangi biri gibi onu da unutmuşum. 

Ona karşı gelişen olumlu/olumsuz duygularım, onun bugün linç edilmesine sessiz kalmamı 

gerektirmez. 

Her türlü zulme karşı mazlumun yanında durmak insan olmanın gereğidir… 

*** 

 
1 https://islamansiklopedisi.org.tr/adem–peygamber 

2 https://www.islamveihsan.com/hz-adem-a-s-kimdir.html 

https://islamansiklopedisi.org.tr/adem--peygamber
https://www.islamveihsan.com/hz-adem-a-s-kimdir.html
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“Bakara” suresi ile makara yapanları büyükelçi atayan; Hz. Adem’e “cahil” diyenleri 

ise linç etmeyi hak görenlerin çoğunlukta olduğu bu güzelim ülkede, çoğunluğun iradesi 

Reis’i iktidara getirdi diye, demokrasiyi “tu kaka” ilan edecek değiliz. 

Yaşasın çağdaş demokrasi! 

Daima onu geliştirmek ve gereklerini yerine getirmek için çalışacağız… 

*** 

Üçüncü Bölüm: 

“Radyometrik tarihleme”3 ve diğer kanıtlara göre Dünya’mızın oluşumu/yaradılışı, 4,5 

milyar yıldan fazladır.4 

Bilim insanları; jeologların edindiği kapsamlı ve geniş bilimsel kanıtlara dayanarak, 

Dünya’nın yaşının yaklaşık 4,54 milyar yıl (4,54×109 yıl) olduğuna karar verilmişlerdir. 

İnsanlık tarihinin ise kabaca 2,5 milyon yıllık bir geçmişi var. 

İlk insan (Adem peygamber), farklı din ve milletlerin yaratılış mitolojilerinde; Tanrı veya 

tanrılar tarafından ilk olarak yaratıldığına inanılan insandır. 

Evrim teorisine göre ise; insanın evrimi milyonlarca yıl süren ve küçük değişikliklerden 

oluşan bir sürecin sonucudur ve ilk insan denebilecek tek bir canlı yoktur.5 

Bura karşılık; Modern insanlar, yaklaşık 60.000 yıl önce Afrika’dan Avrupa ve Asya’nın 

dondurucu olmayan bölgelerine hızla yayıldılar.6 

Demek ki, bilimi önde tutarsak Hz. Adem’in Dünya’ya gönderilişini 60 bin yıl önce olarak 

kabul etmek durumundayız… 

*** 

Hayvanların evcilleştirilmesi ile tahıl mahsullerinin yetiştirilmesi konusunda da din ile 

bilim karşı karşıya gelmişlerdir: 

 
3 Radyometrik tarihleme veya radyoaktif tarihleme, taş ya da karbon gibi maddelerin oluştuğunda izini 

sürdüren radyoaktif kirliliklerin seçici olarak katıldığı vakit ile yaşını tayin etmek için kullanılan bir yöntemdir. Bu 
yöntem, maddenin içindeki tabii olarak oluşan izotopların bolluğunu, bilinen sabit bir azalım hızında oluşan 
bozunum ürünleri bolluğu ile karşılaştırır. 
Radyometrik tarihleme kullanımı ilk kez 1907 yılında Bertram Boltwood tarafından yayınlanmıştır 
ve fosillerin yaşı veya Dünya’nın kendisi de dahil olmak üzere kayaların ve diğer jeolojik özelliklerin mutlak yaşı 
ve ayrıca doğal ve insan yapımı malzemelerin tarihlendirilmesi için de kullanılabilir. Stratigrafik 
prensiplerle birlikte jeokronolojide jeolojik zaman ölçeğini oluşturmak için radyometrik tarihleme yöntemleri 
kullanılmaktadır. 
https://tr.wikipedia.org/wiki/Radyometrik_tarihleme 

4 https://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCnya%27n%C4%B1n_ya%C5%9F%C4%B1 

5 https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0lk_insan 

6 https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0nsanl%C4%B1k_tarihi 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Radyometrik_tarihleme
https://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCnya'n%C4%B1n_ya%C5%9F%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0lk_insan
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0nsanl%C4%B1k_tarihi
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Çiftçilik, Ortadoğu’da yaklaşık MÖ 10.000, şu anda Çin olan bölgede yaklaşık MÖ 7.000, 

İndus Vadisi ve Avrupa’da yaklaşık MÖ 6.000 ve Amerika’da MÖ 4.000 civarında ortaya 

çıkmıştır. 

Buğday ve arpanın ilk mahsul olduğu ve koyun ve keçilerin evcilleştirildiği Ortadoğu’da 

tahıl mahsullerinin yetiştirilmesi ve hayvanların evcilleştirilmesi MÖ 8.500 civarında 

gerçekleşti. 

Bu bilgileri 4, 5 ve 6 numaralı dipnotlarda daha ayrıntılı olarak okuyabilirsiniz. 

Bana sorarsanız bu konuyu öğrenmek için kendinize biraz vakit ayırın… 

*** 

Dördüncü Bölüm: 

Dini öğrenmek kolaydır: 

Tanrı’nın buyruklarını ezberler ve inanırsın, hepsi bu kadardır. 

Bilim öyle değildir: 

Örneğin, “yaş tespiti” de diyebileceğimiz “radyometrik tarihleme” ile ne anlatılmak 

istendiğini anlayabilmek için bazı kavramların tümünü bilmek gerekir: 

Örnek olarak:Radyoaktif, izotop, fosil, Jeolojik özellik nedir bileceksiniz! 

Bertram Boltwood kimdir sorusunun da yanıtını da bileceksiniz… 

*** 

Bilim öğrenmenin zorluklarını göstermek için biraz ilerleyelim. 

Radyometrik tarihlemeyi anlamak için bilmemiz şart olan birinci kavramı; 

“radyoaktivite”dir: 

Radyoaktivite (radyoaktiflik, ışınetkinlik veya nükleer bozunma), atom 

çekirdeğinin, tanecikler veya elektromanyetik ışımalar yayarak kendiliğinden 

parçalanmasıdır, bir enerji türüdür. Çekirdek tepkimesi sırasında ortaya çıkar. 

İnsan vücudunun ve birçok nesnenin içinden geçebilir. 

Yalnızca toprağın, kayaların ve özellikle kurşunun içinden rahatça geçemez. 

Radyasyon yayan nesneler, radyoaktif olarak adlandırılırlar… 

Radyoaktiviteyi anlayabilmek için de: 

Atom, çekirdek, tanecikler, elektromanyetik, çekirdek tepkimesi, 

radyasyon kavramlarını öğrenmek gerekir… 

Bu dizinin de sadece birinci kavramını, atomu ele alalım: 
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Atom (veya eycik), bilinen evrendeki tüm maddenin kimyasal ve fiziksel niteliklerini taşıyan 

en küçük yapı taşıdır.7 

Atomun ne olduğunu anlayabilmek için 7 numaralı dipnotu okuyunuz… 

*** 

Gördüğünüz gibi sadece Dünya’nın yaşının nasıl hesaplandığını öğrenebilmek için 

giriştiğimiz faaliyette bile; önümüze ne anlama geldiğini bilmediğimiz ve öğrenmek zorunda 

olduğumuz birden fazla kavram çıktı. 

Bu kavramlardan sadece ilk karşılaştığımız ile ne anlatılmak istediğini öğrenmek istedik; bu 

defa da bilmediğimiz yeni yeni kavramlarla tanıştık. 

Birinci kavramdan sonrakiler öyle duruyorlar! 

O yeni kavramların ne olduğunu anlamak için giriştiğimiz faaliyette karşımıza yeni 

kavramlar çıktı. 

Bunlardan da ilk çıkan kavramı öğrenmeye çalıştık. 

Yine karşımıza yeni kavramlar çıktı… 

Geometrik dizi gibi öğrenmemiz gereken kavramlar çoğalıyorlar. 

Bu durum “alim” olmamıza kadar devam edip gidecek gibi! 

Bilim, böyle bir şeydir işte; bitmek tükenmez çalışma ister… 

İşin içerisine bilim girdi mi birkaç cümle kurup işin içerisinden çıkamazsınız. 

Her önermeye; neden, niçin, nasıl sorularını sormak ve bu sorulara cevap aramak gerekir. 

Deney ve gözlemler de işin olmazsa olmazıdır. 

Ancak o zaman bilimsel çalışmadan söz edilebilir… 

*** 

Din öyle değildir: 

Tanrı buyruğudur diye önünüze gelen önermeye inandınız mı iş orada biter. 

Soru sormak yoktur… 

 
7 Atom, Yunancada “bölünemez” anlamına gelen “atomos”tan türemiştir. Atomus sözcüğünü ortaya atan ilk 

kişi MÖ 440’lı yıllarda yaşamış Demokritos‘tur. Gözle görülmesi imkânsız, çok küçük bir parçacıktır ve 
sadece taramalı tünelleme mikroskobu (atomik kuvvet mikroskobu) vb. ile incelenebilir. Bir atomda, çekirdeği 
saran negatif yüklü bir elektron bulutu vardır. Çekirdek ise pozitif yüklü protonlar ve 
yüksüz nötronlardan oluşur. Atomdaki proton sayısı elektron sayısına eşit olduğunda atom elektriksel olarak 
yüksüzdür. Elektron ve proton sayıları eşit değilse bu parçacık iyon olarak adlandırılır. İyonlar oldukça kararsız 
yapılardır ve yüksek enerjilerinden kurtulmak için ortamdaki başka iyon ve atomlarla etkileşime girerler… 
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Hal böyle olunca, bilim insanları ile din insanları arasındaki uçurum her geçen gün artarak 

büyümektedir. 

Dinde “nas”lar (doğmalar) vardır ve değişmezler, bilimde ise sorular, sorular, sorular… 

Soru sormak değişmezse de yanıtlar zaman zaman değişebilirler… 

Yanılma ve hata bilimin vaz geçilmez iki kavramıdır. 

Bilimde muhakeme şarttır. 

Bazen laboratuvarda ispatlanamayan fakat akla oldukça yatkın olan durumlar ortaya çıkar: 

Teoremler, postulatlar hep bu iş için vardır… 

*** 

Beşinci Bölüm: 

“Düşünce ve inanç özgürlüğü” açısından olayları değerlendirirsek; kimse başka bir 

kimseyi bilime neden inanmadığı konusunda kınayamaz. 

Ademoğlu, bilime inanmaz ama bilimsel ürünlerden en iyi şekilde yararlanmayı 

kendine hak görür.. 

Ademoğlu’nun böyle bencil bir yönü de vardır… 

Bilime şüpheyle yaklaşır ama kendi dinine şüphe ile yaklaşanları kınar; tecrit, hatta linç 

eder… 

Öyleler için “düşünce ve inanç özgürlüğü” kendi için varsa anlamlıdır. 

Başkaları, onun düşünce ve inançlarına inanabilirler, bunu çok ister… 

Özgürlükten anladığı budur… 

*** 

Ve ne yazık ki, içinde yaşadığımız topluluğun çoğunluğunu, bu düşünceyi benimseyenler 

teşkil ederler. 

Çoğunluk iradesinin kimin üzerinde tecelli edeceğine, yine onlar karar verirler. 

Ve genellikle de bu kurala göre işleyen sisteme “demokrasi” derler. 

“Yoksa demokrasiye karşı mısın” sorusunu en çok soran onlardır… 

Bu konuda son derece özlü, özdeyişleri de vardır: 

“Demokrasi gidilecek yere kadar binilecek tramvaydır” bunlardan sadece biridir… 

Tramvay demokrasisi!… 

*** 
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21. yüzyılda demokrasinin geldiği aşama ‘tramvay” kabul edilebiliyor. 

Çoğunluk, azınlığı yönetecek ama azınlıkta kalan düşünceye de kendini ifade etme 

hakkı tanıyacaktır. 

Bu hak tanınacak ki, zamanı geldiğinde azınlıktaki görüş de çoğunluk görüşü haline 

gelebilsin. Bunun için, yollardaki tüm engellerin kaldırılmış olması şarttır. 

Çoğunluğu temsil edenlerin en önemli görevi budur. 

Aksi halde demokrasi boş laftır! 

Bu görev ihmal ya da yok edildiğinde halkın “direnme hakkı” doğar… 

1961 Anayasasında bu konuda kısa bir açıklama vardır.8 

17. yüzyıl teorisyenlerinden John Locke9 bu konuya bayağı kafa yormuştur… 

8 numaralı dipnotu okuyun lütfen… 

*** 

Altıncı Bölüm: 

Dünya’nın yaşını saptayan bilim; Ademoğluna doğal olarak Adem ile Havva’nın da yaşını 

hesaplama kolaylığını da vermiştir. 

Kutsal Kitap Tevrat’a göre; 800-1000 yıl yaşamış olan Adem Peygamber’e, Yüce 

Tanrı, eşyaların ismini öğretmişti. 

Nedendir bilinmez; matematik, hukuk, felsefe, fizik, biyoloji, jeoloji ve diğer bilim 

dallarından Kutsal Kitap’ta hiç söz edilmemiştir. 

Adem’den beri gelen 60 bin yıllık bilgi birikimi hesaba katıldığında, Adem’in bugünün 

insanlarına göre son derece “cahil” olduğu söylemekte bir yanlışlık yoktur. 

Dolaysıyla Adem Peygamber’e “cahil” dendiği için kimsenin “manevi değerlerimize 

hakaret edildi” demeye hakkı yoktur. 

Yaradılış Teorisi, Tevrat’tan İncil’e, oradan da Kuran’a geçmiştir. 

Hikaye üç aşağı beş yukarı aynıdır… 

*** 

Dinler ile taban tabana zıt önermeleri olan bilim, karşı karşıya getirilirse, Ademoğlu’nun 

ikilem içerisinde kalacağı kesindir: 

 
8 http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2004-52-17 

9 https://webftp.gazi.edu.tr/hukuk/dergi/20_3_13.pdf 

http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2004-52-17
https://webftp.gazi.edu.tr/hukuk/dergi/20_3_13.pdf
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Dine mi inanmalı, bilime mi? 

Yoksa dinlerde anlatılanlar, başka anlama gelen bir tür benzetmeler midirler? 

Böyle bir çıkış yolu olabilir mi? 

Nedense, teologlar bu sorunun yanıtını vermeye pek yanaşmamışlardır. 

Cahil insanlar için en kolay çıkış yolu yargısız infazdır… 

Ve işin ilginci Tanrı adına infaz ederler!.. 

Bu yetkiyi ne zaman aldılar?.. 

Bu soruya da yanıt veremezler. 

En büyük “şirk” (ortak koşma) budur.. 

*** 

Bilime inanan insanlar, bütün sorulara yanıt veremiyorlar; ileri seviyedeki sorularda takılıp 

kalıyorlar. 

İnsanlık tarihi boyunca bu durum hiç değişmemiştir. 

İşte bu noktada ortaya çıkan boşluğu inançlar dolduruyorlar. 

Özgürlükler; özellikle de “din ve vicdan özgürlüğü” burada önem kazanıyor. 

Din ve vicdan özgürlüğünün yaşatılabildiği düzenin adı: 

Laik Cumhuriyet’tir… 

Teokratik devletlerin hiçbirinde din ve ibadet özgürlüğü yoktur ve olamaz. 

Zira din ve ibadet özgürlüğü, inanmama özgürlüğünü de içermektedir… 

Din devletlerinde bu özgürlüğe “küfür” denir ve derhal cezalandırılır… 

*** 

Laikliği benimsemiş ülkeler, “çağdaş” sıfatına layık olan (yaraşır) ülkelerdir… 

Çağdaş bir ülkede; bir sanatçının şarkısı tartışılamaz; yargılanamaz ve sorgulanamaz. 

Sanatçılar linç edilmezler. 

Şarkısını/türküsünü beğenenler dinler, beğenmeyenler dinlemezler. 

Sanatçı, bilim insanı değildir; siyaset, hukuk, tıp, mühendislik, iktisat vs bilmesi gerekmez. 

Bu konularda herkes gibi fikir beyan edebilir elbette. 

Ama onun fikirleri, diğer sıradan insanlarınkilerden üstün değillerdir. 
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Yanlış fikirlerinden dolayı da kınanmazlar, aşağılanmazlar… 

*** 

Yedinci Bölüm: 

Din ile bilim pek çok konuda karşı karşıya gelmiştir. 

Bunlardan biri de “Yaradılış Teorisi”dir. 

Bilim Kutsal kitaplarda geçen bu teoriyi kabul etmemektedir. 

Bu anlamda bilim dinsizdir. 

Bilime göre: 

İlk evcilleştirilen hayvanlar, koyun, keçi, inek, domuz ve 15 bin yıl öncesine kadar giden 

köpektir. 

Yakın Doğu’da bu hayvanların günümüzden 10.500 ile 9 bin yıl önce evcilleştirildiği 

söylenebilir 

Yabani koyun (Ovis gmelini) ve sığır kendilerini daha iyi savundukları ve hızlı 

olduklarından daha geç tarihlerde, 8.500 yıl önce evcilleştirildiler. 

Deve için öngörülen tarih günümüzden 6 bin yıl öncesidir… 

*** 

Tarım devrimi (ya da neolitik devrim), insan topluluklarının ilk kez tarım yapmasıyla 

gerçekleşen ve bu toplumların sosyo-ekonomik yapılarında devrimsel 

dönüşümler yaratan süreçtir. 

Bu süreç, insan topluluklarının avcılık ve toplayıcılıktan tarıma ve bir daha bırakmamak 

üzere yerleşik düzene geçişlerini temsil etmektedir. 

Bu geçiş, kabaca 2,5 milyon yıllık insanlık tarihinde çok önemli bir dönüm noktasına 

işaret etmektedir. 

İnsanlık, bu kadar bir süre sürdürdüğü avcılık-toplayıcılık düzeninden, ihtiyaçlarını 

karşılamak için yaşadığı çevreyi aktif olarak değiştiren bir türe dönüşmüştür. 

Arkeolojik veriler, çeşitli bitki ve hayvan evcilleştirmelerinin Dünya genelinde altı farklı 

bölgede, birbirinden etkilenmeksizin bağımsız olarak, 10 bin ile 7 bin yıl 

öncesinde gelişme gösterdiğini ortaya koymaktadır. 

Bilinen en eski kanıtlar, bu bölgelerin Güneybatı Asya, Güney Asya, Kuzey ve Orta 

Afrika ile Orta Amerika’nın, tropik ve subtropik kuşaklarında yer aldığını gösteriyorlar… 

*** 
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Kutsal Kitaplar (İncil-Tevrat-Zebur), hayvanların evcilleştirilmesi ile toprağın 

işlenmesini farklı anlatırlar. 

Ortak oldukları noktalardan biri: 

Adem’in ilk oğlu Kayin çiftçi idi, Habil çobandır. 

Başka bir ifade ile bilimsel çalışmaların ortaya koyduğu bilgilere göre; 60 bin yıllık modern 

insanlık tarihinde; ki Adem Peygamber de bu yılların başında Dünya’ya gönderilmiş 

olmalıdır ve bu tarih hayvanların evcilleştirilmesi ve tarım toplumuna geçilmesinin tarihi 

olarak kabul edilmelidir. 

Adem’in oğulları çiftçi ve çoban olduğuna göre, başka türlüsü olamaz zaten! 

Ya da “çiftçi” ve “çoban” sözcükleri başka anlamlarda kullanılmıştır! 

Bilim ise kendi yöntemleri ile evcilleştirmenin 10.500 ile 8 bin yıl öncesine; avcılık ve 

toplayıcılıktan tarıma geçişin de 10 bin ile 7 bin yıl öncesine dayandırmaktadır. 

Aradaki fark 50 bin yıldır… 

50 bin yıl, dile kolay! 

Ey Ademoğlu! 

Hangisine istersen ona inan!.. 

Zira “düşünce ve inanç özgürlüğü” herkes için vardır… 

*** 

Sonuç: 

Bu bilgilerden yola çıkarak: 

Adem’in oğullarından birinin çiftçilikle diğerinin çobanlıkla iştigal ettiğini10 savunanlara, 

bilim rahatlıkla “cahil” damgasını vurabilmektedir. 

Bilimsel tespitleri savunanlara da; din, “dinsiz” damgasını vurmaktadır… 

Oysa 21.Yüzyılın insanları ellerinde damga ile dolaşmazlar. 

Okurlar, öğrenirler ve öğretirler…

 
10 “Adem karısı Havva ile yattı. Havva hamile kaldı ve Kayin’i doğurdu. “RAB’bin yardımıyla bir oğul Dünya’ya 

getirdim” dedi. Daha sonra Kayin’in kardeşi Habil’i doğurdu. Habil çoban oldu, Kayin ise çiftçi. Günler geçti. Bir 
gün Kayin toprağın ürünlerinden RAB’be sunu getirdi. Habil de sürüsünde ilk doğan hayvanlardan bazılarını, 
özellikle de yağlarını getirdi. RAB Habil’i ve sunusunu kabul etti. Kayin’le sunusunu ise reddetti. Kayin çok 
öfkelendi, suratını astı.” 
https://incil.info/kitap/Yaratilis/4 

https://incil.info/kitap/Yaratilis/4
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GÖREV BİZDE: PAMUK ELLER CEPLERE!.. 

Yükseköğretim Kurulunun resmi internet sitesinde Türkiye’de 207 üniversite olduğu 

belirtiliyor.1 

URAP olan (University Ranking By Academic Performance), 2009 yılında Orta Doğu Teknik 

Üniversitesi Enformatik Enstitüsü bünyesinde; kar amacı gütmeksizin kurulmuştur. 

Bu değerlendirmeyi daha iyi kavramak için; Türkiye ve dünya üniversiteleri arasında, 

değişik parametrelere göre sıralama yapmayı toplumsal bir hizmet olarak gören URAP’ın, 

son sıralamasını2 görmenizi öneriyorum. 

URAP’ın kuruluş amacı:Yükseköğretim kurumlarını akademik başarıları doğrultusunda 

değerlendirebilmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaktır… 

Gönüllü olarak çalışan üyelerinin yayınladığı en iyi üniversiteler, resmi internet sitesinde3 

sıralanmıştır. 

Bu sıralamaya bakarak ülkemizdeki dünya üniversiteleri arasındaki yerlerini görebiliriz. 

 
1 https://www.yok.gov.tr/universiteler/universitelerimiz 

2 https://newtr.urapcenter.org/ 

3  https://onedio.com/haber/turkiye-nin-en-iyi-universiteleri-belli-oldu-2020-de-akademik-basari-yarisinda-

hangi-universite-kacinci-sirada-yer-aldi-927073 

https://www.yok.gov.tr/universiteler/universitelerimiz
https://newtr.urapcenter.org/
https://onedio.com/haber/turkiye-nin-en-iyi-universiteleri-belli-oldu-2020-de-akademik-basari-yarisinda-hangi-universite-kacinci-sirada-yer-aldi-927073
https://onedio.com/haber/turkiye-nin-en-iyi-universiteleri-belli-oldu-2020-de-akademik-basari-yarisinda-hangi-universite-kacinci-sirada-yer-aldi-927073
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“Uluslararası Görünürlük” alanında sıralandığı listede, Türkiye’deki üniversiteler 801-

1000 bandında olup, en iyi 4 vakıf üniversitesi; Bilkent, Sabancı, Koç, Özyeğin ve 

Bahçeşehir üniversiteleri olarak yer almaktadır…4 

*** 

Yükseköğrenim çağındaki çocuklarımız, Türkiye’de faaliyet gösteren bu 207 

üniversitelerden mezun olup, kasketlerini havaya fırlatarak diplomalarını alıyorlar. 

Ardından KPSS sınavına katılıp, kamu sektöründe işe girmeye çalışıyorlar. 

Yazılı sınavı iyi derecelerle kazananlar, çok doğal olarak iyi üniversitelerden mezun olanlar 

ile sınava iyi hazırlananlar oluyor. 

Ama “münhal” işlere yerleştirilenler onlar olmuyorlar! 

Yazılı sınavı üstün başarı ile kazananlar çoğu kez mülakatta eleniyorlar. 

Bir Türkiye klasiği haline gelen bu rezillik, neredeyse her sene tekrar ediyor…5 

*** 

Hem eğitimimiz dünya standarlarında değil hem de en başarılı olan öğrenciler kamu 

sektöründe işe giremiyorlar. 

Önceleri, FETÖ soruları cevap anahları ile birlikte kendi adamlarına verip, hak edenlerin 

hakkını çalıyordu; şimdi ise siyasi iktidar yazılı sınavı kazananları mülakatta 

eleyerek yandaşlarına yer açıyor. 

“Kanun önünde eşitlik” ve “adalet” yerlerde sürünüyor… 

Bütün bu işleri başları secdeye gidenler kotarıyor! 

Ne yazık ki, Türkiye’de yaşanan yalın gerçek budur… 

*** 

Devlet, üniversitelerden mezun olanları istihdam edecek iş alanları açmıyor/açamıyor. 

İki üniversite bitirenler, yüksek lisans ve doktora yapanlar iş bulamıyorlar. 

Buna rağmen, devlet yeni üniversitelerin açılmasını teşvik ediyor ve üniversite açmakla 

övünüyor. 

Neden acaba? 

 
4 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/dunyanin-ve-turkiyenin-en-iyi-universiteleri-aciklandi-

1865543#:~:text=D%C3%BCnyada%20listesinin%20ilk%20s%C4%B1ras%C4%B1nda%20Oxford,ve%20Cambridg
e%20%C3%9Cniversitesi%20takip%20etti. 

5 https://kronos34.news/tr/kpss-1incisi-muzaffer-acikgoz-ve-2ncisi-huseyin-konus-mulakatla-elenip-khkyla-

ihrac-edildiler-simdi-surgundeler/ 

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/dunyanin-ve-turkiyenin-en-iyi-universiteleri-aciklandi-1865543#:~:text=D%C3%BCnyada%20listesinin%20ilk%20s%C4%B1ras%C4%B1nda%20Oxford,ve%20Cambridge%20%C3%9Cniversitesi%20takip%20etti
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/dunyanin-ve-turkiyenin-en-iyi-universiteleri-aciklandi-1865543#:~:text=D%C3%BCnyada%20listesinin%20ilk%20s%C4%B1ras%C4%B1nda%20Oxford,ve%20Cambridge%20%C3%9Cniversitesi%20takip%20etti
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/dunyanin-ve-turkiyenin-en-iyi-universiteleri-aciklandi-1865543#:~:text=D%C3%BCnyada%20listesinin%20ilk%20s%C4%B1ras%C4%B1nda%20Oxford,ve%20Cambridge%20%C3%9Cniversitesi%20takip%20etti
https://kronos34.news/tr/kpss-1incisi-muzaffer-acikgoz-ve-2ncisi-huseyin-konus-mulakatla-elenip-khkyla-ihrac-edildiler-simdi-surgundeler/
https://kronos34.news/tr/kpss-1incisi-muzaffer-acikgoz-ve-2ncisi-huseyin-konus-mulakatla-elenip-khkyla-ihrac-edildiler-simdi-surgundeler/
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Dünya standartlarına uygun eğitim ve öğrenimden geçmemiş diplomalı cahiller ne işe 

yarayacaklar? 

Bu soruların yanıtı son derece açıktır: 

Siyasi iktidar, bu yöntemle devlette kadrolaşıyor; devleti ele geçiriyor. 

Bu şekilde belli makam ve mevkilere getirdiği elemanları, kayıtsız ve koşulsuz olarak siyasi 

iktidara bağlı kalıyorlar. 

Kalmak zorundalar; zira o makamlara hak ederek gelmediklerini kendileri de çok iyi 

biliyorlar. 

Bu yüzden de yasalara uymaktan çok, siyasi iradenin emirlerini yerine getiriyorlar… 

*** 

Bu şekilde devlet kapısına kendilerini atanlar; liyakata önem verilmediğinden, zaten 

kendileri de hak etmeden torpille işe girdiklerinden, işlerini kaybetmemek için, verilen her 

türlü yasa dışı emri yerine getirebiliyorlar. 

Zaman zaman “yok daha neler” ile başlayan cümleler kurma nedenimiz budur! 

Böylece niteliksiz ve yetersiz kamu personelinin elinde; devlet de “hukuk devleti” olmaktan 

çıkıyor. 

“Laiklik ilkesi” başta olmak üzere, Devletin diğer temel nitelikleri örseleniyor… 

*** 

Siyasi iktidarlar için insan kaynağı meslek okulları veüniversiteler olması gerekirken, bizde 

öyle değil. 

Devlet ve vakıf üniversitelerinin çevresinde mantar gibi türeyen, yurtlar ile cemaat-

tarikat6 evleri, kötü yönetimler yüzündün ne yazık ki Devletimizin insan kaynakları haline 

getirilmiştir… 

Başka bir ifade ile tarikatlar ve cemaatler, siyasi iktidarın “arka bahçeleri” olarak işlev 

görmektedir. 

Onlarla aynı (Siyasal İslam) anlayışını benimseyen siyasi iktidarın, bu durumu 

değiştirmesini beklemek, hayaldir; elma ağacından kiraz beklemekten farksızdır… 

“Dindar ve kindar nesiller”in yetiştirildiği bu ihanet fidanlıklarını kurutmak, iktidar 

değişikliği olmadan mümkün değildir… 

*** 

 
6  https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/emre-kongar/tarikatlar-akil-ve-ozgurluk-dusmanidir-

1899683?fbclid=IwAR1Srl_OOfFufFfmREAoslRmGkCuE4JD01DZC4YVRdbkecyIoT7D8nf4k5A 

https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/emre-kongar/tarikatlar-akil-ve-ozgurluk-dusmanidir-1899683?fbclid=IwAR1Srl_OOfFufFfmREAoslRmGkCuE4JD01DZC4YVRdbkecyIoT7D8nf4k5A
https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/emre-kongar/tarikatlar-akil-ve-ozgurluk-dusmanidir-1899683?fbclid=IwAR1Srl_OOfFufFfmREAoslRmGkCuE4JD01DZC4YVRdbkecyIoT7D8nf4k5A
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Şu soruya cevabınız ne olur: 

Üniversite mezunu işsiz ile lise mezunu işsiz arasında ne fark vardır? 

Sonuçta ikisi de işsiz değil mi?.. 

*** 

Bu haksız ve adaletsiz durumu değiştirmenin yolları vardır: 

20 yıldır iktidarda olan AKP, bu gerçekçi çözümlere hiç yanaşmadığı gibi, muhalefet de “din 

düşmanlığı” ile suçlanacağı korkusu ile bu durumu yüksek sesle dile getirememektedir. 

Örneğin: 

207 üniversite açılmasına izin verilecek yerde, 150 üniversiteye verilebilirdi. 

Kalan 57 üniversiteye harcanacak para ile kız ve erkek öğrenci yurtları inşa edilebilirdi. 

Vakıf üniversitelerine öğrenci kapasitesine göre yurt yapma zorunluluğu da getirilebilirdi. 

Böylece yurt sorunu diye bir sorun kalmaz ve yoksul halkın çocukları cemaat ve vakıfların 

tuzağına düşmekten kurtulabilirlerdi.. 

Siyasi iktidar çözüm istemiyor ki!.. 

*** 

Yurt çıkmazında yaşanan olaylara, bir de “din ve ibadet özgürlüğü” açısından bakalım: 

Anayasanın 24. maddesine göre; “Herkes düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne 

sahiptir. 14 üncü madde hükümlerine aykırı olmamak şartıyla ibadet, dini ayin ve törenler 

serbesttir. Kimse, ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya, dini inanç ve kanaatlerini 

açıklamaya zorlanamaz; dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz.”7 

Cemaat yurtlarında bunalıma giren ve bir video kaydı bırakarak intihar nedenini 

açıklayan Enes Kara açısından olayı irdeleyelim: 

Enes Kara’nın din özgürlüğü vardı diyebilir miyiz? 

Eğer din özgürlüğünü kullanabilseydi, Nurcuların yurdunda; o işkenceli hayata “evet” der 

miydi? 

Bu sorulara intihar etmeden önce hazırladığı video ile cevap verdi zaten. 

Ailesinin isteği ve baskısı üzerine Nur Cemaati’nin arasında yaşamak zorunda bırakılmıştır. 

 
7 

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=2709&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5#:~:text=Madde%2
024%20%E2%80%93%20Herkes%2C%20vicdan%2C,dini%20ayin%20ve%20t%C3%B6renler%20serbesttir. 

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=2709&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5#:~:text=Madde%2024%20%E2%80%93%20Herkes%2C%20vicdan%2C,dini%20ayin%20ve%20t%C3%B6renler%20serbesttir
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=2709&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5#:~:text=Madde%2024%20%E2%80%93%20Herkes%2C%20vicdan%2C,dini%20ayin%20ve%20t%C3%B6renler%20serbesttir
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Bu duruma mecbur bırakılmasını, “babasının din özgürlüğü”8 olarak değerlendirmek 

mümkün değildir… 

*** 

Baba Mehmet Kara’nın, Enes’in intihar olayından ateist arkadaşlarını sorumlu tutması ve 

kimseden şikayetçi olmaması, tarikatların insanlar üzerinde ne kadar etkili olduğunun 

çarpıcı bir örneğidir. 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın, intiharı ailesi ile “iletişimsizliğine” 

bağlaması, Devletin uzun bir süre daha temel konu ile ilgilenmeyeceğini göstermek 

bakımından ibret vericidir. 

AKP Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil’in, Enes’in intiharını “dış güçler”e 

bağlaması, aklımızla nasıl alay edildiğinin en canlı ve yakın örneğidir… 

Hele de Antakya’da kaçak öğrenci yurdunda aşçı olarak çalışan İhsan Güney’in, satırla 

başını kestiği üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul’un babasının, bu vahim olayı: 

“Bugün bizim Şeb-i Arusumuzdur, biz bunu düğün gecesi olarak düşünüyoruz”9 

şeklinde değerlendirmesi, akıl tutulmasının çok ötesindedir… 

*** 

Bir babanın din ve ibadet özgürlüğü çocuğa dayatıldığında, çocuğun din ve ibadet 

özgürlüğüne açık tecavüz oluşturucağından söz eden yoktur maalesef. 

Çocuklar özgürlüklerini ancak “reşit” olmakla kullanılabilirler… 

Reşit olana kadar çocukları Devlet korumak zorundadır. 

Tehlikeyi yaratan aileleri bile olsa, çağdaş Devlet bu görevini asla ve asla savsaklayamaz… 

*** 

Ülkemizi tarikat/cemaat cennetine dönüştüren, biraz da eğitimle ilgili yasalarda yapılan 

çağdışı değişikliklerdir. 

Kamuoyunda 4 + 4 + 4 olarak bilinen; 6287 Sayılı Yasa ile çağdaş eğitimden hızla 

uzaklaşılmıştır.10 

Bu yasa değişikliğinden sonra neredeyse bütün okullar imam-hatip okullarına 

dönüştürülmüştür. 

 
8 https://www.anayasa.gov.tr/media/3622/karahanogullaridinozgurlugu.pdf 
9 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/kacak-yurtta-deccal-diye-basi-kesilen-ogrenci-topraga-verildi-
1891357 
10 http://www.egitimis.org.tr/guncel/sendika-haberleri/meb-istatistikleri-4-4-4-egitim-sisteminin-yarattigi-
yikimi-ortaya-koydu-1632/#.YeKZuIRBxzA 

https://www.anayasa.gov.tr/media/3622/karahanogullaridinozgurlugu.pdf
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/kacak-yurtta-deccal-diye-basi-kesilen-ogrenci-topraga-verildi-1891357
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/kacak-yurtta-deccal-diye-basi-kesilen-ogrenci-topraga-verildi-1891357
http://www.egitimis.org.tr/guncel/sendika-haberleri/meb-istatistikleri-4-4-4-egitim-sisteminin-yarattigi-yikimi-ortaya-koydu-1632/#.YeKZuIRBxzA
http://www.egitimis.org.tr/guncel/sendika-haberleri/meb-istatistikleri-4-4-4-egitim-sisteminin-yarattigi-yikimi-ortaya-koydu-1632/#.YeKZuIRBxzA
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Bu durum AKP’nin bilinçli bir tercihiydi. 

Ne yazık ki, muhalefet de 2012 yılında yaşanan bu ihanete sessiz kalarak ortak olmuştur.11 

Yeni Eğitim Sisteminin ortaya çıkardığı sorunlar ve çözüm önerileri12 eğitimciler tarafından 

saptanmış ve hükümete sunulmuş olmasına rağmen, hiçbir zaman dikkate alınmamışlardır… 

*** 

Yasal zemini hazırlanan ortamda; başta AKP hükümetleri olmak üzere, cemaatler ve 

tarikatlar hiç zaman kaybetmeden iş başı yapmışlardır. 

Okul öncesi eğitimi dahi devlet kontrolünden çıkartıp, Kur’an Kursları adı altında ellerine 

almışlardır. 

Oysa uzmanlar, 4-6 yaş arasındaki çocuklara din öğretilemeyeceğini ısrarla13 

savunuyorlardı! 

Bir dine mensup olmaya/olmamaya, herkesin özgür iradesi ile karar vermesi gerekmez mi? 

Bunun için bireyin ergin olmasını beklemek çok mu zordur… 

Gerçek derdi başka olanlar; biraz da muhalefetin beceriksizliği veya işbirlikçiliğinden 

yararlanarak, hızla yasaları değiştirdiler ve bugünlere gelmemizin alt yapısını hazırladılar… 

Tarih önünde sorumlulukları ağırdır… 

*** 

Ülkemizde en yaygın tarikatın Atatürk düşmanlığı ile nam salan14 Said-i Nursi 

Tarikatı olduğu biliniyor. 

Uzun yıllardan beri 8 alt kol halinde; Anayasanın “laiklik ilkesine” aykırı olarak, tam yol 

faaliyet gösteriyorlar. 

 
11 https://chp-muhalefethareketi.biz.tr/2012/07/15/karsidevrimin-onculeri-ve-isbirlikciler/ 
12 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/696739 
13 Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk ve Prof. Dr. Şahin Filiz’in bu konudaki görüşlerini öğrenmek sorunu çözmeye 
yetmez. 4-6 yaş arasındaki çocuklara soyut kavramları öğretmek mümkün olamamaktadır. Bu konuda en çarpıcı 
örnek Tevbe Suresidir. Yüce tanrı su Surede; “Müşrikleri nerede görürseniz boynunu vurun” emrediyor. Bu 
emiri kafasında canlandırmaya çalışan çocuk, önce “müşrik” kime deniyor, onu öğrenmelidir. Bunu anlatacak 
olan hocasının yapacağı eksik ve hatalı tanım, çocuğun kafasında şekillenecektir. Aile bireyleri dahi hoca 
efendinin yaptığı müşrik tanımına uyabilirler. Sonuç itibariyle çocuk kafasında bir sembol oluşturarak, bu 
kavramı oturtmaya çalışacaktır. Böylece her hoca efendinin kendi anlayışına göre yaptığı “müşrik” tanımı, 
çocuğa ileride “boynu vurulması gereken” birbirinden farklı hedefler yaratmış olacaktır. Bunun gibi soyut bir 
kavram olan Allah’ı da 4-6 yaş arasındaki çocuklara kavratmak mümkün değildir. Dolaysıyla 4-6 yaş arasındaki 
çocukları din öğretimine tabi tutmak, daha baştan onların “din özgürlüğü”ne müdahale sayılır. 
14  https://www.sozcu.com.tr/2017/yazarlar/sinan-meydan/fetonun-kara-kutusu-said-i-nursinin-ataturk-
dusmanligi-2041504/?fbclid=IwAR07Wg5FbWjB3ZDKt2MJS2VyeEpnuy0G3S2QphZ0sllKgzvo0_GM4t8KObc 

https://chp-muhalefethareketi.biz.tr/2012/07/15/karsidevrimin-onculeri-ve-isbirlikciler/
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/696739
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/696739
https://www.sozcu.com.tr/2017/yazarlar/sinan-meydan/fetonun-kara-kutusu-said-i-nursinin-ataturk-dusmanligi-2041504/?fbclid=IwAR07Wg5FbWjB3ZDKt2MJS2VyeEpnuy0G3S2QphZ0sllKgzvo0_GM4t8KObc
https://www.sozcu.com.tr/2017/yazarlar/sinan-meydan/fetonun-kara-kutusu-said-i-nursinin-ataturk-dusmanligi-2041504/?fbclid=IwAR07Wg5FbWjB3ZDKt2MJS2VyeEpnuy0G3S2QphZ0sllKgzvo0_GM4t8KObc
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Böyle bir tarikata mensup olanların, çocuklarını da kendileri gibi yetiştirmek isteyeceklerine 

kuşku yoktur. 

Bir baba çocuğunu elinden tutup, bu bilim ve din düşmanlarının eline teslim ederse, 

Devletin araya girip müdahil olması gerek miyor mu? 

Demek ki gerekmiyormuş! 

O halde, alternatiflerin devreye sokulması gerekiyor… 

Bu nedenle iş başa düşüyor… 

*** 

Yaşanmakta olan bu ağır soruna sivil toplum müdahale etmezse, daha da ağırlaşarak bir 

süre daha yaşanacağa benziyor. 

Siyasi iktidarın bu sorundan yararlanmak istediği bellidir. 

Onlar sorundan besleniyorlar… 

Bu yüzden sorunun parçası olanlardan, sorunun çözümü beklenemez!.. 

İş başa düşmüştür!.. 

*** 

Hal böyle olunca; tarikat-cemaat yurtlarının kapatılmasını siyasi iktidardan istemek 

gerçekçi bir talep olamaz. 

Tarikat ve cemaatleri Devletin denetmelesinin de mümkün olamayacağı son derece açıktır. 

Yurtlarının kamulaştırılmalarını talep etmek, bir ölçüde kabul edilebilirse de çözüm 

değildir… 

Çözümü oturup da Devletten beklemek, iktidar değişikliğine bağlı çok uzun vadeli bir iştir. 

Oysa uzun vadeli beklenemeyecek kadar durum acildir… 

İş başa düşüyor!.. 

*** 

Gerçekten de durum acildir ve beklemeye gelmez. 

Bu yüzden pratik, gerçekci ve akılcı çözüm önerilerini hızla tartışmak gerekiyor. 

Belirli TV kanallarında bu konuyu tartışmak, kamuoyu oluşturmak bakımından belki 

zorunlu ve gereklidir ama çözüm değildir. 

Sivil Toplum’u harekete geçirmek gibi başka girişimler de gereklidir. 
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Çağdaş eğitimden yana olanlar; Atatürk Devrimlerini benimseyenler, Cumhuriyetin 

niteliklerine bağlı olanların, yapması gereken bazı önemli işler var: 

Kamuoyunda isimleri bilinen, tanınmış itibarlı dernekler (ÇYDD, ADD vb. gibi) ve vakıflar 

öncülüğünde ellerimizi ceplerimize atmamız şarttır… 

*** 

Bu defa “bizden” olup-olmadığına bakmadan; ailesinin (veya kendisinin) dini inancını, 

siyasi görüşünü ve yaşam tarzını hesaba katmadan; subjektif hiçbir ayırım da yapmadan ve 

hatta önceliği tarikat ve cemaatlerin tuzağına düşme potansiyeli yüksek olan ailelerin 

çocuklarına vermek üzere, yurtlar kiralama yoluna gidilmelidir. 

Yüksek öğrenim öğrencilerinden ihtiyacı olanlara, “burs” verme yerine “barınma” olanağı 

sağlanmalıdır. 

Bazı kamu kurumları da bu girişime destekler üretebilirler: 

Örneğin; büyükşehirlerdeki belediye meclisleri, öğrenci yurtlarından su parası 

istememe şeklindekararlar alabilirler. 

Varsın Maliye Bakanlığı bedava kullanılan suyun KDV’sini istesin! 

Kampanyalar düzenlenerek; yurtlarda kalan öğrencilerin beslenme sorununu çözmek 

üzere, geniş kapsamlı ve doğrudan üreticilerden gıda maddeleri temin edilebilir. 

Bu yurtlardan yararlanan öğrencilerin aileleri dahi bu kampanyalarda önemli işlevleri 

yerine getirebilirler. 

Doğru bir önderlikle ve siyasi iktidardan bir şey beklenmeden, cemaat-tarikat yurtlarına 

karşı alternatif çağdaş öğrenci yurtlarının hayata geçirilmesi mümkündür… 

Yeter ki istensin!.. 

Zira iş başa düşmüştür, kimse bir yana kıvırmasın… 

*** 

Görev, önderlik yapmaları için öncelikle itibarlı sivil toplum örgütlerine düşmektedir… 

Ardından bizler, doğru ve güvenilir bir önderlikle başlatılacak olan bu kampanyada 

elimizden geleni yapmaya mecburuz; elimizi taşın altına koyacağız; zira bu gençlik bizimdir; 

bu ülke bize emanettir… 

Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. 

Yeter ki kollar sıvansın… 

İşte o zaman yeni Enesler intihar etmez; eğitim-öğretime kalite gelir; tünelin ucundan ışık 

görülür… 

Türk istiklâl ve Cumhuriyeti muhafaza edilerek, birinci vazife yerine getirilmiş olur…
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“UYARMADAN VUR” EMRİ ETKİLİ OLDU!.. 

Toprak bakımından dünyanın 9. büyük ülkesi, Şangay İşbirliği Örgütü üyesi, enerji zengini 

Kazakistan’da; LPG fiyatlarına yapılan yüzde 50 zamla tetiklenen olaylar çığırından çıktı. 

Zamlar geri alındı, hükümet istifa etti fakat sokak gösterileri durmadı. 

Göstericiler silah kullandılar: 

Aralarında güvenlik kuvvetlerinin de olduğu onlarca kişi yaşamını kaybetti, binlerce eylemci 

tutuklandı. 

Öldürülen 13 polisin 2’sinin başı kesik halde bulundu. 

“Baş keserek öldürme” bize hiç yabancı gelmedi… 

Rusya Parlamentosu’nun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Uluslararası İşler Komitesi 

Başkanı Konstantin Kosaçev, Kazakistan’da “Ortadoğu ve Afganistan’dan gelen 

militanların” aktif olduğunu söyledi…1 

*** 

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev üyesi bulundukları Kolektif Güvenlik 

Anlaşması Örgütü’nden (KGAÖ) yardım istemek zorunda kaldı. 

Rusya, gecikmeksizin askerlerini Kazakistan’a gönderdi 

KGAÖ Konsey Başkanı Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan; dış müdahale 

dahil Kazakistan’ın ulusal güvenliğine ve egemenliğine yönelik tehditlerin göz önünde 

bulundurulduğunu söyledi… 

Bir küçük Hatırlatma yapalım: 

 
1 https://www.indyturk.com/node/456851/t%C3%BCrki%CC%87yeden-sesler/5-soruda-kazakistan-krizi 

https://www.indyturk.com/node/456851/t%C3%BCrki%CC%87yeden-sesler/5-soruda-kazakistan-krizi
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Paşinyan, Dağlık Karabağ Savaşında köşeye sıkışınca da KGAÖ’nün devreye girmesini 

istemişti. 

Fakat aldığı yanıt; savaşın Ermenistan topraklarında olmadığı bu nedenle olaylara müdahale 

edilemeyeceği şeklindeydi.2 

Sonucu biliyoruz: 

Ermenistan yenilgiyi kabul etti ve işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çekildi… 

Bu hatırlatmayı Rusya’nın nasıl bir devlet olduğunu anımsatmak için yapıyorum… 

*** 

Dönelim asıl konumuza: 

Tokayev, olayların arkasında yabancı güçlerin ve yurt dışında eğitilmiş teröristlerin 

olduğunu söyledi.3 

Rusya Dışişleri’nden yapılan açıklamada; yaşanan olaylar “dışarıdan önayak olunan bir 

girişim” olarak nitelendirildi.4 

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, olayların arkasında ABD’nin olduğu yönündeki iddiaları 

“çılgınca” diye yorumladı ve bunun Rusya’nın dezenformasyonu olduğunu söyledi.5 

Çin, olayların Kazakistan’ın iç meselesi olduğunu vurguladı. 

AB, her zamanki gibi “itidal” çağrısında bulundu. 

BM, her zamanki gibi olayları “endişeyle” takip ettikleri açıklamasını yaptı… 

*** 

Tokayev, güvenlik kuvvetlerine “uyarmadan vur” emrini vermek zorunda kaldı… 

*** 

İlginç açıklama “Turan Gündemi Haber Ajansı” ndan geldi: 

Resmi Twiter hesabından yaptıkları açıklamada; Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı’nın 

sözde açıklamasına yer verdiler. 

 
2 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/rusya-devlet-baskani-putin-ermenistana-kapilari-kapatti-sorumluluk-
alanimizda-degil-1771831 
3 https://tr.sputniknews.com/20220107/kazakistanda-siddet-olaylari-suruyor-rusya-ve-belarusun-baris-gucleri-
ulkeye-vardi—1052493367.htm 
4 https://tr.sputniknews.com/20220106/kolektif-guvenlik-anlasmasi-orgutu-kazakistana-baris-guclerini-
gonderdi–1052457492.html 
5 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/abd-kazakistanda-sukunet-ve-anayasal-kurumlara-saygi-cagrisi-
yapti/2466496 

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/rusya-devlet-baskani-putin-ermenistana-kapilari-kapatti-sorumluluk-alanimizda-degil-1771831
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/rusya-devlet-baskani-putin-ermenistana-kapilari-kapatti-sorumluluk-alanimizda-degil-1771831
https://tr.sputniknews.com/20220106/kolektif-guvenlik-anlasmasi-orgutu-kazakistana-baris-guclerini-gonderdi--1052457492.html
https://tr.sputniknews.com/20220106/kolektif-guvenlik-anlasmasi-orgutu-kazakistana-baris-guclerini-gonderdi--1052457492.html
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/abd-kazakistanda-sukunet-ve-anayasal-kurumlara-saygi-cagrisi-yapti/2466496
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/abd-kazakistanda-sukunet-ve-anayasal-kurumlara-saygi-cagrisi-yapti/2466496
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İki gündür bu açıklamayı arıyorum, kaynağını bir türlü bulamıyorum. 

Güya Lavrov demiş ki: 

“Kazakistan’ın Latin alfabesine geçmesi ve Türk milliyetçiliğini sistematik olarak 

desteklemesi sonucu ortaya çıkan bu vakalar, dar görüşlü milliyetçiliği geliştirmeyi ve 

Rusya’yla işbirliğini itibarsızlaştırmayı amaçlayan dış desteğin sonucu”6 

Rusya gibi büyük bir devletin, böyle ipe sapa gelmez açıklama yapabileceğine inanlar demek 

ki hala vardır… 

Gerçekten de “dar görüşlü milliyetçilik” insanları felakete sürüklüyor… 

*** 

Kazakistan’da sahnelenen olaylar, tıpkı 2003-2005 yılları arasında Gürcistan, Ukrayna ve 

Kırgızıstan’da yaşanan Soros destekli olaylara benziyor… 

Ne yazık ki, kendi ülkelerine karşı silah olarak kullanılanlar, genellikle ya “dar görüşlü 

milliyetçiler” ya da “dini dar” olan dindarlar oluyor!.. 

Kazakistan’da olaylar nedeniyle gözaltına alınanların sayısı bugün itibariyle 5134’ü aştı… 

Kazakistan’da kontrol sağlanıyor… 

*** 

Dini siyasete alet etmekte bir sakınca görmeyenlerin ve milliyetçiliği bir türlü 

anlayamayanların emperyalizmin elinde silah olarak kullanılması kaçınılmaz oluyor. 

Üstelik kendi ülkelerine ve halklarına karşı… 

yaşayarak görüyoruz. 

Ne acı…

 
6 https://twitter.com/TuranGundemi/status/1478794113113903104 

https://twitter.com/TuranGundemi/status/1478794113113903104
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BAK ŞU ALLAH’IN İŞİNE!.. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP Bursa İl Başkanlığında yaptığı konuşmada: 

“Sadece bizim yaptıklarımıza bakmayın… Biz kendimiz yapmıyoruz… Biz inanıyoruz 

ki bize yaptıran Allah’tır… Bize yaptıran Allah’tır… Bize yaptıran Allah’tır…” dedi…1 

Önümüzü Allah ile kesti. 

Siyasi iktidarın icraatlarından yanlış bulduklarımızı arada bir eleştiriyor, bazen itiraz ediyor, 

bazen de kınıyorduk… 

İçişleri Bakanımız, onları bize Allah yaptırıyor dedikten sonra, elimizi kolumuzu bağladı. 

“Takdiri ilahidir” deyip susacağız artık. 

Allah’a sitem edecek halimiz yok ya. 

Sadece yapılanda bir “hikmet” arayabiliriz, o kadar… 

*** 

Allah biz kullarını cezalandırmaya karar verirse eğer, sopa olarak siyasi iktidarı mı 

kullanması gerekir? 

 
1 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/icisleri-bakani-suleyman-soylu-biz-kendimiz-yapmiyoruz-bize-yaptiran-
allahtir-496303h.htm 

https://www.yenicaggazetesi.com.tr/icisleri-bakani-suleyman-soylu-biz-kendimiz-yapmiyoruz-bize-yaptiran-allahtir-496303h.htm
https://www.yenicaggazetesi.com.tr/icisleri-bakani-suleyman-soylu-biz-kendimiz-yapmiyoruz-bize-yaptiran-allahtir-496303h.htm
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Siyası iktidar onun yarattığı bir şey mi? 

Anlayabilmiş değiliz. 

Kötü işleri siyasi iktidar yapar, sopayı biz yeriz… 

Hakkaniyet ve eşitlik esaslarına uygun olan “ilahi adalet” böyle değildi ki… 

*** 

Pardon ama, siz Allah’ın müstesna kulları mısınız? 

Var mı kutsal kitaplarda böyle bir tarif? 

Sizler için Arş-ı Ala gibi belirlenmiş bir yeri mi var?.. 

Yüce Tanrı sizi ıslah etsin!.. 

Amin!.. 

*** 

İslâm dininde “Ruhban Sınıfı” olmadığına göre, sizin ayrı bir yeriniz olmalı. 

Eskilerimiz “Allah’ın sopası yok” derlerdi. 

Yoksa sopa olarak sizi mi kullanıyor Yüce Tanrı? 

Sopa değilseniz, Allah ile aldatanlar kesin sizlersiniz… 

Allah sizi başımıza belâ etti ya, belki de o yüzden “sopa” oldunuz. 

Allah’ın işine akıl ermez. 

Yine de aklımıza o mukayyet olsun… 

Amin!.. 

*** 

Yeni yılın ilk gününde bile sözlük yine elimde. 

“Cibilliyet” sözcüğünü arıyorum. 

Türk Dil Kurumu’nun sözlüğünde yok böyle bir kelime. 

“Cibilliyet” (iki “l” ile yazılan) ; yaradılış, huy anlamında Arapçadan dilimize girmiş eski bir 

sözcükmüş. 

O var. 

“Cibilliyetsiz” ise sorunlu bir sözcük: 

“Soysuz, sütü bozuk” anlamına geliyormuş. 
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Hakaret olduğuna kuşku yok. 

Cumhurbaşkanımız, bu sözü genellikle Ana Muhalefet Lideri Kemal Kılıçdaroğlu için 

kullanıyor: 

Onun için her fırsat bulduğunda: 

“Dürüst değil, kalibresi bozuk, cinsi, cibilliyeti bozuk” diyor. 

Hiçbir tartışmaya yer vermeyecek şekilde hakaret içeren bir tümcedir. 

Dikkatinizi çekerim: 

Reis; “cibilliyet” değil, “cibilliyet” diyor…2 

Allah razı olsun, Allah başımızdan eksik etmesin!.. 

*** 

Buna karşılık Kılıçdaroğlu: 

“Hepsi geçecek, güzelce dinlen, ilaçlarını sakın ihmal etme. Üzmesinler seni. İyi 

yıllar…” diyerek, Türkiye Cumhuriyeti’nin 12 ve 13. Cumhurbaşkanının “hasta” olduğunu 

duyuruyor… 

Reis gerçekten hasta mı değil midir bilmiyoruz. 

Hastaysa nedir rahatsızlığı, tedavisi var mı, varsa nerede olacak, bu konularda da bilgi 

verilmiyor… 

“Allah şifanı versin” bile demedi Kılıçdaroğlu. 

Aşk olsun… 

Allah Teâlâ şâfi ismi şerifiyle tecelli buyursun!.. 

*** 

Koş Sevim kooooş!.. 

Ekonomik çalkantılarla geçen 2021’in aralık ayında, Ana Muhalefet Partisinin Lideri TÜİK’i 

ziyarete gitmiş duydun mu? 

TÜİK, Devletin en önemli kurumlarından biridir. 

Bugünlerde çalışanların gözü TÜİK’in üzerindedir. 

Maaşlar, emekli aylıkları, kiralar ve bunun gibi pek çok husustaki artışlar TÜİK’in verilerine 

göre ayarlanacaklar. 

 
2 https://halktv.com.tr/gundem/erdogan-kilicdaroglu-icin-cinsi-cibiliyeti-bozuk-dedi-anadolu-aslanlari-alkisladi-
658748h 

https://halktv.com.tr/gundem/erdogan-kilicdaroglu-icin-cinsi-cibiliyeti-bozuk-dedi-anadolu-aslanlari-alkisladi-658748h
https://halktv.com.tr/gundem/erdogan-kilicdaroglu-icin-cinsi-cibiliyeti-bozuk-dedi-anadolu-aslanlari-alkisladi-658748h
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Asgari ücretin belirleneceği o günlerde, Kılıçdaroğlu’nun ziyareti oldukça anlamlıydı. 

Kamuoyu baskısını siyasi iktidarın üzerine çevirmek ve bir ölçüde TÜİK’i siyasetin 

etkisinden kurtarmaya çalışmak az iş değildi. 

Olmadı. 

Kılıçdaroğlu, Devletin halka açık bir kurumundan içeri bile giremedi. 

Dış kapıyı üstüne zincirlediler! 

Oysa resmi internet sitesinde, her vatandaşın kurumdan dilediği bilgiyi alabileceği ve halka 

açık olduğu yazılıydı. 

Kılıçdaroğlu’na kapılar neden kapatıldı, o vatandaş değil miydi?.. 

Her şeyin en doğrusunu Allah bilir… 

*** 

Ardından Milli Eğitim Bakanlığı’nı (MEB) ziyaret etmek istedi. 

Bu defa da yazılı sınavı kazananların, mülakatta siyasi nedenlerle elenmesini kamuoyuna 

anlatacaktı.3 

Sanki kamuoyu bu konudan habersizdi. 

Her neyse nasip değilmiş, o da olmadı. 

Bakan MEB’inin kapılarını Kılıçdaroğlu için zincirletti. 

Allah’tan Reis, ellerinin arkadan zincirlenmesini istemedi! 

Zincirle verilen gözdağı insanın aklına neler neler getiriyor… 

*** 

Gerçi bundan sonrası için Reis’in talimatı var: 

Kılıçdaroğlu randevu almadan resmi dairelere bir daha giremeyecek…4 

Randevu işi inşallah vatandaşa uygulanmaz. 

Bunu da anladık diyelim… 

Onu da mı Allah yaptırıyor? 

!.. 

 
3 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/kemal-kilicdaroglu-milli-egitim-bakanligina-alinmadi-6858253/ 
4 https://www.posta.com.tr/cumhurbaskani-erdogan-fahis-fiyat-artisinin-sebebi-firsatcilar-2408569 

https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/kemal-kilicdaroglu-milli-egitim-bakanligina-alinmadi-6858253/
https://www.posta.com.tr/cumhurbaskani-erdogan-fahis-fiyat-artisinin-sebebi-firsatcilar-2408569
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*** 

Bir var sayım ile kafa jimnastiği yapalım: 

2023 Genel Seçimlerinde Cumhurbaşkanlığını Kılıçdaroğlu’nun kazandığını var sayalım. 

Var sayalım dedik canım, araya girmeyin! 

Saray’a giremeyecek mi yeni Cumhurbaşkanımız yani? 

O nedenle soruyorum: 

Reis’in talimatı ne zamana kadar geçerlidir? 

Örneğin, bir KHK ile Kılıçdaroğlu’nun Saray’a girmesini ömür boyu yasaklarsa ne olacak? 

Bu yasağı kim kaldıracaktır? 

YSK mı dediniz, Anayasa Mahkemesi mi? 

Reis’in Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerini iptal edebilecek bir yüksek mahkeme tanıyor 

musunuz gerçekten? 

Var mı? 

Peki, adı nedir? 

Başını öteye çevirme muhterem. 

Sana sordum; o mahkemenin adı nedir, söyler misin lütfen. 

Hmmm… 

Anladım!.. 

O yüzden mi “erken seçim” isteniyor?.. 

*** 

Bak şu Allah’ın işine! 

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’nun “faiz” konusundaki görüşü (fetvası) 

belli iken, 190 numaralı “Alo Fetva” hattını aramaya ne gerek var? 

Konu bellidir: 

“Faizli mevduat hesaplarına ve vadeli döviz satışında bulunmak caiz değildir.”5 

O kadar. 

 
5 https://kurul.diyanet.gov.tr/Cevap-Ara/38623/bankalarin-vadeli-mevduat-hesaplarina-para-yatirmanin-dini-
hukmu-nedir-?enc=QisAbR4bAkZg1HImMxXRn2t8ij%2beDtMkJdRGirgyeb8%3d 

https://kurul.diyanet.gov.tr/Cevap-Ara/38623/bankalarin-vadeli-mevduat-hesaplarina-para-yatirmanin-dini-hukmu-nedir-?enc=QisAbR4bAkZg1HImMxXRn2t8ij%2BeDtMkJdRGirgyeb8%3D
https://kurul.diyanet.gov.tr/Cevap-Ara/38623/bankalarin-vadeli-mevduat-hesaplarina-para-yatirmanin-dini-hukmu-nedir-?enc=QisAbR4bAkZg1HImMxXRn2t8ij%2BeDtMkJdRGirgyeb8%3D
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Allah’ın emrinin bizim anlayacağımız şekilde açıklaması böyledir! 

Peki, “Kur korumalı TL vadeli mevduat” hesapları ile ilgili durum nedir, sorusunu 

sormaya gerek var mı? 

Fetva Kurulunu bu kadar önemli işleri arasında meşgul etmek, hiç doğru olmadı. 

Neyse yine de bakalım ne buyurdular bu konuda: 

“İçerisinde faiz unsuru bulunmayan herhangi bir uygulamayı Devletin kendiliğinden 

belli oranlarda yaptığı mali katkı alınabilir”…6 

*** 

Koş Sevim koooş, bak ne dedi Ulema. 

İttifakta, “En doğrusunu Allah bilir” dedikten sonra “alınabilir” dediler. 

Devletin yapacağı “mali katkı”nın “faiz” olmadığına karar verildikten sonra mesele yok 

tabii ki. 

Geriye kalıyor, bankaların yapacağı “mali katkı” ki, onu da aynı kapsamda değerlendirmek 

mümkündür. 

Bunun için yeni bir “fetva”ya gerek yoktur… 

“Genişletici yorum”la bu meseleyi halletmek mümkündür… 

“Nass” ortada dururken, sana bana ne oluyor canım?… 

“Nass” Allah’ın emridir Sevim Hanım, sakın bunu aklından çıkartma!.. 

Beni duydun mu Seviiiiiim… 

*** 

Sonuç: 

Dini siyasete alet ederseniz, olacağı budur.7 

Kelimeleri; eğip bükerek, sözcüklerin anlamını değiştirerek, anlam yükleyerek, bu işin 

içerisinden çıkamazsınız. 

Dinin emirlerini işinize geldiği gibi yorumlamayacaksınız! 

Din kurallarını, devlet işlerine karıştırmayacaksınız! 

Laiklik ilkesinin içini boşaltmayacaksınız! 

 
6 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/diyanette-siyaset-cikmazi-1896862 
7 https://www.gercekhaberci.com/dini-siyasete-alet-etme-listesi/83664/ 

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/diyanette-siyaset-cikmazi-1896862
https://www.gercekhaberci.com/dini-siyasete-alet-etme-listesi/83664/
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Laik Devleti hırpalamayacaksınız! 

Aksi halde, elinizde ne satacak din kalır ne de yaşanacak bir devlet… 

*** 

Gördüğünüz gibi, en sıradan bir yazının içerisine; din ve dince kutsal sayılan değerleri 

kattığım zaman ne hale geliyor. 

Olsun!.. 

Biz yine başladığımız gibi bitirelim: 

Laikliğin değerini bir kez daha gösterdiğiniz için Allah sizden razı olsun!.. 

Amiiinnnn!… 


