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“Cezaen Vifaga” (Nebe: 26. Ayet)

  

Her kişi ve kesim, yaptıklarına en uygun ve adil karşılığı alacak ve herkes;

  

EKTİĞİNİ TOPLAYACAK, ETTİĞİNİ BULACAKTIR!

  

Cumhuri Krallık ve İslamcı Münafıklık Yıkılacaktır!

  

       

  

11 üyeden oluşan YSK’nın, vicdan erbabını, hatta bazı AKP’li hukukçuları bile şaşırtan
kararı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için seçimler 23 Haziran 2019'da
yeniden yapılacaktı. 

  

YSK'nın İstanbul seçimleriyle ilgili kararı, 4 ret oyuna karşı 7 evet oyuyla alınmıştı.
YSK’nın kararı sonrası, YSK kararında evet ve ret oyu veren YSK üyelerinin isimleri
Twitter’da, sosyal medyada tek tek paylaşılmıştı. Bu karara evet ve ret oyu veren YSK
üyeleri şunlardı: 

  

Ret oyu verenler: Sadi Güven, Kürşat Hamurcu, Cengiz Topaktaş ve Yunus Aykın ret oyu
kullanmışlar, İstanbul’da Belediye Seçimi’nin tekrarını gerekli bulmamışlardı. 

  

Evet oyu verenler: Muharrem Akkaya, Nakiddin Buğday, Erhan Çiftçi, Zeki Yiğit, Faruk
Kaymak, İlhan Hanağası, Refik Eğri ise seçimlerin yenilenmesi lüzumuna kani olmuşlardı.
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YSK; 7 asil, 4 yedek üye olmak üzere 11 kişiden oluşmaktaydı. Bu üyelerin altısı Yargıtay,
beşi Danıştay Genel Kurullarınca, kendi üyeleri arasından üye tamsayılarının salt
çoğunluğunun gizli oyu ile seçiliyordu. Üyeler de, salt çoğunluk ve gizli oyla aralarından
bir Başkan ve Başkanvekili seçiyordu. Ayrıca seçime katılan siyasi partilerden, en son
yapılan Milletvekili Genel Seçimi’nde en çok oy almış dört siyasi parti ve Türkiye Büyük
Millet Meclisi'nde grubu bulunan siyasi partiler, o siyasi parti Genel Başkanları tarafından
yetki verilmiş olması şartıyla, YSK'da bir asıl ve bir yedek temsilci bulundurabiliyordu. Bu
temsilciler, kurulun bütün çalışmalarına ve görüşmelerine katılıyor ancak oy
kullanamıyorlardı. YSK'nın internet sitesinde işlevi ile ilgili, "Yüksek Seçim Kurulu hem
idari hem de seçim yargısı ile görevli, verdiği kararlara karşı hiçbir merciye
başvurulamayan, nevi şahsına münhasır, bağımsız bir kuruldur."
ifadesi yer alıyordu.

  

Gerekçe, fare doğuruyordu! 

  

YSK kararının gerekçesinde; “Oylar çalındı, sandık hırsızlığı yapıldı.” denmiyordu. “29 bin
fark, manidar bir şekilde 14 bine indi.”
denmiyordu. 
“Sandıklara organize bir müdahale söz konusudur.”
denmiyordu. 
“Kısıtlı seçmenlere oy kullandırıldı.”
denmiyordu. 
“Seçmen taşıması yapıldı.”
denmiyordu. Bunların yerine; 
“Sandık kurullarının oluşumunda kurallara uyulmadı.”
deniyordu. Yani YSK gerekçesi fare doğuruyordu ve bu gerekçeler vicdanları tatmin etmiyordu.

  

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada,
YSK’nın kararını eleştirerek: “Kendilerine hâkim dendiği için utanırlar mı?” diyerek
tepkisini vurgulamıştı. 

  

YSK'da, İstanbul seçimlerinin iptali yönünde oy kullanan hâkimlere "çete mensubu"
diyen Kılıçdaroğlu şunları aktarmıştı:
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“Bunların gerçek yüzlerini sizlere anlatacağım. Baktılar sonuç değişmiyor,
Büyükçekmece'de evlere baskın yapmaya başladılar. Baktılar olmadı, bıraktılar... 22
ilçede sondajla sandıkları alacağız, yeniden sayacağız dediler, YSK tarihinde yoktu ama
yaptılar. 57 sandığı saydılar sonuç yine değişmeyince, baktılar olmuyor, sandık
kurullarının oluşumunda 'usulsüzlük var' demeye başladılar. Oysa kurulları biz
oluşturmadık. Bunu gerekçe göstererek verilen mazbatayı iptal etmeye kalkıştılar. Deniz
Zeyrek'in bir haberi vardı, şöyle diyordu: "AKP içinde seçimi iptal ettirmek isteyen grup
YSK'yı yönlendirmeye çalışıyor. Örneğin; AKP'nin 16 Nisan günü, yani mazbatanın
oluşturulmasından 1 gün önce yaptığı başvuru yasaya aykırıydı, ancak YSK'dan AKP'ye
'başvuruyu yenileyin' mesajı gittiğini, bunun üzerine AKP'nin başvurusunu yenilediğini
doğrulattım.” diyordu. “Bir hâkimin egemen
güçlerin ve iktidar sahiplerinin önünde eğilmemesi gerekirdi. Dik ve onurlu durması
gerekirdi. Hangi görüşten olursa olsun vatandaşlar sandığa gitti. YSK'ya güvendi, oyunu
kullandı, günlerce sayım yapıldı. Bütün sayımların sonunda sadece bir kişi çıktı. Buna
rağmen hukuksuz ve kanunsuz olarak seçimleri yenileme kararı alındı!”

  

Kemal Kılıçdaroğlu’nun, AKP ve Sn. Erdoğan’ın inadına karşı çıkacağına, doğrudan
YSK’yı ve yargıçlarını hedef alması yanlıştı ve kışkırtıcıydı. Sanki AKP’ye haklılık
kazandırmak ve koz sunmak için böyle konuşmaktaydı.

  

“Elbette hâkimlerin siyasi kanaatleri, böylesi kararlarında asla etkili olmamalıydı. Ancak herkesin
de bir siyasi yatkınlığı olduğu unutulmamalıydı ve maalesef, İstanbul’la alâkalı 6 Mayıs
oylamasında siyasi tarafgirliğe, hatta ‘CHP’nin hakaretlerine ters tepki refleksine göre
davranılmış gibi’ bir tablo ortaya çıkmaktaydı. Ve hele ret vermesi beklenen 2 ismin kabul, kabul
vermesi beklenen 1 ismin de ret vermesi herkesi şaşırtmıştı. Yani durum yarı yarıya tam
ortadaydı. Hem AKP hem MHP bile böyle sanmaktaydı ve Sadi Güven’in kararıyla sonuçta ret
çıkacağı sanılmaktaydı. CHP’nin kendinden emin oluşu da kuru bir temenniden fazlasıydı. 4
Mayıs Cumartesi akşamı itibariyle, bu ülkenin en kudretli devlet adamlarından biri, çok yakın
arkadaş olduğu isme: “6’ya 5, tekrar seçim reddedilecek gözüküyor.” diye açıklaması bunun
kanıtıydı. İyi de tam ortada giden tahterevalli nasıl diğer yana kaymıştı? Bu soruların;
dedikoduya dayalı olmadan, somut verilerle aydınlatılması lazımdı. YSK içinden kiminle
konuşursanız konuşun, tekrar seçimin reddi yönünde oy verenler dahil herkes bir konuda
ortaktı: CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın; 
“Sizi Kızılay’da yürütmezler!”
yönünde hakaretvari ve tehditkâr açıklamaları, tüm kurulda büyük rahatsızlık yaratmış ve YSK
ortada duran hâkimleri “Evet” kullanmaya yanaştırmıştı.” şeklindeki yorumlar haklıydı.

  

TBMM'de Ramazan tartışması da aynı ahmaklığı yansıtmaktaydı. CHP'li vekilin su içmesi
sonrası, AKP'li vekil, "Ramazan'a saygı gösterin." diye uyarmış, HDP'li vekil ise araya
girerek, "Burası laik Türkiye, ben
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Müslüman değilim."  diye kin
kusmuşlardı. 
TBMM Genel Kurulu’nda oruç tartışması yaşanmıştı. CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse,
kürsüde yaptığı konuşma sırasında, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı
seçiminin iptal edilmesine karşı çıkmış, AKP ve MHP'yi suçlamış, bu arada meclise,
milletimize ve manevi değerlerimize saygısız bir tavırla, açıkça su içmekten utanmamıştı.
Konuşmasının ardından kürsüden inen Köse'yi hedef alan AKP Kahramanmaraş
Milletvekili İmran Kılıç, 
"Siz önce kürsüden milletin Ramazan ayına saygı gösterin. Burası Müslüman Türkiye'nin
kürsüsü!"
diye azarlamıştı. Bunun üzerine Kılıç'a tepki gösteren HDP'li Tuma Çelik ise, 
"Müslüman Türkiye değil, laik Türkiye burası, ben Müslüman değilim." 
ifadelerini kullanmıştı. İşte CHP ve HDP zihniyeti, AKP’ye böyle puan kazandırmaktaydı.

  

Sonuçta AKP’liler her yola başvurarak, “zan”larını “delil” olarak yutturarak, aynı zarfa
konulup atılan dört pusuladan ikisinin temiz, birinin hileli olduğunu YSK'ya tescil ettirmiş
oldular. Kendi bulup sandıklara atadıkları kişilerin, aslında “yasalara aykırı olduğunu”
ilan edip YSK'dan ret kararı çıkarmışlardı. Ve öyle anlaşılıyor ki, bundan sonra da çok
daha tatsız şeyler yapacaklar ve toplumu birbirine düşürmekten bile sakınmayacaklardı.
Zaten Erdoğan'ın “Se
çim tekrarlanırsa yüzde yüz kazanırız.”
sözleri de bu endişeleri haklı çıkarmaktaydı.

  

Şu sorular bir türlü yanıtlanmamıştı?

  

• Sandık kurullarında sorun varsa, bu neden sadece Büyükşehir için geçerli sayılmıştı?
Aynı sorun İlçe Belediyeleri için niçin ölçü alınmadı? 

  

• YSK Başkanı Sadi Güven, neden “ret” oyu kullanmıştı? Acaba, şerhinde hangi hususlar
yer alacaktı?

  

• Seçimlerin iptaline gerekçe teşkil ettiği belirtilen bazı Sandık Kurulu Başkanları ve
görevlileri, acaba geçtiğimiz diğer seçimlerde de görev yapmışlar mıydı? Mesela
referandum oylamasında, mesela 24 Haziran seçimlerinde… Eğer aynı isimler bu
seçimlerde de görev yaptıysa o zaman ne olacaktı, nasıl bir tablo ile karşı karşıya
kalınacaktı?
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• En çok merak edilen husus, İstanbul seçimlerinin yenilenmesine ilişkin kararının
'gerekçesi' olmaktaydı. Gerekçede hangi ayrıntılar yer alacaktı?

  

• YSK Başkanı Sadi Güven’le birlikte diğer 3 aday karara şerh koyacaklardı. Bu şerhlerde
hangi hukuki hususlar ve normlar yer alacaktı? 

  

• YSK'nın kararını, YSK Başkanı Sadi Güven değil de AKP temsilcisinin açıklaması nasıl
yorumlanmalıydı?

  

• Yüksek Seçim Kurulu’nun 4 yedek üyesinin de toplantıya çağrıldığı haberleri ne anlam
taşırdı?

  

• MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'da 250 binin üzerinde hemşerisi olan İl
Başkanlarını Ankara'ya olağanüstü toplantıya çağırmıştı. Bu gelişme Devlet Bahçeli'nin
yenilenecek İstanbul seçimlerine asılacağı anlamında mıydı? Yoksa iktidarı daha büyük
pervasızlıklara cesaretlendirme amaçlı mıydı? 

  

Şöyle bir şey de olacak mıydı:

  

• Terörist başı ev hapsine çıkarılacak mıydı?

  

• Selahattin Demirtaş tahliye olacak mıydı? 

  

• Ve HDP’nin oyları, 23 Haziran seçimlerinde CHP’den koparılıp dolaylı biçimde AKP’ye
aktarılacak mıydı?
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• Bu maksatla 31 Mart’ın aksine 23 Haziran’da aday çıkaracak mıydı?[1]

  

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “yeni bir çözüm sürecinin
olmadığını” niye açıklamak
durumunda kalmışlardı?

  

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yeni bir çözüm sürecinin başlayacağı
iddialarını yanıtlamıştı. Fahrettin Altun, ''Öcalan'ın açıklamasına bakıp da bu yorumu
yapanlar yanılır. Bu bir prosedür. Biz düşünce ve görüşlerimizde netiz.” gibi muğlak
sözlerle konuyu geçiştirmeye çalışmıştı. Fahrettin Altun, Öcalan'ın YPG'ye mesajı için ise
"Doğrudan talimat vermesi Türkiye'nin PKK ile YPG ve SDG arasında bağ olduğu tezini
güçlendiriyor. Bizim SDG'ye bakışımızda en küçük bir değişiklik yok. ABD'liler kendi
görüşünü yansıtıyor." ifadelerini kullanmıştı.

  

HDP'nin 23 Haziran'da yeniden yapılacak İstanbul seçimleri hakkında strateji açıklaması
da, AKP iktidarına ve Cumhur ittifakına dolaylı destek anlamındaydı.

  

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin grup
toplantısında gündemdeki gelişmelere ilişkin konuşurken, 23 Haziran'da tekrarlanacak
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için, "HDP üzerinden
manipülasyonlara gerek yok." ifa
delerini kullanmış, YSK'nın aldığı kararı yorumlarken 
'İstanbul için aday çıkaracaklar mı?'
sorusunu da yanıtlamış olmaktaydı.

  

HDP eş Başkanı Sezai Temelli’nin:

  

“HDP aday çıkaracak mı? Evet, HDP nerede bir haksızlık hukuksuzluk varsa HDP orada
olacaktır. HDP’siz bir 31 Mart olmazdı, HDP’siz bir gelecek de olmaz. Bizim ne
yapacağımızla vakit harcamayın. Esas siz ne yapacaksınız?” sözleri; 23 Haziran 2019’da
yenilenecek İstanbul Belediye Başkanlığı Seçimleri’nde, HDP aday çıkarmak suretiyle
CHP’ye verilen oyların azaltılmasıyla, AKP adayına (Cumhur İttifakına) dolaylı destek
sağlanacağı vurgulanmıştı. Bu, yeni Çözüm Süreci batağıydı.
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Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Anadolu Ajansı'na; İmralı F
Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan elebaşı Abdullah Öcalan konulu haberinin başlığı
nedeniyle, çok sert tepkiler yağdırmıştı.

  

“Anadolu Ajansı; “İmralı, açlık grevine son verin çağrısı yaptı.” diyerek haber yazmış. Ey
Anadolu Ajansı! İmralı kim? Oradakinin bir adı var, BEBEK KATİLİ APO. Ne yapmaya
çalışıyorsun Anadolu Ajansı? Kime yarandın? Kime hizmeti amaçladın? Anadolu Ajansı
Başkanı derhal istifa etmelidir.” 

  

Hatırlanacağı üzere: İmralı F Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan PKK elebaşı Abdullah
Öcalan’ın avukatları, İstanbul’daki Taksim Hill Otel’de açıklama yapmıştı. 2 Mayıs’ta
görüştüklerini söyleyen avukatlar, Öcalan'ın mesajlarını kamuoyuyla paylaşmıştı.

  

Şimdi merak ediyoruz, HDP yenilenecek İstanbul seçimlerinde aday çıkarmak suretiyle,
CHP’den koparılacak oylarıyla AKP’ye dolaylı destek sağladığında, Sn. Cemal Enginyurt
gibi MHP’liler bu “Cumhur İttifakı+PKK (HDP) Ortaklığına” da karşı çıkacaklar mıydı?
Oysa yasalara göre; ancak 31 Mart 2019’da yapılan seçime katılan siyasi partiler bu
seçime de katılabilecek durumdaydı. Yani İstanbul’da HDP’nin aday göstermesi
kanunlara aykırıydı. Bakalım buna nasıl bir kılıf uyduracaklardı.

  

HDP, 9 Mayıs 2019’da toplanan MYK'da, 23 Haziran'da Ekrem İmamoğlu'nu destekleme
kararı almıştı. Ama bu AKP ile gizli ittifakı örtme çabasıydı.

  

Yüksek Seçim Kurulu'nun, İstanbul seçimlerini yenileme kararının ardından, partilerde 23
Haziran için hazırlık başlamıştı. 6 Mayıs'ta Abdullah Öcalan'ın mektubunun ardından,
HDP'nin İstanbul seçimlerinde nasıl tavır alacağı tartışılmaktaydı.

  

HDP'nin resmi kararı, samimi tavrını yansıtmamaktaydı!

  

YSK’nın kararının ardından olağanüstü gündemle toplanan Merkez Yürütme Kurulu'nda
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HDP, İstanbul seçimlerine yönelik tutumunu açıklamıştı. Kurulda yapılan tartışmaların
ardından ‘İstanbul İttifakı’ adı altında bir ittifak söylemi geliştirilerek, seçmenlerden
Ekrem İmamoğlu için oy istenmesi kararına varılmıştı. Bu süreçte İstanbul milletvekilleri
ile bazı Genel Başkan Yardımcılarının da İstanbul’da kalarak, seçim çalışmalarını
koordine etmesi kararlaştırılmıştı. Ama bütün bunların “durumu kurtarma” palavraları
olduğu sırıtmaktaydı.

  

Zaten HDP'li Vekil İmam Taşçıer, "Kürtlerin oyu çantada keklik değil. Kim Kürt sorununun
çözümü için adım atarsa Kürtler ona oy verebilir. AKP adım atacaksa AKP'ye verir." 
ifadelerini kullanmıştı.

  

HDP Merkez Yürütme Kurulu, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu’nu destekleme kararı
almasına rağmen, Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer dikkat çeken çıkış yapmıştı.
Rudaw'a konuşan HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer; “İstanbul seçimlerinin
tekrarlanması ve Öcalan'ın avukatlarının açıklamasının aynı güne denk gelmesini tesadüf
olarak gören de var, HDP; AKP ile anlaştı, Kürtler seçimde AKP'ye oy verecek diyenler de
oldu. Hangisi doğru?”
sorusunu şöyle yanıtlamıştı:

  

“Kürtler çok politik bir halktır. Seçimlerde Kürtler batı illerinde aday çıkarmayarak, birçok
Büyükşehir Belediyesini AKP'ye kaybettirmiş durumdadır. Dolayısıyla Kürtlerin oyu
olmadan, hiç kimse bir seçimi tek başına kazanamaz. Ankara, Antalya, Adana, Mersin,
İzmir ve İstanbul... Hele hele İstanbul'u kazanmak istiyorsan, Kürtlerin oylarını almak
zorundasın. Ama Kürtlerin oyu çantada keklik değil. Kim Kürt sorununun çözümü için
adım atarsa Kürtler ona oy verebilir. AKP adım atacaksa AKP'ye verir.”

  

2. Çözüm sürecini mi başlatmışlardı?

  

Bu arada; Sn. Recep T. Erdoğan'ın, Devlet Bahçeli'den rahatsızlık duymaya başladığı
konuşulmaktaydı. Zaten Erdoğan'ın “Türkiye İttifakı” açıklamalarına Bahçeli anında tepki
koymuşlardı. “ Ama Erdoğan ve
Bahçeli birbirine muhtaç olduklarından dolayı ittifakı da bozamıyorlar.” 
yorumları yapılmaktaydı.
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4 Mayıs günü Hakkâri’den gelen üç şehit haberi yürekleri dağlarken, Suriye'de de bir
yüzbaşımız şehit düşmüş, bir binbaşımız da ağır yaralanmıştı. İşte tam da şehitlerimizin
toprağa verildiği 5 Mayıs 2019 günü, İmralı'da çok başka bir süreç başlatılmış!? Evet
Abdullah Öcalan, yıllar sonra avukatlarıyla görüştürülüp buluşturulmuşlardı. Açıklamayı
da PKK'nın haber ajansı olan Mezopotamya, Öcalan'ın hukuk bürosu olan Asrın Hukuk
Bürosu'na dayandırarak yapmıştı. Öcalan, avukatlarıyla en son 20 Temmuz 2011
tarihinde konuşmuşlardı. Sonrasında zaten devletin yetkilileri ve HDP'liler ile sıcak
temaslar yaptığı için avukata ihtiyaç bile duyulmamıştı. 

  

Asrın Hukuk Bürosu, 8 yıl sonra yapılan görüşmeyle ilgili Taksim Hill Otel'de bir basın
toplantısı hazırlamıştı.14 farklı haber ajansı ve kanalın mikrofonları avukatların önünde
sıralanmıştı. Türkiye'den ise bilin bakalım hangi haber ajansları katılmıştı? Evet Devletin
ajansı Anadolu Ajansı (AA) ve Demirören Haber Ajansı (DHA) oradaydı. Basın
toplantısında bir de Öcalan'ın mektubu aktarılmıştı!

  

Tıpkı çözüm sürecinde olduğu gibi AKP politikalarına sıcak mesajlar ulaştırılmıştı. İşte
onlardan bazıları:

  

“İçinden geçtiğimiz tarihi süreçte derin bir toplumsal uzlaşmaya ihtiyaç vardır. Sorunların
çözümünde her türlü kutuplaşma ve çatışma kültüründen uzak, demokratik müzakere
yöntemine şiddetle ihtiyaç vardır. İnanıyoruz ki Suriye Demokratik Güçleri (SDG)
kapsamında Suriye'deki sorunların çatışma kültüründen uzak durularak; içinde
bulundukları konumun, durumun Suriye'nin bütünlüğü çerçevesinde Anayasal
güvenceye kavuşturulmuş yerel demokrasi perspektifinde çözüme ulaştırılması
amaçlanmalıdır. Bu bağlamda Türkiye'nin hassasiyetlerine de duyarlı olunmalıdır… Bizler
in İmralı'daki duruşu, 2013 Nevroz Bildirgesinde belirttiğimiz ifade tarzını daha da
derinleştirerek ve netleştirerek sürdürme kararlılığıdır.”

  

Anlayacağınız; tertip büyük, organize ve planlıydı. Tıpkı ilk çözüm sürecinde yaptıklarının
yeni bir tekrarıydı! Amaç, süreci Öcalan'ın açıklamaları üzerinden sürdürüp, 
“biz aslında düşman değiliz.”
havasını yaymaktı.

  

Öcalan'ın metnindeki kodları iyi okumak lazımdı. Belli ki devlet yetkilileriyle birlikte
yazılmıştı, “müzakerelere yeniden başlanması, 2013 Nevruz'u ve Suriye'de Türkiye'nin
hassasiyetlerinin korunması” gibi konular yer almaktaydı. İlk çözüm süreciyle
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neredeyse birebir aynı talepler gündeme taşınmıştı. Oysa AKP, çözüm süreciyle tarihi bir
hata yapmıştı. Bu hatanın bedelini ülkemiz ve milletimiz yıllardır ödeyip durmaktaydı.
İkinci kez yapılan bu hatanın Türkiye'yi gerçek bir beka tehdidiyle baş başa bırakacağı
açıktı… 31 Mart öncesinde “
Beka” 
diyenlerin Türkiye'nin en büyük beka tehdidiyle masaya oturdukları ayan beyan ortaya
çıkmıştı.”[2] Ve bütün bunlar, AKP İstanbul Belediyesini tekrar geri alsın aşkıyla
yapılmaktaydı!.. 

  

SP’nin mide bulandıran tutarsız tavırları!

  

Tam da böylesinde kritik bir ortamda, SP İstanbul Belediye Başkan adayı Necdet
Gökçınar önce, yenilenecek seçimlerde CHP adayı Ekrem İmamoğlu lehine adaylıktan
çekileceği yönünde twitler paylaşmış, ardından yapılan baskılar üzerine
geri adım atmıştı. Bu ilk kararını, Oğuzhan Asiltürk ve Temel Karamollaoğlu’ndan
habersiz alması ve açıklaması imkânsızdı. Yani güya AKP
kaybetsin
diye CHP’ye yeşil ışık yakmışlardı. Oysa Milli Görüşçülerin oylarını bu bahane ile CHP’ye
peşkeş çekmek akla da vicdana da aykırıydı. Ya hu; Saadet Partisi’nin başına bela olmuş
bu adamlar ve İstanbul adayı, çok daha ciddi bir gayretle ve cesaretli söylem ve projelerle
meydana çıkıp, AKP’ye kayan oylarımızı da, başka partilerde umut arayanları da kendi
haklı ve hayırlı davamıza yeniden kazanmak, böylece AKP hükümetinden de, CHP
zihniyetinden de kurtulmak yerine, 
“CHP lehine adaylıktan çekilmek!?” 
nasıl bir ruh sefaletini yansıtmaktaydı? Zaten Oğuzhan Asiltürk – Temel Karamollaoğlu
ekibi, her şey hallolmuş gibi, şimdi görkemli bir Genel Merkez binası yaptırma
kampanyası başlatmış, bir zaman FETÖ’cülerin sıkça yaptığı müptezel bir tavırla, 
küçük çocukların kumbaralarındaki beş-on liraların yeni külliye için bağışlandığı
fotoğrafları paylaşmaktan hiç utanmamışlar ve Milli Gazete’nin en başında
yayınlatmışlardı. Ya hu, ellerinde Parti Genel Merkezi olmaya çok müsait 3-4 bina
bulunurken, garip ve samimi teşkilatlarımız ve tabanımız yeni bir heyecana ihtiyaç
duyarken, kalkıp yüz milyonlarca liraya mal olacak beton yığınlarıyla uğraşmanın ne
anlamı vardı? Olsa olsa 3-5 marazlı takımı kendilerine yeni rant alanları oluşturmaktaydı!..
Ve tabi tekrar hatırlatalım ki, Hadis-i Şerif'te buyrulduğu gibi; 
“Her toplum lâyık olduğu idareye kavuşacaktı…”
Maalesef Saadet camiası da işte bu yöneticilere müstahaktı… 

  

Gözler Saadet Partisi'ne çevrilmiş durumdaydı.
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23 Haziran seçimlerinin belirleyicisi Saadet Partisi olacağı konuşulmaktaydı. 103 binden
fazla oyu bulunan Saadet Partisi son kararını henüz açıklamamıştı. Temel Karamollaoğlu
yaptığı açıklamada 'geniş katılımlı bir değerlendirme' sonucunda adaylarını çekip
çekmeyeceklerini duyuracaklarını açıklamıştı. 
Ve birkaç gün sonra, Temel Karamollaoğlu; partisinin yetkili organları ile yaptığı
istişareler sonucunda, 23 Haziran seçimlerine, SP olarak Necdet Gökçınar'la girme kararı
aldıklarını  duyurmuştu.

  

Yeni Parti kurulacağı iddiaları, AKP kurmaylarını ve yandaş takımını çıldırtmaktaydı!

  

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, sessizliğini bozarak; YSK’nın İstanbul seçimlerini
tekrar kararıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yazık, bir arpa boyu yol alamamışız.” ifadelerini
kullanmıştı. 
Yeni Parti kuracağı konuşulan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Yüksek Seçim
Kurulu’nun İstanbul seçimlerini tekrar kararıyla ilgili açıklama yapmıştı. Gül, sosyal
medya hesabından yaptığı paylaşımda, 
“Anayasa Mahkemesi'nin 2007 yılındaki haksız “367 Kararı” karşısında ne hissettiysem,
başka bir yüksek mahkeme olan Yüksek Seçim Kurulu'nun dün aldığı kararı duyunca
aynı duyguları yaşadım. Yazık, bir arpa boyu yol alamamışız.”
diyerek tavrını ve tarafını ortaya koymuşlardı!

  

Ahmet Davutoğlu’nun da, YSK'nın İstanbul seçimlerini iptal etmesinden sonra, durum
değerlendirmesi yaptığı basına yansıtılmıştı. Davutoğlu, yorumunda; “demokrasiyi daha
fazla yıpratmayın”
uyarısında bulunmuşlardı.

  

YSK'nın, İstanbul seçimlerini yenileme kararına ilişkin bir açıklama da, Eski Başbakan
Ahmet Davutoğlu yapmıştı. Ahmet Davutoğlu, YSK'nın İstanbul seçimlerine ilişkin
kararına, sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulunmuşlardı. Davutoğlu, “31 Mart
seçimleri sonrasında yaşananlar ve YSK’nın iptal kararı demokrasimizi yıpratıyor.” 
ifadelerini kullanmıştı.

  

“En büyük kayıp seçimlerin değil değerlerin kaybolmasıydı!”
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Ahmet Davutoğlu, şu görüşlerini aktarmıştı: “Türk siyasi hayatının ve demokrasisinin
tüm eksiklerine rağmen en önemli gücü sandığın meşruiyetidir. Ülkemizi en zor
zamanlardan, kritik eşiklerden çekip çıkaran, milletimizin sandıkta ortaya koyduğu iradesi
olmuştur. Siyasî geleneğimizin en temel değeri de, son sözün sandıkta tecelli eden millet
iradesine ait olmasıdır. Mazereti ve gerekçesi ne olursa olsun, 31 Mart seçimleri
sonrasında yaşananlar ve YSK’nın iptal kararı bu temel değerlerimizin zedelenmesine yol
açmıştır. Adil, kurallara uygun seçimler demokrasinin olduğu kadar ortak aidiyet
bilincimizin de referans noktasıdır. YSK’nın kararı ise evrensel hukuka ve yerleşmiş
teamüllere aykırılıklar barındırmakta, bu bilince zarar vermektedir… Siyasî hareketler için
en büyük kayıp, seçimlerin değil; toplumsal vicdanda, ahlâki üstünlüğün
kaybedilmesidir. Şimdi yapılması gereken; ülkemize yakışan olgunlukla seçim sürecini
yürütmek, gerilim ve kutuplaşmadan uzak durarak demokrasimizin daha fazla
yıpranmasına engel olmaktır.”

  

Cumhurbaşkanı Recep T. Erdoğan'ın 'bozgunculuk'la suçladığı Abdullah Gül, bundan
sonra ne yapardı? Tartışmalar nereye varırdı? Abdullah Gül'ün stratejisi ne olacaktı?
Yeni bir hareket başlatılır mıydı?

  

‘Sivillere cezasızlık’ getiren 696 sayılı KHK ile ilgili Abdullah Gül’ün; “muğlaklık
düzeltilsin” çıkışıyla başlayan ve Cumhurbaşkanı Recep T. Erdoğan’ın “bozgunculuk”
suçlamasıyla cevap verdiği tartışma nereye varacaktı? Abdullah Gül ne yapmaya
çalışmaktaydı?

  

Bazı yazarlar, Abdullah Gül’ün 10 maddelik stratejisini sıralamışlardı:

  

1- Doğrudan Tayyip Erdoğan’la polemiğe girmemeye azami dikkat gösterilecek…

  

2- Daha sık eleştiri, daha sık uyarı, daha sık itiraz sesleri yükseltilecek.

  

3- Erdoğan’ı kızdırmamaya özen gösterme dikkati, az da olsa terk edilecek.

  

4- AKP tabanıyla olan bağı koparmamak için olağanüstü özen sergilenecek.
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5- İşler daha da kötüye gittiğinde, bir alternatif olarak durduğunun altı çizilecek.

  

6- “Uluslararası güçlerin adamı” olmadığını göstermek için yoğun çaba sarf edilecek.

  

7- Kayseri, Konya, Erzurum eşrafıyla sıkı temasa geçilecek…

  

8- Erdoğan karşıtlarına “onu yenecek alternatif benim” imajı hissettirilecek.

  

9- “Maslahatçı isyan” tavrı izlenecek.

  

10- “Haksızca üzerine gidilen adam” imajı yerleştirilecek.[3]

  

Burada bizim dikkatimizi çeken 6. madde olmaktaydı. Sn. Abdullah Gül, “Uluslararası
güçlerin adamı”
olduğu imajını silmeye mi uğraşmaktaydı? Yoksa, Sn. Erdoğan’ın, 
“Uluslararası güçlerin adamı” 
olduğunu mu imaya çalışmaktaydı?

  

Yandaş Yazar Hadi Özışık: “Tayyip Erdoğan koynunda ne çok yılan beslemiş meğer!”
diye çıkışmıştı.

  

“İYİ PARTİ ile devam eden bir ittifak var; Meral Akşener, ortağı Kılıçdaroğlu'ndan daha
ateşli... Akşener; AKP'ye, Tayyip Erdoğan'a kaybettirmeye yeminli! Komünist Partisi'nin
adayı, Ekrem İmamoğlu'nun lehine çekildi. YSK'nın kararında Demokrat Parti'nin, hem
Kılıçdaroğlu'na hem de Meral Akşener'e eşlik ettiği aşikâr... Yani Gültekin Uysal ve
arkadaşları da İmamoğlu'nun yanında yer almaya hazır. Saadet Partisi'nin İstanbul'da 100
binin üzerinde oyu var, onlar da “Tayyip”e karşı duruş sergiliyor. HDP ile TKP'nin de
içinde olduğu ittifakla, beraber olmaya pek hevesliler yani… HDP'yi anlarım... TKP'yi
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anlarım... DSP'yi anlarım... DP'yi anlarım... İyi Parti'yi anlarım... CHP'yi anlarım...
Abdüllatif Şener'i bile anlarım... Ama SP lideri Temel Karamollaoğlu'nun canhıraş bu
ekibin içinde yer alma isteğine, Tayyip Erdoğan ve AKP'nin hezimeti için çırpınışına
anlam veremiyorum. Bu nasıl bir nefrettir, bu nasıl bir kindir ki hiç dinmek bilmiyor!..
Haydi Temel Bey'i anladık diyelim... Peki Abdullah Gül'e ne demeli? Abdullah Gül yapılan
hırsızlığı görmek yerine, dava arkadaşlarını dinlemek, eldeki belge ve bilgileri görmek
yerine bugünü 367 garabetine benzetiyor... O da uğrunda 27 Nisan muhtırasına maruz
kalan Tayyip Erdoğan'ı suçluyor... Akıl alır gibi değil! Eh, kambersiz düğün olmayacağına
göre... Ahmet Davutoğlu da eksik değil bu işte. Biz kendi partisini kuracak diye
beklerken, arkadaş CHP'nin sözcüsü olmayı tercih etti... Tayyip Erdoğan koynunda ne
çok yılan beslemiş meğer!” (08.05.2019)

  

Şimdi AKP’den ayrılacak olanları; “koynunda beslenen yılan!” olarak suçlayan Sn.
Erdoğan’a ve yandaş yalakalara sormak lazımdı! 
Peki, kutlu hedeflerine ulaşmaya ve en olumlu ve onurlu hizmetlerini yapmaya yarayacak,
tek başına iktidar olma şansını ve fırsatını tam da yakaladığı, en marazlı muhaliflerinin
bile; 
“Böyle giderse önümüzdeki seçimlerde %50’den fazla oy alır!”
diye korkulu rüyalar görmeye başladığı bir süreçte, Abdurrahman Dilipak gibilerin
itirafıyla; 
“bir dış proje olarak”
kandırılıp Erbakan’dan koparılan sahte kahramanlara, nasıl bir sıfat yakışırdı? AKP’den
ayrılanlar 
“koynunda beslenen yılan”
ise, Milli Görüş’e hıyanet edip iktidara taşınanlara 
“Koynunda beslenen çıyan!”
mı demek lazımdı?

  

“Cezaen vifaga” (Nebe suresi: 26. Ayet)

  

Yani her kişi ve kesim, (iyi-kötü) yaptıklarına en uygun ve adil bir karşılığı alacak ve
herkes, mutlaka ektiğini biçip toplayacak ve ettiğini bulacaktır. AKP ve Erdoğan da, Milli
Görüş’e ve Erbakan’a yaptıklarının aynısını yaşayacaklardır!

  

Şimdi hatırlayalım:
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1- Sn. Erdoğan, ve tabi Milli Görüş ve Erbakan sayesinde, İstanbul Belediye Başkanlığı’nı
kazanarak şöhrete ulaşmış, talih yıldızı parlamaya başlamıştı. Maalesef nankörlüğe
kalkıştı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı yapıldı… Ama kaderin cilvesine ve İlahi intikamın
adaletine bakın ki, şimdi İstanbul’u kaybetmekle çözülüş ve çöküş sürecine girmiş
bulunmaktaydı.

  

2- Refah Partisi’nin 1’inci parti konumuna çıktığı, kurduğu Refah-Yol iktidarıyla efsane
hizmetler başardığı ve en gıcık muhaliflerin bile, “Böyle giderse, ilk seçimlerde %50’den
fazla oy alıp tek başına iktidara gelir!” uy
arılarını yaptığı Erbakan Hoca, İslam dünyasının ve insanlığın kurtuluşunu sağlayacak,
kutlu projelerini uygulama şansı yakalamaya çok yaklaştığı bir ortamda; Dış güçlerin 28
Şubat senaryolarıyla sarsılmış ve bu mel’un sürecin gayri meşru meyvesi olarak ve
Erdoğan-Abdullah Gül ekibine mazeret hazırlanarak AKP’ye iktidar yolu açılmıştı. Ve
şimdi, Erdoğan’ın en güçlü sanıldığı, saltanatının önündeki tüm engellerin kaldırıldığı
varsayıldığı bir sırada da iktidarı sallanmaya başlamıştı.

  

3- Erdoğan ve Abdullah Gül ekibi, Milli Görüş’ü parçaladıkları, şahsi ikbal ve iktidar
hırslarına, davalarını ve kutsallarını pazarladıkları gibi, şimdi de AKP içinden ve eski
şebeke üyelerinden bir kısmının, yine demokratik gerekçeler ve despotik (tek adam
rejimi) bahaneleriyle ayrı parti kurma hazırlıkları İlahi adaletin bir intikam tokadıdır. 

  

Erdoğan’a tuzak mıydı?

  

Evet, ekonomik kriz derinleşirken, Türkiye’ye yönelik tehditler artarak devam ederken,
AKP, büyük bir şımarıklık, belki de Allah’ın şaşırtıp ayaklarını kaydırmasıyla, YSK’ya
baskı yapıp İstanbul’da seçimleri yenileme kararı aldırmışlardı. “Bu karar hukuki ve
ahlâkidir”  diyen bir
kişiye bile rastlanmamıştı. Pek çok AKP’li bile buna karşı çıkmıştı.

  

Hatırlayınız, 31 Mart gecesi AKP büyük bir şok yaşamıştı. “Kaybedersek çökeriz”
dedikleri İstanbul’u kaybettikleri anlaşılmıştı. Erdoğan balkona tek başına çıkmıştı.
Yanında sadece eşi vardı. Durumu kabullenmiş gibi bir havadaydı. Hatta olumlu mesajlar
aktarmıştı. Ama sonra bir hırçınlık ve saldırganlık dönemi başlamıştı. Partide “İstanbul’u
vermeyelim!” çığlıkları atılmıştı. Belediyeden beslenen tarikatlar, vakıflar, yandaşlar, yani
İstanbul rantından milyarlar vuranlar öne çıkmıştı. AKP’li bir yöneticinin deyimiyle, 
“kemiksiz etçiler”

 15 / 19



Cezaen Vifaga (Nebe 26. Ayet) Her kişi ve kesim, yaptıklarına en uygun ve adil karşılığı alacak ve herkes; EKTİĞİNİ TOPLAYACAK, ETTİĞİNİ BULACAKTIR! Cumhuri Krallık ve İslamcı Münafıklık Yıkılacaktır! - Özel Yazılar - Milli Çözüm Dergisi

Yazar Ahmet AKGÜL
17 Mayıs 2019

etkili olmuş, seçime itiraz kararı alınmış ve YSK’ya baskılar yoğunlaşmıştı.

  

Birden, eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, 8 Nisan’da FETÖ’den gözaltına alınmıştı ve sırada
YÖK Başkanı’nın olduğu konuşulmaktaydı. Derken yargı kulislerinde hızla bir fısıltı
yayılmıştı: “Birilerine mesaj verildiği doğru, ama o kişi YÖK Başkanı değil” yorumları
yapılmıştı. Ama Ali Demir 17 Nisan’da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, seçimlerin
iptal edildiği gün ise adli kontrol da kaldırılmıştı!? “Sır, FETÖ soruşturmalarında gizli”
dense de; Ali Demir’le, İstanbul seçimleri arasındaki alâkayı çözmek zorlaşmıştı.

  

Bu arada ABD ile ilişkilerde de gariplikler yaşanmaktaydı. Kapalı kapı arkası görüşmeler
artmıştı. “Özel ekip”ler devreye sokulmuşlardı. Washington’da uluslararası finans
kuruluşlarına “Seçim yenilenmeyecek” sözünün verildiği bile kulislere sızmıştı. Verilen
sözler, fon yöneticilerinin Twitter mesajlarına da yansımıştı. Hatta ABD Başkanı
Trump’un Temmuz ayında Türkiye’ye geleceği açıklanmıştı. ABD doğrulamasa da,
Türkiye’nin bu açıklamasına sessiz kalmıştı. AKP kulislerinde sık sık; “1 Mayıs sonrası
yeni gelişmeler olabilir”
ifadeleri duyulmaktaydı. Evet, 1 Mayıs geçer geçmez ortalık karışmıştı. Önce Devlet
Bahçeli 
“İstanbul seçimleri yenilenmeli”
görüşünü tekrarlamış, 
“seçime kadar mitilini İstanbul’a sereceğini”
duyurmuşlardı. 

  

YSK’nın karar günü bir sürpriz daha yaşanmıştı.

  

Abdullah Öcalan’ın; avukatlarıyla, 2 Mayıs’ta görüştürüldüğü ortaya çıkmıştı. Karardan
birkaç saat önce Öcalan’ın avukatları, Öcalan ve diğer tutukluların imzaladığı bildiriyi
kamuoyuna açıklamışlardı. Bunlar bize “Açılım” günlerini hatırlatmıştı. Haberi
duyduğumuzda bürodaki arkadaşlara “Seçim iptal edilecek” demiştik, birkaç saat sonra
doğrulanmıştı.

  

“Cuma günü AKP üst yönetimiyle teması olan biri ile görüştüğümde; “Yanlış yapıyorlar,
seçimi iptal ettirecekler”
diye yakınmıştı. İstanbul’da AKP’lilere yakın bir iş adamı, 
“Seçim iptal olacak, ama partide tedirginlik var. ‘Sonuç değişmez kaybederiz’ endişesi
hâkim.” 
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bilgisini aktarmıştı. Artık Cumartesi günü karşılaştığım üst düzey bürokratlar da 
“Seçim kesinlikle iptal edilecek”
kanaatini paylaşmışlardı. Bu arada yerli ve yabancı fon yöneticileri bir hafta önce
kararsızdı, ama Cuma günü 
“fifti fifti”
demeye başlamışlardı. Pazartesi günü öğle saatlerinde ise 
“İbre iptale döndü”
bilgisini yaymışlardı. Yani iptal kararı toplantı öncesi zaten bilinip durmaktaydı... Kim bilir
belki de iyi “tahmin” yapmışlardı!?”[4] 
diyen İsmet Özçelik can alıcı bir konuyu gündeme taşıyıp 
“Yoksa Erdoğan’a bir tuzak mı kurgulanmaktaydı?” 
diye sormuşlardı. Evet bu bir tuzaktı… Ama kulların eliyle, bizzat Allah’ın hazırladığı bir
tuzaktı!..

  

R. Erdoğan'ın, kafasında tasarladığı ilginç ve tehlikeli planlar mı vardı? Büyük sürprizlere
hazır mı olunmalıydı? Demokrasiyi demagojiye çeviren iktidar, hangi karanlık hedeflere
yol almaktaydı? sorularının yanıtı değerli Ahmet Takan’ın şu duyumlarında aranmalıydı…

  

“Saray kaynaklarından şöyle çok ilginç bir bilgiye ulaştım. Erdoğan'ın kafasında yerel
seçimlerin kaldırılması konusunda henüz fikir aşamasında olan bir plan varmış. R.
Erdoğan'ın hâlâ bir Belediyede kayyum olarak görev yapan bir Vali ile görüşmesini
anlattılar: Sayın Vali, Erdoğan ile görüşmesi sırasında, konu Belediye Başkanlarının
istifası ve kayyum atamalarına gelir. Vali, Erdoğan'a; bu sürecin devam edip
etmeyeceğini sorar. “Edebilir”
yanıtını alır. Vali bey de 
kayyum atanan belediyelerde çok verim alındığını, kayyum atanan yerlerde AKP'nin
lehine rüzgâr estiğini ve bunun anketlere de çok olumlu yansıdığını 
arz eder. “Vatandaş hizmetlerimizden çok memnun.” der. Erdoğan da, kayyum atanan
Belediyelerden çok memnun olduğunu söyler. 
Acaba Belediye Başkanları atama ile mi yoksa seçimle mi işbaşına gelsin?.. 
R. Erdoğan, Belediye Başkanlarının atama ile göreve gelme sisteminin, bazı ülkelerde
uygulandığına ve başarılı sonuçlar alındığına işaret eder. Ve baklayı ağzından çıkarır;
“Belediye Başkanlarının atama ile göreve gelmesinin daha doğru ve faydalı olduğunu
düşünüyorum. Seçimden sonra gündeme getirebilirim. Çalışmalarınıza ve anketlere
devam edin. Bana bu konuda raporlar yazın.” 

  

Pek tabii ki, Vali Bey de Erdoğan'a yerden göğe hak verir!.. “Baş üstüne efendim” der...
Evet, işte bakınız, MHP Genel Başkanı Doktor Devlet Bahçeli'nin başlama vuruşunu
yaptığı referandum süreci ile birlikte nereye doğru gidiyoruz?.. Demokratik Parlamenter
sistemden vazgeçtik. Rejim değişti... Bu gidişle demokrasinin “D”sine hasret kalacağız
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gibi...

  

Sn. Erdoğan iktidara geldiklerinde; “Kopenhag Kriterleri'ni; gerekirse Ankara Kriterleri
yapar, yolumuza devam ederiz dedik. Artık vakit yaklaşıyor, gidiş o.” 
buyurmuşlardı. Anlaşılan gidişat “Baas kriterleri”ne doğru!.. İkinci yarının başlama
vuruşunu da Doktor Devlet Bahçeli yaptı...”[5] 
Yani tam bir 
Cumhuri Krallık
kurulacak, 
İslamcı Münafıklık Saltanatı
başlatılacaktı!.. Ama bu şaşkınlık ve şımarıklık, bakalım başlarına ne belalar açacaktı!..

  

  

  

  

[1] adnanoksuz@milligazete.com.tr

  

[2]  Bak: ( https://www.yenicaggazetesi.com.tr/2-cozum-surecini-resmen-baslattilar-51813yy.ht
m  - Batuhan Çolak)

  

[3]  ( https://www.internethaber.com/abdullah-gulun-10-maddelik-stratejisi-ne-iste-o-10-madde-
1835538h. )

  

[4] https://www.aydinlik.com.tr/ysk-nin-iptal-karari-oncesinde-neler-oldu-ismet-ozcelik

  

[5] https://www.yenicaggazetesi.com.tr/akpde-konusulan-garip-senaryolar-51838yy.htm
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