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‘Kartal Buluşması’ programında konuşan 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Esasen Avrupa'nın 

bizimle sorunu, halk oylamasındaki tavrı değil. Asıl 

sorun, Avrupa ülkelerinin bir bölümünün terör 

örgütleriyle mücadelemizden rahatsız olması. 

Açtıkları hendeklere, çukurlara bu teröristleri 

gömmeye başladık ya, rahatsızlık buradan geliyor. 20 

ayda yaklaşık 11 bin teröristi etkisiz hâle getirdik. Bu 

onları çok rahatsız ediyor” dedi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Evet Platformu tarafından İstanbul Kartal’da düzenlenen 

‘Kartal Buluşması’ adlı programda vatandaşlarla bir araya geldi. Soğanlık Mahallesinde gerçekleşen 

programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlara hitaben bir konuşma yaptı. 

“MİLLETİMİZ BİZİ YALNIZ VE YARI YOLDA BIRAKMADI” 

Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasındaki sınırın Dragos Çayı olduğunu 

hatırlatarak, Kartal’ın bir Selçuklu ve Osmanlı emaneti olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan “Biz 

de bu emanete gözümüz gibi bakmanın gayreti içerisindeyiz” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 yıl önce 

açılışı yapılan metro hattıyla Kartal’ın tarihinde yeni bir dönem başlattıklarını ve ilçenin çehresinin 

gelişip güzelleştiğini söyledi. 

“Sel gider kum kalır. Bugün konuşulan tüm sözler yarın unutulur. Ama yapılan hizmetler size de, sizin 

çocuklarınıza da, torunlarınıza da, onların evlatlarına da kalacaktır. Bunun için biz kimin ne dediğine 

değil milletimizin ne dediğine bakıyoruz” sözlerine yer veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin de 

bugüne kadar kendilerini hiç yanıltmayarak yalnız ve yarı yolda bırakmadığını belirtti. Cumhurbaşkanı 

Erdoğan, “İnşallah bundan sonra Kartal daha kavi bir şekilde yanımızda olacağına inanıyorum. Biz de 

milletimize olan şükran borcumuzu daha çok çalışarak, daha büyük projeleri hayata geçirerek ödemeye 

gayret ettik” dedi. 

“BİZ DÜŞMANA KORKU, DOSTA MUHABBET ERLERİYİZ”  

Türkiye kendi geleceği için bir karar vermenin çabası içindeyken, kimi Avrupa ülkelerinin 16 Nisan’dan 

sonra Türkiye’nin geçeceği yeni yönetim sistemine karşı alenen kampanya yürüttüklerini ifade eden 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin halk oylamasının Avrupa’nın milletvekillerini ilgilendirmediğini 

vurguladı ve “Parlamentosunun önünde Erdoğan’ın resmi şakağına silah dayatılmış, ‘Erdoğan’ı 

öldürün’ diyor. Nerede bu? İsviçre Parlamentosu. Allah’ıma hamdolsun, demek onlara dahi bu korkuyu 

vermişiz. Çünkü biz düşmana korku, dosta muhabbet erleriyiz, bizim farkımız bu. Nerede İsviçre’nin 

yönetimi, niçin bu teröristlere orada haddini bildirmiyor? İşte bunların ne olduğunu anlayın. Bunların 

dostluğuna falan güvenmeyin” diye konuştu. 

“DOĞRULARI SÖYLEDİĞİMİZ İÇİN, AVRUPA RAHATSIZ OLUYOR” 

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Vatikan ziyaretine işaret ederek, “Vatikan’da ne işiniz var? Vatikan 

Avrupa Birliği üyesi mi? Değil, eee? Bunların içinde Protestan var, Ortodoks var, ateist var ve bunların 

hepsi Katolik olan Vatikan’a gidiyor. Niye? Hepsi diziliyorlar, nasihatlerini aldılar. Bazı nasihatte 

bulundu Papa ve ondan sonra da kuzu kuzu ayrıldılar” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

“Çünkü bunlar tek millet. Kimse bize gelip de şöyleydi-böyleydi demesin, külahımıza anlatsınlar. 54 

yıldır bu ülkeyi oyaladılar. İşte 16 Nisan bunun dönüm noktası olacaktır, bunu da biliniz. ‘Erdoğan çok 
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sert.’ Evet, biz kime sert, kime yumuşak davranacağımızı çok iyi biliriz. Ama hiçbir zaman baş eğmeyiz. 

Bunlara hakikati, doğruları söylediğimiz için rahatsız oluyorlar” diye ekledi. 

“BİZİ 54 YIL AVRUPA KAPISINDA BEKLETTİLER” 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB ülkelerinin derdinin, Türkiye’nin yeni sistemle daha da güçleneceği 

olduğunun altını çizdi ve şunları söyledi: “54 yıl bizi kapılarında beklettiler. Şimdi çekiniyorlar. 

Demokratik ve ekonomik kriterler bakımından ülkemizde mukayese edilemeyecek devletleri üye 

yaparken Türkiye’yi niye geride tuttuklarını biz çok iyi biliriz. Hep şunu derdim: Kopenhag kriterleri, 

olmadı biz Ankara kriterleriyle yola devam ederiz. İşte yarın bunun da dönüm noktası olacak. Ve hem 

Kopenhag kriterleri denilen insan hakları, özgürlükler, temel haklar-hürriyetler bunlarda da bir 

değişim, dönüşüm yapıyoruz. Ekonomide zaten Avrupa Birliği’nin şu anda büyüme ortalaması 1.8. 

Büyümede Türkiye elhamdülillah 2.9. Topunu alın, Türkiye yarışta yavaş yavaş öne çıkıyor, daha da iyi 

olacağız. Ama korkunun ecele faydası yok, bunu da bilsinler. Türkiye bu meseleyi öyle veya böyle 

çözecek.” 

“YA SİLAHLARI GÖMECEKLER, YA DA BU ÜLKEYİ TERK EDECEKLER”  

Avrupa ülkelerinin bir bölümünün Türkiye’nin terör örgütlerine karşı verdiği mücadeleden rahatsız 

olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Açtıkları hendeklere, çukurlara bu teröristleri gömmeye 

başladık ya, rahatsızlık buradan geliyor. 20 ayda yaklaşık 11 bin teröristi etkisiz hâle getirdik. Bu onları 

çok rahatsız ediyor. Ya silahları gömecekler, ya da bu ülkeyi terk edecekler. O silahlar gömülmediği 

sürece, ETA gibi yapmadıkları sürece bu ülkede onlara yaşam hakkı yok. Çok çektik, bu milleti 

parçaladılar, bu ümmeti parçaladılar, artık bunlara tahammül yok, bedelini ödeyecekler” şeklinde 

konuştu. 

Hollanda’nın Türkiye’nin bakanlarına sınır kapılarını kapattığını, bir bakanı arabanın içinde mahkûm 

ettiğini ve bu olayı protesto etmek için toplanan Türk vatandaşlarının üzerine atların ve köpeklerin 

salındığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şimdi de ‘bu işi uluslararası mahkemelere taşımayın’ 

diye de haber gönderiyorlar. Nerede adaletiniz, nerede sizin hukuk anlayışınız, nerede sizin kadın 

haklarınız? Böyle olmayacak, yaptıklarınız yanınıza kâr kalmayacak. Çünkü Avrupa’nın neresinde 

olursa olsun, dünyanın neresinde olursa olsun, benim bir vatandaşım varsa, onun hakkını sonuna kadar 

korumak görevimdir. Arayacağız, araştıracağız, ne gerekiyorsa onu yapacağız” dedi. 

“BUGÜNÜN HASTA ADAMI, AVRUPA BİRLİĞİ’DİR” 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunların artık ne bize, ne de bir başka millete 

söyleyecek sözleri kalmamıştır. Tüm itibarlarını, inandırıcılıklarını yitirmişlerdir. Biz demokrasiyi, 

insan haklarını, özgürlükleri onlar istediği için değil, kendi vatandaşımız buna layık olduğu için 

savunuyoruz. Biz demokrasiye yaklaştıkça onlar uzaklaşıyorlar. Daha da vahimi Türkiye’ye her yolu ve 

yöntemi kullanarak saldırıyorlar. Ama şu gerçeği de hep birlikte görüyoruz. Tüm saldırılara rağmen biz 

ayakta kaldıkça onların gücü, nefesi tükeniyor. Bir asır önce bunlar Osmanlı’ya ne diyorlardı? ‘Hasta 

adam.’ Bugünün hasta adamı kim biliyor musunuz? Avrupa Birliği. Ekonomisi küçülüyor, borcu artıyor, 

ticaret hacmi daralıyor. Şimdi bakın, çok enteresan, şu anda Avrupa Birliği üyesi komşumuz 

Yunanistan’a, Almanya’nın verdiği para ne biliyor musunuz borç? 400 milyar avro. Türkiye’nin böyle 

bir derdi var mı? Yok. Elhamdülillah, IMF’e borcumuz var mı? Yok. Geldik, 23 milyar dolardı, 2013’te 

bunu sıfırladık. Merkez Bankasının rezervi 27,5 milyar dolardı, şimdi elhamdülillah 106-107 milyar 

dolar. Biz yürüyoruz, biz büyüyoruz. Ekonomiyle, vizeyle, ticaretle tehdit edenler, önce dönüp 

kendilerine baksınlar. Eğer bunu yapabilirlerse, işte o zaman kimin kime ihtiyacı olduğunu daha iyi 

anlayacaklar.” 

Türkiye’nin önünde duramayacaklarını, G-20 üyesi olarak dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biri 

olan Türkiye’nin hedefinin ilk 10’da yer almak olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartallı 

vatandaşları büyük, güçlü, müreffeh ve istikrarlı Türkiye için yarın yapılacak halk oylamasında evet 

demeye davet etti. 

“TÜRKİYE’NİN KOALİSYONLU GÜNLERE GERİ DÖNMEYE TAHAMMÜLÜ YOK” 



Oylanacak Anayasa değişikliğiyle Türkiye’nin, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık makamlarının 

birleştirilerek daha etkin bir yürütme gücüne sahip olacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ana 

muhalefet partisinin yeni sistemle ilgili olarak ‘Cumhurbaşkanı meclis feshedecek’ şeklindeki iddiasının 

yalan olduğunu belirtti ve “Ama artık yalancının mumu yarın saat 5’e kadar yanacak, ondan sonra 

sönüyor” dedi. 

Türkiye’nin koalisyonlu günlere geri dönmeye artık tahammülünün olmadığını, bunu en son hiçbir 

partinin tek başına iktidar olma onayını milletten alamadığı 7 Haziran 2015 seçimlerinde tecrübe ettiğini 

kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: “Ana muhalefetin, bölücü terör 

örgütünün siyasi uzantılarını iktidara taşımak için nasıl çırpındığını unutmadık. Terör örgütlerinin 

meydanı boş bulduklarını düşünerek tüm güçleriyle ülkemizin üzerine nasıl saldırdıklarını unutmadık. 

Yatırımcıların nasıl tereddüde düştüklerini unutmadık. 15 Temmuz darbe girişimi de bu fotoğrafın bir 

parçasıdır. Bütün gerçekler ortadayken, hiçbir şey olmamış gibi yolumuza devam etmemiz mümkün 

değildir. Hani birileri şimdi böyle bir değişikliğin ne gereği vardı diyorlar ya, nasıl şimdi bu reformun 

tam zamanıdır. Aslında geri de kaldık, keşke bu sisteme 1970’li yıllarda geçip o dönemin acılarını ve 

arkasından gelen darbeyi yaşamasaydık. Keşke bu sisteme 1990’lı yıllarda geçip o ağır kayıplara maruz 

kalmasaydık. Keşke bu sisteme 2007 yılındaki Anayasa değişikliğiyle veya 2014’teki ilk seçimle birlikte 

geçebilmiş olsaydık, ama şartlar el vermedi, olmadı. Dolayısıyla şimdi tam zamanıdır; buna hazır mıyız? 

Hiç değilse 2023’e kadar olan 6 yılımızı ve sonrasını inşallah kurtarmış olacağız.” 

“TÜRKİYE BÜYÜYÜP GELİŞTİKÇE, İÇERİDE VE DIŞARIDA BİRİLERİNİN YÜREĞİ 

DARALIYOR” 

Türkiye büyüyüp geliştikçe, yeni yatırımlarla gücüne güç kattıkça içeride ve dışarıda birilerinin adeta 

yüreğinin daraldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Büyüme rakamımız, Avrupa Birliği 

ortalamasının neredeyse 2 katı. Türkiye’yi durdurmak için ne yaptılarsa olmadı, kredi derecelendirme 

kuruluşlarını devreye soktular tutmadı. Hep söyledim, bunlar siyasi dedim, hiç takmayın dedim. 

Sokakları terörize etmeye kalktılar olmadı, çukurlarla terör örgütüne yol vermeye çalıştılar, yine 

başaramadılar. DEAŞ’ı sahaya sürdüler yine olmadı. FETÖ ihanet çetesinin ordu, emniyet ve yargıdaki 

tüm militanlarını üzerime saldılar, milletimiz hiçbirine geçit vermedi. Ülkemizin güya ana muhalefet 

partisi de aynı değirmene su taşıdı, ama nafile” değerlendirmesinde bulundu. 

Konuşmasının sonunda ana muhalefet partisi yetkililerinin dillendirdiği ‘Cumhurbaşkanlığı Yönetim 

Sistemi’nde Türkiye’nin eyaletlere bölüneceği’ iddiasına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu ile 

ilgili şöyle dedi: “Bir yalan daha uydurdular biliyorsunuz, ne diyorlar? Efendim, Türkiye’yi eyaletlerle 

böleceklermiş; geç o işi, geç. Tayyip Erdoğan’ın ağzından böyle bir şey duydun mu? 14 yıldır biz 

Türkiye’yi yönetiyoruz, böyle bir şey duydun mu? Duymaz uydurur, bunlar böyle. Çünkü bunlarda iftira 

mekanizması acayip çalışıyor. Bunlarla ilgili de kaç kere bunlara açıkladık ve yalan makinesi bunları 

söylemeye devam ediyor. Çünkü bunların konuştuklarının anayasayla yakından uzaktan alakası yok. Biz 

gerçekleri anlattıkça bu yalanların balonları da birer birer söndü.” 

“Yarınımız mübarek olsun, geleceğimiz aydınlık olsun” temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan 

konuşmasını, buluşmaya katılanları tüm şehitlerin ruhu için Fatiha okumaya davet ederek tamamladı. 
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Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun İstanbul’da yaptığı basın toplantısında Anayasa Değişiklik Paketi 

ile ilgili yönelttiği 17 soru şöyle: 

1) Anayasa Değişikliğinin 2. maddesiyle yetkileri büyük ölçüde elinden alınmış TBMM’nin üye 

sayısı 600’e çıkartılmak ve en az 187 trilyonluk bir yük vatandaşın sırtına yüklenmek isteniyor. 

Neden? 

2) Anayasa Değişikliğinin 3. maddesiyle milletvekili seçilme yaşı 18’e indiriliyor. Ancak 

askerliğini yapmamış milletvekillerinin ömür boyu askerlikten muaf tutulacakları sözü 

veriliyor. Neden? 

3) Anayasa Değişikliğinin 5, 6 ve 16. maddelerine göre TBMM’nin bakanları denetleme görev 

ve yetkisi kaldırılıyor. Milletvekillerinin, meclis kürsüsünden bakanlara sözlü soru sormaları 

dahi sona erdirilmek isteniyor. Neden? 

4) Anayasa Değişikliğinin 7. maddesiyle cumhurbaşkanının tarafsızlığı ortadan kaldırılıyor. 

Tarafsız olması gereken cumhurbaşkanının, bir partinin genel başkanı da olması isteniyor. 

Neden? 

5) Anayasa Değişikliğinin 7 ve 8. maddelerine göre bir partinin genel başkanı siyaset dışı 

kalması gereken Türk Silahlı Kuvvetleri’nin de başkomutanı yapılmak isteniyor. Neden? 

6) Anayasa Değişikliğinin 7 ve 8. Maddelerinde yapılan değişiklikle, cumhurbaşkanı da olan 

bir partinin genel başkanına tek başına "Milli Güvenlik Politikalarını Belirleme" yetkisi 

veriliyor. Neden? 

7) Anayasa Değişikliğinin 8 ve 16. maddelerine göre başbakanlık ve bakanlar kurulu 

kaldırılıyor. Yetki tek adama veriliyor. Osmanlı da dahil olmak üzere Cumhuriyetin 

kuruluşundan bu yana var olan Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu’ndan vazgeçilmek isteniyor. 

Neden? 

8) Mevcut Anayasaya göre kamu atamaları kriterleri liyakat esasına göre TBMM tarafından 

belirleniyor. Anayasa Değişikliğinin 8. maddesine göre ise aynı zamanda bir siyasi partinin 

genel başkanı da olan cumhurbaşkanının, atama kriterlerini tek başına belirlemesi 

hedefleniyor. Cumhurbaşkanının tek başına hem atama kriterlerini belirlemesi hem de Genel 

Müdürleri, müsteşarları büyükelçileri, valileri, kaymakamları, emniyet müdürlerini, rektörleri, 

müftüleri ataması isteniyor. Neden? 

9) Anayasa Değişikliğinin 8. maddesine göre cumhurbaşkanın yokluğunda, seçimle gelmiş 

milli iradeyi temsil eden, aynı zamanda parti grupları arasında tarafsız olan TBMM 

Başkanının cumhurbaşkanına vekalet etmesi uygulamasından vazgeçilmek isteniyor. Neden?  

10) Anayasa Değişikliğinin 8. maddesiyle ekonomik ve sosyal konuların tamamında 

Cumhurbaşkanına kararname çıkarma yetkisi verilmek isteniyor. Örneğin kıdem tazminatı bir 

gecede sıfırlanabileceği gibi asgari ücret de dondurabilecektir. Neden?  

11) Mevcut anayasaya göre yolsuzluk yapan bakanların Yüce Divan’a sevki için 276 oy 

yeterliyken, anayasa değişikliğinin 9. maddesine göre tek adam rejiminde 400 oy şartı 

getirilmek isteniyor. Bu aşılmaz zırh neden? 

12) Anayasa Değişikliğinin 10. maddesiyle cumhurbaşkanına, TBMM’ni devre dışı  bırakarak 

istediği kadar başkan yardımcısı ve bakan atama yetkisi veriliyor. Neden? Türkiye Büyük Millet 

Meclisi’ne güvensizlik adeta anayasaya giriyor. Neden?  

13) Anayasa değişikliğinin 7, 10 ve 16. maddeleriyle cumhurbaşkanı da olan bir partinin genel 

başkanına bakanlıkların merkez ve taşra teşkilatı dahil olmak üzere merkezi idareyi tek başına, 

istediği gibi şekillendirme yetkisi verilmek isteniyor. Neden?  
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14) Anayasa Değişikliğinin 7 ve 11. maddeleriyle cumhurbaşkanı da olan bir partinin genel 

başkanına hiçbir gerekçe göstermeksizin tek başına TBMM’yi fesih etme yetkisi verilmek 

isteniyor. Atatürk’e bile verilmeyen bu yetki, tek adama verilmek isteniyor. Neden?  

15) Anayasa Değişikliğinin 7 ve 12. maddeleriyle cumhurbaşkanı da olan bir partinin genel 

başkanına tek başına olağanüstü hal ilan ederek, yayınladığı kararnamelerle ülkeyi yönetme 

yetkisi verilmek isteniyor. Bu yetkiyle 80 milyonun can ve mal güvenliği tek bir adama emanet 

ediliyor. Neden? 

16) Anayasa Değişikliğinin 7 ve 14. maddelerine göre bir partinin genel başkanına hakim tayin 

etme yetkisi ve yargıyı siyasetin kontrolüne alma fırsatı tanınmak isteniyor. Değişikliğe göre 

bir partinin genel başkanı 15 üyeli Anayasa Mahkemesi’nin 12 üyesini, Yargıtay Cumhuriyet 

Başsavcısını ve başsavcı vekilini, Danıştay üyelerinin dörte birini, Hakimler ve Savcılar Kurulu 

üyelerinin yarısını kendisi tayin edecek. Neden? 

17) Anayasa Değişikliğinin 16. maddesiyle, cumhurbaşkanı kendi uygulamalarını denetleyecek 

Devlet Denetleme Kurulu’nun bütün üyelerini kendisi a tayacak. Neden?  

‘Neden hayır’ gerekçelerimi yazmamı oğlum istedi.. Ben de 
yazdım.. 
Fehmi KORU / 15 Nisan 2017 
http://fehmikoru.com/hayir-gerekcelerimi-yazmami-oglum-istedi-ben-de-yazdim/  

 

Malum yarın 18 maddelik anayasa değişiklik 
paketini oylamak üzere sandık başına 
gideceğiz. Değişikliğe en baştan karşı çıkan 
bendenizin neden ‘Hayır’ oyu kullanacağımı 
maddeler halinde sizlerle paylaşmamı istiyor 
Ahmet… 

Bizim Ahmet (Dr. Ahmet Taha Koru) dün gece 
bana şu notu gönderdi: “Yarın sitendeki yazında 
hangi maddelerden ve gerekçelerden dolayı 
anayasa değişikliği paketine karşı olduğunu 
yazabilir misin?” 

Sitenin yöneticisi olarak da bunu benden istemeye hakkı var. 

Ancak sorun şurada: Halen yürürlükte olan ‘parlamenter sistemi’.. yeni adıyla ‘cumhurbaşkanı sistemi’ 
adı verilen, ama aslında ‘Türk tipi başkanlık sistemi’ olduğunu hepimizin bildiği farklı bir sistemle 
değiştirmeyi öngören pakete.. o paket içerisinde yer alan maddeler yüzünden karşı değilim ben… 

‘Parlamenter sistemi’ daha çok tarihi ve coğrafi sebeplerle Türkiye için daha uygun bulduğumdan sistem 
değişikliğine karşıyım. 

‘Neden hayır?’ sorusuna cevap veren yayınlar 

Turgut Özal’dan beri.. bu konu ne zaman ve hangi biçimiyle gündeme taşınsa.. sistemi değiştirmeyi 
amaçlayan tartışmaların hepsinde yapılmak istenene karşı çıktım… 

‘Bize özgü’ olduğu için de değil.. bazılarının sözünü ederken fazlasıyla iştahlandıkları ABD’deki türüne 
de.. Fransa’ya bakıp “Bizde de yarı-başkanlık sistemi olsun” diyenlere de hep karşı çıktım… 

http://fehmikoru.com/hayir-gerekcelerimi-yazmami-oglum-istedi-ben-de-yazdim/
https://i2.wp.com/fehmikoru.com/wp-content/uploads/2017/03/bayrak-sandık.jpg?fit=645,337
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Prof. Kemal Gözler ve kitabı ‘Elveda Anayasa’.. 

Oylayacağımız anayasa paketinin sağlıklı eleştirilerini merak edenler.. anayasa hukukçusu Prof. Kemal 
Gözler’in yeni çıkan ‘Elveda Anayasa’ kitabını veya Türk Anayasa Hukuku sitesinde yer alan 
makalelerini okuyabilir… 

Tek tek maddelerle ilgili eleştirileri yazsam Prof. Gözler’den daha ‘bilimsel’ bir katkı sağlayabileceğimi 
sanmıyorum. 

Konuya farklı bir açıdan bakan bir yazı, yine ‘Koru’ soyadlı birinin (henüz doktora çalışmalarının 
başında.. ekonomist.. Ömer Faruk Koru’nun) imzasıyla Ocak Medya sitesinde yayımlandı. 

Yazının bütününü okumanızı tavsiye ederim, ama can alıcı iki paragrafını buraya aktarmaktan kendimi 
alamayacağım: 

“Öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi ülkenin yarısından çoğunun desteğini alacak başka bir kişinin 
gelmesini beklemek zor. Dolayısı ile daha sonraki seçimlerde ilk turda birisinin seçilmeme ihtimali 
yüksek. Böyle bir durumda iki seçenek var, ya partiler anlaşıp bir aday üzerinde yoğunlaşacaklar, ya da 
her parti kendi adayını gösterecek. İkinci seçenekte ortalama olarak en yüksek oy alan partinin oy 
oranının yüzde otuzlarda olduğunu düşünürsek ilk turda kimse seçilemeyecek ve ikinci turda da en iyi 
ihtimalle yüzde 30 oy almış bir kişi cumhurbaşkanı olacak demektir. Örnek olarak Fransa seçimlerine 
bakalım. Şu anki cumhurbaşkanının ilk tur oy oranı ne dersiniz: %28. Peki ondan önceki cumhurbaşkanı 
Sarkozy’nin: %31. Daha önceki cumhurbaşkanlarının durumu da daha iyi değil. Böyle bir durumda 
aslında yüzde 30 oyla seçilmiş bir cumhurbaşkanı bütün hükümeti tek başına kuracak demektir. İlk 
durumda, yani partilerin bir adayda anlaştığı durumda, ilk turda yüzde 50 üstüne çıkma ihtimali var, ama 
bu durumda da kurulacak hükümetin koalisyondan farkı ne olacaktır bilmiyorum. Seçilen 
cumhurbaşkanının hükümeti kendisini destekleyen partilerden kurması gerekiyor, aksi taktirde halkı 
kandırmış olacağı için meşruiyeti de tartışmalı olacaktır. Koalisyonların bitip halkın seçtiği hükümet fikri 
çok güzel de, gerçekte bu olacak mı, soru işareti… 

Bu değişikliğin nasıl olacak da bir anda ekonomiyi uçuracağını da anlayabilmiş değilim. Yatırımcılar 
yönetim şekillerine bakmazlar, nerede yüksek getiri varsa oraya yatırım yapmak isterler. 
Cumhurbaşkanlığının bize getireceği şey belirsizliği ortadan kaldırması olabilir. Ama zaten Türkiye’de 
15 yıldır tek başına iktidar var ve hükümetin en çok vurguladığı nokta da ülkeye getirdiği istikrar. Hiç 
şüphesiz ki Türkiye bu yıllarda çok gelişti, ama şunu da kabul etmek gerekir ki, son 5 yıldır ekonomik 
olarak tıkandık. Artık istikrar tek başına yetmiyor, yanında başka şeyler gerekiyor. Dolayısı ile istikrarın 
devam edeceğini söylemek tek başına ekonominin uçması için yeterli değil.” 

Ne dersiniz? 

Meclis-i Mebusan’da (1908) mebus efendiler.. 

http://www.anayasa.gen.tr/
http://www.ocakmedya.com/ocak_yazar/2017/03/30/kimse-kizmasin-referandum-uzerine-yazdim/
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Meclis geleneğimiz köklü 

‘Parlamenter sistem’ Türkiye Cumhuriyeti kurulurken bir yerlerden ithal edilmedi. Ülkemizde 1876’dan 
beri parlamento var; birkaç kez kesintiye uğrasa bile, yaklaşık 150 yıldır Meclis’e göndereceğimiz 
vekilleri seçmek için sandık başına gidiyoruz. 

İstiklâl Savaşı’nı bizzat yürütmüş, bu sebeple hak ettiği ‘Gazi’ unvanına sahip bir Meclis bizimki… 

‘Tek adam’ diye anılan Mustafa Kemal Atatürk herhalde isteseydi ‘başkanlık sistemi’ ile yetkilerini 
pekiştirebilirdi; bunu yapmadı, yapamadı. 

Özal’dan bu yana hep konuşuldu ‘sistem değişikliği’.. ancak geniş bir kabul görmediği için konu hiçbir 
zaman ‘referandum’ safhasına gelemedi. 

Ayrıca.. ‘başkanlık sistemi’ ile yönetilen ülkelerin hem tarihi arka-planları, hem de coğrafi yapıları bizden 
çok farklıdır; sözgelimi iç-savaşlar sonrasında büyük zahmetlerle kurulabilmiş ABD.. herbiri ayrı 
bayrağa ve parlamentoya sahip 50 ayrı devletin (eyalet) birleşmesinden oluşuyor… 

Biz öyle bir ülke miyiz? 

Ahmet, sevgili oğlum, ben bu yüzden yarın ‘Hayır’ oyu kullanacağım. 

Dövüşeceğiz, insanlara kötülük yapılmasına izin 
vermeyeceğiz! 
T24 Yazarları / 15 Nisan 2017 / Hasan CEMAL 
http://t24.com.tr/yazarlar/hasan-cemal/dovusecegiz-insanlara-kotuluk-yapilmasina-izin-
vermeyecegiz,17018  

Yine bir kez değil. 

İki kez değil. 

Tam üç kez. 

Ne mi? 

Ömür boyu hapis cezası. 

Eski deyişle: 

Ağırlaştırılmış müebbet... 

Birkaç gün önce Şahin Alpay'lar için istendi. 

Şimdi de Nazlı Ilıcak'lar, Ahmet'ler, Mehmet'ler için talep edildi. 

Neden mi? 

'Darbecilik'ten... 

'Terör örgütü'yle oynaşmaktan... 

Darbe çağrışımı yapan subliminal mesajlar vermekten... 

Akıl alır gibi değil. 

Hâlâ hukuktan mı söz edeceğiz? 

Hâlâ özgürlük mü diyeceğiz? 

Hâlâ yargı bağımsızlığından mı dem vuracağız? 

Gülünç olmayın. 

Hukuk da, özgürlük de çoktan miadını doldurdu bu memlekette. 

Bağımsız yargı uçtu gitti. 

Artık herkesin gözü Saray'da... 

Yargının, yasamanın, medyanın, akademiyanın, neredeyse ülkedeki tüm güç odaklarının ipleri 
Saray'da toplanmış durumda. 

Güç odakları önce Erdoğan'ın ağzına bakıyor. 

http://t24.com.tr/yazarlar/hasan-cemal/dovusecegiz-insanlara-kotuluk-yapilmasina-izin-vermeyecegiz,17018
http://t24.com.tr/yazarlar/hasan-cemal/dovusecegiz-insanlara-kotuluk-yapilmasina-izin-vermeyecegiz,17018
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Ayrıca, bu memlekette bir Nazlı Ilıcak, bir Ahmet Altan, bir Şahin Alpay, bir Mehmet Altan ve daha 
niceleri 'darbecilik'le, 'teröristlik'le suçlanabiliyorsa, artık sözün bittiği yerdeyiz demektir. 

 

'Darbecilik'le suçlanan Mehmet Altan, Ahmet 
Altan ve Nazlı Ilıcak için üçer kez ömür boyu hapis 
cezası isteniyor 

Hâlâ yargı bağımsızlığından mı dem vuracağız? Gülünç olmayın 

Ama unutmayın! 

Yarın sandıktan bir de evet çıkarsa, bütün bunların üstüne tüy dikilecektir. 

Erdoğan darbesi derinleşme yolunda ilerleyecek, Türkiye'nin önünde bilinmezlerle dolu bir kaos 
dönemi açılacaktır. 

Bu arada kayda geçireyim. 

Nazlı'yı da, Ahmet'i de, Şahin'i de, Mehmet'i de çok özledim. 

Sürgündekileri de... 

Yalnız hapistekiler değil,  sürgündeki dostlar da her geçen gün çoğalıyor çünkü... 

Cengo İsveç'te... 

Yavuz Fransa'da... 

Cengiz Yunanistan'da... 

Can Almanya'da... 

Ergun Kanada'da... 

Eyüp İngiltere'de... 

Celal, Ragıp Belçika'da... 

Adı şimdi aklıma gelmeyen daha niceleri... 

Sohbetlerimizi arıyorum. 

Kavgalarımızı özlüyorum. 

Telefonlardaki durum değerlendirmeleri burnumda tütüyor. 

O klasik "ne olacak bu memleketin hali"yle ilgili sıcak tartışmalar gözümün önünden gitmiyor. 

Ama artık yoksunuz. 

Kiminiz hapiste... 

Kiminiz sürgünde... 

Ayıp Allah için... 

Tesbih taneleri gibi dağıldık gittik. 

Dostlar, etrafım gitgide tenhalaşıyor. 

Ve içim daralıyor. 

Elimden ne gelebilir ki, oturup yazmaktan başka?.. 

Murat Belge'nin dediği gibi: 

Yazacağız, nokta. 

Yazıyorum da... 

Eee?.. 

Yazıyorum da n'oluyor?.. 
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En sevdiğim insanlar hakkında bir değil, iki değil, tam üç defa ömürboyu hapis isteniyor. 

En sevdiğim insanlar, 'darbecilik'le, 'teröristlik'le, 'subliminal mesaj' vermekle suçlanıyor. 

Yuh olsun! 

Tahammül etmek gittikçe zorlaşıyor. 

 

Hakkında üçer kez ömür boyu hapis cezası 
istenen gazeteci Şahin Alpay 259 gündür tutuklu 

Tesbih taneleri gibi dağıldık gittik. Dostlar, etrafım 
gitgide tenhalaşıyor 

Ahmet Altan'ın 2009'da Leibzig Özgürlük ve 
Medya'nın Geleceği Ödülü'nü alırken yaptığı 
konuşmadan bazı bölümleri köşeme alıyorum. 

Kant, “Ben yıldızlara ve iyiliğe şaşarım” demiştir. 
İyilik, gerçekten de şaşırtıcıdır. Doğanın canlılara yüklediği 
bencilliğe ve vahşete aykırıdır 
çünkü. 
Tarih, mantıklı kötülüklerle, 
mantıksız iyiliklerin dövüşüne 
şahit olmuştur her zaman. 
Bu savaş hâlâ sürüyor. 
Kötülüklerin ve vahşetin büyük gücüne, iktidarına, parasına, 
silahına karşı, vicdanın ve 
iyiliğin kararlılığı, cesareti, 
inatçılığı baş kaldırırken, b 
vicdan büyük düşmanlar 
kazanıyor. 
Bu ödül, o düşmanlara karşı 
yalnız olmadığımızı, 
yeryüzünün her tarafında 
vicdan sahiplerinin birbirine 
destek olduğunu, sesini 
yükselttiğini, kuvvetli bir 
dayanışma içine girdiğini 
gösteriyor. 
Biz burada, bütün mantıksızlığımız ve bütün vicdanımızla, dünyadaki kötülüklere meydan 
okuyoruz. 
Onlara, bu ödülü benden çok daha fazla hak eden Milyus ve Saviola gibi,  
“Biz gerilemeyeceğiz, biz 
dövüşeceğiz, biz insanlara 
kötülükler yapılmasına izin 
vermeyeceğiz” diyoruz. 

Evet öyle sevgili Ahmet; 

Demokrasi için dövüşmeye devam, gerilemek yok. 

Bunun bir adımı da, pazar günü sandık başı yapıp HAYIR demekten geçiyor… 

17 Nisan sabahı büyük ufka bakış 
TAKVİM / 15 Nisan 2017 / Bülent ERANDAÇ 
http://www.takvim.com.tr/yazarlar/erandac/2017/04/15/17-nisan-sabahi-buyuk-ufka-bakis 

Büyük Türk Milleti, kararını verdi, 17 Nisan sabahına hazır. Büyük Millet geriye bakmaz. 10 bin yıldan 
beri hep ileriye gitti. Hep büyüme kararı verdi. Hep lider ülke olmak için savaşları kazanmaya azmetti. 

Yine tarihi bir kavşakta gerçekleşecek halk oylamasının öncesinde, Anadolu'dan yükselen bir ses var. 
Büyük Türk Milletinin güçlü sesi diyor ki: 

http://www.takvim.com.tr/yazarlar/erandac/2017/04/15/17-nisan-sabahi-buyuk-ufka-bakis


 

Medya’dan Son Alıntılar 15 Nisan 2017….10 

 

Aynı yoldan geçmişiz biz. Aynı sudan içmişiz biz. Yazımız bir kışımız bir. 

Aynı dağın yeliyiz biz. Şarkılar bir türküler bir. Hep beraber söyleriz biz. Halaylar bir horonlar bir. Aynı 
sazın teliyiz biz. Gönüller bir dualar bir. 

Bir Allahın kuluyuz biz. Has bahçemiz yurdumuzdur. Aynı bağın gülüyüz biz.. 

BÜYÜK TÜRKİYE olmak için, hep beraber "EVET" diyelim kararında olan 80 milyonun sesidir bu. 

Yüzyılların derinliğinden geliyor. 

Geleceğe sesleniyor... 

Büyük Türk Milletinin tarihi yürüyüşü sadece bugün yaşayanlar için değil, yarının 100 milyonluk 
Türkiyesi'nin, 150 milyonluk Türkiye'sinin ayak seslerinde yankı buluyor. EVET'lere HAYIR'cı 
kardeşlerimiz de katılırsa küresel oyunculuğumuzu ve lider ülke olma kararlılığımızı tescillemiş 
olacağız. HEDEF 21'inci Yüzyıl'da DÜNYA DEVLETİ olmak. BİZ BİRLİKTE TÜRKİYEYİZ. 

Şimdi hep beraber düşünelim... 

16 Nisan gecesi, 20'nci Yüzyıl parantezini kapatacağız. 

100 yıllık geçmişe bakarsak, Geçen Yüzyıla (20'nci) Sultan Abdülhamit ve Atatürk damgasını vurmuştu. 
İçinde yaşadığımız (21'inci) Yüzyıla, Yeni Türkiye lideri Tayyip Erdoğan damga vuracak. 

Çünkü DEVLET-İ EBED MÜDDET. 

Merkezinde Türkiye’mizin bulunduğu, 21'inci Yüzyıl yürüyüşü şudur. 

20'nci Yüzyıl "Savaş ve Acı Yüzyılı" idi. Haçlı Batının, büyük hedefi OSMANLI İMPARATORLUĞU 
oldu. 

Türk/Osmanlı imparatorluğunu cetvellerle parçaladılar, 5 milyon kilometre kareden 780 bin 
kilometrekareye küçültüldük. 

İngiliz/Fransız SYKES-PICOT ile Ortadoğu'yu paramparça ettiler. Mezopotamya'nın kadim insanları 
Türkler, Kürtler, Arap kardeşliğini köreltmeye kalktılar. 

İstiklal Savaşı, Büyük Türk milletinin Mustafa Kemal paşa komutasında, Haçlı Zihniyetine attığımız 
tokattı. 

Yakın tarihlere kadar, askeri ve bürokratik oligarşinin dümenleriyle, Batı'nın gözüne bakan zihniyete,16 
Nisan gecesi yine tarihi bir tokat atarak, geleceğe yürüyeceğiz. 

Emperyalist Batı'nın (Amerika, İngiltere, Rusya, Almanya, Fransa) 21'inci Yüzyıl'ın derin planlarını 
paçavraya çevirmenin gücünü, 80 Milyonun EVET’lerinden alacak bir Türkiye'yi, 17 Nisan sabahından 
itibaren kimse durduramayacaktır. 

Osmanlı İmparatorluğu'nu parçalayan Haçlıların, 100 yıl sonra ikincilerini kurguladıkları planlarını, 80 
milyonun ortak sesi paçavraya çevirecektir. 

Müslümanlığın yıkılmayan tek kalesi Türkiye’mizin, Türk-İslam medeniyetini zayıflatmak, bölmek için 
saldıranları "BİZ HEP BİRLİKTE TÜRKİYEYİZ" diyen ses durduracaktır. Yüzümüze baka baka kumpas 
kuranlara, tezgahlarda dokumaya kalkanlara, kuklalarıyla nefessiz hale getirmek için şeytani planlar 
hazırlayanlara, 17 Nisan sabahı kalpleri aynı şekilde atan 80 milyon gerçekleri hatırlatacaktır. 

2 milyarlık toplam nüfusu ile İslam Coğrafyasında "Birleşme-Beraber olma-ortak hareket etme" 
gücümüze 17 Nisan sabahı güç katacaktır. 

SONUÇ: EVET... 17 Nisan sabahı, ikinci Kurtuluş Savaşı'nı kazanmış Büyük Türk Milleti, özgüvenle, 
21'inci Yüzyıl'da "Dünya Devleti" olma kararını göstermiş olacaktır. "Dünya Devleti Olmak" 
başkalarına özenen değil, özenilen bir ülke olmaktır. Tarihini ve kültürünü paylaştığı GÖNÜL 
COĞRAFYASIYLA dostluk kardeşlik ilişkilerini geliştirmektir. 

Tarihsel birikimiyle, kültürel zenginlikleriyle, demokrasisiyle, ekonomisiyle, insan sevgisinden ve sosyal 
adaletten kaynaklanmış çağdaşlığıyla, dünyanın çekim merkezlerinden biri olmak demektir. Yeni 
Dünya, Yeni Türkiye gerçeği karşımızda... Dünyaya yeni şekil vermeye kalkan, devletleri parçalamaya, 
birçok şehir devletleri kurmaya teşebbüs eden Haçlı zihniyetini titretecek, 17 Nisan sabahının "BİZ HEP 
BİRLİKTE TÜRKİYEYİZ" diyen 80 milyonun sesini duymak için sabırsızlanıyoruz.  
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Bahçeli ne yapmaya çalışıyor 
KARAR / 15.04.2017 http://www.karar.com/yazarlar/ibrahim-kiras/bahceli-ne-yapmaya-calisiyor-3779  

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin referanduma iki gün kala yaptığı “eyalet” çıkışı bu sürecin en başından 
beri sürekli sorulan ama bir türlü cevaplanamayan o soruyu bir kere daha gündeme getirdi: Bahçeli ne 
yapmaya çalışıyor? 

Önceki akşama kadar Bahçeli’nin Türkiye’yi bugünkü referandum sürecine sokan kritik kararının 
gerekçesi merak ediliyordu; şimdi referanduma saatler kalmışken merak edilen ise MHP liderinin son 
düzlükte eyalet meselesini neden gündeme getirdiği sorusunun cevabı. 

 

Biliyorsunuz, MHP lideri önceki akşam bir TV yayını 
sırasında 16 Nisan’dan sonra eyalet sisteminin 
gündeme gelebileceğine ilişkin açıklamalar yapan 
cumhurbaşkanlığı danışmanlarına tepki göstermiş 
ve “Cumhurbaşkanı da buna ses çıkartmıyor, 
kabulleniyor ise o zaman 2 gün içinde eyalet 
sistemine karşı olan, üniter yapıda düşüncesi 
olan Ülkücülerin kararı ne olabilir?” diye 
konuşmuştu. 

Referanduma iki gün kala yapılan bu açıklamanın evet oylarını çoğaltmaya yaramayacağı ortada 
olduğuna göre Bahçeli’nin amacı neydi? 

Gördüğüm kadarıyla, hemen herkesin aklına gelen ilk gelen ihtimal 16 Nisan akşamında evet bloğunu 
memnun edecek bir sonucun çıkmayacağının anlaşılması üzerine Bahçeli’nin bir manevraya girişmiş 
olması. Yani, çıkacak “hayır” sonucunun sorumluluğundan kurtulma manevrası…  

Bu senaryoya göre, 16 Nisan akşamı veya 17 Nisan sabahı “Anayasa değişikliğini milletimiz 
onaylamadı; çünkü Erdoğan’ın danışmanlarının dile getirdiği eyalet konusu MHP tabanının evet 
oyu vermesini imkânsız hale getirdi” diyebilecek Bahçeli ve hatta belki şunu da ekleyebilecek: 
“Zaten ben de referanduma iki gün kala yaptığım açıklamada Ülkücüleri serbest bırakmıştım.”  

Yani böylece MHP tabanını evet demeye ikna edememiş olması Bahçeli’nin kusuru olmaktan çıkacak. 

*** 

Yukarıdaki senaryo referandum sandığından “hayır” sonucunun çıkacağından emin olanların akla 
yatkın buldukları izah tarzını yansıtıyor. Ancak böyle bir sonuç beklemeyenler için çok anlamlı değil bu 
senaryo. Çünkü Bahçeli’nin kendi siyasi geleceğini garanti altına almasa bile hiç değilse makamını 
belirsiz bir süreliğine de olsa koruma imkânı sağlayacağı düşünülen evet sonucunun çıkmasını 
zorlaştıracak bir adım atması nedense makul bulunmuyor. 

Referandumdan evet sonucunun çıkacağından emin olanlar açısından bu durumda -birtakım komplo 
teorilerini dışarıda bırakacak olursak- geriye kalan tek ihtimal Bahçeli’nin yaptığının siyasi manevra 
olmayıp millî hislerin doğurduğu samimi ve vicdani bir tepki olduğudur. Elbette sayın Bahçeli’nin milli 
hislerinden ve milli konulardaki hassasiyetlerinden kimsenin şüphesi olamaz ama kendisinin 
referandum gününe topu topu iki gün kala tartışmaya açtığı bu konunun ''bugünün gündemi olmadığı'', 
milli hassasiyete sahip kesimlerde aylardır tartışılmakta olduğu bilinince ister istemez milliyetçi kimliğini 
zaten bildiğimiz MHP liderinin “siyasetçi kimliği” de hatırlanıyor.  

Konu hakkındaki akıl yürütmemiz bu noktaya geldiğinde ise ister istemez yeniden en baştaki ihtimale 
geri dönüyoruz ve Bahçeli’nin hepimizi şaşırtan tutum değişikliğini 16 Nisan referandumundan arzu 
edilen sonucun çıkmayacağının anlaşılmasına bağlamanın daha mantığa uygun bir seçenek olduğunu 
görüyoruz. 

Haddizatında referandumdan evet sonucunun çıkması bana da kolay görünmüyor. Çünkü sadece MHP 
tabanında değil, AK Parti tabanında da getirilmek istenen değişiklik konusunda tereddüt ve itirazlar 
olduğu ortada. Doğrusu, birden fazla gerekçe dolayısıyla yarın akşam sandıklardan 7 Haziran 2015 
seçimindekine benzer bir sonuç çıkması güçlü bir ihtimal olarak görünüyor. 

*** 

Eyalet meselesine dönecek olursak… Bu konudaki tartışma abartılı bir retorikle yürütülüyor ve 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın veya AK Parti hükümetinin bu doğrultuda bir arzusu ve bir planı 
olabileceğini düşünmek için aşırı paranoyak olmak lazım. Ben Erdoğan’ın samimi olarak üniter yapıdan 

http://www.karar.com/yazarlar/ibrahim-kiras/bahceli-ne-yapmaya-calisiyor-3779
http://www.karar.com/referandum-2017-haberleri
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yana olduğuna inanıyorum. Zaten getirilmek istenen yönetim değişikliği şimdikinden daha merkeziyetçi 
bir model öngörüyor. Ancak problem de burada zaten…  

Zira, propaganda gürültüsü içinde objektif bir değerlendirmeye pek konu olmadı ama Başkanlık 
sisteminin üniter yapı içinde sürdürülebilmesi çok zor. Haddizatında başkanlık modeli daha ziyade 
üniter olmayan yapıların ihtiyaçlarına cevap olarak teşekkül etmiş bir sistem. Ama tabii ki üniter yapıdaki 
devletlerin de Başkanlık sistemiyle yönetilmesi en azından teorik olarak mümkün. Ne var ki bizim yarınki 
referandumda oylayacağımız model önerisinde bulunmayan bazı asetler gerekiyor bunun için. Güçlü 
bir meclis en başta. Bizim üzerinde tartıştığımız model ise sadece güçlü bir merkeziyetçilik getiriyor ve 
bunu da kurumlar üzerinden değil aşırı yetkilerle donatılmış bir kişi üzerinden inşa ediyor. 

Diğer yandan, tarihteki tecrübeler de gösteriyor ki yönetimde aşırı merkeziyetçiliğin belirli bir aşamadan 
itibaren adem-i merkeziyet üretmesi mukadder. Dolayısıyla önerilen sistemde üniter yapının 
sürdürülmesinin bazı zorluklarla karşılaşabileceğini düşünenleri peşinen paranoyak saymak veya bu 
meseleyi yalnızca “hayır propagandası”nın bir cüzü olarak telakki etmek haksızlık olabilir. 

*** 

Peki, Bahçeli haklı mı burada? Buna karar verebilmek için şu realiteyi akılda tutmak gerekir: Bu konu 
aylardır konuşulan bir konu. İlk defa bugün gündeme gelmiş değil ki Bahçeli’nin buna tepki göstermesini 
doğal karşılayalım. İkincisi, MHP liderinin meclisteki oylamada evet dediği ve referandumda da evet 
diyeceğini açıkladığı metin değişmiş değil. Referandumdan üç gün öncesine kadar bir problem 
görmediği, dahası Türkiye’nin önünü açacağını düşündüğü öneriyi halkın önüne getirilmiş olan metin 
üzerinden değil, Cumhurbaşkanı danışmanlarının -aslında yeni de olmayan- bazı ifadelerinden dolayı 
reddetme noktasına gelmesi anlaşılır değil. 

Her halükârda MHP lideri Bahçeli’nin bu son çıkışında haklılık veya tutarlılıktan ziyade sandıklardan 
evet sonucunun çıkamayacağına ilişkin bir öngörüyle yapılmaya çalışılan bir siyasi manevranın izi 
görülüyor. 

'Evet' ile direnişten yükselişe 
MİLAT / 15.04.2017 / Prof. Dr. Cevdet ERDÖL  
http://www.milatgazetesi.com/evet-ile-direnisten-yukselise-makale-111305 

Cumhurbaşkanlığı forsunu hepimiz biliriz. Ortasında sekiz uzun, 8 kısa ışığı bulunan sarı bir güneş ve 
onu çevreleyen 16 sarı yıldız bulunmaktadır. Forsta bulunan 16 yıldız, tarihteki 16 büyük Türk 
imparatorluğunu, ortadaki güneş ise Türkiye Cumhuriyeti'ni simgeler. 

Tarih boyunca 16 devlet kurup bununla övünürken bu devletlerin yıkılmasından ve dağılma 
nedenlerinden pek bahsetmeyiz. 

Son devletimiz olan Türkiye Cumhuriyeti ise pazar günü yapılacak referandum ile tarihi bir kararın 
eşiğindedir. Ya 15 yıldır Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ile şahlanan ve büyüyen 
Türkiye yoluna daha da güçlü bir şekilde devam edecek ya da mevcut darbe anayasası ve parlamenter 
sistemin hantallığı ile ayakta kalma mücadelesi verecektir. 

Yine 2007 yılında yapılan halk oylaması ile Türk halkı Cumhurbaşkanlığı seçimini vesayet odaklarının 
elinden alıp halkın seçmesi yönünde karar vermişti. Ve aslında 16 Nisan'ın ilk adımları da o yıllarda 
atılmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamı halk tarafından seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan Recep 
Tayyip Erdoğan ile birlikte halka mâl olan bir makam haline gelmiştir. Geçmişte halk içerisinde görmeye 
alışkın olmadığımız Cumhurbaşkanlarının aksine tıpkı Belediye Başkanlığı ve Başbakanlığı 
dönemlerinde olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımız halktan kopmamış, makamına kapanmamıştır. 

Mevcut hükümetin iktidara geldiği 2002 yılından bugüne kadar sergilediği kalkınma ve yeniden inşa 
dönemleri yine Cumhurbaşkanımızın üstün siyasi liderliği ile sağlanabilmiştir. Bu anlamda ülkemizin 
yalnızca son 15 yılını izleyen ve bilenler için mevcut yönetim sistemimiz olan parlamenter yapı yanıltıcı 
olabilir. 

15 yıldır yaşanan istikrar ve güven ortamı halkımızın teveccühleri ile işbaşına gelen kadroların halktan 
aldıkları desteğin hakkını vererek güçlü siyasi liderlikle başarılı olması parlamenter sistemin bir sonucu 
değildir. AK Parti'nin her geçen gün artan güçlü halk desteğine rağmen yaşadığı tüm olumsuzluklar 
mevcut yönetim sistemin bu ülkeyi yönetmek için yetersiz kaldığını ortaya koymaktadır. 

http://www.milatgazetesi.com/evet-ile-direnisten-yukselise-makale-111305
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Ülkemizin son 15 yılına baktığımız zaman eğitimden sağlığa, alt yapı ve üst yapı yatırımlarından, köprü 
ve otoyollara kadar ortaya konulan bütün hizmetler, Cumhuriyet tarihimizde yapılan yatırımlar ile kıyas 
edilemeyecek oranda artış göstermiştir. 

• Mersin, Yozgat, Isparta ve büyük çoğunluğunun yapımı devam eden otel konforunda dev şehir 
hastaneleri... 

• Yapımları tamamlanan Marmaray ve Avrasya Tünelleri... 

• Yapımı tamamlanan Yavuz Sultan Selim ve Osman Gazi Köprüleri... 

• Temel atma töreni gerçekleşen Çanakkale 1915 Köprüsü... 

• Yapımı devam eden ve dünyanın, özelliklede Avrupa'nın yakından takip ettiği 3. Havalimanı 
ülkemizin son dönem prestij projeleri olmuştur. 

Yapılan büyük yatırımlar güçlü bir Türkiye'yi işarete ederken, ülkemizdeki vesayet odakları, terör 
örgütleri ve Batı ise bu gelişmeleri yakından ve endişe ile takip etmektedir. Ortaya koydukları 
saldırganlıklar İsviçre Parlamentosunun önüne astıkları pankart ile zirveye ulaşmış ve Türkiye 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şakağına silah dayayarak “Erdoğan'ı öldür! 
”söylemine kadar varmıştır. 

Yaşananlar göstermiştir ki 16 Nisan sadece ülkemizin bekâ seçimi olmayacaktır. Türkiye’nin 
yükselişinin sekteye uğramasını ümit eden ve bin yıllık geçmişin intikamını almaya hazırlanan ikiyüzlü 
Batı ve onun işbirlikçileri PKK-FETÖ ellerini ovuşturarak sonucun “hayır” çıkmasını beklemektedir. 

Bunun yanında yönünü Türkiye'ye dönmüş dünyanın mazlum ve Müslüman coğrafyalar ise sonucun 
“EVET” çıkmasını en az bizim kadar istemektedir. 

Ziyaretime gelen Somali'li akademisyen dostumuzun “bu referandum sadece Türkiye'nin değil, 
bizim kaderimiz içinde belirleyici olacaktır” sözü durumu özetlemektedir. 

Yine Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın okulumuzda gençlerle yaptığı söyleşide söz 
alarak “Türkiye sizi sadece Cumhurbaşkanı olarak görebilir ama biz sizi dünya lideri olarak görüyoruz” 
diyen Senegalli Tıp Fakültesi öğrencisi Muhammed Niang'ın sözleri, 16 Nisan'nın ruhunu ve sonucunu 
anlamamız için önemi bir tespit olmuştur. 

16 Nisan'da sandığa gittiğimizde düşünmemiz ve unutmamamız gereken tek şey, vereceğimiz oyun 
kimleri sevindirip kimleri üzeceği gerçeğidir. 

Gelin bu 16 Nisan'da yönünü bize dönmüş ve duası “EVET” olanların çağrılarını karşılıksız 
bırakmayalım. 

Gelin bu 16 Nisan'da tüm güçleri ile üzerimize gelen şer odaklarının planlarını tıpkı 15 Temmuz'da 
olduğu gibi bir “EVET” ile yerle yeksan edelim. 

Gelin 15 Temmuz'daki direnişi, 16 Nisan'da yükseliş ile şahlandıralım 

Evet veya Hayır sadece siyasî değil ahlakî bir tercihtir 
T24 Yazarlar / 15 Nisan 2017 / Oya BAYDAR 
http://t24.com.tr/yazarlar/oya-baydar/evet-veya-hayir-sadece-siyasi-degil-ahlaki-bir-tercihtir,17023 

Yarınki “sözde” referandumun bir anayasa oylamasından ibaret olduğunu, sandık başına gidip siyasî 
bir tercih yapacağımızı sanıyorsanız, yanılıyorsunuz. Referandumun da, tercihimizin de önemini hiç 
küçümsemiyorum. Hayır oyu kullanmanın günümüzü ve geleceğimizi karartacak gelişmelere hayır 
demek olduğunu biliyorum. Ancak, referandumda “bu ülke nasıl yönetilecek” sorusunu aşan çok 
daha ürkütücü bir gidişata evet veya hayır diyeceğimizin altını çizmek istiyorum. 

Aslında yarın, toplumumuzdaki ahlaki çöküşe, ilkellik değil iğrençlik düzeyindeki psikolojik iklime, 
yalanın, kötücüllüğün, çıkarcılığın, muhbirliğin prim yaptığı, katilin kahraman, hırsızın vatansever 
sayılabildiği bir anlayışa, ağzı köpürerek idam diye haykıran, hainler mezarlığı öneren psikopat 
zihniyetin egemenliğine; kin, nefret ve ayrımcılığın vicdanları köreltmesine evet veya hayır diyeceğiz. 
Siyasî tercih kadar, hatta daha fazla, insanımızı kötücülleştiren, düzeysizleştiren, çürüten bir zihniyeti 
oylayacağız. 

Yarın neyi oylayacağız? 

http://t24.com.tr/yazarlar/oya-baydar/evet-veya-hayir-sadece-siyasi-degil-ahlaki-bir-tercihtir,17023
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Anayasalar, yasalar, iktidarlar, şahıslar gün gelir değişir, siyasî altüstlükler bir süre sonra durulur, taşlar 
yerini bulur; toplumun vicdanî, insanî, ahlâki çöküşünün onarımı ise nesiller alır. Yarın, 
“Hayırcıların karıları, kızları ganimet olarak evetçilere helaldir” diyebilen, üstelik de bir kesim tarafından 
alkışlanan aşağılık zihniyeti kabul edip etmeyeceğimizi oylayacağız. Televizyon ekranlarında, gazete 
köşelerinde her çeşit yalanla, iftirayla, gücünü nereden aldığı belirsiz (aslında belli) bir cüret ve 
saldırganlıkla muhaliflere “gebertilecekler” diyebilen, yargıçlara emir verip kestiği cezaları onlara 
onaylatan tehlikeli küçük adamların çevreye yaydıkları pis kokuları oylayacağız. Despota boyun eğmeyi 
Allah’ın emri diye yutturmaya çalışan ahir zaman Rasputin’lerini, düzenbaz dinbazları oylayacağız. 
Hainler mezarlığı misali dine, akla, insanî değerlere, vicdana aykırı utanç verici önerilerin ardındaki 
pespaye zihniyeti oylayacağız. Kadını mal sayan, her türlü aşağılamayı reva gören görgüsüz, arsız para 
babalarının makbul işadamı sayılmasını oylayacağız. Şehirlerin yerle yeksan olmasını, gençlerin, 
kadınların, muhaliflerin yok edilmesini, yüzbinlerce kişinin sorgusuz sualsiz hürriyetinden, işinden, 
aşından mahrum bırakılmasını oylayacağız. Tekraren ve kısaca: ahlaksız, vicdansız, insansız bir 
zihniyetin ülkemize hükümdar olmasını; toplumumuzu, insanımızı kötücülleştiren, 
lumpenleştiren, vicdansızlaştıran, çağından uzaklaştıran, mânen alçaltan zihniyeti oylayacağız.  

Evet oyu, onların toplumu her bakımdan daha da aşağılara çekmelerini onayladığımız anlamına 
gelecek. Hayır oyu, bu gidişata karşı durduğumuzu, ahlakımızı, özgürlüğümüzü, insanlığımızı, 
vicdanımızı korumaya kararlı olduğumuzu gösterecek. 

İstediğiniz kadar bağırın, halk hayır diyor 

Anayasa referandumu aslında çoktan sonuçlandı. Bir takım aymazlar, bu düzenin muktedirlerine çıkar 
ya da korku bağlarıyla bağlı yandaşlar, kendilerini sürü sayanların savaş naralarıyla sarhoş olmuş 
zavallı kalabalıklar dışında kalan herkes, halkın büyük çoğunluğu, bu anayasaya kalben ve ruhen hayır 
diyor. Sandıktan çıkacak hayır’ın hokus pokusla evet’e çevrilebileceğini, iktidarın bu tıynette olduğunu 
biliyoruz. Kampanya boyunca gördük: ülke yerelinde ve genelinde uygulanan baskıları, tehditleri, 
hayırcılara saldırıları, yıldırmaları, benzeri görülmemiş adaletsizlikleri yaşadık. Bizim aklımıza 
hayalimize gelmeyecek son dakika oyunlarına da hazırız. Ama halkın oyu kesinlikle hayırdır. 

Referandumun sonucu evet de olsa, hayır da bu iktidar artık çökmeye mahkûm. Tek adamlık da 
faşizan baskılar da kaçınılmaz çöküşü hızlandırmaktan başka işe yaramayacak. Bunu kendileri de 
biliyorlar, cinnete varan saldırganlıklarının nedeni de bu zaten. 

Siyasî açıdan baktığımızda, evet’in anlamı: bugün OHAL altında yaşadığımız hukuksuzluğun, 
adaletsizliğin, keyfîliğin, toplumu sindiren korkunun, geleceksizliğin, içte ve dışta savaş halinin 
anayasallaşıp meşrulaşmasıdır. Sonucun hayır olması halinde ise, Recep Tayyip Erdoğan’da 
somutlaşan iktidar gücü, mevcut durumu OHAL’le bu halle sürdürmeye çalışacak ancak halktan okkalı 
bir tokat yemiş olacaktır. Tokadın etkisiyle bir süre daha da pervasızlaşacak olsa da, hayır sonucu 
muhalefet güçlerine durum değerlendirmesi yapma, güç toparlama, dağılıp yeniden dizilme olanağı 
sağlayacağı gibi, iktidar kesiminde kargaşa, dağılma, iç hesaplaşma hızlanacak, büyü bozulacak, 
karizma çizilecek, yaratılmış sahte kurtarıcı imajı silinecektir. 

Yarın meselemiz tek adam rejimine yol açacak bir anayasa dayatmasına engel olmaktan ibaret 
değildir. Toplumu, insanı kullaştıran, ayrıştıran, kötücülleştiren, vicdansızlaştıran bir zihniyete 
hayır demek için gideceğiz sandık başına. 

17 Nisan’da yeni bir güne uyanacağız. Sonuç evet de olsa hayır da, toplumun bu menfur zihniyete 
teslim olmaması için; barış, demokrasi, insan hakları, özgürlük, adalet paydalarında ortaklaşan en geniş 
muhalefet güçlerinin vakit geçirmeden birleşmelerinden başka çaremiz yok. Bu birliğe götüren ilk 
adım 12 Eylül askerî darbe anayasasına da 16 Nisan sivil darbe anayasasına da hayır diyerek 
eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik bir anayasa inşaı için hemen çalışmaya başlamak olabilir. 

‘Evet’ çıkarsa ülkeyi terk etmeyi düşünenlere.. 
YENİŞAFAK / 15 Nisan 2017 / Ali SAYDAM 
http://www.yenisafak.com/yazarlar/alisaydam/evet-cikarsa-ulkeyi-terk-etmeyi-dusunenlere-2037347 

Bir kısmı zaten gitti. Kanada'ya, ABD'ye, İngiltere'ye, Avustralya'ya savruldular. Bunların benzerleri ya 
da başka bir deyişle 'ecdatları'; Birinci Dünya Savaşı, ya da Millî Mücadele yıllarında terk etmişlerdi 
vatanı. Arkalarından üzülmeyip bilakis arkadaşları desteklemekte yarar var. Kalsalar hem kendilerini 

http://www.yenisafak.com/yazarlar/alisaydam/evet-cikarsa-ulkeyi-terk-etmeyi-dusunenlere-2037347
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hem de kımıl zararlıları gibi etrafındakileri sürekli mutazarrır edeceklerdi. Sürekli müşteki halleri, neyin 
nasıl olmayacağını anlatmaları kadar insanın içini kıyan, enerjisini alan başka ne olabilir ki? 

Öte yandan 'Hayır çıkarsa memleketi terk ederim' diyen bir tek kişiye dahi rastlamadım.  

• Asker – Sivil – Aydın sultasının iktidarı devam edecek diye;  

• Memleket yararına alınacak ileri kararlar, hiçbir vizyonu olmayan tutucu bürokrat anlayışlı atalet 
erbabı tarafından bir süre daha engellenebilecekmiş diye; 

• Siyasi parti gibi çalışan STK'lar, yabancı vakıfların da desteği ile açtıkları 'yürütmeyi durdurma 
kararlarından' olumlu sonuçlar alıp, pek çok yatırımı durduracak, yatırımcıları caydıracakmış 
diye; 

• Sözümona yasa yapma görevi ile teçhiz edilmiş Meclis, sadece hükümetin getirdiği yasa 
taslaklarını 'parmak demokrasisi ile' çıkartırken, saçma sapan engelleme itiş kakışlarıyla 
uğraşmaya devam edecekmiş diye; 

• Sistem değişirse devlet içindeki saltanatlarının biteceğini bilen bürokratik oligarşinin iktidarı, 
Türkiye'de önü tıkanmış üretici güçlerin bir süre daha boğazını sıkacakmış diye; 

Bütün bunlar ve benzerleri yüzünden ülkeden kaçmayı düşünen bir tek vatan evladına rastlamadım… 

Çünkü onlar güneşin balçıkla sıvanmayacağına; hakikatin elbet bir gün gereğini yerine getireceğine 
inanıyorlar. Bu durum, yarın tecelli edecektir büyük olasılıkla; ya da değişim bir başka Pazar'a kalabilir. 
Olsun. Ama mutlaka ki; Türkiye, millî bağımsızlığın ve ülkenin üretici güçlerinin geleceğinin güvence 
altına alınması konusunda gereken adımı atacaktır.  

Batı basını destekli Hayır cephesinde öyle bir noktaya gelinmiş ki; söyleyecek söz bulmak zor. Bir iki 
CHP'liden duymuştum. “Kılıçdaroğlu hiç konuşmasa Hayır oyları daha çok artardı” diyorlardı. Bence 
Kemal beyin yanına Sayın Baykal'ı da eklemekte bir sakınca yok.  

Bir CHP klasiği haline gelmiş skandal açıklamalardan sonuncusu da Baykal'a ait. 'Hayır' çıkarsa 
düşmanı denize dökmüş gibi sevineceğini söyleyen CHP Milletvekili Deniz Baykal, son olarak 'kota 
getirelim' teklifinde bulunmuş. Neymiş efendim? Yüzde 50 artı 1 yetmezmiş… Anayasa değişikliğinin 
asgari yüzde 70 civarında bir oyla geçmesi lazımmış… 

Cumhurbaşkanı kendine 500 yardımcı alacak, seyahate giderken eşini yetkilendirecek, tüm muhtarları 
bir gecede azledecek, isterse bütün restoranları kapatacak, 18 yaşında milletvekili seçilenler 23 yaşında 
emekli olacaklar, gibi yalan dolan dolu tezviratla yola çıkan, hani başlangıçta bu yalanları da bir ölçüde 
yutturmuş olan Hayır cephesi, son düzlükte eyalet meselesini yeniden pişirip masaya sürdü. Abuk 
sabuk bir açıklamayı dallandırıp budaklandıranları neyse ki Başbakan susturdu: “Eğer bu yönde bir 
madde varsa ben görevimi bugün bırakacağım.” 

Yalan, dolan… İşte bazı 'taze' gerçekler. Dünkü medyadan. Parantez içindekiler ise kaynakların 
adresleri: 

 2017 yılının durgun geçeceği düşünülse de perakende sektörünün önde gelen isimleri ciro 
rakamlarının 2018 yılında 880 milyar TL'ye ulaşabileceğini tahmin ediyor. (goo.gl/oicFUK)   

 Bankacılık sektörü son 6 yılın en iyi ilk çeyrek büyümesine ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. 
(goo.gl/B4VWJ2) 

 Reidin Türkiye Ülke Müdürü Kerim Bertrand, geçen yıl Türkiye genelinde satılan markalı 
konutların yüzde 21'ini yabancıların aldığını söyledi. (goo.gl/81BLRx) 

 Ataköy Marina Mega Yat Limanı'na, DATİ Yatırım Holding tarafından yaklaşık 62 milyon dolarlık 
bir yatırım gerçekleştirildi. (goo.gl/VdYTFx) 

Enseyi karartanlara duyurulur… 

Referandum sonucunun tüm ülkemize ve ülkemize gönül bağıyla bağlı olan milletlere esenlikler 
getirmesi dileğiyle… 

Eze eze Batı’ya cevap... 
CUMHURİYET / 15 Nisan 2017 / Nilgün CERRAHOĞLU 
http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/721082/Eze_eze_Bati_ya_cevap....html  

“Sandığa gidin ki eze eze gelelim. Batı’ya cevap olacak, tamam mı?” dedi Cumhurbaşkanı Ordu 
mitinginde. 

http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/721082/Eze_eze_Bati_ya_cevap....html
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“Hayır” diyeceklerin Cumhurbaşkanı tarafından böcek misali ezilmeye reva görüldüğü bir referandum 
yaşıyoruz. 

RTE’nin “Türk usulü Başkanlığı’na destek veren seçmenler “milli irade”, itiraz edenler de “böcek” 
kategorisine giriyor bu durumda. 

RTE acaba âlemi kör, herkesi sersem mi sanıyor? Dünya 16 Nisan referandumunun ne şartlarda 
yapıldığını ve nasıl bir güç tekelleşmesi içerdiğini bilmiyor mu?  

Ömür boyu başkanlık 

Karşılaştırmalı uluslararası demokrasi ve insan hakları araştırmaları ile tanınan Washington merkezli 
düşünce kuruluşu Freedom House’ta referandum için kaleme alınan son yazılardan biri -misal- içinde 
bulunduğumuz tabloyu şöyle çiziyor: 

“(Referandum) Erdoğan’ın diktatör olup olmadığı üzerindeki biçimsel tartışmayı sonlandıracak. 
Değişiklik geçerse, 63 yaşındaki (RTE) yaşamının sonuna kadar Cumhurbaşkanı olabilir. Erdoğan’ı 
desteklemenin adı ‘milli irade’… (Ne ki) ülkeye OHAL hâkim… 150 gazeteci hapiste… En büyük medya 
grubu Doğan, tehditler, davalar, tutuklamalarla sindirilmiş. Referandumu eleştirebilen yayınlar, sınırlı 
sayıda okura ulaşan sol ve Kemalist yayınlardan ibaret. Kamu düzenine tehdit görülen ‘Hayır’ 
kampanyaları engellenirken, Cumhurbaşkanı’nın başını çektiği ‘Evet’ yayınları tam gaz tüm TV’lerinde 
eşzamanlı dönüyor…” 

Sade “Freedom House” mu? 

Dünyanın belli başlı yayın organları bu referandumun ısrarla hem hiç adil olmayan, eşitsiz koşullarda 
yapıldığına dikkat çekiyor; hem rejimin çoktan zaten bilfiil büyük ölçüde nitelik değiştirdiğine işaret 
ediyorlar. 

Washington Post’ta örneğin dün “Erdoğan rejiminin Türkiye’yi şimdiye dek nasıl değiştirdiğini” irdeleyen 
geniş bir okur anketi vardı. 

Türk okurların Erdoğan rejiminin hayatlarında yarattığı değişiklikleri birinci elden tanıklıklarla İngilizce 
ve Türkçe anlattığı uzun yazıda, hoşgörünün nasıl buharlaştığı, muhalefete tanınan alanın nasıl eridiği, 
farklı kimliklerin nasıl dışlandığı, demokratik kurumların nasıl ardı ardına yitirildiği, cadı avlarının nasıl 
olağanlaştığı, güç yoğunlaşmasının nasıl yozlaştığı ve korku atmosferinin telefonda konuşmayı 
engelleyecek ölçüde hayatın nasıl her cihetine sızdığı anlatılıyordu.  

‘Seçilmiş diktatör’ 

WP’un, bu doğrudan tanıklıklara açtığı sütunlar Batı medyasında ilk değil.  

İngiltere’den Guardian da benzer bir hamleyle okurlarından “tiranlık” olarak tanımladığı Türkiye’deki 
günlük yaşamlarını anlatmalarını istemiş; gelen önerilerle “tiranlıkta bir ayakta kalma rehberi” 
hazırlamıştı.  

Diyeceğim o ki, “evet”ler elemtere fiş kem gözlere şiş… zafer sağlasa bile; “eze eze” devşirilecek bir 
meşruiyet görünmüyor ufukta. 

“Eze eze” gelmek için bastıran CB’yi, dünya, kendisine bu yolla “demokratik meşruiyet” sağlayan bir 
lider olarak değil; bilakis “tahammül yoksunu diktatör namzedi” olarak görüyor. 

Uluslararası kamuoyunda son yıllara dek kinayeyle “Sultan” olarak anılan Erdoğan’ın adının, bundan 
böyle artık her latifeden arındırılmış “diktatör” şeklinde anıldığını görüyoruz. 

Esip gürleyen bir RTE fotoğrafını kapağına yerleştiren “Economist”in son sayısı gene buna bir istisna 
değil. “Türkiye’nin diktatörlüğe kayışı” başlığını taşıyan derginin kapak yazısının altında ‘evet’lerin 
kazanması halinde Erdoğan’ın “seçilmiş diktatör” olacağı yazıyor. 

Rejim değişikliği ötesinde RTE bu referandumda, Batı’yla arasında açılan “meşruiyet krizi”ni bir “ezici 
zafer” yoluyla aşmayı düşlüyor. Hollanda ve Almanya krizlerinde ayyuka çıktığına şahit olduğumuz kriz 
oysa ki sandıkta sağlanacak yüksek oranda “evet”lerle telafi edilecek bir şey değil. 

Rejimlerin meşruiyeti “eze eze” elde edilmez. Uluslararası toplum sandıklardan “evet”lerin ne şartlarda 
ve nasıl çıkacağına bakıyor. Saddam da 2000’ler başında “cumhurbaşkanlığının devamı” için bir 
referanduma gitmiş ve göz kamaştırıcı zafer sağlamıştı. Dünyanın sonra Saddam’a ne gözle baktığını 
ve Iraklı liderin sonunun ne olduğunu gördük. 
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Erdoğan rejiminin meşruiyetini ironik biçimde aslında olsa olsa yarın “hayır”ların zaferi artırabilir. Tarihi 
randevunun “hayır”lara vesile olması ümidiyle… 

Türkiye’nin kader anı 
HÜRRİYET / 15 Nisan 2017 / Murat YETKİN 
http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/murat-yetkin/turkiyenin-kader-ani-40427914 

Türkiye’nin siyasi tarihindeki karar anlarından, dönüm noktalarından birisi olacak 16 Nisan 
referandumu. 

Tıpkı 1923’de cumhuriyetin kuruluşu, 1947’de çok partili seçimlerin başlaması gibi ülkenin kim 
tarafından, nasıl yönetileceği, daha doğrusu bunun değişip değişmeyeceği oylanacak. 

Tercihler belli. 

Birinci tercihte bütün yürütme gücünün cumhurbaşkanı elinde toplanmasını kabul etmiş olacağız. 
Cumhurbaşkanı aynı zamanda Meclis’teki parti grubunun başında olabilecek ve aynı zamanda 
gerektiğinde kendisini de yargılamaya yetkili) Anayasa Mahkemesi üyelerinin çoğunu, hâkim ve savcı 
atamalarını yapacak kurulun çoğu üyesini de atayabilecek. Ordu ve istihbarat doğrudan kendisine bağlı 
olacak. Başbakanlık kaldırılacak. On ikinci Yüzyılda İngiltere’de ortaya çıkan Magna Carta’dan bu yana 
parlamentoların en temel haklarından sayılan bütçe yapma hakkı, olağanüstü halde cumhurbaşkanı 
tarafından kullanılabilecek. Muhalefetin mecliste hükümeti sorgulayabilmesi yalnızca yazılı soruyla 
sınırlandırılıyor. (Oysa parlamento sözcüğü dahi “parler”, konuşma, söz söyleme kökünden türemiş.) 

İkinci tercihte ise onlarca yıldır şikâyet edip durduğumuz, neredeyse üçte birini değiştirip yine yeterince 
demokratikleştiremediğimiz, darbe girişimlerinden ekonomik kalkınmaya dek her sorunun kaynağı 
gördüğümüz mevcut anayasa ile yaşamaya devam edeceğiz. 

Öte yandan bu mevcut anayasa dahi oya sunulanla karşılaştırıldığında yürütme üzerinde –yetersiz de 
olsa- daha fazla dengeleme ve denetleme imkânı var. 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise, modern demokrasilerin temel özelliklerinden olan parlamento ve 
yargının denge ve denetleme yetkisinin aslında seçimle oluşmuş milli iradenin icraatını yavaşlatan 
“prangalar” olarak gördüğünü söylüyor. 

Erdoğan aslında 2007’deki cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki 367 krizi ve 27 Nisan e-muhtırasından bu 
yana icraacı başkanlık sistemi denilen, son dönemde sırf MHP lideri Devlet Bahçeli adının “Başkanlık” 
olmasını istemediği için “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi” adı takılan bu modeli istiyordu. 

Muhtemelen 15 Temmuz 2016 kanlı askeri darbe girişimi ardından oluşan milli beraberlik ruhundan 
aldığı ilhamla, harekete geçme zamanının geldiğini düşündü. 

Darbe girişimi ardından ilan edilen Olağanüstü Hal, sadece darbe girişiminin arkasında olduğuna 
inanılan, Erdoğan ve AK Parti’nin bir zamanlar müttefiki olan Fethullah Gülen’in gizli teşkilatını ve –
siyasetteki bağlantılarına henüz dokunulmayan- irili ufaklı sempatizanlarını, militanlarını hedef almakla 
kalmadı. Yasadışı PKK’nın diyalogun kesilmesi ardından başlattığı terör eylemleri ve barikat-hendek 
kalkışması bağlantısıyla Meclis’te MHP’den büyük bir grup oluşturmuş olan HDP’yi de hedef aldı. AK 
Parti ve MHP “Evet” kampanyasını birlikte yürüteceklerini açıkladığında HDP’nin eş başkanları 
Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ dâhil, binlerce irili ufaklı yöneticisi, üstelik terörizm gibi ağır 
suçlamalarla hapse atılmıştı bile. Olağanüstü Hal çerçevesinde pek çok gazeteci ve yazar, yine terörizm 
gibi ağır suçlamalarla hapse atıldı. 

Bir ara CHP dahil “Hayır” diyecek herkes terörist ilan edilecek gibi oldu, ama gelen tepkiler üzerine 
bundan vaz geçildi. Darbe girişimine ilk tepki verenlerden olan ve Yenikapı mitinginde CHP adına yerini 
alan Kemal Kılıçdaroğlu’nun darbecilerle işbirliği ithamıyla, zaten “Evet” ve “Hayır” kanatları arasındaki 
rekabet eşitsizliği apaçık görülen referandum kampanyasının sonuna gelmiş bulunuyoruz. 

Kampanyanın son dakikasında Bahçeli’nin “Eyalet” çıkışı yapması doğrusu pek tahmin edilen bir şey 
değildi. Erdoğan, daha önce PKK ile MİT ve HDP üzerinden diyalog döneminde eyalet sistemini, 
savunmuş olmasına karşın, “gündemimizde yok öyle bir şey dedi, MHP de “Evet” kararının 
değişmediğini açıkladı. Ama bu son dakika hareketinin seçmeni nasıl etkileyeceği konusunda bir ölçüm 
yapmak için artık vakit de yok. 

http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/murat-yetkin/turkiyenin-kader-ani-40427914
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Anket şirketleri arasında en aykırı tahminler yüzde 57 “Evet” ile A-G şirketine ve yüzde 54 “Hayır” ile 
AKAM şirketine ait. Diğerleri kıl payı “Evet”, ya da kıl payı “Hayır” öngörüyorlar. Tabii iddialı olanlar da, 
ılımlı sonuç verenler de “mahcup seçmen” sendromu ve diğer nedenlerle hala yüksek belirsizlik ve hata 
payı ihtiyatı ile davranıyorlar. 

Sonuç “Evet” çıkarsa Erdoğan’ın gücü, halkın neredeyse yarısı onun bu kadar geniş yetkilere sahip 
olmasını istememiş olmasına karşın artacaktır. Türkiye büyüklüğünde bir ülkenin denetime açık 
olmayan bir yapıda tek elden yönetiliyor olmasının getireceği sorunlar kaçınılmazdır. 

Sonuç “Hayır” çıkarsa 2014’de yüzde 52 ile cumhurbaşkanı seçilmiş olan Erdoğan’ın gücü, halkın 
neredeyse yarısının desteğine karşın azalmış sayılacaktır. Buna karşın yargı ve parlamento –ufukta 
erken seçim ihtimaline karşın- faklı bir enerjiyle çalışabilir. Tabii mevcut anayasanın düzeltilmesi için 
çabalar durmayacaktır. 

Her halükarda, Türkiye’nin bu kader tercihinin sadece ABD ve Avrupa Birliği başta olmak üzere batı ile 
ilişkilerinde değil, Orta Doğu, Balkanlar ve Orta Asya ülkeleri üzerinde de dalga dalga yayılacak etkisi 
beklenmelidir. 

Türkiye’nin temel siyasi tercihleri, her zaman olduğu gibi bölgesindeki tercihleri de etkileyecektir. 

Balkon konuşması Binali Bey’in hakkı 
MİLLİYET / 15.04.2017 / Serpil ÇEVİKCAN 
http://www.milliyet.com.tr/yazarlar/serpil-cevikcan/balkon-konusmasi-binali-bey-in-hakki-2432734/  
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Konya 
programını izlemek için kentteydik. Konya 

Başkentte yanıtı aranan sorulardan biri de 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, referandumun 
sonucu ne olursa olsun bir balkon konuşması 
yapıp yapmayacağı. Bu sorumuza “Hayır” yanıtı 
veren Erdoğan, “Binali Bey’in hakkı, genel başkan 
olarak o yapacak. Ben daha sonra konuşacağım” 
diye devam etti 

 

Milli Görüş’ün kalesi Konya, Ak Parti’yi kuruluşundan bu yana hiç üzmedi. Ak Parti’ye yüksek destek 
veren kentlerin arasında hep ilk sıraları aldı. Konya Meydanı da tarihsel olarak çok kritik mitinglere 
tanıklık etti. Dün de Konya’daki tarihi günlerden biriydi. 

Cumhurbaşkanlığı seçiminden önceki son mitingini 9 Ağustos 2014’te Konya’da yapan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin oylanacağı yeni anayasa paketiyle ilgili son şehir 
mitingini de dün Konya’da gerçekleştirdi. 

Konya mitingi, çok önceden detaylı planlanmıştı. 

Konya Milletvekili, Konyalı eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ise evsahibi olarak alandaydı. Eşi Sare 
Davutoğlu ve oğlu Mehmet’le birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşılayan ve uğurlayan Davutoğlu, 
Konya meydanındaki binlerce hemşerisine kısa bir konuşma da yaptı. 

17 Nisan çağrısı 

Davutoğlu, Konyalılara şu ifadelerle seslendi: 

“Anayasa paketini biz Ak Parti’nin firesiz oyu ile Meclis’imizde kabul ettik. Bu değişiklik halkımızın 
onayına sunulacak. Bu millet her zaman doğru karar vermiştir, söz de karar da sadece milletindir. O 
karar da ne olursa olsun başımızın tacıdır. Bu karar sürecinde kim ne demiş olursa olsun milli birliğimizi 
tahkim etmeliyiz. 17 Nisan sabahı, Sayın Cumhurbaşkanım değerli kardeşlerim, birliğimizi 
beraberliğimizi tekrar tahkim etme günüdür. Kim ne oy vermiş olursa olsun, 17 Nisan sabahı Türkiye’nin 
her köşesinde Türk’üyle, Kürt’üyle, Sünni’siyle, Alevi’siyle hep beraber o gün uyandığımızda birbirimize 
selam verelim. Her bir komşu bir diğerine selam versin. Tebessüm etsin. O gün sabah kalktığımızda 
kimse kaos ve kriz çığırtkanlığı yapmasın. Elhamdülillah devletimizin başında Cumhurbaşkanımız, 1 
Kasım seçim zaferi ile oluşmuş TBMM ve hükümetimiz var. Kimse kaos ve kriz beklentisi içerisine 
girmesin. Dünyayı dar ederiz. O gün sabah söyleyeceğimiz şey açıktır; milli birlik. 17 Nisan sabahı 
devletimizin yeniden tanzimi ve o çerçevede tamamıyla insan hakları ve özgürlüğe dayalı yeni 

http://www.milliyet.com.tr/yazarlar/serpil-cevikcan/balkon-konusmasi-binali-bey-in-hakki-2432734/
http://www.milliyet.com.tr/cumhurbaskanligi/
http://www.milliyet.com.tr/anayasa/
http://www.milliyet.com.tr/sunni/
http://www.milliyet.com.tr/alevi/
http://www.milliyet.com.tr/sabah/
http://www.milliyet.com.tr/tbmm/
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anayasanın önünü açma günüdür. 17 Nisan sabahı ortak aklı işleterek kimin heybesinde ne varsa onu 
ortaya koyarak, hep beraber geleceğimizi inşa etme günüdür. 17 Nisan büyük davaların günü olmalıdır. 
Konya küçük hesapların değil büyük davaların şehridir. Hz. Mevlana deyişi ile 17 Nisan sabahı ‘Dün 
dünde kaldı cancağızım, bugün yeni şeyler söylemek Yeni Türkiye’yi kurmak lazım.’”  

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Konyalı olan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan da 
meydandaki kalabalığa seslenen diğer isimlerdi.  

‘Ben sonra konuşurum’ 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’la, platforma çıkmadan önce Cumhurbaşkanlığı otobüsünün önünde Hürriyet 
gazetesinden Abdülkadir Selvi, Sabah gazetesinden Okan Müderrisoğlu ve Burhanettin Duran ile 
birlikte sohbet etme imkânı bulduk. 

Cumhurbaşkanı sonuçtan emin ve rahat görünüyordu. 

Nasıl bir sonuç beklediğini sordum. 

“Anketleri siz yazıyorsunuz” yanıtını verdi. Daha sonra bizlere, “Asıl siz nasıl bir sonuç bekliyorsunuz?” 
diye sordu. 

Yanıtlardaki ortalama kanaat ise yüzde 55 civarında bir oyla anayasa değişikliğinin kabul göreceği 
yönündeydi.  

Cumhurbaşkanı, tahminleri dinledi ancak yorum yapmadı.  

“Asıl sizin vereceğiniz oran önemli” dediğimizde ise gülümsemekle yetindi. 

Referandumla ilgili propaganda sürecinde kutuplaşmaların doğal olarak artması, sürecin sert bir 
zeminde yürütülmesi, birleştirici, bütünleştirici adımlar atılması beklentisi de yaratmış durumda.  

Son 48 saattir başkentte yanıtı aranan sorulardan biri de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, referandumun 
sonucu ne olursa olsun bir balkon konuşması yapıp yapmayacağı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşma 
yapıp yapmayacağını sorduğumuzda; “Hayır” dedi, “Ben yapmayacağım, Binali Bey’in hakkı, genel 
başkan olarak o yapacak.” 

Külliye’nin önünde vatandaşların toplanması durumunda konuşma yapıp yapmayacağı sorulduğunda 
ise “Ben daha sonra konuşma yapacağım” yanıtını verdi. 

Geri dönüşler olumlu 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin önceki gün televizyonda yaptığı açıklamaları 
da sorduk. 

Bazı Cumhurbaşkanlığı danışmanlarının “eyalet sistemine geçilebileceği” ve “halkın devletinin 
kurulacağı” yönündeki açıklamalarına sert tepki gösteren Bahçeli’nin sözlerini nasıl değerlendirdiğini 
sorduğumuzda, “Bir yanlış anlaşılma söz konusu. Ben zaten hemen canlı yayında yanıt verdim. 
Arkadaşlarından ve danışmanlarından geri dönüşler olumlu” dedi. 

Yapacağı konuşmada da konuyu yeniden anlatacağını, yanıt vereceğini ifade etti. 

Konya mitinginin başlığı da bu konuda, altını çizerek, dile getirdiği, “Eyalet sistemi yoktur, olmayacaktır” 
ifadeleriyle çıkmış oldu. 

Erdoğan, “Birkaç gündür bir dedikodu aldı başını gidiyor. Üniter yapı meselesi. Türkiye’nin üniter 
yapısının en büyük savunucu, en başta gelen müdafii daima şahsım başta olmak üzere biz olduk, biz 
olacağız. Eyaletmiş, federasyonmuş, şuymuş, buymuş, hiçbiri bizim gündemimizde yoktur, 
olmayacaktır. Bunların birçoğu tarih olmuştur. Artık siyaset güncelleniyor. Yönetim sistemleri 
güncelleniyor. Cumhuriyetimizi üniter yapısı içinde ilelebet payidar kılma konusundaki kararlılığımızı 
buradan bir kez daha tekrar ediyorum. Cumhurbaşkanlığı forsunda temsil edilen tüm devletlerimizle 
gurur duyuyoruz. Özellikle Anadolu’daki ilk devletimiz Selçuklu ile cihan devleti Osmanlı ile ve şartların 
en zor döneminde kurduğumuz cumhuriyetimizle gurur duyuyoruz ve iftihar ediyoruz” dedi. 

İdam mesajı 

Alandakilerin idam sloganlarına, “Bu talebiniz var ya, işte pazar günü aynı zamanda bu idam kararının 
verileceği gündür. Bu kararı asıl siz vereceksiniz. İnşallah pazardan sonra bu parlamentoya gelecek” 
karşılığını verdi. 

http://www.milliyet.com.tr/bugun/
http://www.milliyet.com.tr/hurriyet/
http://www.milliyet.com.tr/abdulkadir-selvi/
http://www.milliyet.com.tr/siyaset/
http://www.milliyet.com.tr/anadolu/
http://www.milliyet.com.tr/selcuklu/
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Yeni yönetim sisteminin terör örgütleri ve arkasındaki güçlerle mücadelesini de daha etkili ve kolay hale 
getireceğini anlattı. 

Seçimlerle ilgili “Her yerde ‘evet’ propagandası var” raporu yazan AGİT’e tepki gösterdi, “Sen kimsin 
ya. Önce haddini bil. Senin böyle bir görevin yok. Evet, hayır çıkarsa ne olur sen bunu konuşamazsın. 
‘Her yerde evet varmış,  hayırı görmemiş...’ Onu sen bu noktada çalışmayan partinin yetkilileriyle konuş.  
Böyle bir rapor veremezsin. Versen de vermesen de pazar akşamı bu millet, ‘evet’iyle gereğini 
yapacaktır” dedi. 

Alandakilere, 16 Nisan’da tek millet, tek devlet, tek bayrak, tek vatan için evet mi?” diye soran Erdoğan, 
“Evet” yanıtı alması üzerine, “Evet, evet, evet. Sizin Allah’ınıza kurban olayım” karşılığını verdi. 

Konya, Cumhurbaşkanı’nı her zamanki gibi çok iyi ağırladı ve meydan son derece coşkuluydu. Erdoğan 
da Konya’daki tablodan dolayı oldukça keyifli gözüküyordu. 

Mezardakiler kalkıp oy kullanacak yarın… 
SÖZCÜ / 15 Nisan 2017 / Yılmaz ÖZDİL 
http://www.sozcu.com.tr/2017/yazarlar/yilmaz-ozdil/mezardakiler-kalkip-oy-kullanacak-yarin-1793930/  

Berkin… 

Kara kaşlım. 

18 yaşında olacaktı bugün. 

Oy kullanacak yarın. 

* 
Ali İsmail… 

Aslanım. 

Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nden mezun olacaktı bu sene, İngilizce öğretmeni olacaktı. 

Sandığa gidecek yarın. 

* 
Murat. 

Maltepe'den arkadaşım. 

Tuğamiraldi şu anda. 

Askeri cezaevindeki açık görüşte, sanki morali çok yerindeymiş gibi, gülümseyerek, belli etmemeye 
çalışarak, sevgili kızıyla top oynarken kahrından şehit olmasaydı, GATA morgunun kapısında isyan 
eden anacığı “bu devlete hakkımı helal etmiyorum” diye haykırmasaydı, tuğamiraldi. 

Oy kullanacak yarın. 

* 
Kaşif… 

Manevi annemin öz evladı. 

Dedesi, istiklal harbi şehidiydi. 

O, kumpas şehidi. 

Dün, odatv davasından beraat etti. 

Yarın oy kullanacak. 

* 
Metin Lokumcu. 

Öğretmen. 

Memleketin ağacını deresini ona buna peşkeş çekmesinler diye çırpınıp, yaban hayatını korumak için, 
ay sonunu getirmeye bile yetmeyen emekli maaşını harcayacak, yaralı geyikleri, kanadı kırık atmacaları 
iyileştirip, doğaya salmaya devam edecekti… 

http://www.milliyet.com.tr/vatan/
http://www.sozcu.com.tr/2017/yazarlar/yilmaz-ozdil/mezardakiler-kalkip-oy-kullanacak-yarin-1793930/
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Kendisinden sonra hayata küsüp, canına kıyan köpeği Tukaş'ı da alacak, yurttaşlık görevini yerine 
getirmeye gidecek yarın. 

* 
Erdoğan Köse. 

Bu sene üniversite sınavına girecek olan oğlu Berkan'ın başarısıyla gurur duyacaktı. 

Ali Yüksel. 

Kızı Betül'ün mektubunu okuyacak, oğlu Furkan'ın sünnetinde zeybek oynayacaktı. 

Soma'da oy kullanacaklar yarın. 

* 
Kader… 

12 yaşında zorla evlendirildi. 

13 yaşında doğum yaptı. 

14 yaşında av tüfeğini göğsüne dayayıp tetiğe basmasaydı, muhtemelen ikinci çocuğunu dünyaya 
getirmiş olacaktı. 

12 yaşındaki kız çocuklarını koynuna alan 70 yaşındaki sapıklara af çıkaranlar hakkında, ömrü boyunca 
fikrini sormayanlara karşı, ilk kez fikrini söylemek için, sandığa gidecek yarın. 

* 
Naklen yayında, onlarca kamera önünde katledilmesine rağmen, suikasti karartılan, katili hâlâ 
yakalanmayan Tahir Elçi… 

Oy kullanacak yarın. 

* 
Ankara Garı'nda halay çeken, Elif, Gökhan, Berna, Eren, Sezen, Resul… 

Merasim Sokak'ta servis aracıyla evine gitmeye çalışan, Gülşen, Orçun, Ayşegül, Cumali… 

Kızılay'da otobüs durağında elele bekleyen, hukuk öğrencisi sevgililer, Can'la Başak… 

Beşiktaş stadının yanından tesadüfen geçen, tıp öğrencisi, benim güzel yüzlüm, Berkaycığım… 

Hep birlikte oy verecekler yarın. 

* 
2010'da yetmez ama evet referandumunda, Akp'yle imam nikahlı olan Amerikan maşası feto, 
“mezardakileri kaldırıp evet oyu kullandırmak lazım” dediğinde… Bu insanlarımızın hepsi yaşıyordu. 

* 
Şimdi oy kullanma sırası onlarda. 

Onları da alarak gideceğiz sandığa. 

* 
Ergenekon'un kasası denilen, ama beş parasız vefat eden, komaya girene kadar, ölüm döşeğine kadar 
tedavisine izin verilmeyen Kuddusi Okkır… 

Asrın iftirasına uğrayıp canına kıyan, buna rağmen, yandaş medya tarafından vicdansızca ahlaksızca 
alçakça insanlıktan çıkmışçasına “mermiye kafa attı” denilen Ali Tatar… 

36 bin kız çocuğunun hayatına dokunan, okumalarını, meslek sahibi olmalarını sağlayan, her sene 29 
bin üniversite öğrencisine burs veren, 28 kız yurdu, 56 okul yaptıran, kemoterapi görmesine rağmen 
darbeci diye evi basılan, toprağa verildiği gün yandaş medyada “fahişe, lezbiyen, dinsiz, terörist, 
misyoner” diye yazılan, hatırasıyla onur duyduğumuz Profesör Türkan Saylan… 

Anayasa'yı, hukukun üstünlüğünü, yargı bağımsızlığını savunduğu için hedef gösterilen, görevi başında 
şehit edilen hakim Mustafa Yücel Özbilgin… 

“Kendimi bir güvercinin ruh tedirginliği içinde görüyorum” demesine rağmen, bile bile, göz göre göre 
öldürülmesine göz yumulan, cinayetinin üstü örtülmeye çalışılan Hrant Dink… 
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Feto'yu deşifre ettiği için katledilen, bizzat Akp başbakanı tarafından “bu cinayeti aydınlatmak namus 
borcumuzdur” denilen, ama 15 senedir borcu ödenmeyen Necip Hablemitoğlu… 

Tarık Akan… 

Levent Kırca… 

Yaşar Nuri Öztürk… 

Kamer Genç… 

Rahmetli olduktan sonra bile hakkında hapis cezası istenen Cüneyt Arcayürek… 

* 
Cennetten gelecekler… 

Malum şahısların suratına “yatacak yeriniz yok” deyip, oy kullanacaklar yarın! 

Son 24 saat kala 
POSTA / 15 Nisan 2017 / Hakan ÇELİK 
http://www.posta.com.tr/son-24-saat-kala-hakan-celik-yazisi-1286829 

Referanduma artık saatler kaldı. Cumhurbaşkanlığı danışmanları Mehmet Uçum ve Şükrü Karatepe’nin 
açıklamaları üzerinden bir tartışma başlatıldı. Kanaatim şu: Uçum ‘un “Halk kendi devletini kuruyor” 
yönündeki sözlerini Türkiye Cumhuriyeti devleti yıkılıyor, yerine bambaşka bir devlet kuruluyor şeklinde 
okumadım. Uçum ’un anlatmak istediği şey, referandum kararından sonra bütünüyle yeni bir yönetim 
modelinin çıkacağı, bunun da halkın desteğiyle olacağı şeklindeydi. 

Şükrü Karatepe’nin açıklamasını da “eyaletlere geçiş” gibi okumadım. Nitekim Hürriyet Gazetesi yazarı 
Ahmet Hakan da Karatepe’yle bu iddianın ortaya atıldığı anda yayında konuştuklarını ve üzerine 
gidildiği gibi bir izlenim edinmediğini söyledi. 

Kürt vatandaşların istek ve beklentilerine uygun demokratik açılım yapmak başka şey, Türkiye’yi 
federasyona götürecek girişimlerde bulunmak başka. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gündeme eyaletleri taşımak gibi bir niyeti yok; AK Parti’nin 
de... Nitekim dün Başbakan Binali Yıldırım çok net açıklama yaptı ve hükümet adına son noktayı koydu. 
Eğer böyle bir şey varsa “Başbakanlıktan istifa ederim” dedi. Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik “Üniter 
yapıda değişiklik görüşünü kesinlikle reddediyoruz” dedi. 

*** 

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın dün CNN Türk’te Dicle Canova’nın sorularını yanıtladı. 
Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin, Cumhurbaşkanı danışmanlarıyla ilgili çıkışının nedenlerini izah etti. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım’ın güvence niteliğindeki net açıklamalarından sonra 
“eyalet” veya “bölünme” kaygısının kalmadığını ifade etti. 

Programdan sonra Yalçın ile konuştum. MHP’nin AK Parti ile ortak hareket ettiği çizgide bir değişiklik 
olmadığını, referandum sonucuna dair de bir kuşkusunun bulunmadığını dile getirdi. Nitekim Bahçeli 
için “Sözünden dönecek insan değildir” ifadesini kullandı. 
*** 
Türkiye’nin kaderini etkileyecek tarihi halk oylaması öncesinde Avrupa basını açıkça taraflı bir pozisyon 
alarak Türk seçmenini belli yönde oy kullanmaya çağırdı. Alman medyası koro halinde aylardır Erdoğan 
kapaklarıyla çıkıyor. İngiliz The Economist de son sayısında birinci sayfaya Erdoğan’ı yerleştirdi. 

Bölgesinde ve dünyada şimdiye kadar örnek ülke olarak gösterilen Türkiye’ye karşı böyle cephe 
alınması düşündürücü... 

Herkes söyleyeceğini söyledi. Tarihimizin en önemli kararlarından birini veriyoruz. Cumhuriyet ve 
demokrasimizi korurken bir yandan da hızla büyümek ve kalkınmak zorundayız. İstikrar ve güven temel 
kriterler olmaya devam edecek. 

Vatandaşlar yarın sandığa giderken hangi yönde hareket etmenin Türkiye için en doğru olduğuna özgür 
iradeleriyle karar verecekler. 

BEN "HAYIR" DİYORUM. ÇÜNKÜ: 
ADANA Fikir Platformu / 13 04 2017 / Hamit SERBEST 

http://www.posta.com.tr/son-24-saat-kala-hakan-celik-yazisi-1286829


 

Medya’dan Son Alıntılar 15 Nisan 2017….23 

 

http://www.adanafikirplatformu.org/yazi.php?id=4429 

İnsan niye korkar? 

Bence düşmanı varsa ancak korkar. 

Düşman kimdir derseniz en basit nedenle onu sevmeyendir.  

Daha ileri gidecek olursak, ondan zarar gören kişidir düşmanı... 

Düşmanı ne kadar kuvvetliyse kişi de kendini o kadar sıkı koruma ihtiyacı hisseder. Örneğin, o kişi 
korunmak için silah taşıyabilir. Korunma içgüdüsel, doğal bir reflekstir. Zaten devletimiz de bu 
durumdaki kişilerin silah taşımalarına izin verir. 

Tabii, bu söylediklerim eğer kişi psikolojik olarak sağlıklı ise geçerlidir. 

Bir de bunların dışında en yakınından dahi kuşkulanan insanlar gelir. Bu türdeki kişileri "herkesi nasıl 
bilirsin, kendim gibi" deyişine uygun değerlendirmek gerekir. 

Bu kişiler, bilinç altında doğru yapmadığının farkındadır bunu kendisine itiraf edemese de... Ama bilir 
ki; yaptıkları yanlıştır. Ve korkar... 

Çaresi var mıdır derseniz evet! Korkunun panzehiri “sevgi”dir. 

Yaklaşık bir ay önce "Erdoğan'ın Milisleri" başlığıyla okuduğum haber kanımı dondurmuştu... 

Haberde Cumhurbaşkanı’nın dünürü Orhan Uzuner’in liderliğinde kurulan grubun amacının ‘darbe 
girişiminde halkı kısa sürede sokağa dökmek’ olduğu yazılmıştı. Grubun kurucusu Uzuner diyor ki; “En 
küçük cihazımız düdük. Arabamda megafon var. Gerektiği zaman kullanacağımız silah var. Böyle 
hazırlıkları yapmamız lazım. Liderimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan etrafında kenetlendik” dedi. 

“Kardeş Kal Türkiye” adıyla kurulan grubun “telsiz haberleşme” sistemi gibi çalışan akıllı cep telefonları 
üzerinden iletişimi sağlayan “Zello” adı ile bilinen uygulamaya sahip olduğu ve grubun bir internet 
radyosu kurduğu söyleniyor. Grup üyelerine, ilkyardım, insansız hava aracı – drone, telsiz lisans ve bilgi 
güvenliği konusunda verilen sertifikalı eğitimler verildiği bildiriliyor. Erdoğan’ın dünürü Uzuner’in henüz 
dar kapsamlı bu çalışmasının, anayasa referandumunda evet sonucunun alınması için de kullanıldığı 
“evet” videoları çekildiği de bildiriliyor. 

Şimdi sormak istiyorum: “Ben referandumda ‘HAYIR’ diyecek bir vatandaş olarak, Türkiye kardeş 
kalmasın mı diyorum?” 

Bizi yönetenlerin korkmasını gerektirecek bir şey yok. Yeter ki halkı, insanları bir miktar sevmeyi 
öğrensinler. Halkın arasına karışsınlar, onları dinlesinler. Görecekler ki; önlerinde arkalarında onlarca 
korumayla gezmelerine, arabayla geçerken ambulanslara dahi yol vermeyecek şekilde ve hızda 
gitmelerine gerek yok... 

SONUÇ OLARAK;  
BEN MEMLEKETİMİ SEVİYORUM! 
ÜLKEMİN İNSANININ ÜLKESİ HAKKINDA SÖZ SAHİBİ OLMASINI İSTİYORUM. 
VE, “HAYIR” DİYORUM... 

Milletin iktidarı için ‘evet 
SABAH / 15 Nisan 2017 / Fahrettin ALTUN 
http://www.sabah.com.tr/yazarlar/fahrettinaltun/2017/04/15/milletin-iktidari-icin-evet 

Nihayet o tarihi gün geldi çattı. Çok çetin ve uzun bir mücadelenin sonunda bu noktaya geldik. Gücünü 
milletten alan, halkın temsilcisi yerli ve milli siyasi aktörlerle, kendisini devletin ve milletin sahibi gibi 
gören bir grup Batıcı azınlık arasındaki bir mücadele bu. 
1950'li yıllardan beri devam eden zorlu, zahmetli bir süreç...  

*** 
Yarın sandığa, bugünümüze ve geleceğimize sahip çıkmaya, halkın iktidarını tescillemeye gidiyoruz. 
İlk defa elde ettiğimiz hakkı, kendi hükümet sistemimize karar verme hakkımızı kullanacağız. İlk defa, 
vesayetçilerin, darbecilerin, Batıcıların ve Batılıların dayatması olmaksızın devletin kurumsal işleyişine 
ilişkin kararımızı vereceğiz. 
Evet diyeceğiz!  

http://www.adanafikirplatformu.org/yazi.php?id=4429
http://www.sabah.com.tr/yazarlar/fahrettinaltun/2017/04/15/milletin-iktidari-icin-evet
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*** 
Şer odakları bizi bu hak yoldan çevirmek için çok gayret sarf ettiler. Aralarındaki husumetleri unutup bir 
kez daha Türkiye aleyhine kirli bir ittifak kurdular. 
Almanya, Hollanda, İsviçre, Avusturya, Belçika açıktan "hayır" kampanyası yürüttü. 

Kendi ülkelerinde "Cumhurbaşkanlığı sisteminin önemi"ni anlatmak isteyen kim varsa onu 
susturdular. Bakanımızı saatlerce rehin tutup, daha sonra sınır dışı ettiler. PKK paçavralarıyla Avrupa 
sokaklarında hayır için toplananları alkışladılar. Teröristlerin, terör destekçilerinin "Erdoğan'ı öldürün" 
pankartıyla İsviçre parlamentosunun önünde toplanmasını teşvik ettiler. 

Türkçe manşetler atıp, "hayır" propagandası yaptılar. Bu milletin 15 Temmuz destanını karalamak için 
ellerinden geleni yaptılar. Her seferinde, Türk milletini aşağıladılar, halkın siyasi ehliyetini sorguladılar.  
*** 
İki gün önce ana akım Batı medyasının üç önemli temsilcisi, Wall Street Journal, Economist ve New 
York Times yine Türkiye'yi konu edindi. Bu kez sadece "hayır" propagandası yapmadılar. Aynı 
zamanda "evet" sonucu çıkmasını kuvvetle muhtemel gördükleri için 16 Nisan sonrasına yatırım 
yaptılar. 
Selahattin Demirtaş dışarıda olsa ve hayır için kampanya yapabilse sonuç çok farklı olurdu dediler. 
Sözün özü şimdiden bu milletin "evet" kararını itibarsızlaştırmanın derdine düştüler. 

Wall Street Journal bu milletin yürüdüğü istiklal yolunu "kölelik yolu" diye tarif etti. 

Economist, "16 Nisan'da sonuç ne olursa olsun, Türkiye karanlık bir yola girdi" dedi. Eğer evet 
sonucu çıkarsa Türkiye'nin "seçilmiş bir diktatörü" olacak diye buyurdu! 

New York Times, ülkemizi "kargaşa ve kaos içinde bir ülke" diye tanımladı. 

Halbuki bütün bunlar bu ülkede kargaşa ve kaos çıkarma çabasının bir ürünü.  
*** 
Neden bu çaba? 

Çünkü bu sistemin Türkiye'yi çok daha güçlü bir ülke yapacağını biliyorlar. 

Çünkü bu sistemin Türkiye ekonomisini büyüteceğini biliyorlar. 

Çünkü bu sistemin Türkiye'nin uluslararası alandaki rekabet gücünü kat be kat artıracağını biliyorlar. 

Çünkü bu sistemin Türkiye'nin güçlü liderliğini kurumsallaştıracağını biliyorlar. 

Çünkü bu sistemin Türkiye'nin siyasal istikrarını teminat altına alacağını biliyorlar. 

Çünkü bu sistemin Türkiye'yi dış müdahalelere karşı çok daha korunaklı hale getireceğini biliyorlar. 

Çünkü bu sistemin Türkiye'nin hükümet sistemi sorununu çözeceğini biliyorlar. 

Tüm bunlar nedeniyle Türkiye'nin tam anlamıyla özgürleşeceğinin, bağımlılık tuzağına bir daha geri 
dönmeyeceğinin farkındalar. 

Ve bunu kabullenemiyorlar. 

Emin olun biz burada, kararımızın arkasında dimdik durduğumuz sürece kabullenmekten başka çareleri 
yok... 

Yapmayınız-etmeyiniz 
SÖZCÜ / 14 Nisan 2017 / Soner YALÇIN 
http://www.sozcu.com.tr/2017/yazarlar/soner-yalcin/yapmayiniz-etmeyiniz-1791889/  

Erdoğan son dönemde şunu söylüyor: 

“Ahh kardeşlerim, iki başlılıktan neler çektik neler!” 

İki başlılık dediği; cumhurbaşkanı ile başbakanın ayrı kişiler olması. 

Erdoğan'ın iddiası ne kadar gerçek? 

Şöyle bir veri sunayım: 

Nisan 1920- Mayıs 1960 arası 40 yılda TBMM kaç yasa çıkardı: 

7 bin 480. 

Kasım 2002- Mart 2017 arası -15 yıllık AKP döneminde- TBMM kaç yasa çıkardı: 

http://www.sozcu.com.tr/2017/yazarlar/soner-yalcin/yapmayiniz-etmeyiniz-1791889/
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8 bin 33. 

Sadece bu tek örnek bile TBMM'nin, Erdoğan'a/AKP'ye hiç zorluk çıkarmadığını göstermiyor mu? Buna 
rağmen… 

Erdoğan, “Ahh kardeşlerim” diye sürekli yakınıyor. Heyhat! 

Referanduma giderken bile Meclis, Mart 2017'de 160 yasa ve Şubat 2017'de 85 kanun çıkardı. 

Meclis, “kanun fabrikası” olmuş… 

Yasama, yürütmeye hiç zorluk çıkarmamış… 

Öyle bir Meclis ki; ihale kanununu bile 162 kez değiştirmiş! 

Buna rağmen Erdoğan'ın yakınmasını anlamak güç! 

Demek ki… 

Anayasa değişikliğiyle, -demokrasinin kalbi olan- TBMM'yi tasfiye etmek istemesinin başka sebebi 
var. 

Erdoğan, parlamenter rejimi niçin istemiyor? 

Hedefi, “sultanlık rejimi” mi? 

Muaviye rejimi 

Batı medyası diyor ki: 

Türkiye pazar günü şunu oylayacak: 

• Parlamenter cumhuriyet rejimi mi… 

• İslami sultanlık rejimi mi… 

Bu doğru mu? 

Ya da ne kadar doğru? 

Kur'an-ı Kerim, herhangi bir devlet şekli öngörmez. 

Kur'an-ı Kerim'de “halife” kavramı, yönetim biçimini ifade etmez. 

Birinden sonra gelen demektir. 

Hz. Muhammet'ten sonra vahiy kesildiği için herhangi bir yöneticiye atfen “Allah'ın halifesi” demek 
doğru olmaz. 

Nitekim. Hz. Ebubekir, “Ey Allah'ın halifesi” diye hitap edenleri uyarır; “Halifetü Rasulillah (Allah'ın 
elçisinden sonra gelen)” unvanını alır. Fakat… 

“Halife” unvanını ilk kullanan, toplumun kayıtsız şartsız itaatini sağlamak isteyen despot Muaviye 
oldu. 

Keza. Arapça'da “otorite” (zıllullah) anlamına gelen “Sultan” (Zıllu'llah) da Muaviye döneminde 
kullanıldı. 

Kuşkusuz bu sebeple uydurma bir hadis ortaya çıkarıldı: 

“Sultan, Allah'ın yeryüzündeki gölgesidir, bütün yaratıklar onda sığınacak bir yer ararlar.” 

Bu dönemle birlikte “sultan” unvan olarak yaygınlaştı; devlet yönetiminde yüzlerce yıl kullanıldı. Sonra 
unutuldu. 

Günümüzde tekrar ortaya çıktı/çıkarıldı? 

Yakın çevresinin Erdoğan'a “sultan” diye hitap ettiği doğru mu? 

Pek sanmam. Ama… 

Lübnan'a gittiğinde “Sultan” pankartıyla karşılandığını anımsıyorum. 

Saray'daki “sultan tahtı”nın Meclis'in gündemine geldiğini biliyorum. Benzer ayrıntılar var. Ancak… 

Son günlerde Batı medyasının Erdoğan'dan sürekli “sultan” diye söz etmesinin altında neler var? Bu 
bile gösteriyor ki… 

Referandumdan “evet” çıkarsa Batı'da Türkiye'deki siyasal rejim daha çok tartışılacak. Yani… 

Derim ki: 

Türkiye uçurumun kenarında duruyor; “evet” diyerek aşağı düşmesine izin vermeyiniz. 

Bakınız… 

Araştırma sonucu 
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II. Dünya Savaşı'ndan Soğuk Savaş bitimine kadar şu konuda araştırma yapmışlar: 

“Demokrasi hangi rejimde daha iyi işledi?” 

Başkanlık rejimiyle yöneltilen ülkeler içinde siyasal istikrarı yakalayabilenlerin oranı yüzde 20'yi 
bulamadı. 

Aynı dönemde, parlamenter rejimlerde ise, istikrar yüzde 67'lik orana sahipti. 

-ABD dışında-başkanlık rejimiyle yöneltilen ülkeler neden bir türlü siyasi istikrara kavuşamıyor? Bir 
örnek vereyim: 

Deadlock, kilitlenmedir. 

Başkanlık sisteminde, yasama ve yürütme (siyasal rejim) kilitlendiğinde kriz çözücü mekanizma/çıkış 
yolu yok! 

Arabulucu, bir cumhurbaşkanı yok! 

Latin Amerika'da sürekli askeri darbeler olmasının nedeni, kriz anlarında/deadlock durumunda 
ordu'nun arabulucu/sorunu çözücü olarak ortaya çıkmasıdır! 

Bu nedenle başkanlık sistemi, siyasal istikrarsızlığa sebep oluyor. 

ABD'de bunun olmamasının sebebi: 

Amerikan modeli yalnızca her şeye kadir başkandan ibaret değil; ülkenin bir siyasal-toplumsal 
kültürü, işleyişi ve kendi içinde çeşitli denge unsurları var. 

“Evet” diyen arkadaşlar sanmasın ki: 

Demokrasinin yerleşmesi ve pekişmesi salt Anayasa mühendisliğiyle hukuk maddelerini 
değiştirmekle sağlanır. Olmaz. 

Maalesef! Ülkemizde Anayasa yapımında genel olarak tepkisel yaklaşım egemen oldu. 

Her yeni Anayasa ya da Anayasa değişikliği, önceki dönemlerde yaşanan sorunlara reaksiyon 
niteliğinde hükümler/maddeler getirdi. 

Her seferinde amaç, toplumu yukarıdan dizayn etme anlayışında oldu! 

Oysa… 

Anayasa, toplumun önünü açacak yol haritasıdır. 

Bilgi-birikim gerektirir. 

Samimiyet gerektirir. 

Uzlaşma gerektirir. 

Anayasa, halkın yaşam teminatıdır. 

Öyle… 

Kızgınlıkla, alelacele, duygusal, kurnazca hazırlatılıp halka dayatılamaz. 

Anayasa, vuruşma alanları oluşturmak için yazılamaz. 

Anayasa, geçmişle veya bir yerlerle hesaplaşma adına yapılamaz. 

Tepkisel Anayasa'dan tutarlı bir hukuk metni çıkaramazsınız. Bu durum kısa sürede, istikrarsızlığa 
sebep olur. Anayasa gündemden hiç düşmez. 

Tüm bunlardan ders çıkarıyor muyuz; hayır! 

Kimilerimiz ülkenin yıkımı pahasına, sultanlığa “evet” diyor. 

Yazık edecekler bu güzelim ülkeye… 

NOT: Odatv Davası beraatle sonuçlandı. Gazetecilik kazandı. Aynı kararlılıkla haberciliğe devam 
edeceğiz. “Geçmiş olsun” mesajı-maili gönderen herkese teşekkür ederim. 

Tabii ki Evet 
STAR / 15 Nisan 2017 / Mehmet METİNER 
http://www.star.com.tr/yazar/tabii-ki-evet-yazi-1207839/ 

Yarın sandık başına gidiyoruz. 

Saha çalışmalarından edindiğim şu ki, milletimiz onca yalan ve çarpıtmaya rağmen "evet" diyecektir. 

16 Nisan akşamı sandıklar açıldığında bu apaçık görülecektir. 

Şimdiden mübarek olsun diyorum. 

http://www.star.com.tr/yazar/tabii-ki-evet-yazi-1207839/
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*** 
16 Nisan'dan sonraki Türkiye farklı olacaktır elbet. 

Çok daha güçlü adımlarla tarihteki kutlu yürüyüşünü sürdürecek olan Türkiye'de, elbette siyaset de 
farklı bir zemine oturacaktır. 

Hiçbir parti eskisi gibi kalmayacaktır. 

AK Parti kendini güçlü bir liderlikle yeniden şekillendirerek yoluna devam edecektir. 

Yeni dönemin ruhuna uygun olarak kendini arındırıp değiştirmeyen partilerin siyasi ömrü pek kısa 
olacaktır. 

Milletin "evet" mührü partilerin değişimi için de güçlü bir mesaj oluşturacaktır. 
*** 
Kılıçdaroğlu'nun Bandırma'daki askeri üste karşılanma biçimi hâlâ 15 Temmuz'dan gerekli dersin 
alınmadığını gösteriyor. 

Bununla verilmek istenen mesaj konusunu şimdilik bir kenara bırakıyorum. 

Ama herkes bilsin ki bu davranış 15 Temmuz'da bedenini büyük bir inanç ve aşkla ölüme yatıranların 
asla kabul edebileceği bir davranış değildir. 

Seçim yasakları konusu önemlidir önemli olmasına ama bu olayda cim karnında nokta bile değildir. 

15 Temmuz darbecilerini "kontrollü darbe" söylemiyle aklamaya ve arkalamaya çalışan birinin askeri 
törenle karşılanıyor olması hiçbir gerekçeyle açıklanamaz. 

Hele hele Pensilvanya'daki İblis'in "baharda yeni darbe" iddialarını dillendirdiği bir dönemde, 
Pensilvanya'nın siyasi ayağı rolündeki birine gösterilen bu tarz bir alaka, asla iyi niyet veya gafletle 
açıklanamaz. 

Görünen o ki ordumuzun içinde hâlâ sorunlu unsurlar varlığını sürdürmektedir. 

Bunun başkaca bir izahı yoktur. 

16 Nisan'da 15 Temmuz'un, daha doğrusu vesayetin artıklarını "evet" diyerek temizlemeliyiz ki milletin 
iradesine karşı şu veya bu şekilde başkaldırılar olmasın. 16 Nisan'ın tarihi ve siyasi anlamı, millet 
iradesini kayıtsız şartsız hakim kılmak adına büyük bir devrim niteliğindedir. 

Savaş meydanında kurulan bir devlet sandıkta oyla yıkılır 
mı 
ODA TV / 15.04.2017 / Müyesser YILDIZ 
http://odatv.com/erdogan-tankin-uzerine-cikti-da-bizim-mi-haberimiz-olmadi-1404171200.html 

1993'te RP İstanbul İl Başkanıyken... 

İstanbul RP İl Teşkilâtı adına 1991'de hazırlattığı “Kürt raporu”nda, Özal'ın, “Federasyon da dahil her 
konu tartışılmalıdır” açıklamasına yer verildi. 

1993'te RP İstanbul İl Başkanıyken İkinci Cumhuriyet tartışmalarında, “Osmanlı eyaletler sistemi benzer 
bir sistem olabileceğini” söyledi... “Türkiyeliler” ifadesini kullandı... Demokrasinin bir araç olduğunu 
belirtip, “Eğer halk totaliter rejim istiyorsa, buna saygı duymalıyız” dedi.   

1994’te Ümraniye İlçe Örgütü binasının açılışında, şöyle konuştu: 

“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir, koskoca bir yalan. Egemenlik kayıtsız şartsız Allah’ındır... 
Türkiye, Cezayir olur mu, diye soruyorlar. Biz hazmettire hazmettire geliyoruz, Allah'ın izniyle... 
Tutturmuşlar laiklik elden gidiyor...Yahu bu millet istedikten sonra, tabii elden gidecek yahu!..” 

Devr-i iktidarları dönemine gelelim:  

Ocak 2007'de dönemin MİT Müsteşarı Emre Taner, “Bazı ulus devletlerin tarih maratonunu kaybedip, 
ulusal egemenliklerini yitireceğini” açıkladığında, “Sen bürokratsın, bu işlere karışma” denmedi. 
Denmediği gibi, malûm çevreler tarafından alkışlandı. Dahası, o açıklama Barzani ve PKK 
“açılımlarının” miladı yapıldı.  

http://odatv.com/erdogan-tankin-uzerine-cikti-da-bizim-mi-haberimiz-olmadi-1404171200.html
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Mart 2013'te bir tv programında eyalet yapılanmasını savunurken, Osmanlı'nın “Lazistan, Kürdistan 
eyaletlerini” örnek gösterdi.  

2011'de, “Valilerin de seçimle işbaşına gelmesi tartışılmalı” demişti. Çok değil 2 yıl önce 27 Şubat 
2015'te Saray'da Valilere hitap ederken de şunları söyledi: 

“Başkanlık Sistemi, bir yönüyle de yerel yönetimlerin daha da güçlendiği, daha da etkin hale 
geldiği bir sistemdir. Bu sistemde, Başkanlığın merkezdeki gücü, bir yandan Meclis’le, diğer 
yandan yerel yönetimlerin sahadaki gücüyle dengelenir. Dolayısıyla bu sisteme geçildiğinde, 
Valilerimizin farklı bir konuma gelmeleri, daha geniş yetkilere sahip olmaları mümkün 
olabilecektir. Esasen, Cumhurbaşkanı’nın doğrudan halkın oylarıyla seçilmesi, bu konuda 
atılmış ilk adımdır. Şimdi bu adımı daha da ileriye taşıyıp, güçlü bir Başkan, güçlü bir Meclis ve 
güçlü yerel yönetimlerden oluşan, ülkemizin devlet geleneğine ve milletimizin ihtiyaçlarına 
uygun bir sisteme geçmenin vakti gelmiştir.” 

Şimdi diyor ki, “Türkiye’nin üniter yapısının en büyük savunucusu, en başta gelen müdafii daima 
şahsım başta olmak üzere biz olduk, biz olacağız. Eyaletmiş, federasyonmuş, şuymuş-buymuş, 
hiçbiri bizim gündemimizde yoktur, olmayacaktır... Başından beri yıllardır, 40 yıllık siyasi 
hayatımda benim rejim değişecek diye bir iddiam olmamıştır. Türkiye'nin 'eyalet sistemi' gibi bir 
derdi yok, gündemde böyle birşey yok.” 

Bahçeli de ikna oluyor. Oluyor da yukarıdaki açıklamalar “40 yıllık siyasi hayatının” kapsamında değil 
mi? 

Ve ne yani, kritik referandum üzeri, “Evet, hedefimiz federasyon” mu denecekti? 

Şuraya geleceğim; 

Emperyalistler Sevr'den beri bu ülkeyi bölmenin peşinde değil mi? 

1960'lardan itibaren “federasyon” önümüze konup, Türkiye'yi de kapsayan “Kürdistan” haritaları 
kullanılmaya başlanmadı mı? 

Elbette işgâl postallarıyla gelmeyeceklerdi. Çünkü Milli Mücadele'de derslerini almışlardı. 

Ama ne yaptılar? 

İçimizdeki maşalarıyla, bir anlamda kendi ellerimizle;  

Milli ordumuzu kumpaslarla tasfiye ettirdiler... Devlet sırlarını çarşaf çarşaf yayınlattılar... “Demokrasi, 
özgürlük, çözüm süreçleri, müzakere masalarıyla” milleti parçalattılar... Devletin, hatta milletin 
hafızasını sıfırladılar... Ülkenin varını, yoğunu sattırdılar... Ve 15 Temmuz'da işgâli denettirdiler... 

Büyük Ortadoğu Projesi... Adı üzerinde büyük!.. Çünkü koca bir coğrafyanın “İsrail'in güvenliği” için 
parça parça edilmesi söz konusu... En büyük çabayı da Türkiye üzerinde gösterdiler, gösteriyorlar... 

“Eyaletçi” danışmanlardan biri, “Başkanlık sistemini uygularız 3 sene, 5 sene. Baktık olmuyor, toplanır 
parlamento tekrar değiştirir” diyor.  

Öyle ya, ülke sanki deneme tahtası!.. 

Fikir babaları Korkut Özal da 2003'te bu “değişim-dönüşümler”in haberini şöyle vermişti: 

“Mühendislerin bir metrekareden büyük resim tahtaları vardır. Bir mühendis 'Ben bu resim 
tahtasını yiyeceğim' diye arkadaşıyla iddiaya girmiş. Arkadaşı 'Yiyemezsin' demiş. Mühendis 
tahtayı 365 parçaya bölmüş. Her gün bir parçayı ufalayıp yutmuş. Bir yıl sonunda resim 
tahtasının tamamını yemiş. Eğer bir meseleyi bir anda halledemiyorsanız, siz de o meselenin 
üzerine kararlı bir şekilde adım adım gidersiniz ve meseleyi sonunda halledersiniz. İşte bu, 
tedriciyet prensibi.” 

İşte tam bu oldu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir resim tahtası gibi adım adım ufalanıp, yutuldu. 

Neocon Rubin'in, “Türkiye'nin bölünmesinin psikolojik süreci tamamlandı” demesi bundan. 

Son hamle; Savaş meydanlarında kanla, irfanla kurduğumuz bu son Türk Devleti'ni, adeta sandıkta 
kendi oylarımızla yıktırmak istiyorlar... Öyleyse Hayır!.. 
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15 Temmuz direnişinden,16 Nisan dirilişine; Türkiye 
sevdalılarının yolu açık olsun… 
AKŞAM / 15 Nisan 2017 / Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu 
http://www.aksam.com.tr/yazarlar/prof-dr-yasar-hacisalihoglu/15-temmuz-direnisinden16-nisan-
dirilisine-3b-turkiye-sevdalilarinin-yolu-acik-olsun-e2-80-a6-c2/haber-614621 

Yarın Türkiye, geleceği için son derece önemli bir tercihte bulunacak. Kabına sığmayan, gelecek 
hedeflerine kararlıkla erişmek isteyen, dinamik ve yeni dönemin yükselen yıldızları arasında olan 
Türkiye yeni bir hükümet sistemine geçmek istiyor. Önünün açılması, belirsizliklerin dağılması, yönetim 
krizleri ihtimallerinin zayıflatılması, güçlü, dinamik ve hızlı karar mekanizmalarıyla geleceğine sahip 
çıkmak istiyor.  

18 maddelik anayasa değişikliği paketinin öncelikle ve özellikle anlaşılması gereken değişim talebinin 
esası ve ruhudur. Nedir bunlar?  

Birincisi; yasama, yürütme ve yargı erklerinin mutlaka milletle bağının kurulması. Buna göre değişiklik 
önerisinde, yasama ve yürütmenin doğrudan millet tarafından seçilmesi, yargının da millet tarafından 
seçilenler tarafından seçilmesi esas alınmıştır. Bu durum; bugüne değin Türkiye’nin siyasi yaşamında 
yer tutan; siyaset dışı aktörlerin müdahaleleri, siyasi mühendislik faaliyetleri, millet iradesini hiçe sayan 
planları gibi ülke ve millet çıkarlarını zedeleyen hamlelerin yaşanmasını engelleyecek. Böylece devlet 
kurumları; FETÖ gibi ihanet şebekeleri, iradesi millete ve bu ülkeye bağlı olmayan dar kadro hareketleri, 
derin- paralel, karanlık, gizli devlet yapılanmaları tarafından ele geçirilemeyecek, devlet kurumları 
arasında çatışma olmayacak, vesayet anlayışı ortadan kalkacak. Cumhurbaşkanlığı hükümeti, ekibiyle 
5 yıllığına seçilecek, 5 yılın sonunda milletin yeniden hakemliğine başvuracak, ya ikinci 5 yıl için devam 
edecek ya da görevi bir başka cumhurbaşkanı hükümetine bırakacak. Kurumlarda bürokratik 
kadrolaşma, dinozorlaşma, ele geçirme imkanı ortadan kalkacak.  

İkincisi; “yönetimde istikrar, temsilde adalet” ilkesinin gerçek anlamda hayata geçmesini sağlamak. 
Böylece istikrarı kalıcılaştırmak, kurumsallaştırmak, yapay, manipülatif siyasi krizlerin oluşma ihtimalini 
ortadan kaldırmak. Buna göre; hükümetin doğrudan halk tarafından seçilmesiyle artık hükümet kurma 
oyunları ve krizleri olmayacak ve böylece yönetimde kalıcı istikrar sağlanacak ve bu durum Meclis’te 
temsil gücünü artıracak. Artık yönetimde istikrar uğruna, aman parçalı yapı çıkmasın kaygısıyla aslında 
temsilde adaleti zedeleyen yüksek baraj uygulamasının gerekçesi ortadan kalkacak. Böylece 
hükümetler en az %50+1 gibi yüksek bir temsil gücüne sahip olacak, bu yolla gerçek anlamda 
çoğulculuk sağlanacak. Her kesimden, her yöreden, her siyasi eğilimden destek arayışları artacak, 
böylece halk üzerinden gerçek anlamda uzlaşma ortamı doğacak, siyasette kutuplaştırma çabaları 
sonuç alamayacak. Genellikle siyaset dışı aktörlerin başrol üstlendiği yapay siyasi krizler 
yaşanmayacak, Meclis ile hükümet arasında çözülemeyen istisnai de olsa taraflar asında çözülemeyen 
bir sıkıntının oluşması durumunda meclis ve cumhurbaşkanlığı hükümeti karşılıklı olarak seçime 
giderek yine millet hakemliğine başvuracak, mesele krize dönüşmeden millet tarafından çözülecek.  

Üçüncüsü; 15 Temmuz sonrası Türkiye’nin tüm kurumlarının yerli ve milli karakterini güçlendirerek, 
balıkçı ağı gibi birbirine kopmaz bir bağla kenetleyerek, devlet- millet bütünleşmesini yeniden inşa 
ederek kurumsal hale getirmek. Buna göre; Türkiye düşmanlarına karşı, tek devlet, tek millet, tek vatan 
ve tek bayrak ülküsü sarsılmaz bir tunç haline dönüşecek. Tüm ihanet yapılarına, terör odaklarına, 
küresel baronlara karşı Türkiye’nin Türkiye’den yönetilmesi inancı ve kararlılığı kurumsallaşacak.  

Bu noktada eyalet sistemi tartışmasını bilinçli olarak köpürtenlere, çeşitli beyanları çarpıtarak farklı 
anlamlar yüklemeye çalışanlara, hiç kimse aldanmamalıdır. Değişiklik paketinde asla olmayan bu 
durum üzerinden Türkiye’nin önünü kesmek isteyenlere hiç kimse itibar etmemelidir. Bu konuda Sayın 
Bahçeli’nin dünkü TV röportajındaki yaklaşımını ve hassasiyetini de hiç kimse çarpıtmamalı, başka 
anlamlar yüklememelidir. Zira Bahçeli, esasen meselenin özünü ortaya koymuş, değişiklik önerisinde 
eyalet sisteminin yolunu açacak hiçbir şeyin olmadığını açıkça belirtmiştir. Bu tartışmaya karşılık hem 
Cumhurbaşkanı ve Başbakan bir kez daha üniter devlet kararlığını ortaya koymuştur.  

15 Temmuz direnişi 16 Nisan dirilişiyle Türkiye sevdalılarının yolu açık, geleceği aydınlık olsun… 

 

 

http://www.aksam.com.tr/yazarlar/prof-dr-yasar-hacisalihoglu/15-temmuz-direnisinden16-nisan-dirilisine-3b-turkiye-sevdalilarinin-yolu-acik-olsun-e2-80-a6-c2/haber-614621
http://www.aksam.com.tr/yazarlar/prof-dr-yasar-hacisalihoglu/15-temmuz-direnisinden16-nisan-dirilisine-3b-turkiye-sevdalilarinin-yolu-acik-olsun-e2-80-a6-c2/haber-614621
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80 MİLYON KERE HAYIR 
Serdar'ca / Rıfat SERDAROĞLU 
https://rifatserdaroglu.com/  

Türk Milleti, siyaset yoluyla soygun yapanlara layık mı? HAYIR! 

Türk Milleti, Deniz Feneri e.V gibi derneklerle soyulmayı hak ediyor mu? HAYIR! 

Sadaka hırsızlarını koruyan, yargıdan kaçıranları hak ediyor mu? HAYIR! 

Bas o zaman mührü HAYIR yazan yere… 

Türk Milleti, çocuk tecavüzcülerinin korunmasını hak ediyor mu? HAYIR! 

Türk Milleti, kadın cinayetlerinin artmasına razı mı? HAYIR! 

Türk Milleti, kadın erkek eşitliği yaradılışa ters diyenlere layık mı? HAYIR! 

Bas o zaman mührü HAYIR yazan yere… 

Türk Milleti, aylık kirası 20 bin avroluk evde oturan veletlerden razı mı? HAYIR! 

Türk Milleti, dolandırıcının önüne yatanlardan memnun mu? HAYIR! 

Türk Milleti, bir defada 100 Milyon Dolar BAĞIŞ alanları kabul eder mi? HAYIR! 

Bas o zaman mührü HAYIR yazan yere… 

Türk Milleti, 129 Milyar borcu 450 Milyar Dolara çıkaranlardan razı mı? HAYIR! 

Türk Milleti, icralık dosya sayısının 10 milyondan 24 milyon adete çıkmasından memnun mu? HAYIR! 

Türk Milleti, banka borçlarının 6 Milyar TL’den 456 Milyar TL’ye çıkmasından mutlu mu? HAYIR! 

Bas o zaman mührü HAYIR yazan yere… 

Türk Milleti, Güneydoğu’yu PKK’ya terk eden siyasetçiden razı mı? 

Türk Milleti, PKK’nın vergi diye haraç almasını kabul eder mi? HAYIR! 

Türk Milleti, teröristler için “PKK Şehitliği” açılmasını kabul eder mi? HAYIR! 

Bas o zaman mührü HAYIR yazan yere… 

Türk Milleti, Atatürk’e “Ayyaş” diyeni affeder mi? HAYIR! 

Türk Milleti, vatanında IŞİD kampları ister mi? HAYIR! 

Türk Milleti, IŞİD militanlarının bedava tedavi edilmesini kabul eder mi? HAYIR! 

Bas o zaman mührü HAYIR yazan yere… 

Türk Milleti, sürekli yalan söyleyeni sever mi? HAYIR! 

Türk Milleti, hırsızı-mafyayı ister mi? HAYIR! 

Türk Milleti, yurt dışında mağaza kapatan görgüsüzleri sever mi? HAYIR! 

Bas o zaman mührü HAYIR yazan yere… 

Türk Milleti, psikolojik bozukluğu olan yöneticiye güvenir mi? HAYIR! 

Türk Milleti, kul hakkı yiyeni ister mi? HAYIR! 

Türk Milleti, ülkesini yabancı projelere peşkeş çekeni kabul eder mi? HAYIR! 

Bas o zaman mührü HAYIR yazan yere… 

Türk Milleti, 94 yıllık Cumhuriyet deneyiminden sonra Diktatör ister mi? 

Eee hala ne düşünüyorsun be kardeşim? 

Bas mührünü HAYIR yazan yere, bitsin bu dertler, çileler, ıstıraplar, işkenceler… 

Bas mührünü HAYIR yazan yere ki, karanlık gitsin aydınlık gelsin! 

Bas mührünü HAYIR yazan yere ki, uğursuzluk gitsin bereket gelsin! 

Bas mührünü HAYIR yazan yere ki, fitne gitsin kardeşlik ve barış gelsin! 

https://rifatserdaroglu.com/2017/04/15/80-milyon-kere-hayir/
https://rifatserdaroglu.com/
https://rifatserdaroglu.com/
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Bas mührünü HAYIR yazan yere ki, hırsızlık-soygun-peşkeş-kupon araziler bitsin, zenginlik gelsin! 

Bas mührünü HAYIR yazan yere ki, biat-kölelik bitsin, onurlu birey olmak gelsin! 

Unutma, kendin-ailen-evlatların için HAYIR yazan yere basacaksın! 

15 senedir denedin, ne fayda gördün ki! Çevrende konuşacak bir tanecik komşumuz mu kaldı? 

Denenmişi tekrar denemek aptallıktır. Denenmişi tekrar-tekrar denemek ise ülkeye ihanettir. 

Oyunuz HAYIR, işiniz HAYIR, geleceğiniz HAYIR olsun… 

Sağlık ve başarı dileklerimle 15 Nisan 2017 

Yılan ve yalan yenildi! Evet İnşallah! 
YENİAKİT / 14 Nisan 2017 / Şevki YILMAZ 
http://www.yeniakit.com.tr/yazarlar/sevki-yilmaz/yilan-ve-yalan-yenildi-evet-insallah-19043.html 

Yaratıcımız, Yaşatıcımız ve Yöneticimiz Allah’ımıza hamd; Başöğretmenimiz, Önderimiz, Sevgili 
Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a) Efendimize, tüm peygamberlerimize, izinden gidenlere, ehli 
beytine, ashabına, ana ve babamıza ve tüm mü’min kardeşlerimize salat ve selam olsun. 

“Kim güzel ve yararlı bir işe aracılık ederse o işten kazanılacak mükafatta kendisine de bir pay vardır. 
Kim de kötü ve zararlı bir işe aracılık ederse ondan doğacak zararlar da kendisine de bir sorumluluk 
payı vardır. Böylece her insan, yaptığının karşılığını tam olarak görecektir. Çünkü her şey, Allah’ın 
kudret ve gözetimi altındadır.”(Nisa/85) İlahi mesajının gereği dinimiz İslam’ı ve vatanımızı 
güçlendirecek veya zayıflatacak yolların en mühimi sandığa gidip kullanacağımız oy, 
sorumluluğumuzdur! 

Pazar günü, milletimize ve gelecek nesillerimize güçlü bir Türkiye’yi emanet etmek için vatandaşlık 
görevimizi yapmak üzere hepimiz Bismillah ile “Evet”e mührümüzü vuracağız inşallah! 

Kendilerine parti kurmayı ve sandığa gidip oy vermeyi helal; başka ülkelerdeki Müslümanlara haram 
gören İran ve Siyonist kaynaklı fitne tuzaklarıyla ve şeytani vesveselerle oy vermeye gitmemek de 
“Hayır” cephesine dolaylı verilen bir oydur ve destektir! 

Millet Meclisinde çıkarttığımız kanunlara ve malum(!) Süleyman Demirel’in ikinci defa Cumhurbaşkanı 
olmasını sağlayacak Anayasa değişikliğine ve Hak ve Hukuk düşmanı A.Necdet Sezer’in 
Cumhurbaşkanı seçilmesine ‘’İslami olup olmadığını araştırmadan evet oyu verenlerin’’ şimdi yeni 
Anayasa değişikliğine ‘’İslam’a uygun değil’’ tutarsızlığıyla oy vermemeleri de hayır cephesine dolaylı 
verilen bir oydur ve destektir! 

Pazar günü oylayacağımız 18 maddelik Anayasa değişikliğindeki hiçbir madde temelde İslami ilkelere 
aykırı değildir! 

Başkanlık sistemi dâhil, hiçbir madde Kur’an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyyeye asla aykırı değilken, din 
adına ahkâm keserek saf ve temiz akılları aldatmak da “Hayır” cephesine dolaylı verilen bir oydur ve 
destektir! 

Sevgili Peygamberimiz, 21 yaşındaki İstanbul’un Fatihi’ni “Ne güzel komutan!” diye methederken ve 
genç yaştaki Usame bin Zeyd’i İslam ordularının komutanlığına getirirken 18 yaşında seçme seçilme 
hakkı mı İslami ilkelere aykırı olacak? 

Allah (cc) yolunda ve vatan uğrunda tüm yeryüzünde, Beşli Çete zalimleriyle böyle amansız mücadele 
verilirken samimiyetle bize uzatılan eli, hayır oylarıyla asla geri çevirmemeliyiz!  

Nefislerimiz, hevalarımız, hırs ve hasetlerimiz uğruna hayır oylarıyla veya sandığı boykot yanlışlığıyla 
gelecek nesillerin ahını ve bedduasını asla almamalıyız! 

Din, vatan, mukaddesat, medeniyet düşmanı işgalci Siyonist İsrail ve Vatikan kontrolündeki taşeronları 
CHP, HDP ve ırgatları FETÖ, PKK, DHKP-C, DEAŞ, PYD, YPG vs. gibi silahlı eşkıyanın 
kampanyalarındaki Hayır çağrılarında asla “hayr” yoktur! 

Bu sebeple; uzun yıllar süren bir mücadele ile kazanılan dini özgürlüklerin, maddi ve manevi hakların 
ve başarıların devasa hizmetlerin durdurulmasına ve yok edilmesine hayır oylarımızla alet olmamalıyız! 

Siyasi, iktisadi ve ahlaki istikrar ile elde edilecek; maddi ve manevi istiklal ile oluşacak “Adil Yeni Dünya 
Düzeni” ile liderlik makamına oturtulacak Türkiye’mizi sandık darbeleriyle devirme planlarına hayır 
oylarıyla veya çekimser kararsızlığımızla asla alet olmamalıyız! 

http://www.yeniakit.com.tr/yazarlar/sevki-yilmaz/yilan-ve-yalan-yenildi-evet-insallah-19043.html
http://www.yeniakit.com.tr/yazarlar/sevki-yilmaz/yilan-ve-yalan-yenildi-evet-insallah-19043.html
http://www.yeniakit.com.tr/yazarlar/sevki-yilmaz/yilan-ve-yalan-yenildi-evet-insallah-19043.html
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Yıllarca Avrupa Birliği’ne karşı çıkan bizlerin hayırcı Avrupa Haçlı Birliği’yle aynı safta hayır oylarıyla 
mazlum Müslüman coğrafyamızı yutma şer planlarına asla alet olmamalıyız! 

Bunun için Türk’ü, Kürt’ü, Çerkez’i, Laz’ı, Gürcü’sü, Arnavut’u, Boşnak’ı, Alevi’si, Sünni’si, başı açığı, 
başı örtülüsü, ayığı, sarhoşu, Ermeni’si, Yahudi’si ve Rum’u kısaca Türkiye’mizdeki tüm 
vatandaşlarımız yani hepimiz, bu pazar; Batı Roma’nın, batılların ve zalimlerin inadına evet İnşallah! 

Siyonist ve Hristiyanların işgal etmek istedikleri vatanımızı korumak için evet İnşallah!  

“Haç”ın karşısında “Hilal”’imizi dalgalandırmak için evet inşallah! 

Osmanlı Cihan Devleti’ni İslami medeniyetimizle birlikte yıkan CHP’nin ve Sebataistlerin yüz yıldır 
devam eden masonik bürokrasi ve yargı saltanatına son vermek için “EVET” İnşallah! 

Artık tüm anaların ağlamaması adına bütün halkların barışı, huzuru, kardeşliği için “EVET” inşallah! 

Pazar günü iftira, entrika ve yalan dolan ve yılan yenilecek ve “Allah sadece doğrularla beraberdir” ilahi 
müjdesinin gereği ezici ekseriyetle evet oylarımız, halkımızı ve tüm mazlumları sevindirecek İnşallah! 

Mekke’mizi, Medine’mizi, Kudüs’ümüzü ebrehe yılanlarından ve yalanlarından korumak ve her türlü 
işgalden kurtarmak adına Hak ilkeleriyle yönetilecek süper güç Türkiye’miz için haydi Bismillah diyerek 
beyaz oy pusulamıza “EVET! Mührünü basacağız İnşallah! 

Allah (c.c), Hakkı hak görüp, izinden gitmeyi ve Hak ölçülerini her işimizde uygulamayı, batılı (yalan, 
dolan, iftira, küfür, şirk ve zulmü) yanlış görüp, her işimizde batılın her çeşidinden kaçıp korunmayı 
nasib etsin! 

Ve pazar akşamını, başta Filistin olmak üzere tüm mazlum coğrafyaya bayram, başta Tel Aviv olmak 
üzere atlarıyla itleriyle Bakanlarımıza ve gurbetçi kardeşlerimize saldırmaya devam eden tüm Haçlı 
emperyalist aleme matem kılsın. Amin! 

 Salı akşamı saat 20:45’te, Akit TV (Kanal 34) ile Kocaeli TV’nin ortaklaşa yayınladığı yeni Başkanlık 
döneminde yeni uyarı ve tavsiyelerimizin anlatılacağı “Milli Diriliş” programının canlı yayınında 
buluşmak üzere; Allah (c.c)’a emanet olunuz. 

Tatil olması dileğiyle Cuma bayramımız mübarek olsun. 

Selam ve duayla…. 
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Devlet Bahçeli'nin Açıklamaları, Kendisini Takip Eden Toplam 17 

MHP'li Arasında Kafa Karışıklığı Yaratmaya Devam Ediyor 
http://www.zaytung.com/haberdetay.asp?newsid=321221  

 

Anayasa değişikliğini gündeme getiren ve uzun bir süre 

boyunca 'Evet' diyeceğini açıklayan MHP lideri Devlet 

Bahçeli'nin dün akşam 'Eyalet sistemi' çıkışıyla başlayan 

itirazı, kendisini takip eden toplam 17 seçmen arasında 

kafa karışıklığı yaratmaya devam ediyor... 

Parti tabanının önemli bir kısmının aksine yeni anayasayı destekleyeceğini açıklayarak referandum çalışmaları 

sürecinde 'Evet' yönünde çalışmalar yürüten MHP lideri Devlet Bahçeli'den dün akşam gelen ''Cumhurbaşkanı'nın 

eyalet sistemini destekleyen danışmanı var. Bunu ülkücülere nasıl anlatacağız?'' şeklindeki çıkış şaşkınlık 

yaratmıştı. 

Çıkışın sosyal medyada ''Hayır'' çağrısı olarak yorumlanmasının ardından bu sabah MHP resmi twitter hesabından 

yapılan ''kararımız evet'' açıklaması kafaları daha da karıştırırken, akşam katıldığı başka bir canlı yayında bir 

yandan ''kahverengi gözler'' şeklinde ifadeler kullanıp bir yandan da 'evet' vereceğini açıklayan Bahçeli'ye 

kendisini takip eden toplam 17 MHP'liden biraz daha açık olma çağrısı geldi. 

"Gelin yüz yüze konuşalım"  

Bu akşam saatlerinde bir basın toplantısı düzenleyen grup, "Sayın genel başkanım, biz zaten az kişiyiz. Allah 

aşkına cumartesi akşamı bi pastanede falan toplanalım, yüz yüze açıkça anlatın bize. Böyle olmuyor" sözleriyle 

Devlet Bahçeli'ye seslendi. Grup adına konuşan Alphan Buragan(34), dün akşamdan beri yoğun bir kafa 

karışıklığı içinde bulunduklarını belirterek şöyle devam etti: 

"Sayın Bahçeli, kıymetli başbuğum. Belli ki bi sıkıntı var, açıkça konuşamıyorsunuz ekranda. Olur, insan halidir, 

anlıyoruz ama siz de bizi anlayın lütfen. Düne kadar evet diyorduk, eyvallah. Dün akşam eyalet olayından dolayı 

'hayır'a döndük sandık. Ona da eyvallah. Bu sabah twitter'dan evet diyeceğimizi öğrendik. Akşam canlı yayında 

kahverengi gözler dediniz bi şey dediniz sonra gene evet dediniz iyice gitti bizim kafalar. Gözünüzü seveyim 

böyle yapmayın. Sakin sessiz bir yerde buluşalım, neyse bu işin sonucu açıkça söyleyin bize. Size söz bu konuşma 

aramızda kalacak, başka kimse bilmeyecek. O konuda da bir endişeniz olmasın..." 

"Vebali ağır olur" 

Sayılarının fazla olmamasına rağmen referandumun ortada olması nedeniyle verecekleri kararın kritik olduğuna 

dikkat çeken Buragan, son olarak "Allah muhafaza bir yanlış anlaşılma olur da 3-5 oy farkla bizim 

desteklediğimiz, artık neyse o, onun zıttı kazanırsa bunun vebali ağır olur." sözleriyle de konunun önemine dikkat 

çekti.  

Grubun çağrısına Bahçeli'den henüz net bir yanıt gelmezken, haber yayına hazırlandığı sırada twitter hesabından 

yaptığı "Puslu havada kurtla yürüyenin bir gözü ufka bakarken bir gözü de yerde olmalı. Sanırım arkadaşlarımız 

anlamıştır" açıklamasının anlamını çözme çalışmaları ise sürüyor 

 

http://www.zaytung.com/haberdetay.asp?newsid=321221

