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Birinci Nokta 
 
CHP, YETERİNCE; KAVGA ADAMI,DAVA ADAMI, FİKİR ADAMINA SAHİP OLMADIĞI İÇİN SEÇİMİ 
KAYBETMİŞTİR!...  
 
Genel Başkan olduğu sürece, partiyi penisinin keyfine göre yöneten ATINI SEVEN KOYBOY 
BAYKAL'I  YENİDEN SEÇTİRMEKLE, EN AZ YÜZDE BEŞ CİVARINDA OY kaybı olmuştur. 
 
BAYKAL'I YENİDEN SEÇTİRMEK, CELLADINA AŞIK OLMAK KADAR ÇİRKİN BİR SİYASETTİR!.. 
 
AK PARTİ, KAVGA ADAMLARI, FİKİR ADAMLARI VE DAVA ADAMLARININ çokluğu NEDENİYLE, EZİCİ 
ÇOĞUNLUKLA SEÇİMİ KAZANMIŞTIR!.. 
 
BU NEDENLE, CHP'nin seçimi KAYBEDECEĞİ, AŞAĞIDAKİ YAZILARDA anlaşılacağı 
gibi,  Kılıçdaroğlu'na AYLARCA ÖNCE söylenmiş; Baykalın çıkarcılarını, Fethullahçıları, Diyanetin 
Talibanlarını tasfiye etmeden seçim kazanmanın mümkün olmadığı duyarlı vatandaş olarak 
anlatılmıştı. 
 
Siyaset, hem sonuç alma sanatıdır, hem geleceği okuma sanatıdır..  
 
CHP'nin ve Kılıçdaroğlu'nun geleceği okuma sanatını ve sonuç alma sanatını öğrenmesi en önemli 
gerekliliktir. 
 
İkinci Nokta 
 
Aklı başındaki herkes, 12 Hazirandaki muhtemel seçim yenilgisine kendisini hazırlamalıdır. CHP'ye 
ve CHP'lilere bu muhtemel seçim yenilgisinden dolayı gereken herşeyi şimdiden söylemelidir. 
 
Cumhuriyet döneminde Din, Şeriat, Tarikat, Engizisyon ve Halifelik birbirine karıştırıldı; her şeye 
birden din denildi. "Dini Siyasete alet etmemek, Aydın Din Adamı, din işlerini dünya işlerinden 
ayırmak v.b. akılsızca düşünüldü ve buna uygun  kavramlar, deyimler deyimler icat edildi... Laiklik 
iddiasına rağmen, Osmanlı'nın  Tevfik Fikret'le eriştiği düşünce seviyesine erişilemedi.  
 
Cumhuriyet Döneminde, Tevfik Fikret'in Tarih-i Kadim'i seviyesinde, İLERİCİ ve DEVRİMCİ 
ANLAMDA bir şey yazılamadı ve bir şey söylenemedi. Anayasa kitapçığına "Türkiye Laik bir 
Cumhuriyet'tir!" diye yazıldı. Laiklik de "DİN İŞLERİNİ DÜNYA İŞLERİNDEN AYIRMAK," diye 
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tanımlandıktan sonra Sünni Mezheplerinde "din işleri dünya işlerinden ayrılamadığı" için; 
LAİKLİĞİN DİNSİZLİK OLMADIĞI, kanıtlanmaya çalışıldı ve hep öyle kalındı. 
 
Hem Laikliğin dinsizlik olmadığını, hem Atatürk'ün dinsiz olmadığını kanıtlamak için, okul yüzü 
gören bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Sünni-Yezitçi (ENGİZİSYONCU ve HİLAFETÇİ ) 
eğitimden geçirildi. İstisnasız olarak bütün Sünni Yezitçi (ENGİZİSYONCU VE HİLAFETÇİ ) DİN 
ADAMLARI DEVLET MEMURU YAPILARAK HAZİNEDEN BESLENDİ... Ve Sünni Yezitçi Din Adamları 
her yerde bire bin çoğaldılar, her bakımdan büyüdüler.  Bunun sonucunda Türkiye başörtüsü 
seviyesinde Engizisyon baskısı (SÜNNİ YEZİTÇİ DİN ADAMLARININ BASKISI) altında kaldı. 
  
1-07-2010 Tarihindeki kanunla Sünni Yezitçi Din Adamlarının resmi örgütü Diyanet İşleri Başkanlığı 
tam bir Halifelik Örgütü haline getirildi.  Böylece,  Cumhuriyet'in sırtındaki bu büyük 
kambur,hukuki bağlarla bedene bağlanmış oldu.  Devletin karnında ur biçiminde kurulan Fethullah 
hilafeti ise her yıl binlerce genç yetiştirip devletin kilit noktalarına getirmektedir. 
 
Sonunda ya Cumhuriyet'in sırındaki kambur, ya karnındaki ur büyüyecek ve "Türkiye 
Cumhuriyeti'nin Ruhuna EL Fatiha!" denilmesi mümkün olabilecektir.  
 
Sünni inancındaki insanların, yüzde doksanı Sünni din adamlarından rahatsızdır. Devletin Sünni Din 
Adamlarına, Osmanlı'nı aksine mevki, makam vererek itibar kazandırması, dindarlara yapılan bir 
hizmet değil, aksine dindarlara devlet eliyle gözdağı vermektir..  
 
Şeriat-ı Garracı, Engizisyoncu ve Hilafetçi Sünni Yezitçi Din Adamlarıyla; Sünni İslam'a inanan 
insanları, Osmanlı gibi,BİRBİRİNDEN AYIRMAK, CHP'nin en büyük vatan ve demokrasi hizmeti 
olacaktır!.. 
                                                                                                          
3. NOKTA. 
 
CHP'nin;  Baykal'ın Çıkarcılarını, Fethullahçılar,  Talibanları TEMİZLİĞİ temizlemeden seçime 
girmemesi gerekir. Temizlik yapmadan seçime girmek, seçimi peşinen kaybetmek oloacaktır. 
 
CHP'nin en kötü politikacılar gibi boş vaadlerle halkı aldatıp oy alması mümkün değildir. Diyanet 
Hilafeti her yıl otuz kırk bin kişiyi belediyelerde, devlet birimleri ve özel sektör şirketlerinde işe 
yerleştiriyor. 
 
Fethullah Hilafeti, her yıl on on beş bin kişi yetiştirip devletin kilit noktalarına yertleştiriyor. 
 
Diğer Halifelik örgütleri gene binlerce kişi yetiştirip en stratejik mevkilere getiriyorlar. 
  
Solcu, ilerici, devrimci, sosyalist ve Atatürkçü çevreler ise; kadro elemanı, aydın ve lider 
yetiştiremiyorlar, halkı kazanamıyorlar.  
 
Halkın biraz kömür, biraz şeker ve biraz makarna karşılığı oylarını sattığını sanacak kadar ahmak, 
aptal ve budala olmaları ise; en önemli özellikleri!.. 
 
Baykal gibi, özel kalem müdürleriyle özel ilişki kuracak kadar ahlak sahibi olmaları da cabası..., 
 
Bu ahlakla ve bu kişilerle halka güven veremezsiniz! 
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Bu ahlakla ve bu kadrolarla halkı kazanamazsınız... 

ERİK DALINDA ÜZÜM YETİŞTİREMEZSİNİZ!.. Sözümüz anlayanadır.... 
 
                                                                  
4.NOKTA 
 
Sayın Kemal Kılıçdaroğlu,  
 
Altı aydır sizinle yüz yüze görüşmek için randevu talebim var. Bu randevu talebi, rüşvetsiz torpilsiz 
bir vatandaşın, rüşvetsiz torpilsiz talebidir!..  
 
Ama, rüşvetsiz torpilsiz bu vatanadaşa Özel Kalem Müdürünüz Hamret tarafından randevu 
verilmemiştir. 
 
Bu durumda, Özel Kalem Müdürünüz Hamret'in mutlaka bir torpil ve rüşvet tarifesi olmalı. Benim 
rüşvet ve torpil konusunda pek parlak bir müşteri olmadığımı anlamış olmalı ki, randevu vermeyi 
geçmez ayın son çarşambasına kadar erteledi. 
 
İklim Bayraktar gibi taciz edilmesi, tecavüz edilmesi mümkün hanımların randevu taleplerine her 
zaman olumlu karşılanması ve randevu verilmesi de oldukça ibret verici!.. 
 
CHP'de; Torpilsiz rüşvetsiz erkek vatandaşların, taciz ve tecavüz edilmesi mümkün hatunlar gibi 
iltifatla karşılanması mümkün değil... CHP'nin taciz ve tecavüz edilmesi mümkün hatunlardan olsun 
vazgeçmesi, her türlü politikadan önce gelmelidir. Bu durumda Fethullahçılara, Talibanlara yakın 
olmanızı anlayışla karşılamak gerekmektedir. 
 
CHP'yi önce bu rüşvet ve torpil pisliğinden çıkarmanız gerekir. Bu kadrolar, her aşamada aynı pisliği 
yeniden üretirler. Bu nedenle, kadrolarla; halka  hiçbir vaadde bulunmayın... Özellikle Hamret 
hatunlarla halkın karşısına çıkmayın. 
 
Torpilsiz rüşvetsiz bir vatandaşla görüşmeyen liderler, hiçbir zaman, hiçbir yerde gerçek lider 
olamazlar. Sizi aldığı rüşvet ve değer bildiği torpille taciz ve tecavüz edilmesi mümkün hatunlarla 
muhattap eden Hamret Hatun nedeniyle asla gerçek bir lider olmanız da mümkün değildir. 
 
Ama, Hamret Hatun'a gene de helal olsun rüşvet ve torpil!...                   
                                                                                                                       
                                                                                                 RIZA GÜNER 
 
5. NOKTA 
 
 
Fethullah,  öyle bir sistem kurmuş ki; seçimi kim kazanırsa kazansın aslında Fethullah kazanıyor. Bir 
an için, 12 Haziran'da CHP'nin yüzde ellinin üstünde oy aldığını varsayalım... Fethullahçı 
danışmanların "TAVŞANA KAÇ, TAZIYA TUT" diyen yönlendirmesiyle gene Fethullah Hilafeti 
kazanmış olacaktır. 
 
Ne CHP'nin yetiştirdiği kadrolar var, ne Fethullahçılara üstünlük kurabilecek aydınlar var. Aksine 
CHP'nin Fethullahçıları, Fethullah Hilafeti'nin en döküntü, en işe yaramaz, en rezil kesimidir. 
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CHP son yirmi yılda Baykal'ı lider yapmaya çalıştı ve bunun için çalışan bir çıkarcılar çetesini besledi. 
Baykal'ı lider yapadı ama; çıkarcıları CHP'nin tek sahibi haline getirdi ve halk arasına aşılmaz 
duvarlar ördü. 
 
Baykal, Riki Martin havalarına rağmen lider olamadı. Ancak atını seven kovboy ancak olabildi. CHP 
bu 'özel hayatı' hayatı ve bu kirlenmeyi savunmaya kalkıştı. Fethullahçı temizliği, Taliban temizliği 
yapamadığı gibi, Baykal Temizliği de yapamadı. 
 
Ama, şimdi seçimi kazanırsa büyük işler yapacağını iddia etmeye ve bol keseden vaadlerde 
bulunmaya başladı. Ne ki, Yunus'un dediğ gibi, "erik dalında üzüm yetişmez," üzüm yetiştirmek 
için, mutlaka asma ağacı dikmek gerekmektedir. 
 
ADD'ye gelince; bu derneğin şimdiye kadar Le Monde, Le Figaro, The New York Times, The 
Washington Post gibi ciddi bir gazete çıkarması ve fikir hayatını canlandırması gerekirdi. 
 
Ciddi gazeteler ve dergiler kurmanın, fikir ve düşünce hayatına bir eleştiri seviyesi kazandırmanın, 
YENİ BİR ANAYASA VE HUKUK DÜZENİ ÖNERMENİN, GİTTİKÇE YÜKSELEN HALİFELİK HAREKETLERİN 
KARŞI UYGARLIĞA BİR KAPI AÇMANIN YERİNE, ADD Cumhuriyet Döneminin çoğu yanlış 
politikalarını "1923 Aydınlanması" adıyla abarttı, şişirdi ve bu doğrultuda konferans ve paneller 
düzenleyip PROTOKOL KOLTUĞUNDA FOTOĞRAF ÇEKTİRMEKTEN başka hiçbir şey yapmadı. 
 
Tabii... Düşünce hayatının protokol koltuğunda fotoğraf çektirmekle gelişmesi mümkün değildi.  
 
Ama, daima Halifelik Örgütlerinin kazanacağı bir ortam ve zemin oluşturmak mümkündü. Ne var ki, 
CHP'yi, ADD'yi, diğer Solcu ve sosyalist geçinen örgütleri, bundan vazgeçirene aşk olsun!..  
12-03-2011 
 
6. NOKTA 
 
"Muhafazakar, bir nehrin sularını elleriyle zaptetmek ister; ama ne kadar uğraşırsa uğraşsın elinde 
bir avuç kumdan başka bir şey kalmaz."  

Son zamanlarda bu zavallılık ADD'nin politikası haline geldi ve Tansel Çölaşan'ın ağzında heryerde 
söylenir oldu.  
 
Sözde Solcu, sözde İlerici, sözde Atatürkçü ve sözde sosyalistlerin Halktan hiçbir şey istemeye hakkı 
yoktur. Artık herkes farkında ki; Sünni Yezitçi Halifelik Hareketi her şeyi önüne katıp götürebilecek 
bir nehir, karşı taraf ise; bu nehrin sularını elleriyle tutmak isteyen aptal, ahmak  ve zavallılar 
topluluğundan ibarettir. 
 
Bu zavallılar, bir masa bir koltuk buldular mı; kendilerini Halkın lideri ve hatta Atatürk sanarak 
"direnin, karşı çıkın, isyan edin ya da Silivri'ye gelin," diyebiliyorlar...  
 
Tansel Çölaşan, "direnin Silivri'ye gelin ya da oylarınızı bölmeyin!" diyorsa; bu dünyadan habersiz 
bir zavallı olduğu; bir masası ve koltuğu olduğu içindir. Tansel Çölaşan, halka direnme çağrısı yapsa 
ne olur, yapmasa ne?.. 
 
Hiç kimsenin uyması mümkün olmayan çağrılar yapma hakkını da oturduğu ADD genel başkanı 
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koltuğundan almaktadır. O koltuğu kaybettiği anda, Halil İbrahim Şahin onun da sesi bir daha 
çıkmayacaktır. 
 
H.İbrahim Şahin, o koltukta otururken, burnu kaf dağında idi. Devlet ileri gelenleriyle protokol 
koltuğuna oturur fotoğraf çektirirdi. Ve bundan daha önemli bir şey düşünmezdi. Tabiii... Halka, bir 
nehrin sularını elleriyle tutmak için muhafazakarlık çağrıları yapardı.  
 
Artık ADD genel başkanları, "PROTOKOL KOLTUĞUNA OTURUP FOTOĞRAF ÇEKTİRMEKTEN BAŞKA 
NE DÜŞÜNDÜK ve ne yaptık?" diye kendilerine sormalı ve kendilerini sorgulamalıdırlar. 
 
"Atatürk diye diye", CHP de Cumhuriyet Gazetesi de Fethullah'ın eline geçti. Hepsine yazıklar 
olsun!... ADD ise bir nehrin sularını elleriyle tutmak isteyen zavallılardan ibaret... Fethullah'ın eline 
geçmesinden bile daha kötü durumdalar... Tansel Çölaşan, bu nedenle Fethullah'ın duasına mazhar 
olacaktır. Ona da helal olsun!.. 
 
8. NOKTA 
 
CHP, 12 Haziranda en fazla yeniden ana muhalefet olur. Fethullah'ın, Taliban'ın ve Baykalın çıkar 
esnafının çıkarları ve istemleri de bu doğrultudadır. Bu nedenle şimdiden hayırlı olsun...  
 
Bütün CHP kadrolarını ve akıldanelerini de şimdiden tebrik ederim. 
 
Tabii... CHP'yi Kılıçdaroğlu'nun Vitrin Liderliğinde ele geçirip yönlendiren SÜNNİ YEZİTÇİ HALİFE-İ 
AZAM Fethullah Hocaefendi Hazretlerini VE CHP'nin yiğit Fethullahçılarını, Yiğit Talibanlarını, Yiğit 
Baykalcılarını tebrik eder, en içten saygılarımı sunarım. Hepsine helal olsun!.. 
 
Kılıçdaroğlu ile CHP'nin ilerici, solcu, Atatürkçü ve Alevi kadrolarına da yazıklar olsun!. 
 
Dünyada kötü halk, kötü millet, kötü insan toplulukları yoktur... Oylarını makarnaya ve kömüre 
veren bir halk da yoktur. Yalnızca kötü liderler vardır...  
 
Ne yazık ki, kötü liderlerin en kötüleri Türkiyede ve CHP'de türemiştir. 
 
Bu kötünün kötüsü liderlerle CHP'nin ana muhalefet olmaya bile hakkı yoktur. 
 
Kimse aldanmasın ve özellikle kendini hiç aldatmasın!.  
 
9. NOKTA 
 
CHP'deki değişme, bir Fethullahçılar Temizliği, bir Talibanlar Temizliği ve Baykal Çıkar Çetesinden 
kurtulma temizliği gerektirmekteydi. 

 
Fethullahı bir bilge, Talibanları Aydın Din Adamı,Baykal Çıkarcılarını da Partinin emektarları 
sayarak, 
haltan oy isteyemezsiniz. 
 
Fethullah Hilafeti ile  Diyanet Hilafeti Engizisyonun zaferi, Baykal'ın çıkarcıları da; 
göstermelik  anamuhafeletin çıkar esnaflarıdır. 
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Bu nedenle de Fethullahçılardan, Talibanlardan ve Baykalın çıkarcılarından kurtulmadan CHP için 
bir seçim zaferi ya da AKP'yi yenilgiye uğratacak oranda oy alması mümkün değildir. 
 
Herkes, Baykalın Çıkarcılarına, Fethullahçılara ve Talibanlara oy vermenin ne anlama geldiğini 
bilmektedir. 
 
CHP'nin Kötü ve aciz kadrolarının ne mal oldukları meydandadır... Kimse, CHP'ye oy verip aralı 
parmağa işemeyen adamları seçtikten sonra, AKP'nin iş yapan, yardımcı olan kadrolarının 
karşısında mahçup ve ezik olmak istemez.  Ayrıca AKP ve diğer partilerde Talibanlar, Fethullahçılar 
sürüyle olmasına karşılık, Baykal'ın çıkarcılarına benzeyen, çıkar esnafları yoktur... 
 
Ama Fethulah bir bilge ise;"Ki; Said-i Nursiden sonraki en büyük Sünni-Yezitçi Halifedir,"  
Talibanlar, Aydın Din Adamları ise; "ki; dünyanın en büyük Sünni Yezitçi Halifelik Örgütünü 
kurmuşlardır," 
 
Baykal'ın çıkarcıları partinin emektarları ise,"ki; İş Bankası ve CHP'nin en büyük yiyicileridir," 
CHP'nin zaten seçim kazanmaya ihtiyacı yoktur. Müzmin muhalefet, en çok da sürekli ana 
muhalefet olması yeterlidir. Fethullah da, Taliban da, çıkarcılar da CHP'den yalnızca bu kadarını 
istiyorlar. 
 
12 Haziran'dan sonraki Ana Muhalefet şimdiden Fethullah'a, Talibana ve çıkarcılara şimdiden 
hayırlı olsun!.. 
 
Tabii... Kılıçdaroğlu'na ve size de... 12 Haziran sonraki ana muhalefet olmanın hayrını görün!.. 
                                                              
10. NOKTA 
 
Bir iki cılız çıkışın dışında, Kılıçdaroğlu ve CHP'nin seçim kazanmak için başlattığı bir mücadele 
progragramı yok. Ama kaybetmek için herkes vargücüyle çalışıyor demek mümkün. 
 
Dünyanın en büyük halifelerini çalışmalarında serbest bırakıp; 15-20 yaşındaki kızlara karşı kamusal 
alan savunması yapmaktan vazgeçmek doğru da olsa; bu meseledeki yanlışlık, dünyanın en büyük 
halifelerini serbest bırakkmaktı. 
 
CHP'nin bunun için oy alacağını sanmak ise; yalnızca aptallık olur. 
 
CHP artık TÜRKİYE'DE bir SÜNNİ yEZİTÇİ HALİFELİK DAVASI OLDUĞUNU KABUL ETMEK 
ZORUNDADIR. 
 
Çünkü, artık herkes, "ben ne olacağım!" kaygısıyla oy vermektedir. CHP, Fethullahçılardan, 
Talibanlardan ve Baykal'ın Çıkar Çetesinden dolayı kimseye güven vermemektedir. 
 
Din ve Engizisyon(Sünni-Yezitçi) Baskısı yerine MAHALLE BASKISI gibi anlamsız deyimlerin 
kullanılması yanlıştır. Sünni Yezitçi Baskı herşeyden önce SÜNNİ YEZİTÇİ DİN ADAMLARININ VE 
DİYANET İŞLERİ bAŞKANLIĞININ DEVLET ÇATISI ALTINDA ÖRGÜTLEDİĞİ BİR BASKIDIR. Kendi halinde 
yaşayan mahalle halkıyla hiçbir ilgisi yoktur. 
 
Sünni Yezitçi din adamlarının devlet ve toplum üstünde kurduğu Engizisyon Baskısına karşı tavır 
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almak, AKP seçmeninden dahi oy almaya sebep olabilir. Olur da... 
 
Ama AKP'nin söylemleri ile seçim yenilgisini önceden kabul etmekten başka bir şey yapılamaz. 
 
Açılımların yerine; CHP. önce Eşit Yurttaşlık İlkesini kabul etmeli ve Üst Kimlik Budalalığından 
vazgeçmelidir. 
 
Doğu da, kırk bin kişinin, yani kırk bin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının öldüğünü kabul ederek 
ölenlerin anne ve babalarıyla bacıları kardeşleriyle görüşülmesini savunmalıdır. Hiçbir şekilde 
politik temsilcilerle görüşmeyi kabul etmemelidir. Hele hele iyi temsilciler yaratmaya gayret 
etmemelidir. 
 
Aleviler konusunda, hala yürürlükte olan ve "bütün Alevilerin top yekün öldürülüp ortadan 
kaldırılmasını emreden" 1514 Tarihli İbni Kemal fetvasını ve Alevilik aleyhinde bütün sünni yezitçi 
din adamlarının aldığı kararları yürürlükten kaldırmalıdır. Aleviler hakkında Sünni Yezitçi din 
adamlarının karar almasını yasaklamalıdır. Devlet, Alevi temsilcisi olarak Ajan Provekatör 
beslemekten vazgeçmelidir.    
 
 
Bugün genel başkan Kılıçdaroğlu'nun TRT'deki politik açılıma katıldı. Ve gene yüzde kırk oy 
almaktan söz etti. İnşallah alır... ama, CHP'deki KARA DELİK(fETHULLAH, tALİBAN VE 
ÜÇKAĞITÇILaR) dolayısıyla bu pek mümkün görünmüyor. 
Ayrıca; Partinin adayları nasıl belirleyeceği de tam bir bilmece!... Dört usul de kullanılacakmış. 
Karmaşık usuller Fethullaha, Talibana ve üçkağıtçılara yarar. Parti ne yapacağını açıkça 
söylemelidir. Ve kimden yanaysa onun borusunu öttüreceğini açıklamalıdır. 
 
CHP, mesela Silivri davalarında masum olduğu kuşku götürmeyen en az on kişiyi aday göstereceğini 
kamuoyuna açıklamalıdır. 
 
Geçen seçimde benim gibi birçok kişi, Malatya 1. Sırasına Fatih Hilmioğlu'nun konulmasını 
istemişti. Ama, partiye hakim olan Baykal'ın adamları Fethullahçı, ama çok zengin ve çuvalla para 
saçan Mevlut Aslanoğlu'nu 1. sıraya koydular.  
 
Çuvalla para saçma olduğu, zengin ve çok zenginlerden başka hiç kimse milletvekilliğine aday 
olamadığı için, doğru olan bir aday belirleme yöntemi yoktur. Hangi yöntemi kullanırsanız, kullanın; 
kurban kesmeyen, yardım paketleri dağıtmayan, en cimri Fethullahçılar seçilmesi mümkün olan 
sıralara konulmaktadır.  
 
Bu nedenle; Malatya 1. sırası gibi yerlere, Fethullahçıların seçilmemesi için, kontenjan olarak Silivri 
Mahkumlarını koyarsanız, iyilerin tarafında yer alırsınız. 
 
Yoksa; Malatya'nın Altı milletvekilini Fethullah, birini de yerel bir şeyh seçiyor...  Yeni bir 
Fethullahçı seçersiniz ve fethullahın cılız muhalefet idealini yeniden gerçekleştirsiniz. 
 
Evet... AKP'nin karşısında Kara Delikten temizlenmiş Temiz Parti olmayı bilmezseniz, Fethullah bir 
idealini daha gerçekleştirilmiş olur!... Dikkatinize saygılarımla... 13-02-2011 
 
 11. NOKTA 
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1870'e Kadar Cumhriyet Sisteminin iki büyük temel hatası olduğu tarışılarak kabul edildi. Biri 
devletin gerçek bir sahibinin olmaması, ikincisi de  İyi'nin Kötü'ye seçim sandığında her zaman 
üstünlük kuramaması idi.  
 
Balzac; "bir eşkıya grubu parti olarak örgütlenir, halkı kandırır ve iktidara gelebilir!.." demiş ve 
Cumhuriyet sisteminin bu iki büyük temel hatasını düzeltilmeden Krallık ve imparatorluk 
sistemlerinden daha ilerde bir sistem kurulamayacağını söylemişti. 
 
1870'te Fransız Silahlı Kuvvetleri, Fransa Cumhuriyet Ordusu olarak geliştirildi ve Fransa 
Cumhuriyet Ordusuna, Cumhuriyet Senatosu'na ve politikacılardan etkilenmeyen, politikacıların 
keyfine bağlı olmayan Yargı'ya ve Bürokrasiye emanet edildi. (1958'de Ordu, Fransa'ya darbe 
yapmadan müdahale etti ve 4.Cumhuriyet sona erdi, 5.Cumhuriyet kuruldu.) 
 
İyi'nin Kötüye Üstünlük sağlayabilmesi için de; "Halkoyunun Milli İrade olduğu" tezinden vazgeçildi, 
devlet ve devlet örgütleri, Eşit Fransa Cumhuriyeti Yurttaşlarının cisimleşmiş iradesi," kabul edildi. 
 
Batı demokrasileri, Cumhuriyet sisteminin, Balzac'ın eleştirisi doğrultusunda bu şekildeki 
düzeltilmesinden doğmuştur.. Türkiyede, Cumhuriyet; 1789'daki hatalı haliyle kurulmuştur. Bu 
nedenle seçim kazanan partiler kendiklerini gerçekten milli irade sanmakta ve milli irade olarak 
icraatta bulunmaktadır. 
 
Türkiye'de demokrasinin kurulamamasıNIN NEDENİ, Eşit Yurttaşlık ilkesinın kabul edilmemiş 
olmasından başka, DEVLETTİN SAHİPSİZ OLMASINDAN, İYİ'NİN KÖTÜYE ÜSTÜNLÜK 
KURAMAMASINDANDIR. 
 
Oy vermek milli iradeyi oluşturmak değil, dört beş yıllık kiracıyı seçmektir. 
 
CHP, MİLLİ İRADE YERİNE; açıkça güçlü bir ASKERLİK SİSTEMİNİ, GÜÇLÜ BİR YARGI SİSTEMİNİ, 
GÜÇLÜ BİR EMNİYET SİSTEMİNİ, GÜÇLÜ BİR BÜROKRASİ SİSTEMİNİ SAVUNMALIDIR. 
 
Milli irade ile kazanacağı bir seçim zaferi yoktur; Milli irade gericiliğin ilericiliğe sağladığı 
üstünlüğün ürünüdür. CHP'nin bu sözde milli iradeyi reddetmesi, ilericiliğin olmazsa olmaz 
koşuludur. Tabii... Fethullah'ın, Taliban'ın ve çıkarcıların CHP'de oluşturduğu kara delik CHP'de 
ilericilik namına bir şey bırakmışsa?...  13-02-2011  
 
                                                                                  
12. NOKTA 
 
1999 Seçimlerinde CHP ön seçimle aday belirliyordu, ben de Aziz Nesin'in MARKO PAŞA'SI gibi bir 
dergi çıkarmak istiyordum. O zamana kadar ne ön seçimden ne CHP deki olağandışı faaliyetten 
haberim vardı. Ama; özellikle Malatya'da CHP'nin alacağı oy yüzdesi Alevilerin CHP'ye oy vermesi 
ile sınırlıydı. Ve ön seçim dolayısıyla yapılan bunca masraf boşa gidecekti. Bu masrafın bir kısmı ile 
iyi bir dergi çıkarılabilirdi. 
 
O sıralar, CHP'nin Malatya milletvekili olan Ayhan Fırat, oylarıyla seçildiği Alevilerin hiçbir işini 
yapmıyordu. Kendisine bir Alevi giderse,"MEZHEPÇİLİK YAPMAYALIM!.." diyordu...  Yanına bir 
Sünni giderse; "bunları da kazanmamız lazım!" diyerek işlerini yapmaya çalışıyordu. 
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Aleviler sözkonusu olursa; "mezhepçilik yapmamak," Sünniler sözkonusu olursa; "bunları da 
kazanmamız lazım!.." anlayışı bugün de devam etmektedir. Ama o zaman, anlatmakla uyarmakla 
düzelebilecek, amatör bir yanlışlık gibi görünüyordu. Bugün, artık Fethullah ve Taliban 
profesyonelliğinde yapıldığına kuşku yok. 
 
Hüseyin Şahinligil adındaki adayın önseçim bürosuna gittim. Beni karşılayan gençlere niyetimi 
anlattım. Gençlerin ılımlı tavrından umutlandım ve Hüseyin Şahinligili beklemeye başladım. Bir süre 
sonra büroya yirmi beş otuz yaşlarında bir kişi geldi ve içeri girer girmez: 
 
"BENDE 250 TANE SATLIK DELEGE VAR, HÜSEYİN ŞAHİNLİGİL KAÇ PARA VERİR?" dedi.  
Gözle kaşla, benim yabancı olduğumu adama anlatıp özel görüşme odasına aldılar. Ve on onbeş 
dakika dehşetli pazarlık ettiler. Anlaşamamış gibi birbirlerine kızgın dışarı çıktılar. Adam dışarı 
çıkarken; bir elini yumruk yaptı, ötekinin içinde salladı; 
 
"Hüseyin Şahinligil bunu alır!..." dedi. Ve gitti. Daha sonra bu adamın çok sık görüldüğü büro sahibi 
ön seçimde BİRİNCİ olurken, Hüseyin Şahinligil, ondört aday arasında ancak sondan İKİNCİ olabildi. 
 
Evet.. CHP, Deniz Baykal'ın döneminde İdi Amin'e gibi yönetildi. Her türlü davadan, fikirden, 
düşünceden, iddiadan, siyasi tavır ve kültürden uzaklaştı. Kendisine oy verenlere bir faydası 
dokunmadı. Vatan, millet, insanlık ve halk umurunda olmadı. bir avuç delegenin çıkar ve rantından 
başka bir şey düşünülmedi. 
 
Bir tarafta Sünni mezhepçiliği, Fethullah ve Taliban Hilafeti desteklenirken, diğer tarafta yalnızca 
uygarlık ve insanlık mücadelesi veren Alevileri Mezhepçilikle suçlamak varken; oy almak, halkın 
desteğini kazanmak mümkün değildir. Özellikle Sünni halk, kendi dibine gölge vermeyen CHP'ye oy 
vermek istemez. Ama Fethullah ve Taliban Hilafeti, "bizimle yakınlaşmaz, Alevilerle yakınlaşırsanız, 
Sünniler size oy vermez," diyerek Kılıçdaroğlu'nu ve CHP'lileri bir kere daha kandırabilirler. 
 
Oy almak; HALKA, İNSANA VE BİR DAVAYA SAHİP ÇIKMAYA, GERÇEK ANLAMDA LİDERLİK YAPMAYA 
BAĞLIDIR!.. vE CHP, oy alabilecek, seçim kazanabilecek durumda değildir... Önce Fethullah'tan, 
Taliban'dan ve Baykal'dan kurtulması gerekmektedir... 13-02-2011 
 
 
 13. NOKTA 
 
Muhammed Çakmak, Şahin Mengü, Berhan Şimşek, Mevlüt Aslanoğlu, İSA GÖK gibi Fethullahçılar 
CHP'de ne arıyorlar?..  
  
Tabii... Önce, CHP'yi yanlış yönlendirmek, hiçbir zaman seçim kazanıp iktidar olmayacak bir modda 
tutmak  için!.. Sonra da başta  İş Bankası Rantı olmak üzere, CHP'nin para kaynaklarını ele geçirmek 
için... 
 
İş Bankası yönetiminde bir tek Fethullahçı olsa; İş Bankası'nı Fethullah bütünüyle ele geçirir!...  
 
Ama hiçbiri CHP'ye bir oy bile getirmez, hatta kendileri bile CHP'ye oy vermezler. Yalnızca, CHP'yi 
iğdiş ederler ve Hilafet kuruluncaya kadar hiçbir şey yapamayacak güçsüzlükte tutarlar. 
 
CHP, Fethullahçılardan, Talibanlardan ve üçkağıtçılardan kendini temizlemelidir. 
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CHP'nin Fethullah'tan, Talibandan(Diyanetçilerden) ve siyaset üçkağıtçılarından medet umması ise; 
ÖTENAZİ olacaktır. 
 
Bu yolla AKP'nin elindeki silahların alınacağı ise; Fethullah ve Taliban konusunda kara cahil 
olmaktır. 
 
Elinden her hangi bir iş geldiğini kimsenin görmediği bir Parti, söylem değiştirmekle oy alamaz. 
Elinde koca İş Bankası olan CHP, bir TV Kanalı, bir gazete kuramayan CHP'nin büyük işler 
yapacağına inanmak mümkün değildir. 
 
Hele Kılıçdaroğlu'nun yaptığı kaynak tartışması biraz da gülünç... Kaynak da olsa; CHP'deki 
Fethullahçılarla Talibanlar kimseye bir şey bırakmazlar. Fethullahçılar, bütün kaynakları emen birer 
kara delik gibidirler.  
 
Bu nedenle; CHP, seçim kazanmak istiyorsa, Fethullah'ın, Taliban'ın ve Baykal'ın çıkarcılarının 
oluşturduğu kara delikleri kapatmak zorundadır. 
 
CHP AKP'nin karşısında Temiz Parti olmalıdır. Saygılar...12-02-2011 
 
14. NOKTA 
 
CHP seçim kazanmak istiyorsa; Önce CHP içindeki Fethullahçıları, Diyanetçileri ve HİÇBİR DAVANIN 
ADAMI OLMAYAN Baykal'ın çıkarcılarını, kelimenin tam anlamıyla temizlemeli, AKP'nin karşısında 
Temiz Parti olmalıdır. 
 
1-) Ak Parti kötünün iyisi olarak OY Alacaktır... Bu CHP'ye en iyisi olma zorunluluğunu 
getirmektedir. 

2-) Ak Parti, Halkın yanında, Seçkinlerin karşısında olduğu içinde oy alacaktır: Bu da CHP'ye halkın 
yanında seçkinlerin karşısında olma sorumluluğunu getirmektedir. 

3-) AKP, girdiği her mücadeleyi kazanmış olanların partisi olarak da oy alacaktır. CHP ise girdiği her 
Mücadeleyi yitirmiş olanların partisi olarak oy kaybedecektir.Bu da; CHP'ye gerçek dava adamları, 
gerçek fikir adamları, gerçek kavga adamlarıyla yola çıkma; Şeriat-ı Garraya, Engizisyona ve Hilafete 
karşı olma sorumluluğunu getirmektedir. 

4-) Geçmişte CHP, 15-20 Yaşındaki genç kızların karşısında yer almış, onların türbanla 
Üniversitelere girmelerine engel olmuş; ama, dünyanın en büyük Halifelerinin (Fethullah Gülen, 
Mahmut Ustaosmanoğlu, Cübbeli, Ali Bardakoğlu, Mehmet Görmez)lerin yanında olmuştu. Artık, 
Halifelere, Müctehit İmamlara, Müftülere karşı olmalı ve Sünni yezitçi Hilafete karşı Uygarlığı 
savunmak zorundadır. Ama yalnızca 15-20 yaşındaki genç kızlara karşı, kamusal alan 
savunmasından vaz geçerek oy alamaz. Fethullahın, Diyanetin ve diğer tarikatların aşağıdan 
yukarıya doğru kurdukları Sünni Yezitçi Hilafete  karşı bayrak açmalıdır. Açmazsa; bunun için de oy 
kaybedecektir. 

5-)CHP, ACİLEN EŞİT YURTTAŞLIK İLKESİNİ İLAN ETMELİ VE üST kİMLİKTEN VAZGEÇMELİDİR. Bütün 
dünyada reddedilen Üst Kimlik Yalnızca islam ülkelerinde kalmıştır. AKP bunun farkındadır ve bu 
nedenle yaptığı sözde açılımlarla gene oy alacaktır. CHP ise bu nedenle gene oy kaybedecektir. 
Eşitlik, uygarlığın temelidir. Üst Kimlik ise barbarlığın temelidir. CHP uygarlığı savunmak 
zorundadır. 
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6-) AK PARTİ, halkın karşısına; eli boş, yalnızca akıl vermek için gitmemektedir. Halkla iletişim 
kurmak için ne mümkünse onu yapmaktadır. Zannedildiği gibi biraz şeker, biraz makarna karşılığı 
oy satın almamaktadır. Verilen hediyelerle, "BEN SENİN DERDİNİ BİLİYORUM, AMA ELİMDEN BU 
KADARI GELİYOR!" DİYE GÖNÜL ALIP İNSAN KAZANIYOR. 
 
7-) CHP'nin parti örgütleri ise; PARTİNİN GÖNDERDİĞİ PARAYI YEMEK İÇİN YALNIZCA FATURA 
TOPLUYORLAR ya da seçilecek sıraları en yüksek fiyatla satın alacak Fethullahçı arıyorlar ki; 
Malatya'da 1. Sıraya konularak seçilen Mevlüt Aslanoğlu, hem bu metodun, hem Fethullahçıların 1 
Numarası. CHP bu nedenle de oy kaybedecektir. 
 
8-) CHP, aday gösterdiği  Zenginler ve Fethullahçı Zenginler dolayısyla da oy kaybedecektir... Halk 
CHP'deki Fethullahçı zenginleri ve diğer zenginleri "yaralı parmağa işemez," kişiler olarak tanıyor. 
Bu nedenle, CHP'nin; ya "Atatürk Atatürk" diye ya  "halk halk" diye ya da başka bir şey diye 
martaval atmaktan başka bir şey yapmayacağını biliyor. 
  
9-) CHP, Süheyl Batum'un "kağıt kaplan" demesi üstüne "İDİ AMİN gibi ORDUYU YALNIZCA GENEL 
BAŞKAN ELEŞTİRİR" GÖRÜŞÜ nedeniyle de oy kaybedecektir!.. Eleştiri hakkının özgürlüğün bir 
parçası olduğunu, hiçbir kişi ya da kurumun eleştiriden üstün tutulamacağı da eleştirinin bir 
özelliğidir.. 
 
10-) Ve CHP yazamadığımız birçok şey nedeniyle de oy kaybedecektir. Eğer, AK PARTİ'nin krşısında 
Temiz Parti olmazsa; Haziran seçimlerini de gene kaybedecektir... 11-02-2011 
 
11-) Bu yazıların sonunda, gene Kemal Kılıçdaroğlu'na hitaben yazılan başka bir mektupta Ordu ile 
ilgili temel gerçekler anlatılmıştır. Eleştiri, temel gerçekleri bilmeden yapılamaz. Ama, yanlış bir 
eleştiri bile; "yalnızca, ben eleştiririm!" demekten daha kötü değildir. 11-02-2011 
                                                                                                             

Mehmet Ali Ağca’nın hapisten çıkmasını, kahramanlar gibi karşılanmasını gördünüz. Çoğu kişi, 
hala, “arkasında kim var ya da eline kim silah verdi?” diyor. 

Oysa, bütün mesele, kahramanlar gibi karşılayan, beş yıldızlı otelde misafir eden, bir çevrenin var 
olması. Sağın her partisi, her  örgütü, her derneği önce böyle bir çevre oluşturuyor ve böylece 
herkese  güven veriyor. Ağca gibi kişiler de; arkalarında koruyucu bir çevrenin varlığına  güvenerek 
suç işliyorlar. 

Sağın revaçta olmadığı dönemlerde; “her zengin Müslüman’ın ON DAVA ADAMI yetiştirmesine” 
karar verilmişti. Sonraları, her zengin kişinin BİZİMKİLERİ DESTEKLEME BÜTÇESİ haline getirdiği bu 
anlayış, bugün de devam etmektedir. 

Hrant Dink’i, Rahip Sontoro’yu, Abdi İpekçi’yi ve diğerlerini hep bu bütçeden yararlanmak isteyen 
‘idealist gençler’ öldürmüştür. Hırıstiyan, Yahudi, Solcu ve Alevi diye adam öldürmek, bu bütçeden 
yararlanmanın kendini kanıtlama biçimidir. Arkalarında; başka hiçbir örgüt, hiçbir devlet ya da 
hiçbir karanlık odak bulunmasına.gerek yoktur. 

Solda, herkes kendi cebini doldurmaya baktığı ve cebini doldurmaktan başka bir ideale, davaya ya 
da mücadeleye inanmadığı için, bu durum göze batmamaktadır. 
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‘Sol’; adam yetiştirmiyor, ihtiyaç duyduğu kadroları, oğullarından kızlarından. Damatlarından 
gelinlerinden, akrabalarından hısımlarından karşılıyor… 

‘Sol’, aydın yetiştirmiyor; ihtiyaç duyduğu aydınları da, aynı yolla, MAFYA GİBİ, Aile içinden 
yetiştiriyor… 

‘Sol’, lider yetiştirmiyor; ihtiyaç duyduğu liderleri de Mafya gibi AİLE İÇİNDEN çıkarıyor. 

Ve buna bağlı olarak, azalıyor, küçülüyor, bitiyor. 

Sağda, Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genel Başkan ve lider olabilecek yüzlerce kişi var!.. 
Gazetecilerin, yazarların, fikir adamlarının ise; haddi hesabı yok. 

Solda ise, birbirinden kötü lidercikler, kalem fahişeleri ve sözcük tüccarları var!... 

Partiniz, eskiden yaptığı gibi, “ULUS” gibi bir gazete çıkarıp, soldaki “FİKİRSİZLİĞE, DÜŞÜNCE 
YOKSULLUĞUNA, BEYİN  KÖLELİĞİNE,” son verebilir. 

Partiniz; 2. Dünya Savaşı’ndan sonraki Alman Partileri gibi, HALKLA DAYANIŞMA VAKIFLARI 
kurabilir; Halka Sadaka vermekten,  Kömürden dağıtmaktan daha değerli bir iletişim yolu bulabilir. 

Evet… Solda, bir yazarı, aç-susuz bırakacak kültürsüzlük varken; sağda bir katili ortada bırakmayan 
bütçe ve fonlar kurmanın kültürü var. Bu dinci kesimde de, yüz kat daha çok... 

Bu nedenle, onlar her zaman kazanacaktır!... Dilerim, siz de Baykal gibi her zaman 
kaybetmezsiniz….  
 
Bilginize…  
 
Saygılarımla…  
2011-07-25 

Rıza  GÜNER 

Alevi Düşünür-Yazar 

rguner.44@hotmail.com  
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