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SENİN KAFANIN İÇİ UCUBE! 

Rıfat Serdaroğlu 
18.8.14  

Eyy 10 Ağustos’ta Erdoğan’a oy veren, sözüm ona "ÜLKÜCÜLER!" 
Eyy 10 Ağustos’ta Erdoğan’a dolaylı oy veren sözüm ona "ULUSALCILAR!" 
Eyy 10 Ağustos’ta Erdoğan’a oy veren "BÜYÜK SERMAYE SAHİPLERİ!" 
Eyy 10 Ağustos’ta Erdoğan’a oy veren, Orta Anadolu’nun-Karadeniz’in- 
Doğu Anadolu’nun sözüm ona "MUHAFAZAKÂR- MİLLİYETÇİ" insanları! 
Eyy "Ne güzel konuşuyor-çok da yakışıklı-kampanyanın yıldızı" diyerek 
PKK temsilcisi ve Öcalan’ın postası Selahattin Demirtaş’a oy veren zavallı oğlaklar! 
Eyy 10 Ağustos’ta aday beğenmeme mazeretinin arkasına saklanıp Anayasal görevini yerine 
getirmeyen ve sandığa gitmeyen, 14-15 milyon dolayındaki sözüm ona Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşları! 

Sizler eserinizle öğünebilirsiniz. Hepiniz bu hareketinizle Tayyip Erdoğan’ı CUMHURBAŞKANI 
seçtiniz. Sizlere mübarek olsun! Şimdi sizlere bir görev düşüyor : 

İstisnasız hepiniz, elinize birer tane PKK bayrağı ve Öcalan posteri alıp, Cumhurbaşkanı Erdoğan - 
Başbakan Erdoğan - Genelkurmay Başkanı Özel ve tüm T.C. bürokratlarının izni ve oluruyla, 
Diyarbakır-Lice’de dikilen PKK’lı teröristlerin liderlerinden Mahsum Korkmaz’ın heykeline  
yüz sürmeye gidin… 

Yolda karşınıza çıkacak, "bu vatan için canını veren evlatlarınızın yattığı" ŞEHİTLİKLERİ de ezin, 
darmadağın edin yolunuza öyle devam edin! Bu hareketinizle zaten o mübarek şehitlerin ruhlarını 
acıttınız. Hiç olmazsa kabirlerinde bile rahat bırakmadığınız, o şehitleri daha çok aldatmayın!  
Sizler rahat edin diye seve-seve ölüme koşan bu gençler sizlere ne kötülük yaptılar ki,  
onları bir de sizler öldürdünüz!? 

Size son bir şey daha söyleyip, o heykelin GERÇEK HEYKELTIRAŞI Erdoğan’a dönelim; 

"Her Millet müstahak (AS: yaraşır) olduğu kişilerce yönetilir.  
Böcek olmayı baştan kabullenenlerin, ezildiklerinde yakınma hakları yoktur…" 

Eyy Heykeltıraş Erdoğan;  
Hatırlar mısın? Dünyaca ünlü heykeltıraşımız Mehmet Aksoy, Kars Belediyesinin aldığı bir kararla,  
Kars’a "İnsanlık Anıtı" adı verilen bir heykel dikmişti. Sen de aynen, Taliban’ın Afganistan’da BUDA 
heykellerini yıktığı gibi, "UCUBE" deyip o heykeli yıktırmıştın. Hatırladın değil mi? 

Şimdi, sende Türk Milletine karşı bir parça saygı kaldıysa, PKK ve Öcalan’dan korkmuyorsan, 
Lice’deki bu "GERÇEK UCUBEYİ" yıktırırsın… 

Yalnızca bu kadarla da bitmez! Bu ihanet simgesi UCUBE, oraya bir gecede dikilmedi. 
Böyle bir hazırlığın yapıldığını aylardır ben biliyorum da, senin gözden Hakan Fidan - Özel Paşan - 
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Valin - Emniyet Müdürün Kaymakamın bilmiyorlar mıydı? Hepsini derhal görevlerinden alıp,  
anında mesleklerinden atmalısın. 

Senin yolsuzluk-hırsızlık soruşturmalarını "Savcılık emriyle" yapan Polisleri mesleklerinden atmayı 
biliyor ve beceriyorsun da, Türk Vatanının bağrına saplanmış bu ihanet anıtını diktirenlere hadlerini 
bildirmeyi mi beceremiyorsun?  
 
O zaman Cumhurbaşkanı koltuğunda nasıl oturacaksın? 
Türk Milletinin birliğini nasıl sağlayacaksın? 
Türkiye’de devlet egemenliğini nasıl gerçekleştireceksin? 

Eyy Türk Milleti; 

Türkiye Cumhuriyetinin bağrına, "İHANET ANITI" dikiliyor, sen ne yapıyorsun? 
Bu ihanet seni rahatsız etmiyor mu? 

Eyy AKP Milletvekilleri, sizler hangi milletin vekillerisiniz? 
Eyy Siyasal Parti Genel Başkanları, sizler ne düşünüyorsunuz?  
İki tane demeç  vererek bu işi de geçiştirecek misiniz? 
Eyy anlı-şanlı köşe yazarları, havuz medyasının kalemini satan sözüm ona yazarları, vicdanınızı da 
mı sattınız, vatan sevgisinin kırıntısı da mı kalmadı? 

Bu ihanete izin verenler, göz yumanlar, "Ne Mutlu Türküm Diyene!" yazısını kaldırtıp,  
"İHANET ANITINI" diktirenler, dağa-taşa bebek katili Öcalan’ın adını yazdıranlar,  
sizlerin hepinizin kafalarınızın içi UCUBE’ ye dönmüş. 

Yazıklar olsun… 

Not      : Her biri anne-baba-anneanne-babaanne-akademisyen-yazar-öğretmen olan 
arkadaşlarım "Işıltılı Replikler" isimli bir amatör tiyatro topluluğu kurdular. 

"İmkânı olan ile İhtiyacı olanı" birleştirecek bu iyilik köprüsü, 20 Ağustos 2014 akşamı saat 21 de, 
Alaçatı-Açık Hava Tiyatrosunda "Artiz Mektebi" adlı oyunu, geliri Ege Çağdaş Eğitim Vakfına 
devredilmek üzere, sahneye koyacaklar. Hepinizi bekliyoruz. 

-Elin itleri, Türkiye’nin göbeğine "İhanet Anıtı" dikiyorlar, 
Alaçatı’nın CHP’li Belediyesi, bu Sosyal Yardım Projesinin afişlerini asmıyor! 

Sayın Kılıçdaroğlu, siz bu işe ne dersiniz?" 

========================================= 

Dostlar, 

Sn. Rifat Serdaroğlu'nun gırtlağına dek geldiği anlaşılıyor..  
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Bize göre biraz sert ve ağır olmuş ama içeriğine özde katılmamak olası mı? 

Tunceli'de seçim öncesi halka beyaz eşya dağıtan Vali (Devletin ? Hükümetin=??) Kırklareri'de de 
benzersiz icraatini sergiliyor.. Kentin ana caddesine Atatürk fotoğrafları asılmasına izin vermiyor'? 
Belediye başkanı ve kentin milletvekilleri halkla birlikte sokakta oturma eylemi yapıyorlar.. 

Bu ne cüret ve bu ne utanmazlıktır?? 

Lice'de ise elinde suç aleti, nice canlara - Mehmetlere kıydığı kaleşnikofu ile bir PKK önderinin 
yontusu dikiliyor.. Ve bunlar hükümetin, RTE'nin bilgisi dışında  haaa?? 

Tam da O'nun (RTE'nin) bilgisi içinde ve desteği ile, koruması ile oluyor bunlar..  
Daha CB seçilmesinin ilk günlerinde.. Kürt oylarına teşekkür olmalı..??! 
Hele bir de Atatürk'ün koltuğuna otursun, "yarı başkan" olsun; asıl o zaman göreceğiz  
Cumhuriyet Türkiye'sine yıkıcı darbeleri.. 

Şakası bir yana, gidiş hiç ama hiç iyi değil ve bu vahim suç tablosuna ses çıkarmayan başta AKP 
yetkilileri ve yargının tepesindeki makam ve kişiler, çok ağır bir tarihsel ve hukuksal sorumluluk 
altına giriyorlar.. 

Sayısız kez bu bağlamda AKP'ye uyarılar yazdık bu siteden. 
Ancak hiç etkili olMAdığını görüyoruz. AKP köprüleri atmış kafasındaki hedefe kilitlenmiş gibi.. 
Bu gidişin sonu hayır değil. Bu güne dek, 90 yıldır Cumhuriyet'le uğraşan herkes blmedelini ödedi. 
Bundan böyle de ödeyecektir, hukuksal hesabını verecektir. T.C. Büyük Atatürk'ün buyurduğu ve 
hedefe bir ok gibi dönüşümsüz attığı üzere sonsuza dek "payidar kalacaktır" (yaşayacaktır).. 

Duyduk - duymadık denilmeye... 
 
Sn. Serdaroğlu'nun bu yazısını servis edenlerden Sn. T.C. Oraj Poyraz ise bir "boykotçu" olduğunu 
itiraf ederek kapsamlı bir açıklama koymuş iletisine.. (aşağıda..) 
 
Sevgi ve saygıyla. 
18.8.2014, Tekirdağ 

======================================== 
 
Sayın Serdaroğlunu çok severim. 
Hayır gözlerin çok güzel olduğu için değil. Doğru söyler, doğruları da dosdoğru söyler. 
Şu milletin tam da ihtiyacı olan şey. Mert, dürüst, açık konuşan aydınlar. 

Milletin önünde dalkavukluk yapan, mürai deriz biz halka hoş gelecek her şeyi olduğu gibi kabul eden, 
gündelik kazançlar için yalan söyleyen, profesyonel çok insan vardır. Nadir olan ise Rifat Serdaroğlu gibileri. 
Büyük bir şans eseri böylesi yiğit, dürüst binlerce değil ama onlarca fikir adamı var. 

Evet, ben de infial içindeyim. Şehit babaları, anneleri, kardeşleri de öyle olmalı. 
Ömrü boyunca en az bir kez Güney Doğu tezgahından geçen bütün askerler, polisler, doktorlar, öğretmenler, 
devlet görevlileri de öyle olsa gerek. 
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Gerçekten sözlüklerde nasıl anlatılıyorsa, öyle dört dörtlük bir ihanet. 
Gaflet ve delalet denilen lafların tarihsel örnekleri. 

Anlıyorum, büyük bir infial içinde Rifat Bey kendince sorumlulara sitem ediyor. 
Doğrusu diğerlerini bilmem Ancak, ben bir boykotçu olarak araya girmek zorunda hissediyorum. 

Ben boykotçuyum, ancak Ekmelleddn İHSANOĞLU'nun ismini, geçmişini beğenmediğim için değil. 

Ben yürekten inandım, Ekmelleddİn İHSANOĞLU gerçek bir çare değildi. 
Bakın bu cümleyi açmak için onlarca satır yazabilirim. 
Zorlama bir adaydı, hem de küresel oligarşinin zorlaması olan bir kişiydi. 
Tıpkı Kemal Derviş gibi, Hamit Karzai gibi,  ya da daha başka niceleri gibi. 

Ve yine yürekten inandım, olup bitenin hepsi de bir mizansendi. 
Çünkü başından sonuna, her aşamasında aykırı gelişmeler için sert tedbirler alınmıştı. 
Halk adeta bir koyun sürüsü gibi yedildi. 

Gerçekçi bir bakışla her üç adayı teraziye koyduğumuzda küresel oligarşinin tercihleri açısında anlamlı bir 
fark olmayacaktı. Çok iyi denetlenmiş bir oyundu. 
Doğrusu ben her üç aday için kendimce objektif bir değerlendirme çizelgesi oluşturdum. 
Evet, kimilerine göre şu adayı, kimilerine göre bu adayın artıları eksilerinden fazla çıkabilirdi. 
Ancak, kesin olan hiçbir adayın Cumhurbaşkanlığı ülkenin küresel oligarşinin vesayetinden kurtulmasına 
yardımcı olmayacaktı. 

Dördüncü bir adayın ortaya çıkmasını engellemek için inanılmaz katı davranıldı. 
Ülkücü, ya da solcular arasında ittifak edilebilecek yüzlerce başka isim saymak mümkün. 
Bu isimlerin ortak özelliği ise seçildikleri takdirde ayrık otu olmalarının kuvvetle muhtemel olmasıydı. 
Bir düşünün demokrasinin bir cilvesi olarak küresel oligarşinin asla kabul edemeceyeceği bir aday çıkmış ve 
seçilmiş. Ortaya bir Venezuella, bir Bolivya politikacısı çıkmış. Şundan eminim, kamuoyunun geçmişiyle, 
duruşuyla bildiği ve her şeyden önemlisi MİLLİ herhangi bir aday ezici bir oy patlaması yaratabilirdi. 

Evet, infiale kapılmaya gerek yok. Cumhurbaşkanlığı seçimi kurgusu gereği iyi sunulmuş bir mizansendi. 
Ben milliyetçilerin, ulusalcıları ve her türden solcunun mizansenlerle uğraşmayı bir kenara bırakıp, sonuç alıcı 
işlere yoğunlaşmasını arzularım. Sonuç alıcı işler ise New York icazetine muhtaç olmayan, kendi sözlerini 
söyleyen, aykırı kişiler ve kadrolar üzerinden olacaktır. Günümüzün popüler siyasileri içinde en aykırı 
olanlara bakın. Ana akım medyanın dışladığı kadro ve kişilere bakın. 

Çare asla alışılagelmiş, mülayim, ortanın efendileri, maslahatçıları, gündelik işlerin insanları arasından 
çıkmayacak. Ben onu söylüyorum. 

Ekmelleddin, RTE, Demirtaş falan. Bunlar üzerinde tartışmak, kavga etmek boşunadır. 
 
Saygılar. 18.8.14  
Oraj POYRAZ 


