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Y-CHP'nin Acı Veren Tanınmaz Halleri...              
       

Selina Özuzun Doğan (AS : CHP'nin İstanbul 2. Bölge 1. sıra milletvekili adayı),  

Kurmeş Derneği'nin resmi sitesinde, “Atatürk, Dersim soykırımının siyasi sorumluluğunun 

tartışmasız birinci derecede sorumlusudur.” dedi… 

Doğan, bir başka yerdeki açıklamasında;  

“Son yüzyıl içinde soykırımın en başarılı aktörü kuşkusuz CHP'dir.” demişti!.. (1) 

Hanımefendi, şimdi seçilmesi güvenceli bir yerden; İstanbul 2. Bölge 1. sıradaki CHP'nin  

milletvekili adayıdır… 

CHP'nin son Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yıllardır baskı altında tuttuğu duygularını,  

nihayet yüksek sesle dile getirecek birini buldu… Mutluluktan uçuyor olmalı... 

Bundan böyle Selina Kılıçdaroğlu'dur, Kemal Doğan'dır!.. 

*** 

Selina'nın pek değerli eşi Erdal Doğan da, PKK'nın gazetesi Özgür Gündem'de  

Kemal Kılıçdaroğlu'nun duygularını dile getirmişti: 

“Mustafa Kemal soykırımların her aşamasında var.” demişti... (2) 

Erdal efendi, o açıklamasında; birden çok “soykırım”dan söz ediyordu.  

Anlaşılan; biri Ermenilere karşı yapılan tehcirdir, diğeri Dersimli Kemal'in dedelerinin de karıştığı 

Dersim İsyanı olmalı… Bu kadar olur… 

1. sıra milletvekili adayımızın biricik eşi, Dersim İsyanı'nın bastırılmasına da “soykırım” diyor... (3) 

“Alevi soykırımı” mı “Kürt soykırımı” mı yoksa her ikisi birden mi,  

henüz ona karar vermiş değiller!.. 

 

Bu kadar açık Atatürk düşmanlığı yapan hainleri, Atatürk'ün CHP'sinden milletvekili adayı 

yapmak, CHP'ye oy kazandırmak için olamaz herhalde… O kadar da saf değiliz!?.. 

*** 

Ana muhalefet partisinin yönetimi, bazı kesimleri CHP'ye oy verdirmemek için adeta çırpınıyor…  

Bu özel söylemleriyle küstüreceği kesimler, hiç kuşku yok ki, AKP ile MHP'ye de oy vermezler. 

Geriye kalıyor HDP ile Vatan Partisi… Kaşınan konuya baktığımızda; oyların hangi partiye 

yönlendirilmek istendiği son derece açıktır. Zaten bu seçimlerde HDP, bu nedenle 3 Ermeni kökenli 

vatandaşımızı milletvekili adayı göstermiş... (4) 

Y-CHP'nin Genel Sekreteri Gürsel Tekin, geçen haftalar içinde Dersimli (AS: Kemal Kılıçdaroğlu) ile 

aynı fikirde olduğunu açıklamıştı... (5) İkisini de bir tek HDP'nin barajı aşması mutlu edebilecek… 

Kendi mutluluklarını şansa bırakacak değiller! Ne gerekiyorsa yapıyorlar… CHP'ye oy verecek 

seçmenlere; bir kısmınız HDP'ye oy versin ve barajı aştırsın talimatını veremezler herhalde…  

O bakımdan HDP'ye barajı aştırma kampanyasına desteklerini kurnazca veriyorlar… 

*** 

Y-CHP'nin Ağrı milletvekili adayı, Dersimlinin danışmanı Cemil Erhan'dır. 
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Bu adam Cemil'e hangi konuları danışır, anladıysam Arap olayım! 

Erhan, genel başkanının isteği üzerine, PKK'nın Diyadin saldırısını incelemek için  

Ağrı'ya gitti… HDP yetkilileri ile görüştükten sonra, Kılıçdaroğlu adına yaptığı açıklamada:  

- “O şenlikler her yıl yapılıyor. Asker müdahale etmese, şenlikleri yapar giderlerdi.” demiş... (6) 

Sakın yanlış anlaşılmasın ha, komşu köylülerden söz etmiyor! 

“Şenlikleri yapar giderlerdi” dediği, PKK'nın silahlı militanlarıdır!.. 

Ve bu adam, CHP adına hala konuşabiliyor: “Asker gitmeseydi, vatandaş ile dağdan gelenler  

kol kola halay çekecekti, oyun oynayacaklardı..” diyebiliyor… Erhan'ın demek istediğini anlamak 

için ne tercümana ne de uzmana gerek var…  

Açıkça, askerler silahlı PKK militanlarına müdahale etmeseydi, bu olay da olmazdı diyor. 

Dolayısıyla olayın sorumlusu olarak askerleri gösteriyor!.. Asker, PKK militanlarına müdahale 

etmesin, olay da olmasın demek istiyor… Sözlerinde biraz da tehdit var!  

Cemil Erhan, Ağrı sokaklarında dolaşan bir işportacı değil. Ülkemizi düşman işgalinden kurtaran, 

sonra da Cumhuriyet'i kuran kahramanların Türk milletine emanet ettiği CHP'de, Genel Başkan 

Danışmanı ve milletvekili adayıdır!.. 

“Açılım”ın şakşakçısı Dersimli Kemal, hükümete PKK'nın silahlı olarak orada ne işi vardı diyemiyor 

tabii... Mayınlara doğru Cemil'i sürüyor!.. O da TSK'nın silahlı saldırıya karşı koymasını 

“provokasyon” olarak değerlendirerek, kendi görevini yapıyor… 

Parti programında terörle “mücadele” öngörülmesine rağmen,  

Dersimli “müzakere” diyerek kurultay delegesine meydan okuyor!.. 

Küfretse bile yeridir, fazlasıyla hak ettiler… Kemal'in Program filan taktığı yok!.. 

Kılıçdaroğlu son seçim bildirgesinde “Anadilde öğrenime” de evet diyor... (7) 

Öcalan'ın 10 başlık altında özetlediği, öbür istemlerin de militanca savunucusu odur… 

 

Y-CHP'nin olası koalisyon ortaklığında, ekonomiyi adaşı Kemal Derviş'e teslim edeceğini (8)  

ilan ettikten sonra, hepten şımardı. CHP'nin geleneksel tabanından da çekinmiyor…  

Nasılsa kopacak oyların önemli bir bölümü öz partisi HDP'ye gidecek!.. 

Bir bölümü Vatan Partisi'ne gitse ne yazar diye düşünüyor!.. Önemli olan Meclis'teki çoğunluktur… 

AKP, Y-CHP ve HDP Meclis'te her halükarda çoğunluğu sağlayabiliyorlar… 

Bir terslik olmaz ya, olursa yedekte Y-MHP var!.. 

*** 

Şimdiki adı “dönek” olan eski solcuların, devlet düşmanlığı yine depreşmiş… 

Dönekler, Devlete düşmanlık yapan herkesle ittifak etmeyi “ devrimci eylem” sanıyor. 

Devlet düşmanlarını “dost” sanan bu ahmaklar sürüsü, bugünlerde HDP'ye barajı atlatma 

kampanyasının kadrolu elemanları gibi çalışıyorlar... (9) Sözde HDP barajı aşarsa, AKP tek başına 

iktidar olamazmış, böylece tek başına Anayasayı da değiştiremezmiş!..  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.odatv.com%2Fn.php%3Fn%3Dagrida-pislik-var-1404151200&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHq2LJanotBZa5dusToLN_duWqKgw
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http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bugun.com.tr%2Fson-dakika%2Fgenel-secimlerde-68liler-hdpyi--haberi%2F1562870&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG8dIbY-x0dB4jbJR4_KWXQRCJYWg
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En basit aritmetik kurallarını bile pratiğe uygulayamayan bu zavallılara sormak gerekir: 

Önceki Anayasa değişikliklerine, sizler “yetmez ama evet” derken, “evet” diyen HDP'nin yalın hali 

BDP değil miydi? BOP'nin eşbaşkanının yanında, gönüllü olarak “rol” almak için ABD'ye kadar 

gidenler, bugünkü yol arkadaşlarınızdır beyler!.. 

AKP ile HDP “açılım” ortaklarıdır; bunu hala göremediniz mi?.. 

Öyleyse, AKP'nin kimi milletvekillerinin HDP'de olması neyi değiştirir ki?  

Geçen dönemde, BDP'nin bağımsız seçilen milletvekilleri, en kritik konularda AKP'nin yanında 

yerlerini almadılar mı? 

*** 

Bırakalım AKP-HDP ortaklığını, şimdi Y-CHP de aynı kazanın içindedir…  

Kılıçdaroğlu, Hürriyet'in 17 Nisan sayılı baskısındaki açıklamasında,  

 

“HDP ile koalisyon yaparız” (10) demedi mi? 

Dersimlinin, “HDP Mecliste yer almalı, MHP de HDP de koyduğumuz ölçütler bağlamında  

koalisyon seçeneğimiz olabilir.” sözleri hala size bir şey anlatmıyor mu? 

 

Kemal Kılıçdaroğlu, AB ülkelerinin büyükelçileri ile yaptığı toplantıda,  

“AB değerleri ile paralel politikalar yürüteceğiz.” demedi mi?.. AB'nin “Ermeni soykırımı” ile ilgili 

kararı, sıcaklığını korurken, AB değerleri ile paralel yürütülecek olan politika ne olabilir?  

Hala anlayamadınız değil mi? 

İşte bu durumunuzu farkeden Dersimli, 1915 olayları için Obama'nın kullandığı  

“Büyük felaket” sözlerini kullanarak, Obama ile paralelliği sağlamıştır!.. (11) 

Hala anlayamadınız mı?  

Ermenilerin bu ifadeyi “soykırım” için kullandığını bilmiyorsunuz demek ki!.. 

Sizin Kemal de onlarla aynı saftadır yani. Uyanın artık; o aynı ağıl için koşan eküri at gibidir!.. 

*** 

Ezcümle, genel başkanımızından iyi bilecek değiliz herhalde!.. O ne diyorsa öyle olacak 

elbette! Ayrıca parti disiplini diye bir şey de var. Ol bu emir ve talimat üzerine; bu defa Y-CHP'ye de 

oy yok! Mesajı doğru aldım galiba: Hendeği atlasın diye, bu defa oyları tıpış tıpış HDP'ye 

vereceğiz!?.. Anlamayan ya da itirazı olan mı var?.. 

Cemil Can 

22 Nisan 015 

DİPNOTLAR 

 

(1) http://odatv.com/mob_n.php?n=-chp-soykirim-hakkinda-ne-dusunuyor-1304151200 

(http://www.kurmesliler.com/) 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.hurriyet.com.tr%2Fgundem%2F28758097.asp&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHKWHPMILW78ApcNaTnFUzh4U_x9w
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http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.chp.org.tr%2FHaberler%2F2%2Fkilicdaroglundan-ermeni-soykirimi-iddialarina-yanit%25E2%2580%25A6-5115.aspx&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG28UL7dz2GFc40AVfW2vDNg-29Aw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.chp.org.tr%2FHaberler%2F2%2Fkilicdaroglundan-ermeni-soykirimi-iddialarina-yanit%25E2%2580%25A6-5115.aspx&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG28UL7dz2GFc40AVfW2vDNg-29Aw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fodatv.com%2Fmob_n.php%3Fn%3D-chp-soykirim-hakkinda-ne-dusunuyor-1304151200&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGEWnTTdmpMZRonAAjgLQ3aJTz0tQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fodatv.com%2Fmob_n.php%3Fn%3D-chp-soykirim-hakkinda-ne-dusunuyor-1304151200&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGEWnTTdmpMZRonAAjgLQ3aJTz0tQ
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4 
 

(2) http://www.ozgur-

gundem.com/?haberID=122419&haberBaslik=%C3%96Z%C3%9CR%20Y%C3%9CZLE%C5%9EMEYLE%20OLU

R!&action=haber_detay&module=nuce 

(3) http://www.kurmesliler.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2569:erdal-doan-

soykrm-tarihcilere-braklamaz-2&catid=1:l-ve-lcelerimiz&Itemid=74 

(4) http://www.aa.com.tr/tr/politika/491032--ermeni-adaylarin-meclis-heyecani 

(5) http://www.aydinlikgazete.com/politika/gursel-tekin-hdp-nin-temsilcilerini-meclise-tasimasi-bizleri-

mutlu-eder-h65809.html 

(6) http://www.odatv.com/n.php?n=agrida-pislik-var-1404151200 

(7) http://www.akademipolitik.com/siyaset/11016-iste-chpnin-secim-bildirgesinin-tam-metni 

(8) http://www.cnnturk.com/haber/turkiye/chp-lideri-kemal-dervise-bakanlik-teklif-etti 

(9) http://www.bugun.com.tr/son-dakika/genel-secimlerde-68liler-hdpyi--haberi/1562870 

(10) http://www.hurriyet.com.tr/gundem/28758097.asp 

(11) http://www.chp.org.tr/Haberler/2/kilicdaroglundan-ermeni-soykirimi-iddialarina-yanit%E2%80%A6-

5115.aspx 

 

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

 

Dostlar, 

 

Ne demeli bilemiyoruz.. Sayın Cemil Can teker teker -o da yalnızca bir bölümünü- derlemiş ve 

paylaşmış.. Her birine de teker teker kaynak göstererek.. 

 

Yazıya başlığı biz koyduk içimiz acıyarak; bir Tunceli'li ve 1973'ten beri CHP'ye oy veren  

CHP'li bir ailenin üyesi olarak.. Yazıklar olsun CHP'yi bu duruma düşürenlere! 

Y-CHP'nin Acı Veren Tanınmaz Halleri... 

Yazıklar olsun CHP'yi bu duruma düşürenlere, başta "dostumuz -hemşehrimiz" Kemal'e! 

 ATATÜRK'ün partisi CHP'yi yeniden inşa etmek gerekiyor VATAN Partisi saflarında.  
Tarih bu koşulları dayatıyor.. 

Bu oyunu bozmak için ilk olarak tek seçenek var; 

 VATAN Partisi'nin TBMM'ye mutlaka girmesi.. 

Hem de öyle 15-20 vekille değil.. 50'yi aşkın hatırı sayılır bir grup ile.. 

 

Bu arada, adını ATATÜRK'ün koyduğu Cumhuriyet Gazetesi de elden çıkmıştır.. 

 

"MUSTAFA" gibi saçma sapan, ihanet dolu bir filmi yaparak gerçek kişiliğini ortaya saçan  

Can Dündar hazretleri, bu gazetenin genel yayın yönetmenidir.. 21 Nisan 2015 günlü 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ozgur-gundem.com%2F%3FhaberID%3D122419%26haberBaslik%3D%25C3%2596Z%25C3%259CR%2520Y%25C3%259CZLE%25C5%259EMEYLE%2520OLUR!%26action%3Dhaber_detay%26module%3Dnuce&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEx3iCmuGYc9gjyBzO0eRAzBhKUOg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ozgur-gundem.com%2F%3FhaberID%3D122419%26haberBaslik%3D%25C3%2596Z%25C3%259CR%2520Y%25C3%259CZLE%25C5%259EMEYLE%2520OLUR!%26action%3Dhaber_detay%26module%3Dnuce&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEx3iCmuGYc9gjyBzO0eRAzBhKUOg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ozgur-gundem.com%2F%3FhaberID%3D122419%26haberBaslik%3D%25C3%2596Z%25C3%259CR%2520Y%25C3%259CZLE%25C5%259EMEYLE%2520OLUR!%26action%3Dhaber_detay%26module%3Dnuce&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEx3iCmuGYc9gjyBzO0eRAzBhKUOg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ozgur-gundem.com%2F%3FhaberID%3D122419%26haberBaslik%3D%25C3%2596Z%25C3%259CR%2520Y%25C3%259CZLE%25C5%259EMEYLE%2520OLUR!%26action%3Dhaber_detay%26module%3Dnuce&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEx3iCmuGYc9gjyBzO0eRAzBhKUOg
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baskısı, manşette apaçık Kürtçü parti çanakçılığı yapmaktadır. 

 

Namuslu kamuoyu yoklamalarında % 8'leri zorlayan VATAN PARTİSİ,  

iğrenç bir psikolojik savaşla yok sayılmakta, bölücü - kürtçü parti parlatılmaktadır.. 

 

Tablo, hazin bir ihanet sahnesidir..  

Mustafa Kemal ATATÜRK, bu ülkede yaşayan peeeek çok insana fazla gelmektedir; 

anlaşıl(a)mamaktadır, hala anlayamamaktadırlar, fıtratları elvermemektedir, yetersizdir. 

 

 
 

Fakat tarihin eytişimsel (diyalektik) döngüsü, görece yavaş da olsa Evrim'e  

ayak uyduramayan bu milyonlarca zavallıyı dışlayacaktır..  

Yüce ATATÜRK'ün ANADOLU AYDINLANMASI'nın nurları  

ya onları da kendine getirecek ya da kavuracaktır.. 

 

Hak yardımcımız ola; olacak da..   

Dileriz Alevi canlar AKP - CHP'nin bu mide bulandıran kumpasına gelmesinler.. 

 Mustafa Kemal'in 6 Ok'unu içtenlikle namus borcu sayarak savunan bir VATAN PARTİSİ kaldı.. 

Sevgi ve saygı ile.  

22 Nisan 2015, Ankara 

 

Dr. Ahmet SALTIK 

www.ahmetsaltik.net,  

profsaltik@gmail.com 

http://www.ahmetsaltik.net/
mailto:profsaltik@gmail.com

