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(Mülkiye’den dostumuz Dr. Serdar Şahinkaya’ya teşekkür ederek..) 

 

 
 

Önceki gün Tayyip bey Kırşehir’de 27 Mayıs’ta, İnönü, CHP ile ilgili olarak gene vargücüyle 

yüklendi. Tarihsel bilgi vermek değildi yapılan elbette.. Anma?? Elbete hiç değil!  

Ne yazık ki toplumu derinlemesine kutuplaştırıcı idi gene.. “Kan içici” olarak suçluyordu birilerini! 

Söylediklerinde ayrıca önemi yanlış ve eksikler vardı.. İster bilgi açığı, ister bilinçli çarpıtma olsun; 

bir devlet başkanına kamuoyu önünde böylesi bir davranış yakışır mı, tarihe ve halka bırakıyoruz. 

Ama afsunlanmuş bindirme kıtalar boş bakışlarla alkışlıyor!? 

Faşistleşen rejimlerde tipiktir; gösterişli yollar, limanlar, köprüler, binalar, camiler… yapılır.. 

http://mulkiye.dergipark.gov.tr/mulkiye/issue/268
http://ahmetsaltik.net/arsiv/2016/05/M%C3%BClkiye-Dergi-2010-s_267.jpg
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Sonra hezeyan içinde bu yapıtlarla övünülür hatta dünyanın kendilerini kıskandığı sanılır! Birisi 

kalkar, 563 yıl önce Fatih gemileri karadan yürüttü, biz de Boğazın altından 2 kıtayı birleştirdik der. 

Ancak ülkenin ekonomisi, özellikle sanat - kültür - bilim yaşamı çoraklaşır, kuraklaşır.. 

En tipik örnekleri.. Kars’ta İnsanlık Heykeli RTE emriyle parçalanmadı mı? 

Atatürk yontuları kaldırılıyor, kırılıyor, kirletiliyor.. Okullarda kitaplardan siliniyor! 

 

Taksim’in ortasında ATATÜRK KÜLTÜR - SANAT MERKEZİ 8+ yıldır “bakım” (!) gerekçesiyle, 

utandıran bir ikiyüzlülük ve yalancılıkla harap olmaya terkedilmiş durumda.. 

Ankara’daki ATATÜRK KÜLTÜR - SANAT MERKEZİ yılardır panayır yeri gibi kullanılıyor.. 

AKP - RTE ne yazık ki artık, bu Makyavel’i bile utandıran politikalardan beslenebiliyor. 

Tabanını bir arada tutması (tahkimi) öylesine zorlaştı, olanaksızlaştı ki; az eğitimli, yandaş basınla 

beyni yıkanan, partinin ve uzantısı vakıf - dernek - cemaat - belediyelerin - kamu birimlerinin 

yoksullukları - işsizlikleri ve iğrenç nepotizm (yandaş - akraba kayırmacılığı) uygulamaları ile  

teslim ve tutsak alınan kitleleri bir arada tutma (konsolide etme) derdinde ve telaşında. 

 

Ama ABD’li Savcı Bhahara’nın Reza Zarrab dosyasında son derece önemli yolsuzluk - rüşvet 

belgeleri var. CIA destekli veriler, yani ABD hükümeti işin içinde.. Benzetmek yerinde ise,  

metal halka ümüğe takılmış gibi.. Hangi Bakan’a kaç milyon dolar rüşvet verilmiş, liste elde. 

Toplamda, Reza’nın anlatımıyla 8,5 milyar Dolar rüşvet Türkiye’de iktidar yetkililerine dağıtılmış! 

Aşırı hırçınlık, “kan edebiyatı”.. bu çaresizlik ve kuşatılmışlık kökenli korkarız.. ABD’ye çatmalar da! 

 

İç politika kokuyor.. İşsizlik, yoksulluk, sınav yolsuzlukları, din dersi öğretmenlerinin sapıklığı.. 

Dış politika bataklıkta… Sadrazam Binali Paşa “düşmanları azaltacağız..” buyuruyor çaresizlikle.. 

Almanya Türkiye’yi utanmadan soykırımla suçluyor; çırpınan salt Vatan Partisi - Perinçek,  

CHP ve yurtseverler.. 

 

Yoğuuuuuuuuuuuuuun mu yoğun din - iman sömürüsünün de artık sonuna gelindi.. 

Milyonlarca Alevi yurttaşın temel hakları, AİHM’nin kesinleşmiş 3. temyiz kararına karşın 

verilmiyor. Sadrazam Binali Paşa’nın 65. Kabine programında Alevi hakları yok!?  

Alevi örgütleri açıklama yapıyor; “.. şaşırmadık, çünkü AKP’ye halkı kutuplaştırmak yarıyor…” 

Her gün 5 dolayında şehit geliyor.. 24 Temmuz’dan bu yana 530’u geçti şehitlerimiz! 

24 yurttaş (8 asker şehit + 16 sivil köylü şehit) can vermişken, 6 bin çağrılı ile nikah yapıyor RTE 

ailesi! Sonra o gariban köye ve mezarlığa ziyaret.. Ne diyelim, vicdanının isyanını bastırma olmalı? 

 

Dışarıdan sıcak para girmiyor yeterince; Suudi Kralının havaalanında uçağının merdivenlerine dek 

gitseniz bile! Bıdık Katar’ın fonları da yetmiyor ve Katar Şeyhası (kadın Şeyh) Mozah güzel bir 

kraliçe, akıllı bir kadın. Batı’da bile az rastlanacak tipte bir entelektüel. Katar’ın ve Türkiye’nin 

devlet aklı bir yana, Nitelikli entellektüel Şeyha Mozah’ın birikimi ve zekası bizimkinden  

geri kalır mı acaba, ya da tam tersi mi?? 

(http://ahmetsaltik.net/2016/05/26/prof-ilber-ortayli-ataturk-cumhuriyetinin-sonu-gelmez/) 

http://ahmetsaltik.net/2016/05/26/prof-ilber-ortayli-ataturk-cumhuriyetinin-sonu-gelmez/
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27 Mayıs Devrimi ile ilgili gerçekleri öğrenmek için, Mülkiye’den  

Dr. Serdar Şahinkaya dostumuzun yolladığı erişkeyi (linki) tıklayarak  

Mülkiye Dergisinin özel sayısını indirip okuyunuz, gerçeklerle 

yüzleşeceksiniz. Tayyip beyin ise bunların tersini söylediğini 

göreceksiniz. 2010 yılında Mülkiye Dergisi’nin 267. Özel Sayısı,  

27 Mayıs 1960’a ayrılmıştı. Sitemizde bizim bu konuda 

yayımladığımız eski dosyalara da bakılması dileğiyle.

 

Örn. Temmuz 1958’de ülkemizi resmen iflasa (moratoryuma!) sürükleyen Başbakan Menderes 

yönetimindeki DP iktidarının, ABD’den, memur maaşlarını ödeyebilmek için aldığı borç karşılığında 

belki de Dünya İktisat tarihinin en yüksek oranlı devalüasyonunu yaptığını.. 

 

– 1 Dolar 2,80 TL iken, % 300’ü aşan değersizleştirme (de-valüasyon) ile 9 TL’nin üzerine çıkarılışını. 

– CHP - İnönü’den teslim alınan iki yüz ton Hazine altınının TSK uçağıyla Londra’da rehin verilerek 

dış borçlanmayı, (götüren pilot Hüseyin Avni Güler’in ses kaydını sitemize yüklemiştik..) 

– Menderes’in Meclis’te “Siz isterseniz hilafeti bile geri getirebilirsiniz..” deyişini.. 

– 14 Mayıs 1950’de iktidar oluşunu izleyen ay, Atatürk’ün sayesinde 1935’ten beri Türkçe okunan 

ezanın alelacele yeniden Arapçaya döndürülüşünü, 

– Odunu aday göstersem seçtiririm.. deyişini Menderes’in.. 

– İsmet İNÖNÜ’nün kafasına Topkapı’da taş atılmasını, yurt gezilerinin Uşak ve Kayseri’de 

engellenmesini ve linç girişimini! (Topkapı’da Binbaşı havaya ateş etmeseydi, DP’li güruh…!?) 

– DP’nin Köy Enstitülerini kapatmasını.. (1954) 

– DP’nin Halkevleri ve Halk Odalarını kapatmasını 

– Atatürk’ün kapatarak malvarlıklarını Halkevleri ve Halk Odalarına aktardığı Mason localarının 

yeniden açılışını 

– Kore’ye gönderilen Türk Tugayı ile yedi yüzü aşan (718) Mehmetçiğin kanının - canının  

NATO’ya kabul edilmek için rüşvet verilişini!  

– NATO‘ya girilerek (1952) kontrgerillanın ülkeye sokulmasını ve izleyen darbeleri, yüzlerce  

faili meçhul cinayetleri, (2003-11 arası salt 9 yılda AKP döneminde 245 faili meçhul cinayet!) 

– Radyodan her gün Vatan - Millet Cephesi diye milletin bölünüp - kutuplaştırılmasını 

– Toprak Reformu yasasının engellenmesini.. 

– Aleyhte gösterilere ateş açılması ve öğrenci Turan Emeksiz‘in İstanbul Üniversitesi’nde 

atlı polis kurşunuyla öldürülmesini, 

– Tayyip beyin dün (27 Mayıs 2016) Kırşehir’de söylediği gibi öğrencilerini kışkırtan değil, 

polis şiddetini - zulmünü önlemeye çalışan İstanbul Üniversitesi’nin ak saçlı rektörü,  

saygın hukuk bilimcisi Ord. Prof. Dr. Sıddık Sami Onar‘ın polis tarafından yerlerde sürüklenmesini.. 

– Ankara Hukuk Fakültesi’nde Prof. Dr. Turhan Feyzioğlu’nun.. görevden uzaklaştırılmasını.. 

– Meclis’te Soruşturma (Tahkikat) Komisyonu kurup savcı - mahkeme yetkisi vererek,  

30 milletvekilliğine düşmüş CHP’yi kapatma ve malvarlığına el koyma girişimini! 

– En acı ve utanç verici DP eylemlerinden biri de 6-7 Eylül 1955’te İstanbul’da Rum kökenli 

yurttaşlara dönük kanlı linç eylemi.. 
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Hangi birini sayalım? DP ve Başbakan Menderes ile ağırlıklı suç ortakları Maliye Bakanı  

Hasan Polatkan ile Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu‘nun suç dosyası ve sabıkaları  

çok çoook şişkin! Gene de asılmayıp hapis cezası verilseydi belki daha iyi olabilirdi?? 

Buna karşın 27 Mayıs Devrimcilerinin getirdiği 1961 Anayasası ve kurumları.. 

Türkiye’ye gerçek bir armağan! 

Bu meşru eylem, Türkiye’de uzun zaman “27 Mayıs Hürriyet ve Anayasa Bayramı” olarak 

kutlandı.. Hangi demokratik ülkede bu hukuk ve insanlık dışı eylemleri yapan siyasal iktidar 

hoş görülebilir demokrasi adına?? Halkın örgütsüzlüğü - dağınıklığı - siyasal bilinç eksikliği 

nedeniyle bu apaçık gayrımeşrulaşan DP iktidarı biçimsel olarak demokratik bir halk hareketiyle 

indirilememiş, Ordu halkın ve ülkenin geleceğini koruma adına Anayasal görevle  

iktidara el koymuştur.. 

 

27 Mayıs Devrimi’ne “Biçim” olarak “darbe” dense bile, ürünü olan 1961 Anayasası rejimi, 

1. sınıf örnek bir demokrasi getirmiştir ülkemize. Neden böylesine pragmatik bakılmaz?? 

Bir soru daha : DP’nin yukarıda saydığımız yaptıkları sivil darbe değil de nedir?? 

DP’nin bu ceberrut ve kanlı sivil darbesi başka nasıl önlenebilirdi? 

Üstelik, 14 Mayıs 1950 seçimi ile CHP, 27 yıllık tek parti iktidarını, Cumhuriyeti kurucu parti olarak,  

2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü eliyle kendiliğinden, şiddetsiz devredilmedi mi DP’ye?? 

Siyasal tarihte başka bir örneği var mı? 

Bir de 7 Haziran 2015 genel seçimini anımsayalım.. AKP 258’de kalmış, tek başına iktidarı yitirmişti. 

AKP - RTE ne yapıp edip ülkede kanlı terörü alevlendirerek, halkı terör - kan - ölüm ile korkutarak  

teslim alma ve seçimi 4 ay sonra zorla yineletme ile 1 Kasım’da yeniden iktidara el koymadı mı? 

 

27 Mayıs 1960, ilerici bir Devrimdir.. Ülkemize armağanı, Dünyada eşi az bulunur 1961 Anayasası 

ve eşsiz demokratik - bilimsel kurumları olmuştur. Bu Anayasanın ülkeye “bol geldiğini”(!) söyleyen 

Genelkurmay Başkanı Org. Memduh Tağmaç, 12 Mart 1971 gerici - faşist askeri darbesini yapmış 

ve güzelim 1961 Anayasası’nın kritik 35 maddesini anti-demokratik yönde değiştirmiştir.  

Bu da yetmemiş, o benzersiz 1961 Anayasası, bu kez 12 Eylül 1980 askeri darbesi ile kökten 

kaldırılmış ve yerine 1982 Anayasası konmuştur. Şimdilerde AKP - RTE, 1961 Anayasası’nın  

suyunun suyu bile sayılamayacak 82 Anayasasını bile beğenmemekte (!) -ki 2/3’ü değiştirilmiştir-;  

Laikliği - Atatürk’ü - Türk Kimliğini - Güçler ayrılığına dayalı parlamenter demokrasiyi.. dışlayan 

çağdışı bir dinci - faşist - halife sultancı rejim hülyasında! 

 

27 Mayıs Devrimcilerini, felsefelerini, neleri hedeflediklerini iyi anlamak ve Türkiye’nin 

AYDINLANMA sürecinde yararlanmak gerekir. Onları ve kavgalarını saygı ve şükranla selamlıyoruz! 

 

Sevgi ve saygı ile. 

28 Mayıs 2016, Ankara 

http://ahmetsaltik.net/2016/05/28/27-mayis-1960in-56-yildonumu/  

http://ahmetsaltik.net/2016/05/28/27-mayis-1960in-56-yildonumu/

