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Dün ve daha önce hep yazdık, konferanslarımızda konuştuk ve sorduk : 

 TOKİ neden yüzbinlerce konut fazlası yaratıyor, lüks konuta kaydı ve elinde kalıyor, satamıyor? 
 TOKİ neden son yıllarda lüks konut yapımına yöneldi? 
 TOKİ neden öğrenci yurtları yapmıyor yeterince?? 

 
Yanıt : Tarikat ve cemaat vakıflarının - derneklerinin yurtlarında Tayyip beyin basın önünde  
açık talimatıyla “dinini ve kinini eksik etmeyen”, “dindar ve kindar nesiller” yetiştirilecek ve 
ülkemizde dinci faşizme giden kanlı yolun mücahitleri (din savaşçıları!) yetiştirilecektir! 
(https://youtu.be/zLzqB876I7M, 19.02.2012) 
 
Türkiye’de tüm toplu barınma - yaşam alanlarında hızla, öncelikle 
 
– öğrenci yurtları ve okullar 
– yaşlı huzur evleri ile hastanelerde 1 ay içinde sağlık - güvenlik önlemleri uluslararası standartlara 
çıkarılmalıdır. 
 
Tarikat ve cemaatların elindeki yurtlar ve işletimi kamulaştırılmalıdır. 
 
Özellikle 4+4 ilk 8 yıllık temel eğitim, insanların yaşadıkları yerlerdeki okullarda verilmelidir. 
 
Adana - Aladağ faciası ve vahşeti mutlaka soruşturulmalı ve adil ve etkin bir yargılama ile 
sorumlular cezalandırılmalıdır. 
 
Erdoğan, 2007-2008’de Ergenekon - Balyoz kumpas davalarında (FETÖ - AKP birlikte 
tezgahlamışlardı..) nasıl hiç gerekmez iken ve hukuk devletinde asla olmaması gerekirken  
 
*Ben bu davanın savcısıyım.. “ buyurmuşlardı.  
 
Aladağ’da yurt yangınında kurban verdiğimiz 12 insanımızın davasının adil yargılama ile hızla 
yürütülmesi için de yanarak can veren masum kız çocuklarımızın “savcısı - avukatı” da olsalar?  
Hiç sesleri çıkmıyor oysa? 02.12.2012 günü Ankara’da otomobil pazarının açılışında idiler başyaver 
Binali bey ile!? Bu pazarın adı “Otonomi” idi! İşlevi ile hiç ilişkisi olmayan bir adlandırma ve bu adı 
koyanların hazin bilgi birikimlerini ele veren bir sözcük. Otonomi özerklik, muhtariyet anlamında. 
Ne ilgisi var oto pazarı ile? Bir de Ankara’da 14 yıl önce havaalanı olup olmadığını soruyordu 
Erdoğan! Esenboğa havaalanı 60+ yıldır Başkentte hizmettedir. (Ankara’da ilk uçuşlar 1900’lerin 
başında Güvercinlik’te başlamıştır. Esenboğa havaalanı ise 1955’te hizmete girmiş, zamanla 
modernleştirilmiştir..) 
 
AKP - RTE ülkenin ilerlemesini - kalkınmasını salt fiziksel yapılardan ibaret sanıyor galiba… 
Dünyanın neresinde İstanbul gibi bir metropol kentte örnek bir kültür - sanat merkezi bakım - 
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onarım gerekçesiyle 8-9 yıl boyunca tek 1 çivi çakılmadan harap olmaya bırakılmıştır???  
Hitler döneminde Almanya görkemli otoyollar yapılmıştı, göz boyayan fiziksel yatırımlar. 
Ancak yangın bacayı sarmıştır. Bu kez 2007-8 krizi gibi teğet geçecek değil ağır ekonomik bunalım. 
Yılların çok hatalı iktisat politikası - talan düzeni - vahşi soyguna dönüşen özelleştirme politikaları... 
bumerang gibi geri dönüp sorumlularını ve de ülkemizi vurmaktadır. Erdoğan çaresizlik içinde 
kıvranarak halkın yastık altı dövizlerini altına, TL’ye (esasta TL’ye) çevirmesi için yalvarmaktadır. 
Erdoğan konuştukça ve yanlış üstüne yanlış yaptıkça Döviz fiyatları yükselmekte, hasta ve  
çok borçlu, cılız ekonominin para birimi TL adeta erimektedir. Suriye ile ilgili, 1 gün arayla birbirinin 
tümüyle zıddı 2 ifadesi de (Putin’in zılgıtıyla!) birkaç gün önce TL’yi yine hızla eritmişti. Ülkesine ve 
halkına bunca büyük - muazzam ekonomik, psikolojik, kültürel, diplomatik, askeri, moral…  
zarar verip yıkıma neden olduktan sonra bir de Padişahlık yetkisi ile Başkanlık isteme şanı ve onuru 
Tayyip beye nasip oldu!? Hala faiz indiriminin tek çare olduğu (!) takıntısı sürüyor ve vargücüyle 
haykırıyor.. Tulumbada hiç su kalmadığını, tulumbaya acil su gerektiğini artık acı acı itiraf ediyor. 
 
Halk ise tam bir sosyal şizofreni içinde serseri mayın gibi. Ne yapacağını kestirmek olanaksız. İki 
yaşındaki kediden tutunuz 9 aylık bebeğe dek tecavüz eden sapıklar, “yiyor ama çalışıyor” diyen 
sapkınlar, imam-hatiplerde, yandaş cemaat vakıflarında sistematik hale gelen tecavüz, TRT’de 
safsatalar, yoksullaştırma, işsizleştirme, iş cinayetleri ve karayollarında muazzam can yitikleri,  
en az 3-5 doğum teşviki ile kadını eve hapsedip oy deposuna dönüştürme planları, türlü baskılar, 
hapisler, yandaş medya ihanetiyle algı yönetimiyle aklı başından alınan sersemleştirilmiş, Şizoid 
bir toplum, hatta yaşam gerçekliğinden koparılarak şizofrenikleştirilen kitleler. Bu tür operasyonlar 
2. Dünya Paylaşım Savaşı öncesi ve sonrası Hitler’i, Mussolini’yi, Franko’yu, Salazar’ı, Peron’u… 
(=faşizmi!) iktidara getirmiş ve tüm dünya onlarca yıl olağanüstü ağır kanlı bedeller ödemişti. 
 
Çare; insanımızın kutuplaştırılmadan Cumhuriyet hattında örgütlenmesi ve rejimin kalbi  
TBMM’ye sahip çıkmasının, Güçler Ayrılığının mutlaka korunmasının sağlanmasıdır.. 
 
– Eğitimde özelleştirme durdurulmalı, EĞİTİMDE BİRLİK DEVRİM YASASI (Tevhid-i Tedrisat) 
uygulanmalıdır. Kamusal nitelikli ve bütçeden karşılanan - ulusal eğitim sistemi, sektörde boşluk 
bırakmaksızın gereksinimi karşılamalı, tarikat - cemaatlara sömürü alanı bırakılmamalıdır. 
– Milli Eğitim Bakanından başlanarak tüm sorumlular yargı önünde bu facianın hesabını vermelidir. 
– Çocuklarını kurban veren ailelere uzun süreli cömert düzeyde maddi - manevi destek,  
psikolojik danışmanlık hizmeti verilmelidir. Arkadaşlarını yitiren çocuklara da gerekli  
psikolojik destek yeter süre ve nitelikte verilmelidir.  
 

Kolay değil ama olanaksız da değil. Muhalefet partileri, parlamento içi - dışı tüm Cumhuriyetçi 
güçleri “TBMM’ne sahip çık” hedefi çevresinde toplamalıdır. 1 Mart 2003 tezkeresinin  
AKP oylarıyla reddi ile ülkemizin ABD işgalinden kurtarılmasında olduğu gibi, AKP içinden  
ve MHP’den yurtsever - vicdanlı - sağduyulu vekillerin bu uğursuz oyunu, faşizme ve federasyona, 
ardından bölünmeye sürüklenişi durduracağını umarız. Bunlar AKP’nin örtük 2023 hedefleridir! 
 
Yineleyelim :  
 

Başkanlık rejimi; Türkiye’de dinci faşizmin ve parçalanmanın anahtarıdır. 
 
Öncelikli ve önemli olan, bağrımızdaki Aladağ yangının, şehitlerimizin yürek vurgununun, OHAL ve 
ekonomideki ciddi yangınının söndürülmesidir; Tayyip beyin gönlündeki Sultanlık yangının değil! 
 
Sevgi ve saygı ile. 03 Aralık 2016, Ankara 


