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CHP’nin ADANA MİTİNGİNDE YAPILAN BÜYÜK GAF ONARILMALI.. 
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CHP’nin Adana’da yaptığı miting çok yerinde oldu. 
CHP Genel Başkanı Kemal KILIÇDAROĞLU Adana mitinginde konuştu : 
 
TÜRKİYE’yi BÖLDÜRTMEYECEĞİZ – CUMHURİYETİ KORUYACAĞIZ! 
 
Basından izleyebildiğimiz ölçüde çok coşkulu ve katılımlı bir miting oldu. Verilen iletiler de net ve 
kararlı idi, izleyici kitle tarafından alındı.. Uzunca bir konuşma oldu ve büyük bir bölümünü  
CHP’nin resmi web sitesinden alarak sitemizde aktardık (http://ahmetsaltik.net/2016/12/03/chp-
turkiyeyi-boldurtmeyecegiz-cumhuriyeti-koruyacagiz/).  
Dileriz yaygın kitlelerde karşılığını bulur.  
Teşekkür ediyoruz CHP’ye ve sayın genel başkan Kılıdaroğlu’na. 
 
Ancak; Ahmet - Mehmet ALTAN, Nazlı Ilıcak, Ali Bulaç, Şahin Alpay için kitleye “burdaa” 
dedirtilmesini hiiiiç mi hiç onayla(ya)mıyoruz. 
 
Özellikle Ahmet Altan, “Bir çift kadın memesine vatanı satarım..” sözlerinin sahibidir ve bu saçma 
(absürd) sözlerine bildiğimiz kadar bir açıklama getirmemiş, her ne kadar çooook yersiz olsa da 
hangi bağlamda bu tümceyi kurduğunu açıklamamıştır. Kerameti kendince menkul bu “tuhaf” 
tümce ile hangi örtük - derin (!) iletiyi verdiğini anlamayanlara zeka fukarası gözüye bakmaya da 
hazırdır eminiz..  
 
CIA ve yerli uzantılarının ürettiği sahte belgeleri bavuluna doldurulan “Bavulcu” Baransel,  
Ahmet Altan’ın dışarıdan finanse edilen özel misyonlu gazetesi “The TARAF” a servis etmiş ve 
yayımlanmıştır. Ardından da kumpas davalar başlatılmıştır. Yukarıda andığımız öbür adlar da 
kumpas davalarında etkin rol ve görev üstlenmişlerdir. 
 
Genel anlamda fikir, düşünce ve basın özgürlüğüne sahip çıkılabilir, çıkılmalıdır.  
Yine genel anlamda gazetecilerin ve düşün suçlularının (!?) tutuksuz yargılanması da istenebilir, 
istenmelidir.  
OHAL’in derhal sonlandırılması, bağımsız yargı istemleri elbette son derece haklıdır.  
Ancak, olağanüstü haksızlıkların başlıca öncü aktörlerinin adlarıyla anılarak kitlelerce 
sahiplenilmesine çalışmak, yanıltıcı mağdur algısı yaratmak, adil ve hukuka uygun,  
demokratik bir tutum değildir; CHP ve genel başkanının başlıca işi hiç değildir.. 

Son derece yanlış olmuştur!  
 
CHP - Kılıçdaroğlu bir derlenip - toparlanıyor, bir böylesine ciddi hatalarla sendeleyip  
halkı yanıltıyor. Hiç sırası değil. Politika ve söylemler tutarlı olmak zorundadır.  
CHP - Kılıçdaroğlu, bu ciddi hatayı mutlaka, etkili biçimde onarmaya çalışmalıdır.  
Toplumsal belleğe emanet ederek unutulmaya terk etmek uygun olmaz ve kabul edilemez. 

http://ahmetsaltik.net/2016/12/03/chp-turkiyeyi-boldurtmeyecegiz-cumhuriyeti-koruyacagiz/
http://ahmetsaltik.net/2016/12/03/chp-turkiyeyi-boldurtmeyecegiz-cumhuriyeti-koruyacagiz/


2 
 

Bu gün (07.12.2016) bizzat Kılıçdaroğlu’nun ve kendini feda ederek değerli Özgür Özel’in açıklaması 
yetersizdir. Saf demokratlığın sırası olmadığı gibi, milleti alık yerine koymanın da anlamı yok. 

Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanlarından birinin FETÖ’cü çıkmasında asıl sorumluluk  
AKP hükümetinin, MİT’in değil mi? Genelkurmay başkanının özel kalem müdürü ve emir subayının, 
Cumhurbaşkanının başyaverinin FETÖ’cü çıkması savlarına ne demeli?  
 
Fatura gene CHP’ye mi?  
 
Yoksa bunların hepsi bir büyük oyunun parçaları mı; başlıca sorumlusunun AKP iktidarı olduğu?! 

15 Temmuz darbe girişiminin AKP tarafından önceden haber alındığı  
ancak “kontrollü kaos” kurgusuyla engellenmediği tezleri giderek güç kazanıyor!? 
 
Biz daha ilk günlerde yazdık bunları : Anlı Şanlı 15 Temmuz 2016 Darbe Girişimi!  
 
 
Sevgi, saygı ve kaygı ile.  
07 Aralık 2016, Ankara 
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