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Adres Bölümü / Giriş Sayfası / Sayfa:1        EK:1
    
MÜŞTEKİ’LERİN 
ADI SOYADI:   İL’İ:   UNVANI: 
GENEL BAŞKANLIK ANKARA AK PARTİ GENEL BAŞKANLIĞI (2020/33978) LÜTFİYE 
SELVA ÇAM ANKARA MV. /GENEL MERKEZ KADIN  KOLLARI BAŞKANI 
SALİHA OKUR  İSTANBUL KADEM BAŞKANI 
GÜMRÜKÇÜOĞLU  İSTANBUL (2020/122028 MÜKERRER) / KİŞİSEL 
SEMİHA EKİNCİ  ANKARA SİVAS MV. / GEN. MERK. KADIN KOL. BAŞK. YARD. 
ÇİĞDEM KONCAGÜL TEKİRDAĞ MV./ GEN. MERK. KADIN KOL. BAŞK. YARD. 
CEYDA ÇETİN ERENLER KÜTAHYA MV./ GEN. MERK. KADIN KOL. BAŞK. YARD.  
JÜLİDE İSKENDEROĞLU ÇANAKKALE MV./ GEN. MERK. KADIN KOL. BAŞK. YARD.  
SERPİL KAVRAK  İSTANBUL GENEL MERKEZ KADIN KOLLARI BAŞKAN YARD. 
SEVİL CAN   ADANA İL KADIN KOLLARI BAŞKANI 
PERİHAN GÜMÜŞ  ADIYAMAN İL KADIN KOLLARI BAŞKANI  
    AFYON K. İL KADIN KOLLARI BAŞKANI 
    AĞRI  İL KADIN KOLLARI BAŞKANI 
FERHAN POLAT  AKSARAY İL KADIN KOLLARI BAŞKANI     
MESUDİYE ALTUN GÜRLEVİK. AMASYA İL KADIN KOLLARI BAŞKANI  
MUALLA VAROL  ANKARA İL KADIN KOLLARI BAŞKANI 
AYŞE KEYİK YILMAZ ANTALYA İL KADIN KOLLARI BAŞKANI 
SELDA KILIÇ   ARDAHAN İL KADIN KOLLARI BAŞKANI 
GÜLSER GÜRAY  ARTVİN İL KADIN KOLLARI BAŞKANI 
FERHAN POLAT  AKSARAY İL KADIN KOLLARI BAŞKANI 
MESUDİYE ALTUN GÜRLEVİK.AMASYA İL KADIN KOLLARI BAŞKANI  
MUALLA VAROL  ANKARA İL KADIN KOLLARI BAŞKANI  
AYŞE KEYİK YILMAZ ANTALYA İL KADIN KOLLARI BAŞKANI 
SELDA KILIÇ   ARDAHAN İL KADIN KOLLARI BAŞKANI 
GÜLSER GÜRAY  ARTVİN İL KADIN KOLLARI BAŞKANI 
DUYGU GÖĞDE  AYDIN İL KADIN KOLLARI BAŞKANI 
    BALIKESİR İL KADIN KOLLARI BAŞKANI 
EVREN AYVAZ  BARTIN İL KADIN KOLLARI BAŞKANI 
    BATMAN İL KADIN KOLLARI BAŞKANI 
ESRA ERTEM ŞİPAL  BAYBURT İL KADIN KOLLARI BAŞKANI 
ESRA ERTEM ŞİPAL (2020/36079 MÜKERRER) 
FATMA ERCAN  BİLECİK İL KADIN KOLLARI BAŞKANI 
TUĞBA VAROLGÜNEŞ GÜRSU. BİNGÖL İL KADIN KOLLARI BAŞKANI 
AYŞE GÖKMEN  BİTLİS  İL KADIN KOLLARI BAŞKANI 
    BOLU 
ZELİHA BAĞCI  BURDUR İL KADIN KOLLARI BAŞKANI 
EMEL GÖZÜKARA DURMAZ. BURSA İL KADIN KOLLARI BAŞKANI 
GÜLSÜM ÜSTÜN  ÇANAKKALE İL KADIN KOLLARI BAŞKANI 
MELİKE ÇİLHAN  ÇANKIRI İL KADIN KOLLARI BAŞKANI 
    ÇORUM İL KADIN KOLLARI BAŞKANI 
NURCAN DALBUDAK DENİZLİ İL KADIN KOLLARI BAŞKANI 
MUZEYYEN KAYA  DİYARBAKIR İL KADIN KOLLARI BAŞKANI 
GÖNÜL ASUK  DÜZCE İL KADIN KOLLARI BAŞKANI 
GÖNÜL ASUK (2020/8264 MÜKERRER) 
NERGİZ İNCE ADALAR EDİRNE İL KADIN KOLLARI BAŞKANI 
    ELAZIĞ İL KADIN KOLLARI BAŞKANI 
RAHŞAN KÜLÜNK  ERZİNCAN İL KADIN KOLLARI BAŞKANI 
RAHŞAN KÜLÜNK (2020/34934 MÜKERRER) 
AYŞE DENİZ ÇELİK  ERZURUM İL KADIN KOLLARI BAŞKANI 
ÖZLEM YALÇIN  ESKİŞEHİR İL KADIN KOLLARI BAŞKANI 
ÖZLEM YALÇIN (2020/37487 MÜKERRER) 



 2

ÖZLEM YALÇIN (2020/1044 MÜKERRER) 
    GAZİANTEP İL KADIN KOLLARI BAŞKANI 
BERRİN AYDIN  GİRESUN İL KADIN KOLLARI BAŞKANI 
MÜNİRE ŞEYHOĞLU  GÜMÜŞHANE İL KADIN KOLLARI BAŞKANI 
MÜNİRE ŞEYHOĞLU (2020/1254 MÜKERRER) 
MÜNEVVER ERTUŞ  HAKKARİ İL KADIN KOLLARI BAŞKANI 
ZEHRA EREN   HATAY İL KADIN KOLLARI BAŞKANI 
    IĞDIR  İL KADIN KOLLARI BAŞKANI 
    ISPARTA İL KADIN KOLLARI BAŞKANI 
RABİA İLHAN  İSTANBUL İL KADIN KOLLARI BAŞKANI 
DİLEK YILDIZ  İZMİR  İL KADIN KOLLARI BAŞKANI 
GÜL ÇİTİL OKUR  K.MARAŞ İL KADIN KOLLARI BAŞKANI 
SAİME ÖKSÜZOĞLU  KARABÜK İL KADIN KOLLARI BAŞKANI 
ZAHİDE HIDIR  KARAMAN İL KADIN KOLLARI BAŞKANI 
SEVİM ARSLANOĞLU KARS  İL KADIN KOLLARI BAŞKANI 
NESLİHAN KAYA  KASTAMONU İL KADIN KOLLARI BAŞKANI 
EMİNE TİMOÇİN  KAYSERİ İL KADIN KOLLARI BAŞKANI 
    KIRKLARELİ İL KADIN KOLLARI BAŞKANI 
    KIRIKKALE İL KADIN KOLLARI BAŞKANI 
MERYEM DÜĞER  KIRŞEHİR İL KADIN KOLLARI BAŞKANI 
GÖNÜL ÖZTİN  KİLİS  İL KADIN KOLLARI BAŞKANI 
YASEMİN ÖZDEMİR  KOCAELİ İL KADIN KOLLARI BAŞKANI 
    KONYA İL KADIN KOLLARI BAŞKANI 
MELEK MANKAN  KÜTAHYA İL KADIN KOLLARI BAŞKANI 
KİBAR ASLAN  MALATYA İL KADIN KOLLARI BAŞKANI 
AYNİL YAVAŞ  MANİSA İL KADIN KOLLARI BAŞKANI 
ESENGÜL AYDIN SANCAR MARDİN İL KADIN KOLLARI BAŞKANI 
    MERSİN İL KADIN KOLLARI BAŞKANI 
ÜMMÜHAN TOKSÖZ  MUĞLA İL KADIN KOLLARI BAŞKANI 
ELİF GEZEN   MUŞ  İL KADIN KOLLARI BAŞKANI 
AYŞE BİLGİÇ   NEVŞEHİR İL KADIN KOLLARI BAŞKANI 
AYŞE BİLGİÇ (2020/36753 MÜKERRER) 
GÜLSÜM TEMUR  NİĞDE  İL KADIN KOLLARI BAŞKANI  
AYŞE BAYSAL  ORDU  İL KADIN KOLLARI BAŞKANI 
    OSMANİYE İL KADIN KOLLARI BAŞKANI 
SEMA YAĞCITEKİN  RİZE  İL KADIN KOLLARI BAŞKANI 
NADİRE ZEHRA HATİPOĞLU SAKARYA İL KADIN KOLLARI BAŞKANI 
    SAMSUN İL KADIN KOLLARI BAŞKANI 
AYŞE EKİNCİ   SİİRT  İL KADIN KOLLARI BAŞKANI 
REMZİYE EDA ÖZVİN SİNOP  İL KADIN KOLLARI BAŞKANI 
ARZU POLAT   SIVAS  İL KADIN KOLLARI BAŞKANI 
DEMET SAATÇI GÜVEN ŞANLIURFA İL KADIN KOLLARI BAŞKANI 
HATİCE ATAN  ŞIRNAK İL KADIN KOLLARI BAŞKANI 
HATİCE ATAN (2020/3658 MÜKERRER) 
HAVVA SABUNCUOĞLU TOKAT İL KADIN KOLLARI BAŞKANI 
    TEKİRDAĞ İL KADIN KOLLARI BAŞKANI 
MERYEM SÜRMEN  TRABZON İL KADIN KOLLARI BAŞKANI  
    TUNCELİ İL KADIN KOLLARI BAŞKANI 
HİLAL SABANCI  UŞAK  İL KADIN KOLLARI BAŞKANI 
MELAHAT YALÇIN  YALOVA İL KADIN KOLLARI BAŞKANI 
    VAN  İL KADIN KOLLARI BAŞKANI 
    YOZGAT İL KADIN KOLLARI BAŞKANI  
    ZONGULDAK İL KADIN KOLLARI BAŞKANI 
 
21 İl’in şikayet dilekçeleri bana ulaşmadı. Bu iller: Afyonkarahisar, Ağrı, Balıkesir, Batman, Bolu, 
Çorum, Elazığ, Gaziantep, Iğdır, Isparta, Kırıkkale, Kırklareli, Konya, Mersin, Osmaniye, Samsun, 
Tekirdağ, Tunceli, Van, Yozgat ve Zonguldak şikayetçi olmamış.  
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B BÖLÜMÜ 
51 Sayfadan oluşan 17 Belge 

      

EK:1 
 
DAVAYA KONU OLAN YAZI 
AKP’nin papatyaları 
Abdurrahman Dilipak / Yeni Akit / 27 Temmuz 2020 
(Paragraf numaraları sonradan eklenmiştir) 
1- ANAP’ı o “Papatyalar”, o “Lale Devri çocukları” bitirdi. AK Partiyi de, bu Erguvani AKP’nin 

“Papatyaları”(!?) bitirecek bu gidişle. AK Parti içindeki AKP’liler konuşuyor, AK Partililer susuyor. 
AKP’liler terfi etti zenginleşti, itibar sahibi oldular. Kaymağı onlar yiyor, parayı onlar veriyor. 
Camiye, okula, yurda parayı veren de onlar. Eee, parayı veren düdüğü çalıyor. Kem alat ile kemalat 
olmuyor. Haram para ile hayır olmayacağı gibi.  

2- Bunlardan maddi yardım almayan cemaat ve vakıf kaldı mı? Ha, işte böyle, veren al alan elden 
üstündür. Daha önce siz konuşuyordunuz onlar dinliyordu, şimdi onlar konuşuyor, siz dinliyorsunuz.. 

3- AB fonları ile semirenlerin sesleri nasıl inceldi, eskiden ter kokuyorlardı, şimdi parfüm 
kokuyorlar. Bodrum katlarında rutubet kokan derneklerden çıkıp plazalara taşındılar. 

4- AK Parti içindeki AKP’liler, FETÖ’nün zihniyet ikizi gibi davranıyorlar. Hem uluslararası 
fonlarla destekleniyorlar hem de kamu fonlarını kullanıyorlar. Malum “Yeşil Sermaye” de bunlara 
sponsor olabiliyor. Koç kadar, Sabancı kadar, Eczacıbaşı kadar bizim “Yeşil sermaye” davasına 
sadakat gösterip, bu fahişelere ve onların türevlerine karşı seslerini yükseltebilecekler mi? 
Konfeksiyoncu, gıda zinciri, finans kuruluşu, ses ver Türkiye! Ne bekliyorsunuz! 

5- Ben hep “Lazaranta” diye yazıyorum da, aslı “Lanzarote Sözleşmesi” Şeytan Üçgeninin bir diğer 
ayağı olan “Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması” sözleşmesi 
6084 sayılı kanun ile onaylanmış ve 25.10.2010 tarihinde kanunlaşmış. (İlk ilanı 25 Ekim 2007) Yani 
sözleşme Mecliste beklemiyor, o iş bitmiş. Bekleyen sözleşme hükümlerinin yasaya dönüştürülmesi. 
Yani şu anda Türkiye’nin en kolay şekilde çekileceği sözleşme bu Lanzarote sözleşmesi. Kronolojik 
sırayla gidersek, sonra İstanbul Sözleşmesi ve daha sonra CEDAW. Sonra da CEDAW ve İstanbul 
Sözleşmesine dayalı yasa ve yönetmeliklerin, genelgelerin değiştirilmesi gerek. 

6- Bu felaketin sorumluları arasında en önemli isim olarak karşımıza hep Fatma Şahin çıkıyor. 
Şahin hâlâ bu yönde genelgeler yayınlıyor. Toplumdaki öfke konusunda sanırım bilgi sahibi değil. 
KADEM bir, Fatma Şahin iki. KADEM aile ile yakın ilişkisi sebebi ile daha öncelikli olarak akla 
geliyor. 

7- Geçen süreçte, bu fitne hareketi, milletvekilleri, bakanlar, valiler, kaymakamlar, belediye 
başkanları, merkez ve taşradaki hemen hemen kamu bürokrasisi ve işadamlarının hemen hepsinin aile 
ve çocuklarını kendi içine çekti ve bu çevrelerin kafaları bu cehennemde formatlandı. 

8- Aile Bakanlığının ilgili birimleri, Bazı STK’lar, GRAVİO bir misyoner örgütü gibi çalıştı. 
Maarifi mahvettiler. Bütün devlet kademelerine sızdılar. Bunlar çok ileri gittiler. Bırakın eleştirmeyi, 
soru sormak bile azarlanmanız, aşağılanmanız için yeterliydi. 

9- STK’ların karşısına geçip, pahalı arabalar ve korumaları ile gelen ve yakasında bayrak rozetli 
birileri gazetecisine, STK yöneticisine talimat verip parmak sallıyordu: “Yurdunuzu biz yaptık, 
okulunuzu da, cami de yaptık. Cemaati de siz bulsaydınız. Şimdi geldiniz konuşuyorsunuz. Siz 
partimiz için ne yaptınız!” Mahallenin abisi, acar politikacılar karşısında onurları kırılmış, boyunları 
bükük susuyorlardı. Aslında biz hepimiz suçluyduk. Kimse üzerine düşen görevi yapmadı. Hep iktidar 
olmayı bekledik. CEDAW darbeciler tarafından imzalandı. REFAHYOL döneminde olamazdı, çünkü 
tek başına iktidar değildik. Ve AK Parti. Büyük hayaller ve umutlarla çıkıldı yola. Bugün gelinen 
noktada neleri konuşuyoruz. Bakın, değil Ayasofya’yı açmak, Kıbrıs’ın tamamını da alsanız, Ege 
adalarını da alsanız, bu fitneyi durdurmadığınız takdirde büyüyen öfke ufkunuzu karartacaktır. Aile 
kaybedildikten sonra onun yerine koyabileceğiniz bir şey yok. Bakın Mescid-i Aksa’yı açsanız da bir 
şey değişmez. Açın iyi edersiniz de, helak kapılarını çaldığında Lut kavminin başında bir peygamber 
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vardı ve mabed açıktı. Bugünkü başımızın belası aile ve aileyi tehdit eden fahşa! Bu sözleşmeler de 
bununla ilgili. 

10- Av. Ebubekir Esad BAŞ’ın “Lanzarote sözleşmesinin hukuki tahlili” konulu makalesini 
okuyorum. Makalenin girişinde 7 Mayıs 2020’de ilk kez Dr. Mücahit Gültekin’in bu konuya dikkat 
çektiğini söylüyor. Evet, bizim politikacılarımız, gazetecilerimiz, akademisyenlerimiz hep birden özür 
dilemeliyiz. Uyumuşuz. Ve bu vesile ile Mücahit Gültekin’e teşekkür ediyorum. Allah ondan razı 
olsun. Bu arada, Erol Yarar da önemli bir açıklama yaptı. Dikkat çekici bir tesbiti var, 28 Şubat’ta 
darbecilerin arkasında duran, başörtüsüne savaş açan sermaye gruplarının bugün İstanbul 
Sözleşmesinin bayraktarlığını yapıyor olmaları dikkat çekici. FETÖ’cüler 15 Temmuz’da başarılı 
olsalardı, inanın bugün İstanbul Sözleşmesi konusunda da, aynen içimizdeki AKP’liler gibi yaparlardı. 
Bu çevrelerin İstanbul Sözleşmesi konusunda seslerini yükseltmeleri karşısında Erol Yarar iş 
dünyasından açıkça tepki koyan ve tavrını bir bildiri ile açıklayan ilk kişi oldu. “Bu süreçte, iş 
dünyasının bir bölümü “Kadın Erkek eşitliği” gibi güzel bir sözün arkasına sığınarak, değerlerimizi 
hiçe sayan ve hatta “kökünden kazımak” tabiri dahil her türlü batı merkezli hayat biçimini ülkemiz 
insanına dayatan bir sözleşmeyi neden destekliyorlar?” diye soruyor Yarar. 

11- Cevabında ise Yarar; “Konuşmak yerine ‘sözleşmeye dokunmayın!’ mantığı ile hareket eden 
STK, basın ve iş dünyasının iyi niyetli olduğunu düşünmek zorlama bir mantık olacaktır. Ailenin adeta 
yıkıldığı, her türlü sapkınlığın meşrulaştığı batı toplum değerleri ile bizim toplumsal yaralarımızı 
tedavi etmek mümkün değildir. İstanbul Sözleşmesini dini bir metin gibi gören iş dünyası ve diğer 
kesimleri; cinsiyeti belirgin şekilde yaratılış aslına uygun tarif eden ve kadını anne, kardeş, eş gören, 
ayaklarının altında cennet olmakla müjdeleyen ve daha nice yüceliklerle tasvir eden, inanç değerleriyle 
mücadele etmek yerine bu değerlere sahip çıkmaya ve saygılı olmaya davet ediyorum” diyor. Selam 
ve dua ile.  
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EK:2
  

OLAYDAN HEMEN SONRA GÖNDERDİĞİM CEVAPSIZ MEKTUB VE EK BİLGİ NOTU 
 
Sayın Cumhurbaşkanım, 
Önce Selam. Bayramımızı tebrik ediyorum. 
Dilerim sağlığınız yerindedir. Ve dilerim, “Allah sizlerin eliyle zalimleri cezalandırsın ve 

mazlumlara yardım etsin”. Sizi “rızasının tecellisinin vesilesi” kılsın, bu yönde size güç, sabır ce 
cesaret ihsan etsin ve korusun. “Biz ahir zaman peygamberinin ümmeti”yiz ve “fitne” zamanıdır. Zor 
bir zamanda, zor bir bölgede ve zor bir görev yapıyorsunuz. Ancak, sonuçta “Allah’ın 
kolaylaştırdığından daha kolay ve zorlaştırdığından daha zor bir iş yoktur”. “O’nun iradesi kainatı 
kuşatır”, bize düşen ise O’nun rızasına tabi olmaktır. Şüphesiz ki, “bir  toplum kendini düzeltmedikçe, 
Allah da onlar hakkında hükmünü değiştirmez.” Son günlerde tartışılan bir konu ile ilgili zatıalilerinize 
bilgi sunmak isterim. 

Yazımda, öteden beri kullandığım AK Parti içindeki, “FETÖ artığı, onların zihniyet ikizi” 
tanımı, ANAP dönemindeki “Papatyalar” gönderme yaparak kınadığım AKP’liler(!?)e yönelik 
eleştirim sosyal media’da Yazım yayınlandıktan 3 gün sonra tartışma konusu oldu ve birileri saldırıya 
geçti!?. 

Kadına Şiddete karşı olmakla perdelenen, “bal’a katılan ağu” misali, aile, iffet, namus değerlerine 
yönelik bir tehdit kampanyasına dönüştürülen İstanbul 
Sözleşmesi (CEDAW ve Lanzarote) LGBT+ için adeta bir koruma kalkanına dönüştürülürken, Koç, 
Sabancı, Eczacıbaşı gibi, GEZİ bileşenleri ve “5’li Çete”de  gördüğümüz bir takım örgüt ve Holdinglerin 
saldırı üssü haline getirildi.  

Benim ifadem; Bu Holding ve örgütler, bu ifsat hareketine açıkça ve hoyratça destek verirken, bizim 
“yeşil sermaye bunlara karşı niçin sessiz” sorusu ile ilgili. (Sözkonusu yazının tartışmalı bölümleri ekte) 

Burada LGBT+ dememek için “Fahişe ve türevleri” dedim. Yazıda söylenen şu: Koç kadar, Sabancı 
kadar, Eczacıbaşı kadar bizim “Yeşil sermaye” davasına sadakat gösterip, bu Fahişelere ve 
onların türevlerine karşı seslerini yükseltebilecekler mi? 

Burada bir hakaret yok. “Fahişe ve türevleri” ya da “Fuhşiyatı meşrulaştıranlar” kimler: Koç, 
Sabancı ve Eczacıbaşı. Bunlar ne yapmış, Uluslararası Fonlarla destekleniyormuş. Hangi Uluslararası 
fonlar bunlar, AB, BM fonları. Bunu nereden anlıyoruz? 3. Paragrafta bu belirtilmiş. Peki bunlara kim 
destek veriyor, AK Parti içindeki AKP’liler. Kim onlar? Hani ANAP’ı bitiren o malum Papatyalar. 
Mesaj ne? Böyle giderseniz, ANAP’ın başına gelen sizin de başınıza gelir mesajı! Dahası bunlar 
kimmiş, AK Parti içindeki FETÖ’nün zihniyet ikizleri. Sizin ifadenizle “Hesabiler”! 

Ben bu konuda 5 lobi ile birlikte hareket ediyorum, 3 Dindar, 1 Milliyetçi, bir genel Sağcı. Bu 
arkadaşlarla LGBT’yi kullanmayalım diye karar aldık. AK Parti içindeki o lobi, bir kamuoyu 
araştırması yaptırıyor ve soruyorlar: “Kadına karşı şiddeti önlemek için çıkartılan İstanbul 
sözleşmesini destekliyor musunuz?”. O zaman alınacak cevap belli. “Lezbiyen gelin, Homoseksüel 
damat, transseksüel ister misiniz” diye sorarsanız, “Fuhşiyat”ı meslek edinen bir çok kişi bile utanır. 
Ama LBGT’nin motto’su “UTANMA !”dır. Ve bu “hayasızca bir akın” yasa ile koruma altındadır.. 

İstanbul sözleşmesini düz okuyunca, bir çok fitne görülmüyor, ama kavramların açıklanması 
ve AİHM içtihadları, GRAVİO nun denetim ve yaptırımlarına esas raporlarla sözleşmenin öteki yüzü 
ortaya çıkıyor. Tek başına “Birey” tanımı, “Din, mezhep, ahlak, gelenek” gibi değerlerin referans 
alınmasını engelliyor. Hatta bunların  Kur’an-ı Kerim’deki “Islah”, “Nush/Nasihat”, “Hakemlik”, 
Şahidlik, “Arabuluculuk” kavramlarını yasaklayabiliyor, aynı zamanda “fuhşiyat”ı “dezevantajlı 
topluluk” başlığı altında, “göçmen ve engelliler” öne çıkartılmak sureti ile perdeleyerek koruma 
altına alıyor ve meşrulaştırıyor. ... KADINLARIN VE ERKEKLERİN TOPLUMSAL OLARAK 
KLİŞELEŞMİŞ ROLLERİNE DAYALI ÖN YARGILARIN, TÖRELERİN, GELENEKLERİN VE 
DİĞER UYGULAMALARIN KÖKÜNÜN KAZINMASIAMACIYLA KADINLARIN VE 
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ERKEKLERİN SOSYAL VE KÜLTÜREL DAVRANIŞ KALIPLARININ DEĞİŞTİRİLMESİNE 
YARDIMCI OLACAK TEDBİRLERİ ALACAKLARDIR. 36/1a maddesine dayanarak yarın 
erkeklerde de sünneti bile yasaklatmaya kalkışabilirler. 

Mesela, https://www.ohchr.org/Documents/Publications/BornFreeAndEqual_Turkish.pdf B
M İnsan Hakları Komiserliği’nin “Uluslararası İnsan Hakları Hukukunda Cinsel Yönelim ve 
Cinsiyet Kimliği” (Kavramsallaştırma temelinde bu metnin ’içindekiler’ bölümü ektedir)  Sizde bu 
sözleşme ve yasaları sunarken görünmeyen ekleri sizden gizlediler ve size yüksek güveni sebebi ile 
imza sahipleri okumadan, düşünmeden, sorgulamadan, eleştirileri dikkate almadan imzaladılar. Ekteki 
metni hazırlayanların başında KAOS GL geliyor. Ötekisi Soros’un “Açık Toplum Vakfı” 
ve GEZİ’nin de arkasında olan bu Vakfın Türkiye temsilcisi halen içeride, bu Vakfın ihanet planına 
karşı çıkan ben de aynı şekilde hedefteki kişi oluyorum. Sözleşme ve yasa, buna benzer bir çok tuzakla 
dolu. 

Aslında, dünya nüfusu ile ilgili global matrix de bu konu ile ilgili. COVİD’19 ile ilgili. 5G, 
Starlink, Eurolink, Humanoid, İnsanlara Chip takılması ve Siborg politikaları birbiri ile ilişkili. 
Gıda, İlaç, Aşı, Kenevir, RF, Laser silahları hepsi üstüste geldi. Sanırım Siber alemde kendi 
savunmamız için en acil, en öncelikli konu Milli Bilgi Merkezi, Süper Bilgisayar, İşletim sistemi, 
Siber Güvenlik yazılımları, Arama motoru, Sosyal Media, İntranet, yoksa işimiz zor. Aile ve 
gençlik, din, ahlak ve gelenek tehdit altında. Deprem konusunda çok şey yapılıyor ancak, eksik 
kalan bir takım acil işler de var, en azından bilginin kurtarılması için. Ve daha bir çok konu. 
Ülke, bölge ve dünya sorunları çığ gibi. 1000 yıllık global trende denk geldi bütün bunlar. 
İnşallah aklımız ve yüreğimizle Rıza’ya yöneliriz ve O’nun yardımı bize ulaşır da kurtuluşa 
erenlerden oluruz.  

Zor bir konu. CEDAW İst. Söz. ve Lanzarote birbirini tamamlayan süreçler. Yerli ve Milli iHA’yı 
yapan bu millet, öncekilerden çok daha iyi yerli ve milli bir sözleşmeyi yapacak imkana ve birikime 
sahiptir. Dost acı söylerse de sevindiğinden söyler. Selam, dua ve saygı ile. 1.8.2020 

 
Abdurrahman Dilipak 
  
  
YAZIMDA TARTIŞMA KONUSU OLAN BÖLÜMLER İLE İLGİLİ BİLGİ NOTU 
27 Temmuz 2020’de Yeni Akit gazetesinde “AKP’nin papatyaları” başlıklı bir yazı ve yazımda 

tartışma konusu olan ilk 3 paragraf   
 “ANAP’ı o “Papatyalar”, o “Lale devri çocukları” bitirdi. AK Partiyi de, bu Erguvani AKP’nin 

“Papatyaları” (!?) bitirecek bu gidişle. AK Parti içindeki AKP’liler konuşuyor, AK Partililer 
susuyor. AKP’liler terfi etti zenginleşti, itibar sahibi oldular. Kaymağı onlar yiyor, parayı onlar 
veriyor. Camiye, okula, yurda parayı veren de onlar. Eee, parayı veren düdüğü çalıyor. Kem alat ile 
kemalat olmuyor. Haram para ile hayır olmayacağı gibi.” 

“AK Parti içindeki AKP’liler, FETÖ’nün zihniyet ikizi gibi davranıyorlar. Hem Uluslararası 
fonlarla destekleniyorlar hem de kamu fonlarını kullanıyorlar. Malum “Yeşil Sermaye” de bunlara 
sponsor olabiliyor. Koç kadar, Sabancı kadar, Eczacıbaşı kadar bizim “Yeşil sermaye” davasına 
sadakat gösterip, bu Fahişelere ve onların türevlerine karşı seslerini yükseltebilecekler mi? 
Konfeksiyoncu, gıda zinciri, Finans kuruluşu, ses ver Türkiye! Ne bekliyorsunuz!” 

“(…) aslı “Lanzarote Sözleşmesi” Şeytan Üçgeninin bir diğer ayağı olan “Avrupa Konseyi 
Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması” sözleşmesi 6084 sayılı kanun ile 
onaylanmış ve 25.10.2010 tarihinde kanunlaşmış. (…) Kronolojik sırayla gidersek, sonra İstanbul 
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sözleşmesi ve daha sonra CEDAW. Sonra da CEDAW ve İstanbul Sözleşmesine dayalı yasa ve 
yönetmeliklerin, genelgelerin değiştirilmesi gerek. Bu Felaketin sorumluları arasında en önemli isim 
olarak karşımıza hep Fatma Şahin çıkıyor. Şahin hala bu yönde genelgeler yayınlıyor. Toplumdaki 
öfke konusunda sanırım bilgi sahibi değil. KADEM bir, Fatma Şahin iki. KADEM aile ile yakın ilişkisi 
sebebi ile daha öncelikli olarak akla geliyor.” 

  
HERKES ÖZGÜR VE EŞİT DOĞAR 
BM Uluslararası İnsan Hakları Hukukunda Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği 
ÖNSÖZ ............................................................................................          7  
GİRİŞ ...............................................................................................          9  
TAVSİYELERİN ÖZETİ........................................................................   13  
LGBT KİŞİLERİN İNSAN HAKLARININ KORUNMASINA  
DAİR DEVLETLERİN BEŞ TEMEL YASAL YÜKÜMLÜLÜĞÜ........ 14  
Bireylerin homofobik ve transfobik şiddetten korunması...............          14  
LGBT kişilere yönelik işkencenin ve zalimane, insanlık dışı 

ve onur kırıcı muamelenin önlenmesi ............................................             22  
Eşcinselliğin suç olmaktan çıkarılması.............................................        28  
Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine dayalı ayrımcılığın  
yasaklanması İfade özgürlüğü, örgütlenme ve barışçıl toplanma             38  

haklarına saygı gösterilmesi ...........................................................             54  
SONUÇ ............................................................................................         61  
  
Madde 12 – Genel yükümlülükler 
1- Taraflar, ... KADINLARIN VE ERKEKLERİN TOPLUMSAL OLARAK KLİŞELEŞMİŞ 

ROLLERİNE DAYALI ÖN YARGILARIN, TÖRELERİN, GELENEKLERİN VE DİĞER 
UYGULAMALARIN KÖKÜNÜN KAZINMASI AMACIYLA KADINLARIN VE 
ERKEKLERİN SOSYAL VE KÜLTÜREL DAVRANIŞ KALIPLARININ 
DEĞİŞTİRİLMESİNE YARDIMCI OLACAK TEDBİRLERİ ALACAKLARDIR. 

Madde 14 – Eğitim 
1- Taraflar, yerine göre, tüm eğitim seviyelerinde resmi müfredata, kadın erkek eşitliği, 

TOPLUMSAL KLİŞELERDEN ARINDIRILMIŞ TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ, .... gibi 
konuların ... dahil edilmesi için gerekli tedbirleri alacaklardır. 

Madde 36 – Irza geçme de dahil olmak üzere cinsel şiddet eylemleri 
1- Taraflar aşağıdaki kasten gerçekleştirilen eylemlerin cezalandırılmasını sağlamak üzere 
gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacaklardır: 
a- başka bir insanla, rızası olmaksızın, herhangi bir vücut parçasını veya cismi kullanarak, 
cinsel nitelikli bir vajinal, anal veya oral penetrasyon gerçekleştirmek; 
b- bir insanla, rızası olmaksızın, cinsel nitelikli diğer eylemlere girişmek; 
c- Başka bir insanın, rızası olmaksızın, üçüncü bir insanla cinsel nitelikli eylemlere 
girmesine neden olmak. 
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EK:3 
 
DİLİPAK’IN KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMALARINI MUHTEVİ 
YOUTUBE’DEKİ (DİLİPAK ABDURRAHMAN) ADRESİNDEKİ 
VİDEO, AJANS VE AÇIKLAMALARININ LİNKLERİ 
 
1                                                                              2 

   
3 

 
 
 
 

1-AÇIK MEKTUP / SESLİ MAKALE 

2-AK Parti Kadın Kollarının suç duyurusu hakkında - Abdurrahman Dilipak İLKHA Haber Video 
Roportaj 

3-SON GÜNLERDEKİ TARTIŞMALAR ÜZERİNE / 10 Ağustos Pazartesi / Akit Tv DERİN 
GERÇEKLER yayını 

 

 
 
 
 
 
 
 



 9

            EK:4 

 
D l pak teker teker cevapladı!  
İstanbul Sözleşmes 'ne neden karşı! K m bu ‘fah şeler’ 
Yeni Akit Gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, ‘’AKP’nin Papatyaları!’’ başlığıyla kaleme aldığı 

yazısında kullandığı ağır bir ifade nedeniyle lince tabi tutuldu. Sonrasında yaptığı; ‘’Orada kastım fuhşiyatı 
legalize edenlerdi!’ şeklindeki açıklamalar ise dikkate dahi alınmadı. Birileri için bulunmaz bir fırsat mı 
yakalanmıştı yoksa Dilipak o fırsatı altın tepside mi sunmuştu? Dilipak, yaşananları tüm detaylarıyla 
anlattı. 

08 Ağustos 2020 Cumartesi 14:18 
Geçtiğimiz günlerde Yeni Akit Gazetesi’nde yayınlanan bir köşe yazısında kullandığı “fahişeler” ifadesi 

nedeniyle lince maruz bırakılan Abdurrahman Dilipak, Habervakti.com’a tüm detaylarıyla yaşananları 
anlattı.  

Dilipak, “İstanbul Sözleşmesi neden zararlı?” sorusuna sözleşmenin satır aralarına değinerek geniş 
kapsamlı cevaplar verdi. Ayrıca sözleşme üzerinden yapılmak istenen şeyi ve Müslümanların bu kirli 
düzene nasıl ortak edilmek istendiğini detayları ile belirtti. 

Abdurrahman Dilipak'a İstanbul Sözleşmesi ve son günlerde kendisi üzerinden gerçekleştirilen algı 
operasyonları ile linç girişimleri soruldu. 

İşte yazar Abdurrahman Dilipak’tan tartışmalara nokta koyacak açıklamalar… 
-Zaten hedef olan Dilipak neden dikkatsiz davrandı? ’Fahişeler’’ derken neyi ve kimleri kastettiniz? 
-Dikkatsiz davranmadım. Aile ile ilgili bir istişare toplantısında; ''LBGT demeyelim, halkın anlayacağı 

dilden konuşalım'' diye bir kanaat oluştu. Dini metinlerde Zira; fahşa, Fuhşiyat ifadeleri var. İncilde de var 
bu Tevratta da. Hz. Nuh ile ilgili olarak anlatılan ayetlerde bu tanım var. Fuhşiyat 10 Emirden biri. İncilde 
Yuhanna Vahyinde bu konu ile ilgili ilginç bir bölüm var. Yuhanna Vahyinde sözkonusu edilen yer Ege 
bölgesi. “1- Yedi tası alan yedi melekten biri gelip benimle konuştu: “Gel!” dedi. “Sana engin suların 
kenarında oturan büyük fahişenin çarptırılacağı cezayı göstereyim. 2- Dünya kralları onunla fuhuş yaptılar. 
Yeryüzünde yaşayanlar onun fuhşunun şarabıyla sarhoş oldular.” 3- Bundan sonra melek beni Ruh'un 
yönetiminde çöle götürdü. Orada yedi başlı, on boynuzlu, üzeri küfür niteliğinde adlarla kaplı kırmızı bir 
canavarın üstüne oturmuş bir kadın gördüm. 4- Kadın, mor ve kırmızı giysilere bürünmüş, altınlar, değerli 
taşlar, incilerle süslenmişti. Elinde iğrenç şeylerle, fuhşunun çirkeflikleriyle dolu altın bir kase vardı. 5- 
Alnına şu gizemli ad yazılmıştı: BÜYÜK BABİL, DÜNYA FAHİŞELERİNİN VE İĞRENÇLİKLERİNİN 
ANASI.” (Vahiy-17) Hüdayi vakfındaki toplantıda LGBT demeyelim, halkın anlayacağı bi dil kullanalım” 
denince ben de o günkü yazımda “Fahişe ve türevleri” dedim. LGBT’lileri kasdettim. Bir takım Hoildingler 
onlara destek verirken, AK Partili Papatyalar, AK Parti içindeki FETÖ’nün zihniyet ikizi AKP’liler ve 
Yeşil Sermaye; LBGT’lileri kasdederek söylediğim “Fahişe ve türevleri”ne karşı Papatyalar ne 
yapıyorlardı. Söylemeye çalıştığım bu. Bunu da defalarca açıkladım. Berileri bu açıklamaları görmek 
istemiyor. Sözüm açık, özür filan da dilemedim, dilemiyorum ve dilemeyeceğim. Ben argo bir kelime 
telaffuz etmeme konusunda hassasiyeti olan biriyim. Burada Lanetlenen  Lut kavmine kendini nisbet eden, 
“Feministiz, Fahişeyiz” diyen, “Lilith’ın kızlarıyız” diyen, namusu, iffeti, ahlakı aşağılayan LGBT’liler 
için “dezavantajlı topluluk” olarak pozitif ayırımcılık yapılan bir topluluğa karşı gösterdikleri anlayışı,  
bana göstermediler. 

27 Temmuz 2020’de Yeni Akit gazetesinde “AKP’nin papatyaları” başlıklı bir yazım çıktı. Yazımda 
tartışma konusu olan iki paragraf şu:“ANAP’ı o “Papatyalar”, o “Lale devri çocukları” bitirdi. AK Partiyi 
de, bu Erguvani AKP’nin “Papatyaları” (!?) bitirecek bu gidişle. AK Parti içindeki AKP’liler konuşuyor, 
AK Partililer susuyor. AKP’liler terfi etti zenginleşti, itibar sahibi oldular. Kaymağı onlar yiyor, parayı 
onlar veriyor. Camiye, okula, yurda parayı veren de onlar. Eee, parayı veren düdüğü çalıyor. Kem alat ile 
kemalat olmuyor. Haram para ile hayır olmayacağı gibi.” Daha önce bu ifade ile ilgili olarak defalarca 
yazdım: “AK Parti içindeki AKP’liler, FETÖ’nün zihniyet ikizi gibi davranıyorlar. Hem Uluslararası 
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fonlarla destekleniyorlar hem de kamu fonlarını kullanıyorlar. Malum “Yeşil Sermaye” de bunlara sponsor 
olabiliyor. Koç kadar, Sabancı kadar, Eczacıbaşı kadar bizim “Yeşil sermaye” davasına sadakat gösterip, 
bu Fahişelere ve onların türevlerine karşı seslerini yükseltebilecekler mi? Konfeksiyoncu, gıda zinciri, 
Finans kuruluşu, ses ver Türkiye! Ne bekliyorsunuz!” 

- Burada bir ''hakaret'' yok mu? 
- Evet yine söylüyorum: Burada bir hakaret yok. “Fahişe ve türevleri” ya da “Fuhşiyatı meşrulaştıranlar” 

kimler: Malum sermaye çevereleri. Bunlar ne yapmış, Uluslararası Fonlarla destekleniyormuş. Hangi 
Uluslararası fonlar bunlar, AB, BM fonları. Bunu nereden anlıyoruz? 3. Pragrafta bu belirtilmiş. Peki 
bunlara kim destek veriyor, AK Parti içindeki AKP’liler. Kim onlar? Hani ANAP’ı bitiren o malum 
Papatyalar. Mesaj ne? Böyle giderseniz, ANAP’ın başına gelen sizin de başınıza gelir mesajı! Dahası 
bunlar kimmiş, Ak Parti içindeki FETÖ’nün zihniyet ikizleri. Bu sözleşmeyi hızla bu şekilde meclisten 
geçiren lobiyi keşfederseniz, kimi kasdettiğimi anlarsınız. Onların kimleri kandırıp, kimler üzerinden bu 
tezgahı yürüttüklerini de görürsünüz. 

- ‘’Kastınızı’’ aşmış olduğunuzu düşünüyor musunuz? 
-Hayır, kastım çok açıktı. Hedefi de belli idi. AK Parti içindeki AKP’liler de belli, ANAP’ın çözülme 

sürecine atıf yaparak, kinaye yollu kullandığım “Papatyalar”dan hedefim de belli. Kastımı aşan bir ifade 
yok. Ama maksadı dışında yorumlanan bir tek ifadem var. 

-Size haksızlık mı yapılıyor? 
-Evet! Haksız bir saldırı ile karşı karşıyayım. Bize şer gibi gelen şeylerde Allah hayır murat etmiş 

olabilir. Bu sözlerime tepki verenler kim olduklarını gösterdiler. Bu da önemli bir kazanım. Herkes bu olayı 
konuştu. Bu da çok önemli bir kazanım. Bunlar köşeye sıkışmıştı, saldıracaklardı, yazım yayınlandıktan 3 
gün sonra belli bir işaret fişeği ve trollerin, belli lobilerin harakete geçmesi ile topyekun saldırıya geçtiler. 

-Tartışmanın bu duruma gelmesinde üslub hatanız yokmu?? 
-Yo! Hayır.. Sözüm açık ve net. “Fahişe ve türevleri” sözüm yerine LGBT koyun, sorun çözülür mü? 

LGBT diyince kimse rahatsız olmuyacak mı? Bana karşı hazımsızlıkları ile LGBT’ye karşı hoşgörü ve 
anlayışı bir arada düşününce manzara daha iyi anlaşılıyor aslında. “AK Parti içindeki AKP’liler” tanımını 
uzun zamandır kullanıyorum. Bir de ANAP’ın “Papatyaları”na bir gönderme yaptım. Bunlar uslub hatası 
olarak değerlendirielemez. Sözün maksadı belli niyet de belli.. Anlamayanlar ya anlamak istemiyorlar ya 
da anlama özürü sözkonusu. En azından benim açıklamamdan sonra sürdürmemeleri gerekirdi. Birileri 
gocundu ise, yarası var demektir. 

-Yanlış anlaşıldığını düşünüyorsanız, yine de özür dileyecek misiniz? 
-Yanlış anlayan kendi yanlışından dolayı özür dilesin ya da sussun. Yanlış anlaşılmadı, sözlerim 

çarpıtıldı. Yanlış anlaşılmayı ortadan kaldıracak açıklamaları yaptıktan sonra neden özür dileyim. 
Bizi daha ilk günden birileri doğru anlamış. O KADEM öncesi dönemde FETÖ’cüler bu işi sahiplendi 

ve ustalıkla bizi oyaladılar. Yani AK Partinin başına sarılan bu bela FETÖ’nün belasıdır. Bugün bu 
sözleşmeye sahip çıkmak FETÖ’nün mirasına sahip çıkmakla eş anlamlıdır bir yanıyla da! 

-Sol feminist fraksiyon örgütleri anladık da, Ak Parti Kadın Kolları nın 81 ilde dava açacak olmasını 
nasıl yorumluyorsunuz? 

-Anlamak mümkün değil. Kendim açımdan sorun yok. 81 İl teşkilatı kendi içinde bunu tartışacak. Bu 
önemli. Suç duyurusunda bulunacak bir şey yok. Kendileri bu işin altında kalkamaz. Dava açılacak olursa 
81 ilde platformlar müdahil olarak katılırlar. Bu suç dedikleri şeye on binler katılır, daha önce Tayyib 
Erdoğan şiir okudu diye mahkum edilince yaptığımız çağrıya toplumun verdiği bir cevap vardı. Yine aynı 
şey olur. Bundan en çok kendileri zarar görür. Yapacaklarını sanmıyorum ama yapacaklarsa yapsınlar. Bu 
tartışmanın bu şekilde gündemde kalmasını istiyorlarsa, bunun sonuçlarına katılacaklarsa devam etsinler. 
Ama ben Cumhurbaşkanının bu sürece, kendi teşkilatı ile ilgili olarak müdahele edeceğini düşünüyorum. 

-Yazınızda alenen isim vererek Fatma Şahin’i özellikle belirtiyorsunuz! Hedefe koymuş olmuyor 
musunuz? Değilse Neden? 

-Hedef göstermedim. Aile bakanlığını o kurdu. Bu süreci başlangıçta o ve ekibi yönetti ve yakın zamana 
kadar Belediyeler Birliği Başkanı olarak bu sürece destek vermeye devam etti. Bunlar gizli şeyler değil. 
Herşey tek başına onun başının altından da çıkmadı. Erdoğanın ailesinden isimler de destek verdiler ve 
hala vermeye devam ediyorlar. Bu süreçte bakanlar kurulunun imzası var, Partinin desteği var, Kadın 
kolları hala aktif destek veriyor. Grubun desteği var. Tek başına herşey Fatma Şahin’in başının altında çıktı 
iddiası doğru olmaz. Ama bugün onun konuşması gerek. Bu süreçte o günlerde, en çok bugün FETÖ diye 
suçlananların aktif desteği vardı. Bu arada tam bu olaylar patladığında Fatma Şahin, bayram vesilesi ile 2 
kutu Antep baklavası gönderdi. Belki de “Tatlı yiyip, tatlı konuşalım” mesajı verdi. Arkadaşların yorumu 
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böyle oldu. Fatma Şahin’le kesinlikle kişisel bir husumetim yok, sadece bu süreçte konuşması gerektiğini 
düşündüğüm için kendisinden söz ettim. 

-Peki kıyametler kopartılan bu İstanbul Sözleşmesi nedir? 
Sadece İstanbul sözleşmesi değil, bu konunun başlangıcında CEDAW var. En son halkası da 

LANZAROTE. Yasa İstanbul Sözleşmesinden sonra o  lobinin yönlendirmesi ile çıkartıldığı için İstanbul 
sözleşmesi Günah keçisi oldu. Bu sözleşmenin muhtevası ile ilgili şikayetler biliniyor. Arkadaşlarımız işin 
bu yönünü enine-boyuna tartışıyorlar. Manzara fecaat. Bu durumun bir an önce düzeltilmesi gerek. Yoksa 
bunun faturası hem AK Parti, hem de memleket için çok ağır olur. Bu anlamda gelecek günler geçen günleri 
aratabilir. 

-Diyelim ki Sözleşme tamamen kaldırıldı! Bütün dertler bitmiş mi olacak? 
-Hayır. Yasa da değişmesi gerek. Yasa değişse yine bir anda düzelmez. Tahribat çok büyük. Bir 

rehablitasyon, resterasyon süreci olacak ve bu iş tek başına  yönetimin çözebileceği bir sorun değil. Elbette 
yönetim de desteklemeli,  yerel yönetim de. Okul, STK, Media herken üzerine düşeni yapmalı. Cemaat 
yapıları da aile ve gençlik meselesine daha fazla zaman ve kaynak ayırmalı. 

Ropötajın bu kısmına kadar yaşanan tartışmalara açıklık getiren Dilipak, devamında sorulan sorularla 
İstanbul Sözleşmesi’ni satır aralarına değinerek tüm detaylarıyla anlattı: 

“İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİN NESİNİ SAVUNACAKSINIZ Kİ!” 
Söylemleriniz üzerinden hedefe koyuldunuz? Detaylandırmaya başlamadan temel bakış açınızı izah 

edin bize! İstanbul Sözleşmesi deyince ne anlayalım? 
Daha hiç konuşmadığımız konular var. Batıda başladılar, bize de gelecek. 
Hemen söyleyeceklerimle ilgili olarak diyecekler ki, bunların İstanbul Sözleşmesi ile ne alakası var. 
Onlara göre, konu “Kadına şiddet” ile ilgili. O zehiri gizlemek için kasedeki bal. O oltaya takılan yem. 

O bozguncuların münafıklıklarını gizlemek için kullandıkları “ıslah edici” markalı maske. 
Bir kere, olayı CEDAW’dan başlayarak ele almanız gerek. Aç Parantez CEDAW, kapa parantez 

Lanzarote. Ortada İstanbul Sözleşmesi. Unutmayın, kibriti gözünüze çok yaklaştırırsanız, arkasında bir 
ormanı kaybedersiniz. 

Kaldı ki, bu sözleşmelerin batıdaki uygulama sonuçları ortada. 
Türkiyede LGBT+’a, Kaos GL’e meşruiyet zemini oluşturan bir sözleşme var mı? Yok! Peki Yasal 

Meşruiyet zeminini oluşturmak için bu ifsad’ı kim, nereye ve nasıl gizledi? Bunlar hangi sözleşmelerin 
ulusal ve uluslararası danışma kurullarında, izleme komitelerinde yer alıyor? 

Görmek istemeyenden daha kör kim olabilir? 
Bu hareket “nesli ifsad hareketi” olarak doğrudan “aile”yi hedef alıyor ve global bir tehdit haline geldi. 

Ve dünyada “global reset” hareketinin bir parçası. 
Eğer bu bariyeri aşarlarsa, ajandalarında da yüzlerce proje var: LBGT’nin o “+”nın arkasında daha 

bugünden bir düzine sapkınlık sözkonusu. “Pedofili”yi geçtik “Ensest”de bu projede sıradan bir olay. 
Zaten bu hareket yolculuğa “UTANMA !”mottosu ile çıktı ve yürüyüşlerine “Onur Yürüyüşü” adını 

verdiler. Bu global çete, EDEP, İFFET, HAYA, NAMUS gibi değerlere savaş açarak ilerliyorlar. 
“Başörtüsü direnişi” ile başladığımız yolun sonunda “Yeşil Feministler” çıktı bugün karşımıza 

maalesef. Bize karşı onları savunuyorlar! 
Bu sözleşmenin içeriğine dair bilinen bilinmeyen detaylar neler? Neden zararlı? 
Bu sözleşmeyi, düz bir okuma ile okursanız, bir çok ayrıntı gözünüzden kaçabilir. Mesela BİREY 

dedikleri kim? Bu bir KİŞİ, FERD ya da ŞAHIS değil. Kimliksiz, kişiliksiz, şahsiyetsiz biri! O nefsini put 
edinmiş bir GENDER. Nufus cüzdanlarınızda artık cinsiyetiniz Kadın ya da Erkek olarak değil, GENDER 
olarak tanımlanıyor. Kaç kişi bunun farkında, bu cinayeti işleyen MERNİS “otorite”sinin başındaki 
“Otokrat”lar farkında mı aceba!Nufus cüzdanımızla Chip’lenirken, “Cinsiyet rengi” kaldırıldı. Din ve 
Mezhep hanesi daha önce kaldırılmıştı.GENDER “Biyolojik cinsiyet”i değil, “Toplumsal Cinsiyet”i ifade 
eder. “Cinsiyet Eşitliği” gibi ilk bakışta anlaşılmayacak bir kelimenin arkasına yüklenen anlamı 
sözleşmenin referans kodlarına dönüp bakmadananlayamazsınız. 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/BornFreeAndEqual_Turkish.pdf ‘e bakın bakalım 
“Cinsiyet kimliği” ve “Cinsel yönelim” neymiş, tam 61 sayfada özetlemişler? 

BİREY dediğiniz nedir? 
İstanbul sözleşmesini düz okuyunca, bir çok fitne görülmüyor, ama kavramların açıklanması ve AİHM 

içtihadları, GRAVİO ünun denetim ve yaptırımlarına esas raporlarla sözleşmenin öteki yüzü ortaya çıkıyor. 
Tek başına “Birey” tanımı, “Din, mezhep, ahlak, tarih, gelenek” gibi değerlerin referans alınmasını 
engelliyor. Hatta bunların  Kur’an-ı Kerim’deki “Islah”, “Nush/Nasihat”, “Hakemlik”, Şahidlik, 
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“Arabuluculuk” kavramlarını yasaklayabiliyor, aynı zamanda “fuhşiyat”ı “dezevantajlı topluluk” başlığı 
altında, “göçmen ve engelliler” öne çıkartılmak sureti ile perdeleyerek koruma altına alıyor ve 
meşrulaştırıyor. KADINLARIN VE ERKEKLERİN TOPLUMSAL OLARAK KLİŞELEŞMİŞ 
ROLLERİNE DAYALI ÖN YARGILARIN, TÖRELERİN, GELENEKLERİN VE DİĞER 
UYGULAMALARIN KÖKÜNÜN KAZINMASI (İngilizce metin, Türkçede yumuşatılmış. Asıl niyet bu. 
AİHM de geçerli olan bu) AMACIYLA KADINLARIN VE ERKEKLERİN SOSYAL VE KÜLTÜREL 
DAVRANIŞ KALIPLARININ DEĞİŞTİRİLMESİNE YARDIMCI OLACAK TEDBİRLERİ 
ALACAKLARDIR. 

Hemen diyorlar ki, “cahiliye döneminde kız çocuklarını diridiri toprağa gömüyorlardı. Hz. Muhammed 
(sav) geldi, bu geleneği kaldırdı”. Tamam doğru, bu doğru örnekten yola çıkarak vardıkları yer neresi. 
Aklında “Kadına şiddet”i tutarak biz de bu geleneği kaldıracağız diyor. Yani İstanbul sözleşmesinin asıl 
gayesi buymuş ve Resulullahın bu hedefine LGBT ve Onların türevleri ile elele gerçekleştireceklerini ve 
AB sözleşmesinin bu anlayışla hazırlandığını isbatlamaya çalışıyorlar!? 

Batı dünyasında aile ne duruma geldi, gençlik ne halde, onu görmüyorlar, düşünmüyorlar. Bu sözleşme 
ile bizim varacağımız yeri de görmek istemiyorlar. Onların hakikatten daha güçlü kutsal ve sorgulanamaz 
seküler hayalleri var adeta. 

“SÜNNET BAHSİ GÖZ ARDI EDİLİYOR” 
Bahsettiğim hedef doğrultusunda birileri GENDER ilan etti ve çocuklarınız BİREY’leştirilmeye 

çalışılıyor. 
“36/1-a maddesine dayanarak yarın erkeklerde de sünneti bile yasaklatmaya kalkışabilirler” diye 

yazdım, “bunu nereden uyduruyorsun” diyorlar. Bunların dünyadan haberleri yok. Bilmiyorlar, öğrenmek 
de istemiyorlar bir de akıl vermeye kalkıyorlar. Konuşanı da susturmaya çalışıyorlar. İlahlık ve Rablik 
taslayan uluslararası sistem ve onlar adına hareket edenler ve onların işbirlikçileri adeta kendi “Kutsal (!?) 
yalanlarına iman etmemizi istiyorlar”sanki! “LA İlahe” İllallah, La galibe İlallah! Bizim Rabbimiz 
Allahdır. “Sünnet ve bedensel bütünlük hakkı” diye bir tartışmadan bunların haberi yok! Afrika’da “Kadın 
sünneti” ile başlatılan BM’nin takibinde olan bir konu var. Bu konuda da “Kadın” üzerinden gidiyorlar. 
Ama Yahudilerde de sünnet olduğu için fazla ilerleme sağlayamıyorlar. Fakat İstanbul sözleşmesi ile konu 
farklı bir boyut kazandı. Erkek çocukların ergen yaşına gelmeden, kendi bedenleri üzerinde kim olursa 
olsun, özellikle cinsel kimliğinin belirlenmesinde yön gösterici herhangi bir müdahelenin olmaması gerek 
bu anlayışa göre. Yani Sünnet, hem uygulama olarak hem de tören olarak bu anlayışa göre, yasaklanması 
gereken bir gelenek. Sadece yasaklanması değil “KÖKÜNÜN KAZINMASI” gereken bir davranış. Bizim 
Yeşil Feministler, Resulullahı, karanlık senaryolara alet etmek isterken, o senaryonun patronları, bir 
sünnetin kökünün kazınması için harekete geçmiş gözüküyorlar. 

“HANGİ İRADEDİR BUNU MEB’İN EĞİTİM PROGRAMI İÇİNE SOKAN?” 
Daha birkaç ay öncesine kadar, Türkiye Belediyeler Birliği, Belediyelere bir genelge gönderip, Belediye 

Meclislerinde Komisyon, İdari yapı içinde birimler oluşturularak, bahsi geçen yönlendirmelerle çalışmalar 
yapılmasını tavsiye edebiliyor. Bu yönlendirmeyi, hangi sözleşme, hangi yasa ve yönetmeliğe göre 
yapabiliyor. 

Birileri bu sözleşmeyi okuyor ve hiçbir şey göremezken, Diyanetten YÖK’e Diyanete, Bakanlıklardan 
Bürokrasiye herkes bu sözleşmeye dayanarak yapısı içinde düzenlemeler yapıp yıllık eylem planları 
oluşturabiliyor. Hangi iradedir bunu MEB’in eğitim programı içine sokan. Bu hangi akıldır, Aile 
Bakanlığını kendi Truva atı gibi kullanma imkanına sahip olan irade, hangi irade! 

  
Birilerinin gözleri var görmüyor, kulakları var duymuyor, kalpleri var hissetmiyor sanki! 
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İstanbul Sözleşmesinin gövde metninde ilk bakışta hiçbir sorun gözükmese bile, iki özelliğini 
görmezden gelirseniz, bu açılan kapıdan “kale”ye sızanların kaleyi içeriden ele geçirmeleri hiç de zor 
olmayacaktır. Bunların biri KAVRAMSALLAŞTIRMA, ikincisi GRAVIO’nın, YÖNLENDİRME, 
DENETİM VE YAPTIRIM yetkisi. Sözleşmelerin REFERANS KODLARI burada gizli. 

“HOMOSEKSÜEL BİR CAMİ İMAMI!” 
Bu açılan kapıdan saldıran LBGT+ ile (Fuhşiyatı meslek edinenler ve türevleri, işbirliği yapanlar) 

Türkiyede Homoseksüel ve Lezbiyenler için “Cami” açmaya çalışıyorlar. Avrupada bunu yaptılar. 
CİNSİYET EŞİTLİĞİ  var ya neden İMAM, MÜFTÜ, DİB olmasın. Homoseksüel bir Cami imamı, 
görevini usulüne uygun bir şekilde yaptığını söylerse, o GENDER’in kendine “özel kimliği”ni gerekçe 
göstererek onu nasıl görevden alacaksınız? Haram dersen, o da sana sen de FAİZ YİYORSUN diyecek. 
Başkalarının işlediği haramları sayacak! 

Bu çerçevede DİN’in KAMUSAL ALAN’da baskın bir figür olmasını bu BİREY’ler reddediyor. 
HARAM, MEKRUH gibi şeyleri duymak istemiyor. Kendilerine ÖLÜM ve  AHİRETİ hatırlatan, 
CENNET ve CEHENNEM gibi şeyleri duymalarının kendilerine karşı toplumu kışkırttığını ve kendi 
üstlerinde psikolojik baskı oluşturduğunu söylüyorlar. Bu tartışmaların varacağı yer burası. Bunlar 
“SATANİST”, bunlar “LİLİTH’nin Kızları”, BESMELE’yi bile ya içinden söyleyeceksin ya da evinde, 
mabedinde, kendine ait olan bir alanda söyleyebilirsiniz. Topluca, açık alanda, bunları kınayan Dua bile 
edemezsin. Çocuklarınıza evde ya da okulda bu yönde telkinde bulunamazsınız. 

“EMİNE HANIMIN KONUŞMA METNİNE BİLE BU SÖYLEMLER SIKIŞTIRILDI” 
Emine hanımın bile konuşma metnine, 21 Mart (2019) Down Sendromu farkındalık gününde “engelsiz 

bir yaşam kültürü”nün inşası” adına “CİNSİYET, IRK GİBİ FARKLILIKLARA KARŞI NÖTR 
YETİŞTİRELİM. BİRBİRİMİZE BAKTIĞIMIZDA BEDENSEL ENGELLERİMİZİ DEĞİL 
KALPLERİMİZE ODAKLANALIM” ifadelerini sıkıştıranlar kimler. Kendi karanlık emellerine ulaşmak 
için, Down Sendromunu istismar eden birileri var. Engellilerle özdeşleştirilen, Subliminalyoldan  
CİNSİYET TERCİHİ KONUSUNDA NÖTR olmayı öğütleyen bir anlayışın misyonerlerinin bize yön 
vermesine izin vermeyelim. 

4. Madde’nin 3. Fıkrası şöyle: Taraflar bu Sözleşme hükümlerinin, özellikle de mağdurların haklarını 
korumaya yönelik tedbirlerin, cinsiyet, toplumsal cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasi veya başka tür görüş, 
ulusal veya sosyal köken, bir ulusal azınlıkla bağlantılı olma, mülk, doğum, cinsel yönelim, toplumsal 
cinsiyet kimliği, sağlık durumu, engellilik, medeni hal, göçmen veya mülteci statüsü veya başka bir statü 
gibi, herhangi bir temele dayalı olarak ayrımcılık yapılmaksızın uygulanmasını temin edeceklerdir. 

Madde 14 - Eğitim / 1.Fıkra: Taraflar, yerine göre, tüm eğitim seviyelerinde resmi müfredata, kadın 
erkek eşitliği, toplumsal klişelerden arındırılmış toplumsal cinsiyet rolleri, karşılıklı saygı, kişisel 
ilişkilerde çatışmaların şiddete başvurmadan çözüme kavuşturulması, kadınlara karşı toplumsal cinsiyete 
dayalı şiddet ve kişilik bütünlüğüne saygı gibi konuların, öğrencilerin zaman içinde değişen öğrenme 
kapasitelerine uyarlanmış bir biçimde dahil edilmesi için 

gerekli tedbirleri alacaklardır. 
Konuşmamın başında web adresini verdiğim LGBT KİŞİLERİN İNSAN HAKLARININ 

KORUNMASINA DAİR DEVLETLERİN BEŞ TEMEL YASAL YÜKÜMLÜLÜĞÜ, “Birey”lerin 
homofobik ve transfobik şiddetten korunması, LGBT kişilere yönelik işkencenin ve zalimane, insanlık dışı 
ve onur kırıcı muamelenin önlenmesi, Eşcinselliğin suç olmaktan çıkarılması, Cinsel yönelim ve cinsiyet 
kimliğine dayalı ayrımcılığın yasaklanması, İfade özgürlüğü, örgütlenme ve barışçıl toplanma haklarına 
saygı gösterilmesi, Sonuç.      Bu belgeyi Yayınlayan BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği. Bu metni 
hazırlayan editoryal grubda Kaos GL, Ilga Europe, Açık Toplum Vakfı, Sida da var. Birilerinin altına imza 
attıkları metnin görmedikleri, okumadıkları sayfaları bu örgütler tarafından hazırlandı. Bu sürecin bugün 
geldiği nokta şu: Belediye Meclislerinde komisyonlar kuruluyor ve belediyelerin idari yapıları içinde 
müdürlükler içinde görevlendirmeler yapılıyor. Bazıları müdürlükler içinde “Eşitlik birimleri” örgütlüyor. 
Bunların “görev, yetki ve sorumlulukları” şöyle tanımlanıyor: Belediyemizin stratejik planının hak temelli 
çalışan yerel sivil toplum kuruluşları (STK) ile birlikte, toplumsal cinsiyet eşitliğinin dikkate alınarak 
hazırlanması konusunda girişimde bulunmak. Yani Kaba Türkçesi şu: Evlerimizi hak temelli fuhşa açık 
hale getirmek! B-Toplumda dezavantajlı konumda bulunan LBGTİ (lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve 
interseks bireyler) (…) -ile ilgili olarak- hizmet üretme ve belediye politikalarını yurt içindeki ve yurt 
dışındaki STK’larla işbirliği içinde hazırlamak. (Buraya mülteci, sığınmacı ve azınlık gibi grublar da 
eklenmiş.) Bunlara “pozitif ayırımcılık yaparak Avantajlı duruma getirmek.” 
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Ç-Belediyemiz personeli arasında toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda duyarlılığı ve farkındalığı 
artırmak için  eğitim çalışmalarını planlamak ve yürütmek. Bakın burada belediye içinde personel arasında 
gay ve lezbiyenlik eğitimi, bunların korunması ve desteklenmesi, bu fuhşiyat işinin misyonerliği karar 
altına alınıyor. 

G maddesinde ise, bu gruplara “hukuki destek” verilmesi sağlanıyor.. 
Romantik anlatımlarla bize daha önce ne hikayeler anlatıldı ve sonuçları ne oldu hep gördük. 6 ay bir 

güz süren yolculukların hepsinin sonu hüsran oldu. 
Peki dünyada ne tür yankıları var bu sözleşmenin? 
Fransada gelinen noktada yaşananları hatırlayalım. Bu olay sebebi ile yeni yasa yapıldı, Anne-Baba 

tanımı kaldırıldı! (Ebeveyn 1-2) denecekmiş. Birileri diyor ki, “bunlar eksterm örnekler“, anlatacağım konu 
Fransız Parlementosunda yasaya konu olan bir olay. Bir görmek istemeyince görmüyor. “Kadın-erkek 
tuvaleti kaldırılacakmış” iddiasını komik buluyor ama, bilmiyor ki, İstanbulda artık ortak-Kadın/Erkek 
hamamları ve masaj salonları var, Osmanlı/Tarihi hem de “TurkishBath!” 

Olayı hatırlatayım: Bir okulda “sosyal uyumsuz” bir çocuk var. Sınıf öğretmeni çocuğun annesini 
çağırıyor. Gelen erkek. Öğretmen konuşup artık erkek olan Anneyi gönderiyor. Yönetimle konuşuyorlar, 
“babasını çağır” diyorlar. Baba diye gelen de kadın! O da Travesti, onu da gönderiyorlar. Ailenin 
soruşturulmasını, gerekirse çocuğun devlet tarafından korunmasını istiyorlar. Araştırma sonucuna göre, 
halen erkek olan anne, sprerm bankasından sperm almış, kendi yumurtası ile döllendirmiş ve çocuk taşıyıcı 
anne tarafından doğurulmuş. 

Bakın, AB ülkelerinde çocukların yarıdan fazlasının veled-i zina olduğu iddiası artık raporlara yansıdı. 
Bu çocuklar uyuşturucuya yöneliyorlar, Pedefoli VIP bir  fuhuş sektörüne dönüştü. Bir kısmı ensest ilişki 
kurbanı! Bu çocuklar ya aklını kaybediyor ya da intihar ediyorlar. Batı intihar pandemisi yaşıyor, birileri 
bunları görmezden geliyor ve hala bu konuda insanları iknaya çalışıyorlar. 

Batıda gelinen noktadan habersiz olabilir mi, bu insanlar.Ankara’da şimdi insanlar ne olduğunu bilmese 
de, gözleri alışsın kabilinden PANDASEX masaları kuruldu bile bazı Cafelerde. Bazı masaların üstü gök 
kuşağı rengi örtülerle örtüldü. Danimarka’da, Hayvanların Fuhşiyat için çalıştırıldığı Genelevler var. 

Hiç kimse dünyada olup bitenleri, görmezden, duymazdan, bilmezden gelme lüksüne sahip değildir.   
Bu arkadaşlar 2021Ocağında GLOBAL, THE GREAT RESET’i manifestosunu duyduktan sonra 

gözlerini açtıklarında gerçeği belki anlayacaklar ama, atı alan Üsküdarı geçmiş olacak.. 
Kendi ülkemizde bu kadar LGBT+ ne zaman, nasıl ortaya çıktı. Bunları koruyan lobi kimlerden 

oluşuyor. Artık kendilerini de gizlemiyorlar. Kendi aralarında evlilikler de var. PANDASEX ile artık 
evliliğe de gerek yok. 

“ERKEK HOCA TACİZ İFTİRASINA MARUZ KALMAMAK İÇİN ÖĞRENCİSİNİ SINIF 
GEÇİRİYOR” 

Ülkemizde işler öyle bir noktaya geldi ki, Bir hoca kadın öğrencisi kendine “tacizci” iftirası atmasın 
diye sınıf geçirdim diyor. Memuru ile aynı asamsöre binmeyen amirler var. 

“Yıktınız haneyi eyledinizin viran!” diyince de kızıyorlar. Bu rezaleti millete haber vermemize de 
kızıyorlar. Öğretmen öğrencisine “kızım-oğlum diyemeyecekle bu gidişle” diyenleri alaya alan “akıllı”lar 
var! Gerçek ise çocuğun bile artık modern dünyada kime anne, kime baba diyeceğini şaşırdığı bir dünya 
var. Ve biz artık hepimiz devlet tarafından GENDER ilan edildik. Bu kelimenin anlamını İngilizce-Türkçe 
sözlüğe bakarak değil, BM, İnsan Hakları Komiserliğinin Uluslararası sözleşmelerdeki kavramlara ilişkin 
raporlarına bakarak anlayabilirsiniz! 

Sözleşmenin uygulamasını YÖNETEN, YORUMLAYAN, DENETLEYEN, RAPORLAYAN ve 
YAPTIRIM YETKİSİne sahip bir GREVIO var. Onun raporlarına bakın, onda yoksa paralelindeki 
GÖLGE RAPOR’a bakın, orada neyin ne olduğunu görürsünüz. 

Sözleşme imzalanırken fikir alındı mı? Nasıl imzalandı? 
Bu sözleşme “STK ların katılımına açık, herkesin görüşü alınarak hazırlandı” diyorlar. Bu doğru değil. 

Bu işe ikna edilen, malum Lobinin örgütlediği, zaten öteden beri birlikte çalıştıkları, çoğunu GEZİ’den 
tanıdığımız örgütlerin de arkasındaki LOBİ’ler tarafından desteklenen ve aralarında aileden oldukları için 
önem verdikleri KADEM o zaman yoktu ama bu süreçte çalışanlar daha sonra KADEM de örgütlendiler.  
Daha sonraki dönemde  KADEM üzerinderinden  örgütlenen grublar vardı. Aile Bakanlığı tarafından 
Bağımsız, bu konuda çalışan Vakıf ve Akademisyen, kitap yazarı asla aralarına kabul edilmedi. İlk 
toplantıya sadece ben çağrıldım ve oradaki konuşmamdan sonra da asla bir daha çağrılmadım. Daha sonraki 
dönemde de KADEM’in hiçbir toplantısına da çağrılmadım. Ya da bizden, bu düşüncedeki kişilerden hiç 
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kimsenin çağrıldığını da duymadım. Yani bu yasa ve sözleşme dar alanda paslaşılarak hem STK,hem 
Bakanlık, hem Bürokrasi ve hem de TBMM de kotarılmıştır. 

Yasa çıkana kadar bunlar yasa ile kontrol edilir diye düşündük. Yasa çıkarken ve komisyonlarda bazı 
milletvekilleri “ne yapıyoruz” diye aradılar. Ankara yine bize herşey kontrol altında dedi. Yasa çıktıktan 
sonra sorunlar yaşanmaya başlayınca biz de itiraz etmeye başladık. Bir yıl sonra da ilk Aile platformu 
kuruldu. 

Bu sözleşme eskiden beri bildiğimiz Masonik, ağırlığı beyaz Türklerden oluşan, batı ile siyasi emelleri 
ve özel çıkarları olan çevrelerin lobisi ile AK Parti içindeki  uzlaşmacı tipindeki “demokrat” makyajlı, 
Büyük ölçüde, FETÖ ve PKK örneğinde de kendilerini ortaya koyan, AB ve ABD’nin fonladığı sivil 
toplum örgütleriyle birlikte çalışan, batı dünyasından gelen mesajlara açık, uluslararası güç dengelerinin 
politikalarını gözeten gruplarla  kotarılmış bir komplo ürünü olarak bugün patlamış durumda. 

Bu sözleşmenin AK Parti’ye zararı nedir? 
Bugün birileri, AK Partinin siyasi geleceği üzerinden yönetim üzerinde baskı oluşturmaya çalışıyor: 

Ben, “İNSANLIK, İNSANI İNSAN YAPAN DEĞERLER, DİN ve DEVLET TEHLİKEDE” diyorum. 
Onlar“AK Parti içindeki AKP’liler” diye tanımlamaya çalıştığım birileri“bunlar AK Partiye zarar 
veriyorlar” diyor. Bu sözleşmeler bir şekilde muhafaza edilir ve yasa değişmezse, AK Parti asıl o zaman 
görür zararı! Birileri, kendi söylediklerini ben söyleyince bunu tehdit olarak yorumluyor öte yandan. Bu 
durumu "bizim dediğimiz olmalı" diye bir dayatma olarak anlayan akıl, halkın bu sözleşme ve yasa 
konusundaki tekisini neden Demokratik bir Hak olarak görme eğiliminde olmaz acaba, benim için bunu 
anlamak kolay değil. Buyurun referanduma gidelim. Ya da çekin bu sözleşmeleri, değiştirin yasayı, 
değiştirmezseniz halkın iradesinin tecelli ettiği sandığı işaret edin ve yolunuza devam edin. “Hayır 
yapmıyoruz”diyin! 

Peki AK Parti’nin bu konudaki çözüm yolu nasıl olmalı? 
İnşallah, “Sözleşme dursun yasada sorunlu maddeleri gözden geçirlim” demezler. Bu krizi daha da 

derinleştirir ve yayar. Bu işin sonunda AİHM de var. AİHM karar verirken mer’i olan ANAYASA, NORM 
HUKUK statüsündeki anlaşmalar ve  yasaları dikkate alır. Onu da üyeler kendi dilindeki metinden ve kendi 
ülkelerindeki uygulamalardan yola çıkarak yorumlarlar. Anlaşma kaldığı sürece tek başına GREVIO bile 
başımıza bela olmaya yeter. BM İnsan Hakları Komiserliğinin İnsan Hakları sözleşmelerindeki kavramları 
açıklayan belgeleri de, sözleşmenin okunup anlaşmasında temel referans kodu’dur. Bunu bilmeden, 
görmeden, anlamadan bir karar verirseniz, bu sözleşmenin sebeb olacağı tartışmaların altında ezilirsiniz. 

Birileri bize, Rus Ortodokslar, Polonyalılar, Katolikler ve Sırpların sözleşmeye karşı çıkmasından yola 
çıkarak, “bunların arasında ne işiniz var” demeye getiriyorlar. Sahi sizin LGBT lobisi” ile ne işiniz var. 
Onlar ailelerine sahip çıkıyorlarsa ortak bir erdem üzere herkes birlik olabiliriz. Siz bir ırk ismi üzerinden 
bizi eleştirirken, ırkçılık yaptığınızın farkında mısınız? 

Birileri AB sözleşmeleri kabul edildiğinde bazı endişeler vardı, bunlar gerçek olmadı diyor. “Ulus 
devlet devam ediyor, Yerel yönetim özerklik şartı duruyor, Kürdistan kurulmadı” diyor. Ve birileri 
hedeflerine ulaşmak için zamanını bekliyor. 

Bu sözleşme temel kavram ve kurumları ile yanlış bir sözleşme. Bir defa şunu görelim. Batı da HAK 
kavramı yok, onlar RİGHT der. Bu insan merkezli, sağduyuyu ifade eden bir kavram. Yani Humanist bir 
bakış açısı. Burada HUMAN kim ona bakmak gerek. O “insan” dedikleri, hangi insan! “Birey” tanımını 
anlarsak o insan dedikleri neymiş anlaşılıyor. Ve “üstün insan”ı aramaya başlarsınız. Orada “Üstün ırk”ı 
görmeniz gerek. “Tanrının ailesi/oğlu”na yönelmeniz gerek. “Tanrının kırallığı”nı görmeniz gerek. 

“KADIN ERKEK ÇATIŞMASI ÜZERİNE KURGULANMIŞ BİR SÖZLEŞME!” 
“İnsan Hakkı, Kadın Hakkı, İşçi Hakkı” olmaz! Hak bunlardan herhangi birinin ya da bazılarının 

üzerinde tecelli edebilir. Biz de ona “Hak’lı” deriz. Cinsiyet ve ırk sevet iktidar sınıf üzerinden “Hak” ve 
“Hukuk” tanımı yapılmaz. İşçi haklı ise, patronda ona razı olacak, patron haklı ise işçi. kadın Haklı ise 
erkek de onu savunacak, erkek Haklı ise kadın da onu. Yoksa orada adalet değil zulüm olur. 

Bu sözleşme kadın-erkek çatışması üzerine kurgulanmış bir sözleşmedir. Kadını ağlatırsanız, bir 
milletin anasını ağlatırsınız, Kadınlar sadece çocuk doğurmaz, toplumu da doğurur kadınlar. Kadını 
ezerseniz, ezilmiş kadınlar şahsiyetçi toplumlar doğuramaz. Kökünüze kibrit suyu dökersiniz. Bir erkeğin 
anasını ağlatırsanız, onun erkek olan tüm akınlarını da ağlatırsınız. Bir erkeği ağlatırsanız, onun anasını da, 
bacısını da, hanımı da, kızını da ağlatırsınız. 

Bu sözleşme bir tuzaktır. Birbirimizi tamamlayan iki yarımız. Kim yara alırsa alsın, bütün zarar 
görür.Şiddet var diye, “Gelin-Kaynana” yasası da çıkartalım. Kadın kadına da haksızlıklar var! Böyle 
komedi olmaz.Uygulamaya dönük yaşanan sorunlarla ilgili "Sexualorientation / cinsel yönelim", “Partner” 
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gibi detaylar zaten zaten biliniyor. Uygulamaya dönük 40 tane sorun var! Ben burada sözleşmenin öteki 
yüzünü göstermeye çalıştım. 

“KOVANIN DİBİ DELİK” 
“Kadına şiddeti önlemek”leperdelenen  düzenleme, “cinsel eğilim”, “cinsiyet” kavramının önüne 

geçirilmektedir. Sözleşmeye göre cinsiyet tehlikeli, cinsel eğilim ise tehlikesizdir. Buyurun. Çok masum 
bir ifade değil mi? Bu “masum”(!?) gerekçenin arkasına sakalanan bir yığın düzenleme var! 81 madde 
içinde bir tek “cinsel yönelim” var diyenlere diyoruz ki, “kova’nın dibi delik”, onlar kovadaki suya bak 
diyorlar. Biz “zehir katmışlar” diyoruz, onlar “bala bak” diyorlar. Biz “olta” diyoruz, onlar “yem”in 
büyüklüğüne bakıyorlar. GREVIO’dan sözetmiyorlar tabi, Sözleşmenin REFERANS KOD’larına hiç 
bakmıyorlar. Zaten “Toplumsal cinsiyet” konusuna hiç girmiyorlar. 

Mesela sözleşme hükmünde LGBT’lilerin cinsel ayırıma uğratılmamasına bir gönderme var. Buna karşı 
çıkmak, "hayır, o zaman ayrımcılığa uğratılsın" anlamına gelir deniyor. Mefhumu muhalif üzerinden bir 
zihin karışıklığı ile işin içinden sıyrılıyorlar. Hayır siz eşcinselleri “…engelliler ve göçmenlerin arasına 
katarak, aynı anlamda onlarla birlikte meşruiyet kazandırıyor ve dezavantajlı grup” statüsünde onlara 
“pozitif ayırımcılık yapılması”na, desteklenmelerine, himaye edilmelerine kapı aralıyorsunuz!. İşte bu 
“sözleşmeyi okudum iddiaların çoğu gerçek değil” diyenlerin okumalarındaki temel zaafları ya da 
çarpıtmaları bu detaylarda gizli. 

Bana birileri “Fahişe ve türevleri’ne arka çıkıyor” dediğim için, sözlerimin içinde “Fahişe” kelimesi 
geçti diye kıyameti koparıyorlar, ama aynı çevreler LGBT+’ı sahiplenen bir sözleşmeye nasıl sahip 
çıkıyorlar. Afedersniz onlar “Fahişe” değil tabi, onlar “pozitif ayırımcılık”a tabi, korunması, desteklenmesi 
gereken dezavatajlı grup mensupları” tabi! 

Bu son Cuma hutbesinde 2 yerde yine BİREY’den söz ediyordu. Tekrar söylüyorum, tek başına Kişi, 
Ferd, Şahıs yerine BİREY tanımı bile, bir cinayettir. BİREY’in bu sözleşmenin REFERANS 
KODLARI’na bakarsanız, “Din, mezhep, tarih, gelenekten, hertürlü değer yargısından  
bağımsız/soyutlanmış tekil bir GENDER”dir. BİREY’in cinsiyeti bile kendi HEVA ve HEVES’ine, 
ZEVK’ine göre belirlenir. Bu ifade FITRAT’ı hiçe saymaktır. Tek başına bu tanımlama, kova’nın 
dibindeki delik, olta’ya takılan yem, bal’a katılan zehir’dir. Bu ifade “Anne ve babasına ÜF bile demeyi 
yasaklayan bir dinin, EMRİ BİL MARUF VE NEHYİ ANİL MÜNKER ŞARTI’na yapılan İTİRAZ’dır. 
İSTİŞARE VE ŞURA’yı, NASİHAT VE HAKEMLİK / ARABULUCULUK EMRİ’ni RED’dir. 
“VELAYET”i İNKAR’dır. Onun için, doğrudan ve dolaylı olarak FUHŞİYAT’ı destekleyen bu sözleşme 
ve türevlerine ve bunlara dayalı mevzuata, AİLE ve NESLİ İFSAD eden bu düzenlemelere “LA” diyoruz 
ve demeye devam edeceğiz. 

“BU SÖZLEŞMELER PEDOFİLİYİ, FUHŞİYATI ENGELLİYOR MU DESTEKLİYOR MU? 
“(…) aslı “Lanzarote Sözleşmesi” Şeytan Üçgeni’nin bir diğer ayağı olan “Avrupa Konseyi Çocukların 

Cinsel Sömürü ve İstismaraKarşı Korunması” sözleşmesi 6084 sayılı kanun ile onaylanmış ve 25.10.2010 
tarihinde kanunlaşmış. (…) Kronolojik sırayla gidersek, sonra İstanbul sözleşmesi ve daha sonra CEDAW. 
Sonra da CEDAW ve İstanbul Sözleşmesine dayalı yasa ve yönetmeliklerin, genelgelerin değiştirilmesi 
gerek. Bu sözleşmeler Pedofoliyi, fuhşiyatı engelliyor mu, destekliyor mu? Bu sorunun cevabını araştırın. 

Bunu ilk günlerde yazdım. Özet olarak tekrarlıyorum.Bu sözleşmeleri hep “Kadına şiddeti önleme” 
gayesi ile yapılan bir sözleşme gibi sunuyorlar. Bu işin kandırmacası. Ağuyu altın tas içre sunuyorlar, bal 
da onun suç ortağı. Kadına şiddeti gösterip LGBT’ye meşruiyet sağlamaya çalışan, aileye karşı bir suikast 
planı var işin içinde. Bizimkiler de bu oltayı kolaylıkla yutuyor. Yoksa kadına şiddeti kim meşru görebilir. 
Kadın sadece çocuk doğurmaz, toplumu doğurur. Her kadın ve erkek bir başka kadının eseridir. Ezilmiş 
bir kadın nasıl şahsiyetli bir çocuk yetiştirsin. Zalimin ve mazlumun cinsiyeti üzerinden zulüm tanımı 
yapılmaz. Cinsiyetçilik de bir ırkçılık türevidir. 

Yukarıdaki ifadelerden ben kime fahişe demişim? “Fahişe ve türevleri” derken kasdedilen FUHŞİYAT 
ahlaksızlığı değil mi?  Bunları kim niçin meşrulaştırma çabasında? Sözü edilen sözleşmelerdeki Aileyi 
hedef alan, Fuhşiyatı teşvik eden hükümleri kim destekliyor? İşte onlar sözü edilen Holdingler. Sahi artık 
emniyet Fuhuşla mücadeleyi de bıraktı mı? Bu türevlere kim, niçin arka çıkıyor, onlar, batıl bir işi 
savunurken, bizim Müslümanlar ne yapıyor sorusunu da mı sormayalım. 

“BU SÖZLEŞMEYİ OKUMADAN MECLİSTEN GEÇİRENLER BUGÜN YAZIMI OKUMADAN 
BANA SALDIRIYOR” 

Bu sözleşmeyi okumadan imzalayıp meclisten geçirenler, bugün benim yazımı okumadan bana 
saldırıyorlar. Hem suçlu hem güçlüler. Okuduklarını da anlamıyor bunlar. Kendilerini ıslah edici gibi 
takdim  ediyorlar ama yaptıkları bozgunculuk. İfsat. Lut kavminin sapkınlığını meşrulaştıranlarla nereye 
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kadar gidebiliriz. Benim tavrım belli; haksızlık ve zulüm kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun, 
mazlumdan yana, zalime karşı. Zalim yakınımız da olsa, mazlum düşmanımız da olsa. İlke bu. Bir 
topluluğa olan öfkemiz de bizi onlar hakkında adaletsizliğe sevketmemeli. Neyse bu iş bir yerden 
patlayacaktı. Bir bakıma iyi oldu. Kim kimdir, kim nerede duruyor görüyoruz. Tanıyoruz. Şikayet 
dilekçesine müşteki olarak kimlerin adı var onu göreceğiz.  Bu işin bir de öbür dünyası var. Sonuçta Allah 
bize şer gibi gelen bu şeyi hayra tebdil edebilir. Göreceksiniz, inşallah öyle olacak! Kendi yalan ve 
çarpıtmalarının arkasına saklanarak saldıranlar, küfredenler, iki cihanda da zelil olacaklar. Birileri 
kınıyormuş, taş atıyorlarmış, yoluma diken döküyorlarmış, arkamdan küfrediyorlarmış. Durmasınlar! Ben 
onları Asrı saadet döneminden tanırım. 

Sözleşme kadın cinayetlerinin durdurulmasına yönelik bir fayda sağladı mı? 
TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Yasama Uzmanı Gökalp İzmir, “Kadına 

Yönelik Şiddet ve Dünya Gerçeği” başlıklı bir rapor hazırladı. Rapora göre; 28 Avrupa Birliği (AB) üyesi 
ülkede, kadına yönelik şiddet AB’de 15 yaşından büyük her 3 kadından 1’inin (yaklaşık 62 milyon) 
“partnerleri ya da üçüncü erkeklerin” fiziksel ya da cinsel şiddetine maruz kalmış.  En çok şiddet görülen 
ülkeler Danimarka, Finlandiya ve İsveç. Kadına şiddetin en az olduğu ülkeler ise Polonya, Avusturya ve 
Hırvatistan. 28 AB üyesi ülke arasında 15 yaş ve üzerindeki kadınların şiddete maruz kalma oranları şöyle: 
Almanya: % 35, Danimarka: % 52, Estonya: % 33, Finlandiya: % 47, Fransa: % 44, Hollanda: % 45, 
Polonya: %19, Portekiz: % 24, Romanya: % 30, İsveç: % 46, Slovakya: % 34, İngiltere: % 44. Rapora 
göre, Türkiye genelinde yaşamlarının herhangi bir döneminde cinsel şiddete maruz kalmış kadınların oranı 
yüzde 12, fiziksel şiddete maruz kalmış olanların oranı ise yüzde 36. kentte yüzde 35, kırsalda yüzde 38. 
şiddet sözkonusu.. Ancak bu şiddetin doğruluğu konusu ayrıca tartışmalı. Batıda şöyle bir durum da 
sözkonusu, evde yaşanan şiddette taraflar genel olarak alkollü oldukları için konu “aile içi/ev içi şiddet” 
dedikleri türde kayda geçmiyor, serkeşlik olarak kayda geçiyor. Öte yandan, Sözleşme ile kadın cinayetleri 
hiç olmadığı kadar arttı. TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu son iki buçuk yılda tam 746 bin 
336 erkeğin evden atıldığını açıkladı. Kanun kapmasında 2017’de 295 bin 618, 2018’de 358 bin 499, 
2019’da Nisan ayına kadar ise 92 bin 219 erkek evinden atıldı."diyerek sözleşmenin Türkiye'ye zarar 
verdiğini iddia etti. 

 
 
Artık herkes şunu görüyor ve biliyor, ifade ediyor: “Türk aile yapısını dinamitleyen ve 

cinsiyetsizleştirme bataklığına zemin hazırlayan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (TCE) ifsadı, dev firmalar 
tarafından destekleniyor. Milyonlarca lira harcanarak çekilen reklam filmleri aracılığıyla cinsiyetsizlik ve 
sapkınlık olağan hale getiriliyor. Ülkemiz üzerinden milyonlarca dolar kazanan Koç Holding, Bosch, Audi, 
Barbie, Dove, Nike, Orkid gibi firmalar tarafından sipariş edilen reklam filmlerinde TCE maskesiyle 
cinsiyetsizlik vurgusu yapılıyor.” 

Yukarıda anlattığım, benim eleştirdiğim durum şu: “Koç Grubu’nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
bahanesiyle yayınladığı reklam filmi buram buram cinsiyetsizlik kokuyor. “Roller çoktan değişti. 
Cinsiyetlere dair kalıp yargıları ortadan kaldırmak her şeyden önce fark etmekle başlar” sözleriyle 
cinsiyetsizlik meşru hale getiriliyor. Koç’un bu tavrı Müslüman mahallesinde salyangoz satmak olarak 
yorumlanıyor.” 
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Benim yazımdan kimin tedirgin olduğu burada açık olarak görülüyor. Şimdi birileri topyekun saldırıya 
geçerek 81 ilde hakkımda suç duyurusunda bulunacaklarmış. Bakın bakalım, bir defa “Fahişe ve türevleri” 
diye LGBT’liler eleştirdim diye bana karşı saldırıya geçenler, bu fuhşiyatı meşrulaştırma gayretindeki 
lobiye kadar ne yaptılar, ne söylediler, ne yazdılar, düne kadar! “Zümrüt Apartmanı” adlı pedofili 
propogandası yapan kitap Kültür Bakanlığı tarafından nasıl yayınlandı? O yasa nasıl çıktı ise öyle, onlar 
tarafından. Yapı Kredi Yayınları’nın bastığı “çocukları eşcinselliğe teşvik edici” kitap skandalını 
biliyorsunuz. Bunlar deşifre olunca paniklediler ve saldırıyorlar. İftiraya sığınıyorlar. Bu kirli senaryoya 
birileri partilerini de alet etmek istiyor. CHP’den birileri de bu komplonun öteki kanadındaki zihniyet 
ikizleri ile birlikte hareket ediyor. Yasayı birlikte çıkardılar, şimdi birlikte savunuyorlar. Eşcinsel ilişkinin 
meşru bir “hak” olduğunu öne sürenler bunu kadına şiddetle maskelemeye çalışıyorlar. Ahlaksız ve gayrı 
meşru ilişki biçimlerini normalleştirmeye ve bir hak olarak görülmesini sağlamaya çalışıyorlar. Bunlar bu 
“onursuzluk” mücadelesine “UTANMA” diye başladılar. Bu utanmazlara söyleyecek sözümüz belli. 
Onların kınamaları ya da saldırıları karşısında da susacak değiliz. 

“Allah size yardım ederse artık sizi yenilgiye uğratacak kimse yoktur. Eğer sizi yardımsız bırakırsa , 
Ondan sonra size kim yardım edebilir. Müminler yalnız Allaha güvensinler” (Ali İmran 160) 

"Allah’tan başkasına ibadet etmeyin (…) Rabbinizden mağfiret dileyin, sonra O'na tövbe edin. Allah da 
sizi belirlenmiş bir süreye kadar dünya nimetlerinden güzelce yararlandırsın, fazlasını yapan herkese de 
iyiliğinin karşılığını versin. Eğer yüz çevirirseniz, ben sizin başınıza gelecek o dehşetli günün azabından 
korkarım." (Hûd Suresi 2-3) 

Birileri sanki bu uyarılardan habersiz ve sanki korkmuyorlar gibi. Öyle ya, Lut Kavmi ve helak olan 
kavimlerin hikayesi, Sodom ve Gomora ya da Pompei onlar için fazla bir şey ifade etmiyor. Kitap ise 
“tarihsel bir olay”dan söz ediyor. Binlerce yıl yaşanmış ve detaylarını bilmediğimiz bir oyla bugün 
yaşananlar kıyas edilemez değil mi! (Haşa) 

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? 
Ben Müslümanlardanım ve Rabbim Allah’tır! Bu dünyada tartışıp durduğumuz şeylerin hakikatinin bize 

gösterileceği bir gün var. Sonuç beni hiç ilgilendirmiyor. O insanların liyakatı ve imtihanı ile ilgilidir. Hayır 
da şer de Allahın iradesi içindedir. Ben O’nun rızasını seçtim. Herşeyin bir vadesi var. O an geldiğinde O 
“ol” der o şey olur! Bu süreç bizim için bir imtihan sürecidir. Bu süreçte ve her zaman kim ne yapıyorsa, 
ya kendi sırtında kendi cennetine tuğla, ya da kendi cehennemine kendi sırtında odun taşıyor olacaktır. 
Allah iradesini gerçekleştirmek için kimseye muhtaç değildir ve hiçbir güç O’nun iradesini engelleyemez! 

Selam ve dua ile. 

 
Dilipak, 28 Şubat post modern darbesi doneminde başörtülü kızların yargılandığı davaların tamamında 

kendileriyle birlikte yargılanmıştı. 
Kaynak: Habervakti.com 
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EK:4B 
 

Dilipak "fahişeler" derken kimleri kastetti?  
Türkiye o yazıyı konuşuyor... 

Gazeteci-yazar Abdurrahman Dilipak'ın 27 Temmuz Pazartesi günü yayımlanan yazısında 
İstanbul Sözleşmesi'ni destekleyenlere 'fahişe' dediği iddia edildi ve sosyal medyada linç girişimi 
başlatıldı. Dilipak, yaptığı açıklamada söylediklerinin çarpıtıldığını vurguladı. 

31.07.2020 / Habervakti.com 
Uzun yıllardır tartışma konusu olan ve Türkiye gündeminden düşmeyen İstanbul Sözleşmesi'ni 

eleştiren isimlerin başında gelen Abdurrahman Dilipak kaleme aldığı ''AKP’nin papatyaları'' başlıklı 
makalesinde geçen 'fahişe' ifadesi üzerinden sosyal medyada linç edilmeye çalışıldı.  

DİLİPAK'IN AÇIKLAMASI ÇARPITILDI 
Dilipak'ın 3 gün önce kaleme aldığı yazısında, ''AK Parti içindeki AKP’liler, FETÖ’nün zihniyet ikizi 

gibi davranıyorlar. Hem uluslararası fonlarla destekleniyorlar hem de kamu fonlarını kullanıyorlar. 
Malum “Yeşil Sermaye” de bunlara sponsor olabiliyor. Koç kadar, Sabancı kadar, Eczacıbaşı kadar 
bizim “Yeşil sermaye” davasına sadakat gösterip, bu fahişelere ve onların türevlerine karşı seslerini 
yükseltebilecekler mi? Konfeksiyoncu, gıda zinciri, finans kuruluşu, ses ver Türkiye! Ne 
bekliyorsunuz!'' ifadelerini kullanarak fuhşiyatı destekleyenlere karşı sessiz kalındığı vurgusunda 
bulunmuştu. Bu açıklamasını ele alan linç çetesi, Dilipak'ın İstanbul Sözleşmesi'ni 
destekleyenlere 'fahişe' dediği algısı oluşturmaya çalıştı. 

 
ELEŞTİRİM FUHŞİYATA ÇANAK TUTANLARA 
Twitter'da 'fahişe' etiketi adı altında kendisine sistemli bir şekilde yüklenilmesinin ardından Dilipak, 

''“Akp nin papatyaları” isteyen internetten okur. Istanbul Sözleşmesinde evlilik dışı(partnerlik) 
ilişkiler, Cinsel yönelim gibi başlıklar mevcut. Bunlar dinimizde fuhşiyat olarak tanımlanmaktadır. Bu 
tarz ilişkileri şiddetli bir şekilde savunanlarla ilgili kullandığım fahişe tanımlaması maksadı dışında 
yorumlanmistir. Burda eleştiri fuhşiyata çanak turanlara. Bunun kadını-erkeği yoktur. Fiil aynı ise 
suçta günah da aynı şeydir.'' ifadelerini kullandı. 

Dilipak’ın “AKP’nin Papatyaları” makalesindeki “fahişe” söylemi için haber sitelerinde neler yazıldı? 
İşte o yazılar; 
“Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, İstanbul Sözleşmesi'ne destek veren AKPli kadınları hedef 

aldı. Dilipak, sözleşmeye destek veren kadınlara "fahişeler" dedi. Dilipak'a aralarında AKP'lilerin de 
olduğu çok sayıda kişiden tepki geldi” 

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak geçtiğimiz gün kaleme aldığı yazısında İstanbul Sözleşmesi'ni 
ve ona destek veren kadınları hedef aldı. "ANAP’ı o “Papatyalar”, o “Lale Devri çocukları” bitirdi. AK 
Partiyi de, bu Erguvani AKP’nin “Papatyaları”(!?) bitirecek bu gidişle. AK Parti içindeki AKP’liler 
konuşuyor, AK Partililer susuyor. AKP’liler terfi etti zenginleşti, itibar sahibi oldular. Kaymağı onlar 
yiyor, parayı onlar veriyor. Camiye, okula, yurda parayı veren de onlar. Eee, parayı veren düdüğü 
çalıyor. Kem alat ile kemalat olmuyor. Haram para ile hayır olmayacağı gibi" diyen Dilipak, "Bunlardan 
maddi yardım almayan cemaat ve vakıf kaldı mı? Ha, işte böyle, veren al alan elden üstündür. Daha 
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önce siz konuşuyordunuz onlar dinliyordu, şimdi onlar konuşuyor, siz dinliyorsunuz" ifadelerini 
kullandı.” 

"Bu fahişelere ve onların türevlerine karşı seslerini yükseltebilecekler mi?" 
"AB fonları ile semirenlerin sesleri nasıl inceldi, eskiden ter kokuyorlardı, şimdi parfüm 

kokuyorlar. Bodrum katlarında rutubet kokan derneklerden çıkıp plazalara taşındılar" diyen Dilipak, 
yazısının devamında sözleşmeye destek veren AKP'li kadınlar için ağır ifadeler kullandı: 

"AK Parti içindeki AKP’liler, FETÖ’nün zihniyet ikizi gibi davranıyorlar. Hem uluslararası fonlarla 
destekleniyorlar hem de kamu fonlarını kullanıyorlar. Malum “Yeşil Sermaye” de bunlara sponsor 
olabiliyor. Koç kadar, Sabancı kadar, Eczacıbaşı kadar bizim “Yeşil sermaye” davasına sadakat 
gösterip, bu fahişelere ve onların türevlerine karşı seslerini yükseltebilecekler mi? Konfeksiyoncu, 
gıda zinciri, finans kuruluşu, ses ver Türkiye! Ne bekliyorsunuz!" 

Dilipak, Fatma Şahin ve KADEM'i suçladı 
İstanbul Sözleşmesi için eski Aile Bakanı Fatma Şahin ve yönetim kurulunda Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan’ın da bulunduğu KADEM'i suçlayan Dilipak, yazısına şöyle 
devam etti: 

"Bu felaketin sorumluları arasında en önemli isim olarak karşımıza hep Fatma Şahin çıkıyor. Şahin 
hâlâ bu yönde genelgeler yayınlıyor. Toplumdaki öfke konusunda sanırım bilgi sahibi değil. KADEM 
bir, Fatma Şahin iki. KADEM aile ile yakın ilişkisi sebebi ile daha öncelikli olarak akla geliyor. 

Geçen süreçte, bu fitne hareketi, milletvekilleri, bakanlar, valiler, kaymakamlar, belediye 
başkanları, merkez ve taşradaki hemen hemen kamu bürokrasisi ve işadamlarının hemen hepsinin 
aile ve çocuklarını kendi içine çekti ve bu çevrelerin kafaları bu cehennemde formatlandı." 

“AKP kurucusu Böhürler'den tepki geldi” alt manşetiyle işi iyiden iyiye kızıştırdılar. 
Dilipak'ın ifadelerine AKP'nin kurucu isimlerinden ve Yenişafak gazetesi yazarı Ayşe Böhürler tepki 

gösterdi. Twitter hesabından Dilipak'ın yazısını paylaşan Böhürler "Fesüphanallah! Edep yahu! Alt üst 
tarafı bir uluslar arası sözleşme... Fahişe mi diyor... Kendi karısı, kızı, gelini aynı fikirde mi acaba? Ayıp 
ki ne ayıp!" dedi. 

 
Uluslararası ilişkiler uzmanı Profesör Deniz Ülke Arıboğan, Böhürler'in paylaşımının altına, "Fahişe 

mi diyor" ifadesine karşılık "Demiş" yazarak, Ayşe Böhürler’in tereddütte kalmaması gerektiğini ifade 
etti. 

“Fahişe” söyleminin yanlış anlaşıldığını gören Abdurrahman Dilipak, sosyal medyadan bu yazılara 
yanıt verdi. Dilipak, “Bu arada uyarınız için teşekkür ederim. Ama ne olur ifadem doğru anlaşılsın. 
Yanlış anlaşılmaması için daha dikkatli olayım.” dedi. 

 
Dilipak’ın yaptığı kinaye dahi anlaşılmadı “Böhürler'den özür diledi.” Alt başlıkla diğer ileri gelen 

akillere aba altından sopa bile gösterildi. (Sakın siz de bu duruma düşmeyin ha sizin de sonunuz Dilipak 
gibi olur özür dilersinize getirildi) 
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Paylaşımlarının devamında Ayşe Böhürler'i hedef alan Dilipak, "Bu belediyeye bu kararı aldıranlar 
hangi akla hizmet ediyor Böhürler hanım. Bu hüküm o sözleşmenin zorunlu şartı değil mi. Bu 
belediyenin halkının yüzde 75'i dindar. Bizim mahallemizde kime ne satıyorsunuz. Allahtan korkun 
kuldan utanın" dedi. Dilipak daha sonra Böhürler'den özür diledi: 

"Neyse Ayşe hanıma gereksiz haddinden fazla tepki verdim. Haksızlık etmiş oldum, özür dilerim. 
Öfke ile kalkınca... Çünkü çevreden de bu yönde uyarı alınca. Yazımdaki Fahişe suçlaması, fuhşa 
destek verenler içindi." 

Sonra sahneye Mehmet Metiner Sokuldu... 
“Dilipak'a AKP eski milletvekili Mehmet Metiner de tepki gösterdi 

 
İşte Abdurrahman Dilipak’ın konuyla alakalı kendisine sorulan sorulara verdiği cevaplar: 
Soru: Dün sosyal medyada gündeme konu olan işin aslı astarı nedir? 
Dilipak: 27 Temmuz 2020’de Yeni Akit gazetesinde “AKP’nin papatyaları” başlıklı bir yazım çıktı. 

Yazımda tartışma konusu olan iki paragraf şu: 
“ANAP’ı o “Papatyalar”, o “Lale devri çocukları” bitirdi. AK Partiyi de, bu Erguvani AKP’nin 

“Papatyaları” (!?) bitirecek bu gidişle. AK Parti içindeki AKP’liler konuşuyor, AK Partililer susuyor. 
AKP’liler terfi etti zenginleşti, itibar sahibi oldular. Kaymağı onlar yiyor, parayı onlar veriyor. Camiye, 
okula, yurda parayı veren de onlar. Eee, parayı veren düdüğü çalıyor. Kem alat ile kemalat olmuyor. 
Haram para ile hayır olmayacağı gibi.” 

“AK Parti içindeki AKP’liler, FETÖ’nün zihniyet ikizi gibi davranıyorlar. Hem Uluslararası fonlarla 
destekleniyorlar hem de kamu fonlarını kullanıyorlar. Malum “Yeşil Sermaye” de bunlara sponsor 
olabiliyor. Koç kadar, Sabancı kadar, Eczacıbaşı kadar bizim “Yeşil sermaye” davasına sadakat 
gösterip, bu Fahişelere ve onların türevlerine karşı seslerini yükseltebilecekler mi? Konfeksiyoncu, 
gıda zinciri, Finans kuruluşu, ses ver Türkiye! Ne bekliyorsunuz!” 

Soru: “Bu Fahişelere ve onların türevlerine” derken kimi ya da kimleri kastediyorsunuz? 
Dilipak: Burada bir hakaret yok. “Fahişe ve türevleri” ya da “Fuhşiyatı meşrulaştıranlar” kimler: 

Koç, Sabancı ve Eczacıbaşı. Bunlar ne yapmış, Uluslararası Fonlarla destekleniyormuş. Hangi 
Uluslararası fonlar bunlar, AB, BM fonları. Bunu nereden anlıyoruz? 3. Pragrafta bu belirtilmiş. Peki 
bunlara kim destek veriyor, AK Parti içindeki AKP’liler. Kim onlar? Hani ANAP’ı bitiren o malum 
Papatyalar. Mesaj ne? Böyle giderseniz, ANAP’ın başına gelen sizin de başınıza gelir mesajı! Dahası 
bunlar kimmiş, Ak Parti içindeki FETÖ’nün zihniyet ikizleri. Bu sözleşmeyi hızla bu şekilde meclisten 
geçiren lobiyi keşfederseniz, kimi kasdettiğimi anlarsınız. Onların kimleri kandırıp, kimler üzerinden 
bu tezgahı yürüttüklerini de görürsünüz. 
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“(…) aslı “Lanzarote Sözleşmesi” Şeytan Üçgeninin bir diğer ayağı olan “Avrupa Konseyi Çocukların 
Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması” sözleşmesi 6284 sayılı kanun ile onaylanmış ve 
25.10.2010 tarihinde kanunlaşmış. (…) Kronolojik sırayla gidersek, sonra İstanbul sözleşmesi ve daha 
sonra CEDAW. Sonra da CEDAW ve İstanbul Sözleşmesine dayalı yasa ve yönetmeliklerin, genelgelerin 
değiştirilmesi gerek. Bu Felaketin sorumluları arasında en önemli isim olarak karşımıza hep Fatma 
Şahin çıkıyor. Şahin hala bu yönde genelgeler yayınlıyor. Toplumdaki öfke konusunda sanırım bilgi 
sahibi değil. KADEM bir, Fatma Şahin iki. KADEM aile ile yakın ilişkisi sebebi ile daha öncelikli olarak 
akla geliyor.” 

Soru: Peki İstanbul Sözleşmesi aile içi şiddeti önlüyor mu? 
Dilipak: Bu sözleşmeleri hep “Kadına şiddeti önleme” gayesi ile yapılan bir sözleşme gibi 

sunuyorlar. Bu işin kandırmacası. Ağuyu altın tas içre sunuyorlar, bal da onun suç ortağı. Kadına 
şiddeti gösterip LGBT’ye meşruiyet sağlamaya çalışan, aileye karşı bir suikast planı var işin içinde. 
Bizimkiler de bu oltayı kolaylıkla yutuyor. Yoksa kadına şiddeti kim meşru görebilir. Kadın sadece 
çocuk doğurmaz, toplumu doğurur. Her kadın ve erkek bir başka kadının eseridir. Ezilmiş bir kadın 
nasıl şahsiyetli bir çocuk yetiştirsin. Zalimin ve mazlumun cinsiyeti üzerinden zulüm tanımı yapılmaz. 
Cinsiyetçilik de bir ırkçılık türevidir. 

Soru: Siz gerçekten “fahişe” dediniz mi? 
Yukarıdaki ifadelerden ben kime fahişe demişim? “Fahişe ve türevleri” derken kastedilen 

FUHŞİYAT ahlaksızlığı değil mi?  Bunları kim niçin meşrulaştırma çabasında? Sözü edilen 
sözleşmelerdeki Aileyi hedef alan, Fuhşiyatı teşvik eden hükümleri kim destekliyor? İşte onlar sözü 
edilen Holdingler. Sahi artık emniyet Fuhuşla mücadeleyi de bıraktı mı? Bu türevlere kim, niçin arka 
çıkıyor, onlar, batıl bir işi savunurken, bizim Müslümanlar ne yapıyor sorusunu da mı sormayalım. 

Soru: “İstanbul Sözleşemesi”nin doğru anlaşıldığını düşünüyor musunuz? 
Dilipak: Bu sözleşmeyi okumadan imzalayıp meclisten geçirenler, bugün benim yazımı okumadan 

bana saldırıyorlar. Hem suçlu hem güçlüler. Okuduklarını da anlamıyor bunlar. Gözleri var görmüyor, 
kulakları var duymuyor, kalpleri var hissetmiyorlar. Kendilerini ıslah edici gibi takdim ediyorlar ama 
yaptıkları bozgunculuk. İfsat. Lut kavminin sapkınlığını meşrulaştıranlarla nereye kadar gidebiliriz. 

Benim tavrım belli; haksızlık ve zulüm kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun, mazlumdan 
yana, zalime karşı. Zalim yakınımız da olsa, mazlum düşmanımız da olsa. İlke bu. Bir topluluğa olan 
öfkemiz de bizi onlar hakkında adaletsizliğe sevketmemeli. 

Neyse bu iş bir yerden patlayacaktı. Bir bakıma iyi oldu. Kim kimdir, kim nerede duruyor görüyoruz. 
Tanıyoruz. Bu işin bir de öbür dünyası var. Kurban bayramında insanlar bu konuyu da kendi aralarında 
konuşacaklar. Sonuçta Allah bize şer gibi gelen bu şeyi hayra tebdil edebilir. Göreceksiniz, inşallah 
öyle olacak! Kendi yalan ve çarpıtmalarının arkasına saklanarak saldıranlar, küfredenler, iki cihanda 
da zelil olacaklar. Görünen o ki, bunlar ne İstanbul sözleşmesini biliyorlar, ne CEDAW’ı, Ne 
Lanzarote’yi biliyorlar. Ne de benim yazımı okumuşlar. Uslubları zaten zihniyet ve kişiliklerini ortaya 
koyuyor. Ve birileri de onları savunabiliyor.. Neyse bu dünyada yapıp söylediklerimizle ya kendi 
cennetimize sırtımızda tuğla taşımış oluyoruz, ya da kendi cehennemimize sırtımızda odun taşımış 
oluruz. Birileri kınıyormuş, taş atıyorlarmış, yoluma diken döküyorlarmış, arkamdan küfrediyorlarmış. 
Ben onları Asrı saadet döneminden tanırım. 

Soru: Sizce kadına yönelik şiddet eylemleri doğru analiz ediliyor mu? 
 Dilipak: TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Yasama Uzmanı Gökalp İzmir, 

“Kadına Yönelik Şiddet ve Dünya Gerçeği” başlıklı bir rapor hazırladı. Rapora göre; 28 Avrupa Birliği 
(AB) üyesi ülkede, kadına yönelik şiddet AB’de 15 yaşından büyük her 3 kadından 1’inin (yaklaşık 62 
milyon) “partnerleri ya da üçüncü erkeklerin” fiziksel ya da cinsel şiddetine maruz kalmış.  En çok 
şiddet görülen ülkeler Danimarka, Finlandiya ve İsveç. Kadına şiddetin en az olduğu ülkeler ise 
Polonya, Avusturya ve Hırvatistan. 28 AB üyesi ülke arasında 15 yaş ve üzerindeki kadınların şiddete 
maruz kalma oranları şöyle: Almanya: 35, Danimarka: 52, Estonya: 33, Finlandiya: 47, Fransa: 44, 
Hollanda: 45, Polonya: 19, Portekiz: 24, Romanya: 30, İsveç: 46, Slovakya: 34, İngiltere: 44. Rapora 
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göre, Türkiye genelinde yaşamlarının herhangi bir döneminde cinsel şiddete maruz kalmış kadınların 
oranı yüzde 12, fiziksel şiddete maruz kalmış olanların oranı ise yüzde 36. kentte yüzde 35, kırsalda 
yüzde 38. şiddet sözkonusu.. Ancak bu şiddetin doğruluğu konusu ayrıca tartışmalı. Batıda şöyle bir 
durum da söz konusu, evde yaşanan şiddette taraflar genel olarak alkollü oldukları için konu “aile 
içi/ev içi şiddet” dedikleri türde kayda geçmiyor, serkeşlik olarak kayda geçiyor. 

 Öte yandan, Sözleşme ile kadın cinayetleri hiç olmadığı kadar arttı. TBMM Kadın Erkek Fırsat 
Eşitliği Komisyonu son iki buçuk yılda tam 746 bin 336 erkeğin evden atıldığını açıkladı. Kanun 
kapmasında 2017’de 295 bin 618, 2018’de 358 bin 499, 2019’da Nisan ayına kadar ise 92 bin 219 
erkek evinden atıldı."diyerek sözleşmenin Türkiye'ye zarar verdiğini iddia etti. 

Soru: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği adı altında sapkın düşüncüleri kimler destekliyor? 
Dilipak: Artık herkes şunu görüyor ve biliyor, ifade ediyor: “Türk aile yapısını dinamitleyen ve 

cinsiyetsizleştirme bataklığına zemin hazırlayan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (TCE) ifsadı, dev firmalar 
tarafından destekleniyor. Milyonlarca lira harcanarak çekilen reklam filmleri 
aracılığıyla cinsiyetsizlik ve sapkınlık olağan hale getiriliyor. Ülkemiz üzerinden milyonlarca dolar 
kazanan Koç Holding, Bosch, Audi, Barbie, Dove, Nike, Orkid gibi firmalar tarafından sipariş edilen 
reklam filmlerinde TCE maskesiyle cinsiyetsizlik vurgusu yapılıyor.” 

Yukarıda anlattığım, benim eleştirdiğim durum şu: “Koç Grubu’nun 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü bahanesiyle yayınladığı reklam filmi buram buram cinsiyetsizlik kokuyor. “Roller çoktan değişti. 
Cinsiyetlere dair kalıp yargıları ortadan kaldırmak her şeyden önce fark etmekle başlar” sözleriyle 
cinsiyetsizlik meşru hale getiriliyor. Koç’un bu tavrı Müslüman mahallesinde salyangoz satmak olarak 
yorumlanıyor.” 

Benim yazımdan kim tedirgin olduğu burada açık olarak görülüyor: Zümrüt Apartmanı adlı pedofili 
propogandası yapan kitap Kültür Bakanlığı tarafından nasıl yayınlandı? O yasa nasıl çıktı ise öyle, onlar 
tarafından. Yapı Kredi Yayınları’nın bastığı “çocukları eşcinselliğe teşvik edici” kitap skandalını 
biliyorsunuz. Bunlar deşifre olunca paniklediler ve saldırıyorlar. İftiraya sığınıyorlar. Bu kirli senaryoya 
birileri partilerini de alet etmek istiyor. CHP’den birileri de bu komplonun öteki kanadındaki zihniyet 
ikizleri ile birlikte hareket ediyor. Yasayı birlikte çıkardılar, şimdi birlikte savunuyorlar. 

Eşcinsel ilişkinin meşru bir “hak” olduğunu öne sürenler bunu kadına şiddetle maskelemeye 
çalışıyorlar. Ahlaksız ve gayrı meşru ilişki biçimlerini normalleştirmeye ve bir hak olarak görülmesini 
sağlamaya çalışıyorlar. 

Bunlar bu “onursuzluk” mücadelesine “UTANMA” diye başladılar. Bu utanmazlara söyleyecek 
sözümüz belli. Onların kınamaları ya da saldırıları karşısında da susacak değiliz. Selam ve dua ile.. 

Bu vesile ile, İnanan kardeşlerimim Hac, Kurban ve Eşhuru hurum’larını, cumalarını tebrik 
ediyorum. 

 
 
DİLİPAK: DÜNDEN BUGÜNE AK PARTİDE  
KÖPRÜNÜN ALTINDAN ÇOK SULAR AKMIŞ 
   Tartışma’nın ‘key word’leri: “Fahişe ve Türevleri”, “AK Parti ve AKP”, “AKP’nin Papatyaları” 
Tartışma eksik/yanlış bir çarpıtılmış bir yorumla, LGBT’lilere bütün kadınlara, AK Parti içindeki 

İstanbul Sözleşmesini destekleyenlere göre AK Partili kadınları kasdediyordum. Oysa yazının ilk 3 
paragrafı herşeyi açıklıyor: 

“ANAP’ı o “Papatyalar”, o “Lale devri çocukları” bitirdi. AK Partiyi de, bu Erguvani 
AKP’nin “Papatyaları” (!?) bitirecek bu gidişle. AK Parti içindeki AKP’liler konuşuyor, AK 
Partililer susuyor. AKP’liler terfi etti zenginleşti, itibar sahibi oldular. Kaymağı onlar yiyor, 
parayı onlar veriyor. Camiye, okula, yurda parayı veren de onlar. Eee, parayı veren düdüğü 
çalıyor. Kem alat ile kemalat olmuyor. Haram para ile hayır olmayacağı gibi.” 

“AK Parti içindeki AKP’liler, FETÖ’nün zihniyet ikizi gibi davranıyorlar. Hem 
Uluslararası fonlarla destekleniyorlar hem de kamu fonlarını kullanıyorlar. Malum “Yeşil 
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Sermaye” de bunlara sponsor olabiliyor. Koç kadar, Sabancı kadar, Eczacıbaşı kadar bizim 
“Yeşil sermaye” davasına sadakat gösterip, bu Fahişelere ve onların türevlerine karşı 
seslerini yükseltebilecekler mi? Konfeksiyoncu, gıda zinciri, Finans kuruluşu, ses ver Türkiye! 
Ne bekliyorsunuz!” 

Burada bir hakaret yok. “Fahişe ve türevleri” ya da “Fuhşiyatı meşrulaştıranlar” kimler: Koç, 
Sabancı ve Eczacıbaşı. Bunlar ne yapmış, Uluslararası Fonlarla destekleniyormuş. Hangi Uluslararası 
fonlar bunlar, AB, BM fonları. Bunu nereden anlıyoruz? 3. Pragrafta bu belirtilmiş. Peki bunlara kim 
destek veriyor, AK Parti içindeki AKP’liler. Kim onlar? Hani ANAP’ı bitiren o malum Papatyalar. 
Mesaj ne? Böyle giderseniz, ANAP’ın başına gelen sizin de başınıza gelir mesajı! Dahası bunlar 
kimmiş, Ak Parti içindeki FETÖ’nün zihniyet ikizleri. Bu sözleşmeyi hızla bu şekilde meclisten 
geçiren lobiyi keşfederseniz, kimi kasdettiğimi anlarsınız. Onların kimleri kandırıp, kimler üzerinden 
bu tezgahı yürüttüklerini de görürsünüz. 

“(…) aslı “Lanzarote Sözleşmesi” (Şeytan Üçgenin diğer uçlarında) (…) Kronolojik sırayla 
gidersek, sonra İstanbul sözleşmesi ve daha sonra CEDAW. Sonra da CEDAW ve İstanbul 
Sözleşmesine dayalı yasa ve yönetmeliklerin, genelgelerin değiştirilmesi gerek. Bu Felaketin 
sorumluları arasında en önemli isim olarak karşımıza hep Fatma Şahin çıkıyor. Şahin hala bu 
yönde genelgeler yayınlıyor. Toplumdaki öfke konusunda sanırım bilgi sahibi değil. KADEM 
bir, Fatma Şahin iki. KADEM aile ile yakın ilişkisi sebebi ile daha öncelikli olarak akla 
geliyor.” 

Bu sözleşmeleri hep “Kadına şiddeti önleme” gayesi ile yapılan bir sözleşme gibi sunuyorlar. Bu 
işin kandırmacası. Ağuyu altın tas içre sunuyorlar, bal da onun suç ortağı. Kadına şiddeti gösterip 
LGBT’ye meşruiyet sağlamaya çalışan, aileye karşı bir suikast planı var işin içinde. Bizimkiler de bu 
oltayı kolaylıkla yutuyor. Yoksa kadına şiddeti kim meşru görebilir. Kadın sadece çocuk doğurmaz, 
toplumu doğurur. Her kadın ve erkek bir başka kadının eseridir. Ezilmiş bir kadın nasıl 
şahsiyetli bir çocuk yetiştirsin. Zalimin ve mazlumun cinsiyeti üzerinden zulüm tanımı yapılmaz. 
Cinsiyetçilik de bir ırkçılık türevidir. 

Yukarıdaki ifadelerden ben kime fahişe demişim? “Fahişe ve türevleri” derken kasdedilen 
FUHŞİYAT ahlaksızlığı değil mi?  Bunları kim niçin meşrulaştırma çabasında? Sözü edilen 
sözleşmelerdeki Aileyi hedef alan, Fuhşiyatı teşvik eden hükümleri kim destekliyor? İşte onlar sözü 
edilen Holdingler. Sahi artık emniyet Fuhuşla mücadeleyi de bıraktı mı? Bu türevlere kim, niçin arka 
çıkıyor, onlar, batıl bir işi savunurken, bizim Müslümanlar ne yapıyor sorusunu da mı sormayalım. 

Bu sözleşmeyi okumadan imzalayıp meclisten geçirenler, bugün benim yazımı okumadan bana 
saldırıyorlar. Hem suçlu hem güçlüler. Okuduklarını da anlamıyor bunlar. Gözleri var görmüyor, 
kulakları var duymuyor, kalpleri var hissetmiyorlar. Kendilerini ıslah edici gibi takdim  ediyorlar ama 
yaptıkları bozgunculuk. İfsat. Lut kavminin sapkınlığını meşrulaştıranlarla nereye kadar gidebiliriz. 

Benim tavrım belli; haksızlık ve zulüm kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun, 
mazlumdan yana, zalime karşı. Zalim yakınımız da olsa, mazlum düşmanımız da olsa. İlke bu. Bir 
topluluğa olan öfkemiz de bizi onlar hakkında adaletsizliğe sevketmemeli. 

AK Partide köprünün altından çok sular akmış. O Şiir okudu diye mahkum olduğu zaman, ANAP’lı 
Hasan Celal Güzelle 10 ile gittik, o şiiri okuduk. Şanar Yurdatapan ile İnsanlara bu şiiri okuyup gidip 
kendilerini savcılıklara ihbar etmeye çağırdık. 70.000 kişi bu çağrıya uydu. Bugün de 70.000 kişi 
benim yazımın altına imzasını atıp savcılıklara kendini ihbar edebilir. Tezkere günlerinde de AK Parti 
ile bir  görüş ayrılığı olmuştu. Ama iş mahkemelik olmamıştı. Bu iş gerçek olursa o zaman diyeceğim 
ki, demek ki AK Partide artık AKP’liler, ve Papatyalar merkeze hakim, köprünün altında çok sular 
almış. 31. Temmuz 2020 

 
ABDURRAHMAN DİLİPAK 
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EK:5 
 

 

 

Dilipak'a Destek Yağıyor!.. 
19 Ağustos 2020 - Çarşamba 19:06 
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, Abrurrahman Dilipak'ın "FAHİŞE" ifadesinin 

çarpıtılması üzerine Abdurrahman Dilipak hakkında, başta genel merkez olmak üzere 81 il kadın kolu 
başkanı suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu üzerine Lütfiye Selva Çam başta olmak üzere Ak Parti 
Teşkilatlarına tepki geldi. Dilipak'a ise destek mesajları yağdı. İşte o mesajlardan bazıları; 

 
 
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, Abrurrahman Dilipak'ın "FAHİŞE" ifadesinin 

çarpıtılması üzerine  Abdurrahman Dilipak hakkında, başta genel merkez olmak üzere 81 il kadın kolu 
başkanının suç duyurusunda bulunuldu.  

BNC MEDYA HABER olarak Türkiye'de ilk kez Abdurrahman Dilipak'a "FAHİŞE" 
tartışmalarıyla ilgili  bir röpörtaj yapmış bu röportajı da kamuoyunun takdirine sunmuştuk. Bunun 
üzerine Lütfiye Selva Çam olmak üzere Ak Parti Teşkilatlarına tepki geldi. Dilipak'a destek mesajları 
yağdı.  

İşte o mesajlardan bazıları; 
"Selamün aleyküm K. Bey kardeşim. Bugün Tayyip Bey'in konuşması telefonuma düştü, ben pek 

haberleri seyretmem. konuşmaları dinledim. Bir taraftan hafif övüyor, arkasından yükleniyor. Dilipak 
ağabey O fahşa kelimesini kime niçin söylediğini belirtiyor. Ey benim Tayyip Bey Kardeşim 18.yıllık 
iktidarın döneminde sizi bütün gücüyle hem de hiç bir hatanızı görmeden bütün gücüyle destekleyen 
Gazetelerin  belki en az  40.yıla varan dava arkadaşlığınızın hiç mi hatırı yoktu, Hani Yola çıktığınız 
arkadaşları yolda bulduğuyla değişme buna derler. Tayyip bey kardeşim, Onlar kötü gün dostu, onlar 
sizi satmazlar, Onlar sizi yarı yolda bırakmazlar, Eğer Dilipak ağabeyin sizden menfaatleri olsaydı bu 
yazıyı kaleme almazdı, size güzelleme yazılar dizer, sizin gözdeniz olurdu, ama dost acı söyler, 
düşman güler geçer, kâbilinden hareket etmiştir. Benim yazar kardeşlerim! tenkitlerinizi  desteğinizi 
Allah ve Resulünün ölçülerine uygun olarak yapın, Allah'ım ve Resulünü farkında olmadan darıltırız. 
Çünkü bu hataların hepsini kendim yaptım.1995. Tayyip Bey'le O. yıl hacca gittim, Belediye başkanı 
idi, Gökçek de vardı, Ben çalışıyordum Komiserdim, düşünebiliyor musun, şeytan taşlamaya otobüsle 
gidiyoruz Yolda arkadaşlara hep Tayyip Bey'i övüyorum, Ora yerimi arkadaş? Allah insan bu şekilde 
sevilmez dedi! En büyük zararı kendisinden gördüm. Yani Kula kul gibi değer ver dozajı aşma. Ben 
bunları hep kendime söylüyorum. Allah’ım hepimizin kusurlarını af etsin 

Vallahi bu hataları Tayyip Bey'in bir İslâm Mücahidi diye yaptım. Gazi. Antep de çalışırken kar ve 
yağmur yağdı mı Allah'ım bu yağmurları İstanbul'a da yağdır Tayyip kardeşim sıkıntı çekmesin diye 
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Dua ederdik. Belediye Başkanı iken. Tayyip Bey'i atakta yutan bu dualardı. Kenan Bey Kardeşim 
çektiğim sıkıntılarını zamanınızı çalmamak için anlatmıyorum. Alemlerin Rabbine Rabbime emanet 
ediyorum Selâmlar." 

"Sayın Dilipak, ne dedi de  ? AK Parti Merkez  Kadın Kolları Başkanı  Lütfiye Selva Çam'ın 
talimatıyla 81 il Kadın Kolları, c.baş savcılarına  suç duyurunda bulunmuşlar. Kim haklıdır, kim 
haksızdır? Anlamak isteyenler. Abdurrahman Dilipak'ın ,Gazetelerde internet haber 
sitelerinde  yayınlanan ,"AKP'nin Papatyaları" adlı yazıyı anlayarak okuduktan sonra konuşsunlar. 

Ben 40 yılı aşkındır sayın Dilipak'ı tanıyor ve takip ediyorum. Hep Hakk'ın safında yer alan bir 
mümindir. Lütfiye hanımın, adını ilk kez duydum. Dilipak AKP'lileri eleştirirken L. Çam, 
AKP'lilere sahip çıkmasına anlam veremedim. Çam, AKP'li ise AK Parti'nin yakasını bıraksın. Yok 
AK Parti'liyse niye alınıyor ve AKP'lilere sahip çıkıyor ? AK Parti içinde bir tek AKP'li kalana kadar 
AK Parti'liler Sayın Dilipak ile birlikte haraket etmesini beklerim. Çünkü bütün ümrümü AK Parti 
iktidarı için çalıştım, AKP iktidarı için değil. 

 -AK Parti iktidara gelirse 
-Adalet gelir, 
-Zenginlik gelir 
-Rüşvet kalkar, 
-Adam kayırma kalkar, 
-İş ehline verir. 
-Zengin ve güçlü olana değil, haklı ve ehil olana görev verilecek. 
-Zalimlere değil mazlumlara sahip çıkarlar. 
AK Parti Sadece Türkiye'nin partisi değil, bütün Müslüman dünyanın partisidir. Eğer AK Parti 

Müslüman yazar ve fikir insanlarına mahkeme yolunu gösterirse, başımızı iki elimizin arasına alıp 
derin derin düşünmemiz lazım nerede yanlış yaptık diye kendimlzi sorgulamamız lazım. 
Tüm AK Parti'lilere ve AKP'lilere, Dilipak'a açtığınız davayı geri çekin, diyorum. Ben Dilipak için 
endişeli değilim. Yıllarca emek verdiğim, AK Parti'nin göreceği zararın telafisi  zor olur. Olan Reis'e 
güvenenlere olur. AKP'lilerin umurunda olmaz .Yeni limana doğru dümen kırarlar. Allah ( c.c.) 
muhafaza. Tarih örnekleri ile doludur. Bir yanlış yapsan ; vereceğiniz zarardan pişmanlık duysanız 
bile artık para etmez. Reis'e dua edenler , Reis'in iktidarı zararına sebep olanlara beddua ederler." 

"ABDURRAHMAN DİLİPAK YALNIZ DEĞİLDİR..! , HADDİNİZİ BİLİN..! 
Kim Bir Müslümana haksızlık ederse, tüm Müslümanlara haksızlık yapmış sayılır. 

Dilipak Türkiye'de kimden gelirse gelsin, kime yapılırsa yapılsın ,bütün yaşamı boyunca haksızlıklarla 
mücadele etmiştir. Örnek gazeteci, yazar ve dava adamı. Bu millete ne zaman bir haksızlık yapılmışsa, 
kimin yaptığına bakmaksızın, Dilipak'ı karşısında bulmuşuzdur. Bir gün gelir iktidara geliriz tüm 
haksızlıkları , adaletsizlikleri bu diyardan def  ederiz diyorduk .Öyle bir gün geldi ; kardeşlerimiz 
iktidarda, bizden biri olan Dilipak , mahkeme kapılarındadır. Yargıç da. AK Parti kadın komisyonu 
başkanı gibi düşünürse belki bu yaştan sonra Dilipak, hapse girer. Veya evini satar . 

Suçu ne ? Fahişelere sahip çıkanları eleştirmiş. Hey hat ne günlere kaldık. 28 Şubat'ta, salonlarda 
kızlarımızın ağzını kapatarak salonda çıkaranlar, bizden değildirler diye teseli buluyorduk. Şimdi 
hayatım boyunca destek verdiğim, üyesi olduğum ; partinin kadın komisyonları TV 'ye çıkmış bu 
Müslüman milletin gözünün içine baka baka  Dilipak'ı mahkemeye verdim. diyor. Nereden nereye 
savrulduk.Kabul etmiyoruz. Davalarınızı geri çekin ; birileri bizi bir birimizle kavgaya tutuşturmak 
istiyor. AK Parti'nin içindeli AKP'liler buna alet oluyorlar. Bu ümmete ve bu iktidara zarar veriyorlar. 

AK Parti'nin içindeki akp'liler kimdir ? diye sorarsanız, derim ki:, Kim hizmet için değil, 
menfaat için oradaysa onlardır. 

Sayın Dilipak, ceza alır, hapse girerse en çok AK Parti'ye oy verenler üzülür. AK Parti iktidarına 
karşı olanlar sevinir." 

  
"ÖKÜZ ALTINDA BUZAĞI ARAMAK" 
Bir zamanlar bir memlekette lakabı ördek olan bir adam varmış. Bu adam arkadaşları ile bir çay 

bahçesinde otururken, o arkadaş gurubundan biri ,arkadaşlarına ,"Hele şu bulut'a bakın, kapkara bir 
bulut, o bulut'un içindeki yağmur yağsa her taraf  göl olur." der. Lakabı ördek olan,kişi  bulut'u dikkat 
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çeken arkadaşına saldırır. "Sen ne demek istiyorsun? Bu buluttaki , yağmur yağsa, her taraf göl olur 
,gölde ördekler yüzer. Beni kast ediyorsun."der. 

  
Bugün kim ne diyor ? Kimler üstüne alınıyor, 
Dilipak "fahişeler" derken kimleri kastettiği? Türkiye o yazıyı konuşuyor.. Gazeteci-yazar , 
Abdurrahman Dilipak'ın 27 Temmuz Pazartesi günü yayımlanan yazısında İstanbul Sözleşmesini 

destekleyenler'e fahişe' dediği iddia edildi. Ve sosyal medyada linç girişimi başlatıldı. Dilipak, yaptığı 
açıklamada söylediklerinin çarpıtıldığını vurguladı. Uzun yıllardır tartışma konusu olan ve Türkiye, 
gündeminden düşmeyen İstanbul Sözleşmesini eleştiren isimlerin başında gelen Abdurrahman Dilipak 
,kaleme aldığı ''AKP’nin papatyaları'' başlıklı makalesinde geçen 'fahişe' ifadesi üzerinden sosyal 
medyada linç edilmeye çalışıldı.  

  
DİLİPAK'IN AÇIKLAMASI ÇARPITILDI 
Dilipak'ın daha önce kaleme aldığı yazısında, ''AK Parti içindeki ,AKP’liler, FETÖ’nün zihniyet 

ikizi gibi davranıyorlar. Hem uluslararası fonlarla destekleniyorlar, hem de kamu fonlarını 
kullanıyorlar. Malum “Yeşil Sermaye” de bunlara sponsor olabiliyor. Koç kadar, Sabancı kadar, 
Eczacıbaşı kadar bizim “Yeşil sermaye” davasına sadakat gösterip, bu fahişelere ve onların türevlerine 
karşı seslerini yükseltebilecekler mi? Konfeksiyoncu, gıda zinciri, finans kuruluşu, ses ver .Türkiye! 
Ne bekliyorsunuz!'' ifadelerini kullanarak fuhşiyat'ı destekleyenler'e karşı sessiz kalındığı vurgusunda 
bulunmuştu. Bu açıklamasını ele alan linç çetesi, Dilipak'ın İstanbul Sözleşmesini 
destekleyenler'e 'fahişe' dediği algısı oluşturmaya çalıştı. 

Dilipak'ı  tanıyanlar, hiç böyle yüzeysel düşünmezler. Birileri ısrarla Dilipak'ı  gözden 
düşürmeye, bizim cenahı bir birine kırdırmaya  çalışıyor. 

Bizim cenahta bugüne kadar çok az fikir ve düşünce insanı yetişti. Çünkü  birileri sürekli 
engeliyordu. Mahkemeler ,karakollar, 

sürgünler bize yol olmuştu. Molla said-i Kürdi'nin bütün ömrü mahkemelerde, 
karakollarda, cezaevlerinde ve sürgünde geçti. Necip Fazıl Kısakürek'e Karakollar, 
mahkemeler ve cezaevleri mesken olmuştu..... gibi. Şimdi sıra  bizim cenahın yaşayan bir kaç fikir 

ve düşünce insanından biri olan ,Abdurrahman Dilipak'ta, AK Parti seçmeninin fikir dünyasının 
oluşmasında büyük katkısı olan bir dişünce ve fikir insanıdır. Dilipak'ı ,Önce AK Parti Genel Sekreteri 
Fatih Şahin, şimdi de, AK Parti  

Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, da 81 ilin AK Parti kadın komisyonları 
tarafından Dilipak'a dava açacaklarını duyurdular.  

Halk tabiriyle, AK Parti ,kendi kalesine gol atmaya hazırlanıyor. Bu gol atışı hiç akıl işi değil , 40-
50 yılda zor yetişen bir fikir ve düşünce insanını ,KASTIN, dışında bir anlam yükleyerek haraket 
etmenin çok akıllıca bir eylem olmadığını düşünüyorum. Kendi tarafının, fikir insanlarının eleştiri ve 
uyarılarını başkasının istediği gibi anlam yüklemek bize değil karşımızda duranların işine yarar. 

AK Parti karşıtları, adeta ,öküz altında buzağı ararcasına  ,Dilipak'ın anlatmak istediğinin tam tersi 
, başka anlam yükleyerek ortalığı karıştırmak  istiyorlar. 

   Yapılacak akıllıca, iş bu mahkeme sevdasından vazgeçmektir." 
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            EK:6 
 

 

R Ö P O R T A J  

AK Parti Kadın Kollarının Suç Duyurusunda Bulunduğu 

Dilipak İLKHA'ya Konuştu 
 
Nizamettin Aşkın / İSTANBUL /  12 Ağustos 2020  
İstanbul Sözleşmesi ile ilgili yazdığı köşe yazısından sonra AK Parti Kadın Kollarının 81 ilde 

hakkında suç duyurusunda bulunduğu Gazeteci Abdurrahman Dilipak, "AK Parti İçerisinde bazı 
AKP'liler tarafından kendisine iftira atıldığını" söyledi. 

Toplumu ifsat eden sözleşmelerden birisi olan İstanbul Sözleşmesi ile ilgili tartışmalar devam 
ederken yakın zamanda sözleşme hakkında bir köşe yazısı yazan ve yazısında kullandığı ifadeler 
sebebiyle AK Partili bazı kadınlar tarafından 81 ilde hakkında dava açılan Gazeteci Yazar 
Abdurrahman Dilipak, hakkında açılan davalara ilişkin İLKHA muhabirine değerlendirmelerde 
bulundu, yazısında neyi kast ettiğini açıkladı. 

 
"İnsan onuru için mücadele etmiş bir insana böyle bir isnat asla kabul edilemez" 
Şerefli bir insanın iffetli bir kadının namusuna dil uzatamayacağını vurgulayarak konuşmasına 

başlayan Dilipak, "Müslüman bir kişilikle yıllarca insana iffet, haysiyet, namus ve şeref konusunda 
konferanslar vermiş, insan onuru için mücadele etmiş bir insana böyle bir isnat asla kabul edilemez. 
İffetli bir kadına iffetsizlik isnadı İslam'da en büyük suçlardandır. Böyle bir suçlama olmadığı halde 
ömrünü bu davaya vakfetmiş bir insana böyle bir iftira isnadı da aynı derecede ağır bir suçtur." dedi. 

Söz konusu köşe yazısında çok net bir şekilde AK Parti içerisindeki "AKP'lilerden söz ettiğini" 
vurgulayan Dilipak, maksadının asla iffetli kadınlara iftira etmek olmadığını, asıl amacının LGBT gibi 
sapkın akımları eleştirmek olduğunu söyledi. 

 
"AK Partideki iffetli kadınlara iffetsizlik isnat edecek kadar alçak biri değilim" 
Dilipak, "Hepimizin nefsine oturup taht kuran bir şeytan var. O şeytan peygamberlerin evlerinden 

bile uzaklaşmadı. Hazreti İbrahim'e de geldiler. Hazreti Yakup'un evinde Hazreti Yusuf'u kuyuya 
attıran bir şeytan vardı. Hazreti Lut'un evindeki çocukların hepsi sapıtmıştı. Hazreti Nuh, kavminden 
ancak 40 kişiyi gemiye bindirmişti. AK parti herhalde şeytanın tatile çıktığı, günahkârların hiç 
olmadığı bir yer değildir. Ben AK Partideki iffetli kadınlara iffetsizlik isnat edecek kadar alçak biri 
değilim. Çok açık bir şekilde parti içerisindeki 'AKP'lilerden söz ediyorum. ANAP'ın dağılma sürecini 
hatırlatarak papatyalardan söz ediyorum. Bunların hepsi tasrih, daraltılmış bir alandır. Burada asıl 
suçlanan LGBT fitnesine İstanbul Sözleşmesi üzerinden çanak tutan holdinglere karşı bizim yeşil 
sermaye ne yapıyor, diye soruyorum. Yeşil sermayenin de bu AKP'lilere destek verdiğini, yeşil 
sermaye görüntüsü adı altında iktidar içerisinde kendilerine yer bulmak isteyen bir takım adamların 
varlığına da atıf yapıyorum. Neden MÜSİAD'dan ses çıkmıyor? Ben MÜSİAD'ın Yüksek İstişare 
Kurulu üyesiyim. Kendi aileme mi böyle bir iffetsizlik isnadı yapıyorum?" diye konuştu. 

 
"AK Parti içerisindeki AKP'lilerin" hakkında açtıkları davayı tüm Türkiye'de başlatmalarına tepki 

gösteren Dilipak, sol kesimden bile hiç kimsenin kendisine bu şekilde davranmadığını hatırlattı. 
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"Yanlış yolda olan bir insan bile çocuklarının lezbiyen, homoseksüel olmasını istemez" 
Söz konusu köşe yazısını yazmadan bir gün önce sapkınları kendi tabirleriyle zikretmemek için 

karar aldıklarını söyleyen Dilipak, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: 
 
Birileri bunu nasıl üstüne alabilir? Ben orada bu fa…e ve türevleri diyorum. Oraya LGBT yazsam 

ne olacaktı? İstanbul Sözleşmesi'ne göre onlar pozitif ayrımcılığa tabi bir azınlık olarak koruma 
altındadırlar. Arapçada el tabiri var. Doğrudan bilinen birini işaret etmek içindir. Ben burada 'bu' 
diyerek İstanbul Sözleşmesi'ndeki bala katılan zehirden söz ediyorum. İnsana işkenceden, kadına 
dayaktan, cinayetten söz etmiyorum. Onları bahane ederek LGBT'yi meşrulaştırmak isteyenlere 
söylüyorum! Evet, onları doğrudan kendilerine verdikleri ad olarak anmamak konusunda Müslüman 
arkadaşlar olarak siyasi olarak değil Müslüman bir tavırla reddedelim ve bunun yerine İslami 
kavramlar kullanalım diye karar verdik. Bu zinadır, fuhşiyattır, fahşadır. Kendi ifadelerinin yerine 
hangi kelimeyi yazalım diye daha karar vermeden ben bu yazıyı yazdım. Topbaş hoca (Osman Nuri 
Topbaş) bu konuda hassasiyet gösterdi. 'Kadına Şiddet konusunda İstanbul Sözleşmesi'ne destek 
veriyor musunuz diye soruyorlar' dedi. Böyle sorarsanız herkes destek verir. İnsanları dini, etnik, 
ideolojik, politik ya da cinsiyetine dayalı olarak suçlanıp cezalandırılmasını kabul eder misiniz, diye 
sorulsa hiç kimse kabul etmeyiz, demez. Veya siz gelininizin lezbiyen, damadınızın 
homoseksüel,  torununuzun biseksüellik olmasını ister misiniz, diye konsomatrislere (bar, gazino gibi 
eğlence yerlerinde müşterinin masasına çağrılabilen, müşteriyle birlikte yiyip içerek çalıştığı yere 
kazanç sağlayan kadın) de sorsanız kendini rencide edilmiş hisseder. Yanlış yolda olan bir insan bile 
bunu açıkça kabul etmek istemez. Kendi çocuğunda, kızında, damadında, gelininde bunu görmek 
istemez. 

 
"Benim şahsımda aslında birileri AK Parti içerisindeki AKP'liler tarafından linç edilmek 

isteniyor" 
Dilipak, "Birileri bir hileyle ortalığı ne hale getirdiler. Onur yürüyüşü diyerek 'utanma' diye pankart 

açıyorlar. Feministiz, fa…z, i...yiz diye sokağa dökülebiliyorlar. Bunlar kastetmek için bu fa…e ve 
türevleri kelimesini kullanıyorum beni linç etmeye kalkıyorlar, iftira ediyorlar. İnanmamaları 
gerekmez miydi? Bu ayette Hazreti Ayşe için sorulan bir sorudur. Bana niye sormadınız? Bana 
sormanıza gerek yok. Zaten bu tartışma troller üzerinde 3 gün sonra başlayınca ben Recep Tayyip 
Erdoğan'a mektup gönderdim. Arkasından medyadaki tetikçiler… Çok iyi oldu, kimin kim olduğunu 
öğrenmiş olduk. Benim şahsımda aslında birileri AK Parti içerisindeki AKP'liler tarafından linç 
edilmek isteniyor." şeklinde konuştu. 

 
"Gerçek ortaya çıktığında birilerinin yüzü kızaracak, özür dileyecekler" 
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'nın "Ömerler arıyoruz" sözüne atıfta bulunan 

Dilipak, "Hutbede Hazreti Ömer'i susturan kadına bir şey olmamıştı. Ben birilerini eleştirmeye 
kalkınca birden birileri ayağa kalktı. Hani Recep Tayyip Erdoğan 'iffetsizliğe, ahlaksızlığa, şerefsizliğe 
karşı sonuna kadar direneceğiz, herkesi de bu yolda direnmeye çağırıyorum' diyordu. Davetine icabet 
ettim diye senin kapında bekleyenler neden suratıma tükürüyor? Bunun cevabını birilerinin vermesi 
gerekir. Benim için suç duyurusunda bulunanların isimlerine, yaş ortalamalarına baktığınızda büyük 
çoğunluğu kızım yaşında insanlar. Şimdi bana bunu yapıyorlar. Beni üzen bu! Benim kimseye özür 
borcum yok. Özür dilemesi gerekenler onlar. Bir yandan kendi kardeşlerimin bu haline üzülüyorum 
bir yandan da AK parti gibi koskoca bir parti bu duruma nasıl geldi diye düşünüyorum. Evet, 
bekliyorum! Bu suç duyurularını geri çekecekler. Çünkü gerçek ortaya çıktığında birilerinin yüzü 
kızaracak, özür dileyecekler." (İLKHA) 

https://ilkha.com/roportaj/ak-parti-kadin-kollarinin-suc-duyurusunda-bulundugu-dilipak-ilkha-ya-
konustu-134097 
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EK:7 
 
 
AÇIK MEKTUP 
A.Dilipak 
Sayın Recep Tayyib Erdoğan, 
Öncelikle son tartışmalar ışığında yaşananlardan dolayı üzgün olduğumu ifade etmek isterim. 

Zaman zaman yaptığım çıkışların, eleştirilerimin bazı kimseleri rahatsız ettiğinin farkındayım.  
Dünya, bölge, ülkemizin gündemi içinde benim, mevcut uygulamalara karşı aykırı kabul edilecek 

bir çok görüşüm var ve bunların hayata geçirilmesi konusunda aktif sorumluluk üslenen bir eylem 
adamıyım. Bu hep böyle oldu. Fikirlerimin rahatsiz ettiği kesimlerden tepkiler de aliyordum ancak 
açıkçası böylesine büyük, organize ve topyekün bir tepki ile karşı karşıya kalacağımı düşünmemiştim. 

Sözkonusu yazıma kasdetmediğim bir mana yüklenerek AK Parti içinden bir tepki aldım. Ve sizin 
son konuşmanızla bu konu ülke gündemine oturdu.  

Tartışma, yazım yayınlandıktan 3 gün sonra bir “işaret fişeği” ile başladı, akşam üzeri troller 
harekete geçti. Ardından Genel Sekreter ve Kadın Kollarının açıklaması ile işler bu noktaya geldi. 

Bu arada özel kaleminiz aracılığı ile size olayla ilgili yazil bilgi notu gönderdim, yazıdaki maksadım 
ve eleştirimin hedefinde kim olduğunu açıkladım. Size ulaştı mı bilmiyorum. Hiçbir geri dönüş olmadı. 
Aradaki dostluk, 50 yillik mucadele ve dava arkadaşlığının hatırına en azindan bir geri dönüş 
beklerdim.  

Benim kastım belli. Başkaları bu ifadeleri zorlama bir yorumla amacından saptırarak, bu ifadeler 
üzerinden şahşıma iftira ettiler. Ve Media’daki bir takım isimler bu yanlış yorumu, benim açıklama ve 
ifadelerimi dikkate almaksizin hemen sahiplendiler. Topyekun bir karalama linç kampanyasına maruz 
kaldım 

Kastımı Akit Tv, “Derin Gerçekler”de net bir şekilde ifade ettim. İlka Haber’in videosu, benim 
Youtube sayfamda duruyor. Yeni Akit internet sitesinde, Habervakti internet sitesinde BNC haber 
sitesinde konu ile alakalı röportajlarım var. Ama tüm bu açıklamalarıma rağmen sosyal media’da 
saldırılar devam etti. Troller tarafından, Anama, bacıma, karıma, kızıma küfürler edildi. Değişik 
kesimlerden insanlar yangına körükle gidercesine saldırıya geçtiler. 

81 ilde dava açma kimin fikridir, bu nasıl bir şey bilmiyorum. Bunu hukukla, adaletle açıklamak 
mümkün değil. Böyle bir uygulama daha önce kime yapıldı ki, bana bunu reva görüyorlar. Bu fikri 
örgütleyen organize edenler kimlerdir ve bununla neyi amaçlamaktadırlar? 

Yazımda yoğun eleştiri ve saldırılara uğramama sebeb olan ifade 3 kelimeden oluşuyor. Kastım çok 
açık ve net: LGBT+. Bu ifade yerine “Fahişe ve onların türevleri” ifadesini kullandım. Yazının bir bütün 
olarak anlaşılması gerek. Yarım asırdır hergün yazıyor, basina beyanet veriyor seminer ve 
konferanslara katiliyorum. Bugun beni taniyan çizgimi bilen insanlar kimseye küfür, hakaret 
etmeyeceğimi, iftira atmayacağımı bilir. Konu ile ilgili açıklamalarım ve bu güne kadar sergilediğim 
duruş gözardı edilerek ve ifadelerim çarpıtılarak bugün böyle bir linçe tabi tutuluyorum. Ben 28 şubat 
dahil bize bir çok zülmü reva gören o günkü muarızlarıma bile hakaret etmemişken, bugun boyle bir 
ithama mutahap olmak hem düşündürücü hem de üzücü olmuştur. Elhamdülillah benim dostlarım,  
İnsanlık davası uğruna mücadelemde beni tanıyan insanlar, beni anladılar.  

Lutfen son iki videomu izleyin ve lütfen bu noktaya nasıl gelindi bir araştırın. O zaman bu fitne 
ateşini körükleyenler kimler bunu görmek zor değil. Bu olay sadece bana değil, size ve sizin şahsınızda 
AK Parti’ye kurulan bir komplodur. 

Ben düşmanımın bile hakkını savunmayı kendime şiar edinen biriyim elhamdülillah. Bir topluluğa 
düşmanlığım bile beni onlar hakkında adaletsizliğe sevketmemeli. Bir kadına iffetsizlik isnadının 
İslam’daki hükmünü bilirim ve haddi aşmaktan Allaha sığınırım. Bu konudaki hassasiyetimi ve dilime 
hakimiyetimi beni tanıyan herkes bilir! Keşke birileri de iftiranın hükmünü bilse ve ona göre davransa. 
Tekrar ediyorum yazımdaki “Fahişe ve onlarin türevleri” ifadesi LGBT yerine kullandı. Onları 
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destekleyen İstanbul sözleşmesine sahip çıkan kişiler AK Parti içindeki AKP’liler ve ANAP’ı dağılmaya 
götürülen “Papatyalar”a gönderme yaparak, AK Partililer korunmaya, geçmişte yaşanan bir olaydan 
ders almaya çağırıldı. Koç, Sabancı, Eczacıbaşı bunlara destek verirken bizim, onların deyimi ile “Yeşil 
Sermaye” ne yapıyor sorusu soruldu. 

Siz Ömerleri çağırmıştınız, ben Ömer gibi davranmaya çalıştım, beni dava edenler bana Ömer’in 
davrandığı gibi davranmadılar. Siz LGBT’liler hakkında benden daha ağır ithamlarda bulundunuz, ben 
LGBT yerine o kelimeyi kullandığım için sizin teşkilatınızdaki bazı kimseler tarafından hakaret ve 
iftaray uğradım ve alnıma bir kez daha, Gazetemize açılan 312 General davasını hatırlatan biçimde 
81 kez “Sanık” etiketi yapıştırıldı. 

Peki ben “Fahişe ve  onların Türevleri” yerine “Fuhşiyatı destekleyenleri himaye eden 
sözleşmeler” desem, ya da doğrudan LGBT yazsam ne olacaktı. Bu kutsal metinlerde Fahşa, Fuhuş, 
Fahişe Fuhşiyat şeklinde tanımlanan kelime yerine LGBT yazınca, sözleşmeye göre, “Dezavantajlı 
grub” olarak tanımlanan “Pozitif ayırımcılığa tabi” bir topluluktan söz etmiş olmayacak mı idim. Buna 
o zaman kim itiraz edebilirdi. Kastım apaçık ortada iken, beni bu şekilde suçlayanlar o zaman bu 
çerçevede nerede durmuş oluyorlar. Lutfen bunu arkadaşlarınızla tekrar konuşun. Bu suç duyurularını 
geri çeksinler. Bu tartışmanın kimseye faydası yok. 

Dost bazan acı söyler. Bir arkadaşımız, Eba Müslim Horasani’nin başına gelenler üzerinden 
yorumlamaya çalışmış yaşananları. Hz. Ömer der ki, Eğer bir kişi, ben hata yaparsam ve bana hakikatı 
söyleyip, yanlışımı düzeltmeyecekse benden uzak dursun, çünki onda hayır yoktur demektir. Ve eğer 
o kişi görevini yapar ve beni uyarır, fakat ben uyarıyı dikkate almazsam, o kişi benden uzak dursun, 
çünkü bende hayır yoktur. Ben böyle bir dost arıyorum ve böyle bir dost olmaya çalışıyorum. 
Aradığımız Ömer’lerin kişiliği böyle bir kişilikti çünkü! O Allah’ın rızasının tecellisi olmayı dileyen biri 
idi ve Allah’ın yardımının kendine ulaşmasını engelleyen kişi, söz ve işlerden uzaklaşıyordu. Çünkü 
sonuçta, kuyudaki Yusuf’u Mısır’a sultan eden  Allah’ın zorlaştırdığından daha zor ve 
kolaylaştırdığından daha kolay bir iş yoktur! 

“Milli İrade” yurttaşın iradesidir. Siyaset bir vekalet müessesesidir. Millet siyasetçinin veli-i 
nimetidir. Millet ise, inancı, tarihi, geleneği ile, aile içinde, fıtrat üzere, ruhen, ahlaken, aklen tekamül 
ederek “kişilik” kazanan “şahıs”lardan oluşur. Ben bu “bireyleşme”ye karşı, istişare, şura, hakemlik, 
nasihatla nefsinin heva ve heveslerine karşı insani bir uyanış için mücadele ederken, birileri, sözlerimi 
çarpıtarak bu işi bu noktaya getirdi. 

Eğer dava açılacaksa, açılır. Ancak bir gazeteciye bu şekilde açılan bir dava ülkemizde basın 
hürriyeti ve hukuk açısından herhalde çok da olumlu bir görüntü oluşturmayacaktır. 

Ne gam! Nasıl olsa herşeyi gören, duyan, aklımızdan ve kalbimizden  geçirdiklerimizi bilen kapalı 
kapılar arkasında konuştuklarımız kendine sır olmayan, hüküm sahibi ve herşeyin hesabını elbet bir 
gün mutlaka soracak olan bir Allah var! Hüküm Allah’ındır. Amenna ve saddakna! 

İman ettim ki, bu dünyada yaptığımız ve yapmamız gerekirken yapmadığımız, söylediğimiz ve 
söylememiz gerekirken söylemediğimiz herşeyden hesaba çekileceğiz ve bu dünyada bu işlerin 
sonunda ya kendi cennetimize kendi sırtımızda tuğla, ya da kendi cehennemimize sırtımızda odun 
taşıyacağız. 

Tek bir gerçek var: İmtihan oluyoruz. Bize hayır gibi gelen şeylerde şer, şer gibi gelen şeylerde Allah 
hayır murat etmiş olabilir. İbrahim Hakkı hazretlerinin dediği gibi “Hak şerleri hayreyler, sen sanma ki 
gayreler, görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Selam ve dua ile. 
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EK:8 
 

LGBT’NİN “TÜREVLERİ”NİN FUHŞİYETİ DESTEKLEYEN 
“ONUR YÜRÜYÜŞÜ”(!?)NDE TAŞIDKLARI,  

ELEŞTİRİYE KONU, PANKARTLARI 
“Edepsiz ifadeler için özür dileyerek” 
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“Şaban’la Recep’in aşkına Ramazan engel olamaz” pankartı için açılan dava sonuçlandı. Yargılanan homofobi ve transfobi karşıtları beraat etti. 
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"DEVLET KADINLARDAN KORKSUN" DİYE YAZIYOR, ARKADAKİ AFİŞTE. Devleti 

korkutarak ne yaptıklarını sanıyorlar. Devlet düşmanı mı bunlar. Devlet; Ülke, millet ve nizamdır. O 
sözleşme de devletin imzası ile ayakta! 

T24 @t24comtr Kadınlar, sosyal medyada İstanbul Sözleşmesi'nin maddelerini okuyacak 
https://t24.com.tr/haber/kadinlar-sosyal-medyada-istanbul-sozlesmesi-nin-maddelerini-
okuyor,895666… 

  
ÖS 1:52 · 9 Ağu 2020·Twitter Web App 
Kuir Tim @KuirTim 
İSTANBUL SÖZLEŞMENİN HİÇBİR MADDESİNDEN VAZGEÇMİYORUZ! 4. maddedeki "cinsel 

yönelim" ve "toplumsal cinsiyet kimliği" ifadelerine şerh konamaz. İstanbul Sözleşmesi hepimizi 
nefret suçlarından korur. #LGBTlerYokSayılamaz 

Abdurrahman Dilipak @aDilipak 
"DEVLET KADINLARDAN KORKSUN" DİYE YAZIYOR, ARKADAKİ AFİŞTE.  
Devleti korkutarak ne yaptıklarını sanıyorlar. Devlet düşmanı mı bunlar. Devlet; Ülke, millet ve 

nizamdır. O sözleşme de devletin imzası ile ayakta! 
T24 @t24comtr 
Kadınlar, sosyal medyada İstanbul Sözleşmesi'nin maddelerini okuyacak 

https://t24.com.tr/haber/kadinlar-sosyal-medyada-istanbul-sozlesmesi-nin-maddelerini- 
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EK:9 
TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİNDEN İHRAÇ KARARI 
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EK:10  
 

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ KONUSUNUN GÜNCEL BİR TARTIŞMA KONUSU 
OLMASI VE TARTIŞMANIN FARKLI BİR BOYUTTA,  

YİNE FARKLI BİR DAVAYA KONU EDİLMESİ HAKKINDA 
 
İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA  
 
 

KONU   :Suç duyurusu  
SUÇLAR  :TCK216,218,122,125,267,115,45,299  
ŞÜPHELİLER  :Aylin Nazlıaka CHP kadın kolları genel başkanı ve tüm illerin 

CHP kadın kolları başkanları,  
Prof. Dr. Aşkın ASAN, Av. Kezban Hatemi ve inceleme - 
araştırmayla bulunacak diğer şüpheliler  

OLAY TARİHİ :12 Agustos 2020 , 26 AĞUSTOS 2019 VE HALEN 
MÜŞTEKİ  :Adem ÇEVİK. TC. NO.12409824156 Tel:05327036115  

ailehaklari@gmail.com  
Merter mete sk.19/4 güngören/ist. AdaletPlatformu.org  
ve TurkiyeAileMeclisi.org Başkanı  

DELİLER  :Tüm hukuki yasal deliller, tv, ajans medya haberleri. RTÜK 
kayıtları, 
https://www.facebook.com/herkesicinCHP/videos/29425845501
4545/?v=294258455014545 
https://www.haberturk.com/tv/programlar/video/turkiyenin-
nabzi-26-agustos-2019-istanbul-sozlesmesine-kim- neden-karsi-
cikiyor/652484 ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği maskesiyle 
EŞCİNSELLEŞTİRME OPERASYONU kitabımız #önceAile, 
Türkiye Aile Meclisi Yayınları 2019  

 
ÖZET  : CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka: 12 Ağustos 

 2020 Ankaradaki CHP Toplantısında “İstanbul Sözleşmesi’nden; 
eşine, sevgilisine ya da hiç tanımadığı bir kadına şiddet 
uygulayan, katleden, tacizci, tecavüzcü erkekler rahatsız.”  

 
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka: “İstanbul Sözleşmesi’nden; eşine, sevgilisine 

ya da hiç tanımadığı bir kadına şiddet uygulayan, katleden, tacizci, tecavüzcü erkekler rahatsız.”  
 
Aşkın ASAN: “İstanbul Sözleşmesine karşı gelenler FETÖ örgütüne bağlı. Twitlerini 

Panamada'dan atıyorlar.  
 
Av.Kezban Hatemi: “ dünyayı erkekler mahvediyor savaşları çıkaranlar erkekler öldürenler 

erkekler..”  
 
İZAH: istanbul Sözleşmesi Feminizm ve LGBTİQ+ (Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Transeksüel, 

intersex, Quer, pedofoli,zeofoli, nekrefoli, ensest) sapık düşüncelerinin ideolojik 
kavramsallaştırmalarıyla yapılandırılmış bir dayatma metindir. İstanbul Sözleşmesi’nin ideolojik bir 
metin olarak, ilk insandan bu yana aşina olduğumuz ‘’insan’’ kavramını yok edip, insanı ifsat etme 
projesi olan bu metin, insanların kadın ya da erkek oluşlarını, şiddetin ve tüm kötülüklerin kaynağı 
olarak göstermektedir. Cinsel kimliğin doğuştan gelen bir özellik olmayıp, içinde yaşanılan kültürün 
ve sosyal çevrenin dayatmalarıyla şekillendiği varsayımına dayanarak, her çocuğun ve gencin cinsel 
tercihini yapabilme özgürlüğünü savunan Sözleşme, “toplumsal cinsiyet eşitliği” maskesiyle ailesiz 
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ahlaksız cinsiyetsiz eşcinsel bir toplum hedeflemektedir. Cinsel tercihi insan hakkı olarak görmemizi 
dayatmaktadır. Eşcinselliği teşvik edilmesi tüm insanlığa karşı bir suç aynı zamanda milli 
güvenliğimizi tehdit etmektedir. Dünyada bu ifsat hareketlerine karşı; antigender ve önceaile 
hareketleri öncülüğünde her dinden insan ailesine insanlığa sahip çıkmaktadır.  

 
Aileyi ifsat projelerine sadece geçen yıl ankaradaki feminist terörö örgütlerine amerikadan 22 

milyon dolar Avrupa Yatırım Kalkınma Bankası EBRD Türkiye'ye 11 milyar euro aktarmış KOÇ 
grubu ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin ve AB fonları bu ifsat hareketlerine 
ayrılmıştır Anayasanın 41. Maddesi amir hükmünce, insanlığım inancım gereği Lut kavminin 
sapıklarıyız, Fahişeyiz diyenlerin kötülüklerini engel olmak imani insani vicdani sorumluluğum 
sebebiyle cinnet ve cinayetleri artıran istanbul sözleşmesine tıpkı “toplumun temeli ailemizin 
dinamitlenmesine izin vermeyiz, istanbul sözleşmesi nass değildir diye 14 Temmuz2020'de talimat 
veren Cumhurun reisi Tayyib Erdoğan, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu, KDK Balkanı Şeref Malkoç gibi ben de öncaile diyerek dini kökünden kazıma projesi istanbul 
ifsat sözleşmesine karşı geliyorum.  

 
NETİCEİ TALEP :Yukarıda arz ve izah edilen ve resen tesbit 

olunacak sair nedenlerle şikayetciyim. Şüphelilerin; TCK'nın halkı kin 
ve düşmanlığa tahrik etme suçunu düzenleyen 216. maddesi, İFTİRA 
suçunu içeren 267. maddesi, hakaret suçu TCK125, nefret suçu TCK122, 
suçların basın yoluıyla işlenmesi TCK218, inanç düşünce hürriyetini 
engelleme TCK115, birden fazla kişiye karşı işlenen suçlar TCK43, 
birlikte işlenen suçlar, İnsanlığa Karşı işlenen suçlar TCK 77. maddeden 
, Cumhurbaşkanına hakaret suçu TCK299'den işlemler yapılmasını 
dilerim. Yukarıdaki iddialardan dolayı ilgililere Türk Ceza Kanununun 
ilgili maddelerinin uygulanması kamu davası açılmasını ve tüm medyada 
çıkan bu iddialarla ilgili re'sen idari veya hukuki kamu davası veya 
soruşturma açmayanlardan da şikayetciyim.Şüphelilerden Her Türkiye 
vatandaşı gibi bende bizzat manevi maddi zarar gördüm.  

 
 
Adem ÇEVİK  
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EK:11 
 

YAZAR A. BÖHÜRLER’İN  GÜNLER SONRA TARTIŞMAYI BAŞLATAN  
İLK SOSYAL MEDİA MESAJININ ARDINDAN YAZDIĞI YAZIYA CEVAP OLARAK,  

GAZETENİN YÖNETİME GÖNDERDİĞİM TAVZİH YAZISI: 
 
Sayın Ahmet Albayrak 
Yeni Şafak Gazetesi 
İstanbul 
                                                                                                                                              03.08.2020 
  
İlk çıktığı dönemde “başyazarlığı”nı yaptığım gazetenizde, 1.8.2020 tarihinde Ayşe 

Böhürler tarafından “Müslümanca Duruş Neyi Gerektirir?” başlığı ile bir yazı kaleme alındı. Burada 
adımdan söz edilerek Türkiye’nin gündemine oturtulan konu ile ilgili bilgi ve değerlendirmelerde, bazı 
eksiklikler, yanlışlıklar bulunmaktadır. Bazı, yangına körükle gitme gayretindeki kötü niyetli kişilerce, 
bu yazı kaynak gösterilerek iftira nitelikli yayınlar yapılmaktadır. Bu sebeble aşağıdaki Tavzihin 
gazetenizin aynı köşesinde ve internet sayfasında yayınlanmasını rica eder, saygılar sunarım. 

  
 
 
 
 
 
Abdurrahman Dilipak 
  
 
 
 
TAVZİH 
1.8.2020 tarihinde Ayşe Böhürler tarafından “Müslümanca Duruş Neyi Gerektirir?” başlığı ile 

yayınlanan yazıdaki bazı eksik ve yanlış bilgiler sebebi ile bu düzeltmeyi gönderme gereği doğmuştur. 
“Yaklaşık 200 yıldır uluslararası kavramları sözleşmeleri yapan bir ülkeyiz, tek sorun bu mudur?” 

Diye başlayan “kadar pek çok kelime Batı toplumunun kendi kültürel kodlarıyla şekillenir. Dünyanın 
paylaştığı ortak bir kelimeye dönüşür. “Toplumsal Cinsiyet’’kavramı da “ötekileştirme’’ gibi, “insan 
hakları’’ gibi, “ayrımcılık” gibi bir kavramdır” deniyor. Bunları nasıl anlamamız gerektiği konusunda 
BM insan hakları Komiserliğinin Uluslararası kavram ve kurumları tanımlayan kataloğundaki tanımlar 
görmezden geliniyor. Ya da “GREVIO’nun denetim ve yaptırım” yetkisi çerçevesinde  raporlar ve 
gölge raporlardaki yönlendirmeler görmezden geliniyor. 

Batıdaki gelenek ve İslam toplumundaki gelenek aynı olmayabilir. İslamın ilk dönemindeki  cahiliye 
döneminde gelen bir vahşet örneğini gösterip, batıdan gelen bu düzenlemeyi çözüm olarak sunmak 
mantıklı bir önerme olamaz. Bu kaş yapalım derken göz çıkartmak anlamına gelir. Doğru bir tesbit 
yanlış bir çözüm önerisi ile meşru bir gayeye hizmet etmeyebilir.  

“Toplumsal Cinsiyet’’ kavramı da “ötekileştirme’’ gibi, “insan hakları’’ gibi, “ayrımcılık” gibi bir 
kavramdır.” Doğru bir tesbit değil, önermesini bu değer yargısı üzerine kuruyor ama bu kavramlara 
dayanılarak yapılan uygulamalar bu kadar masum değil. Sözleşmedeki bazı kavramların nasıl 
anlaşılması gerektiği konusunu anlamak 
için https://www.ohchr.org/Documents/Publications/BornFreeAndEqual_Turkish ’a bakmak 
gerekir. Bunun başka örnekleri de vardır. GRAVIO’ya “denetim” ve “yaptırım” yetkisine sahip 
raporlarına bakmak gerekir. 
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“İstanbul Sözleşmesi’ni destekleyen, AK Partili kadınlara özellikle STK temsilcilerine ağır ötesi 
hakaret dolu bir yazı yazan Dilipak” sözü gerçeği yansıtmıyor. Bunu defalarca açıkladım. LGBT+ 
yerine, dini metinlerde, 10 Emir’de de ifadesini bulan, Lut kavminin helakına sebeb olan ilişkiye 
gönderme yaparak  “Fahişe ve türevleri” dedim. Eskiden ve bugün insan hakları konusunda hala 
yazıyor ve konuşuyorum. Hiçbir zaman Fahişe ve Türevlerinin çirkin işlerine destek vermedim. Böyle 
bir şeyden Allaha sığınırım.. Yazarın iddia ettiği gibi iftira etmiyorum. Bu yönde bir  iftiraya 
uğruyorum.. AK Parti içindeki AKP’lileri, ANAP’ın Papatyalarına benzetiyorum. Ayıplanması 
gerekenler ve utanması gerekenler, “UTANMA!” mottosu ile sokağa dökülen Utanmazlara arka 
çıkanlardır. Söyleyeceğini söyledikten sonra (Dilipak bunu kastetmediğini söylüyor) diyerek kendini 
aklamış olmuyor. 

Ortada somut bir değişim talebi var. O da kavram ve kurumları ile bu, İstanbul Sözleşmesi, CEDAW 
ve Lanzarote sözleşmelerinin kaldırılması gerek..  Bu insanların aynı zamanda Demokratik hakkıdır. 
Kişiler yönetim icraatlarını eleştirebilir ve taleplerinin karşılanması konusunda siyasi baskı da 
yapabilirler. 

“İstanbul Sözleşmesi’ne karşı çıkan yazar 27 Kasım 2019’da övüyor, 4 Aralık 2019’da ortada 
yazıyor, 29 Temmuz 2020’de ise önceki fikirlerinin tam tersi bir yazı kaleme alıyor”  denmektedir. 

Sanırım bu yazar, ne sözleşmeyi, ne onun eklerini ne de benim yazdıklarımı okuma zahmetine 
katlanmamış ve bilgi sahibi olmadan kanaat beyan ediyor. İşte benim o tarihlerde Yeni Akit 
gazetesinde çıkan yazılarım: (Karar sizin, çünkü o yazıların hiç biri bu konu ile ilgili değil) 

Yeni Akit Gazetesi 23 Kasım 2019 Abdurrahman Dilipak "İnsanlık öldükten sonra" 
Yeni Akit Gazetesi 27 Kasım 2019 Abdurrahman Dilipak “CHP Nereye”  
Yeni Akit Gazetesi 29 Kasım 2019 Abdurrahman Dilipak “Siyasetin Cinsiyeti” 
Yeni Akit Gazetesi 04 Aralık 2019 Abdurrahman Dilipak “Darul Acaib” 
   Yeni Akit Gazetesi 29 Temuz 2020 Abdurrahman Dilipak “Bu defa Akıncı’dan kalkmayacaklar!” 
Not: Böhürler’in yazısını adres göstererek sosyal mediada, hakkımda 23 Kasım ve 4 Aralık tarihli 

yazılara da gönderme yaparak, konuyla ilişkilendirildiği için buraya alıntılanmış olup, bu yazılar 
arama motorlarından indirilip okunabilir. 
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EK:12 

LGBT sapkınlığına destek veren marka ve kurumlar 

Türkiye piyasasında etkin kullanım ve dağıtım ağına sahip yerli ve yabancı bir çok marka 
LGBTyi destekleyen paylaşımda bulundu. Bu sapkınlığa CHP ve HDP milletvekilleri ve CHP'li 
belediyeler de destek çıktı.  

 29.06.2020 

 
Yerli ve yabancı sektör temsilcileri arasında gıdadan teknolojiye, giyim sektöründen dayanıklı ev ürünlerine 

ve sağlık alanına uzanan bir çok firma LGBT sapkınlığına destek verdi. 
Uzmanların cinsel sapkınlık olarak nitelendirdiği (Lezbiyen, gay, biseksüel ve transseksüel) 

eğilimleri normalleştirme ve yaygınlaştırma amaçlı yürütülen uluslararası kampanyaya destek veren yerli ve 
yabancı markalardan bazıları: 

Puma - Nutella - Çiçek Sepeti - Doritos - Adidas - English Home - Godiva - Loreal - Zara - Damat - 
Nivea - P & B - Bosch - H M - US Polo - Unilever - Siemens - Gitti Gidiyor - Hepsi Burada - Pantene - 
İKEA - İz İletişim - Sel Yayıncılık -  İletişim Yayınları -  Ayrıntı Yayınevi - Can Yayınları - Decathlon. 

Sosyal medyada vatandaşlar, "#LGBTFaaliyetleriDurdurulsun" etiketi altında birleşerek toplum yapısını 
hedef alan sapkınlık karşısında harekete geçerken, CHP ve HDP bu sapkınlığa sahip çıktı. 

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu; LGBT Hareketi'ne destek verdi. Tanrıkulu, sosyal paylaşım 
sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada; "Nefret dilinden uzak, sevginin, aşkın konuşulduğu bir hafta 
olsun. #LoveIsLove #Pride202 #OnurHaftası" ifadelerini kullandı. 

   

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu'da sosyal medya hesabı Twitter üzerinden sapkın zihniyete 
destek çıktı. CHP Ankara, Ataşehir, Üsküdar Gençlik Kolları, Eşcinsel sapkınlık projesi olan LGBTİ ile ilgili 
sosyal medya hesaplarından destek açıklamaları yaptı. 

 



 43 

EK:13 

 
Derdi kadın değil! İşte Koç Holding'in  
'İstanbul Sözleşmesi' dayatmasının nedeni 
Cinsiyetsizlik propagandası yapan, ahlaksız projelere destek veren, çocuk kitaplarına bile 

sapkınlığı işleyen ve aile yapısı ile gelecek nesillerin altına dinamit döşeyen Koç'u, Akit haberleriyle 
daha önce birçok kez deşifre etti. 

2020-07-26  

 
 yeniakit.com.tr  
Küreselcilerin Türkiye'deki taşeronluğunu yürüten Koç Holdingyayımladığı ültimatom gibi bir 

açıklamayla İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıktı. Cinsiyetsizlik propagandası yapan, ahlaksız projelere destek 
veren, çocuk kitaplarına bile sapkınlığı işleyen ve aile yapısı ile gelecek nesillerin altına dinamit döşeyen Koç'a 
sosyal medyadan büyük bir tepki geldi. Öte yandan Koç'un bu açıklaması Akit'in deşifre ettiği haberleri akıllara 
getirdi. İşte Akit'in Koç'u deşifre ettiği o haberleri: 

Ahlâksız projenin ortağı Koç çıktı 
Gençlerin zihinlerini bulandıracak, çocukların kadın erkek algısını yerle bir edecek sapkın fitnenin 

“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” (TCE) kılıfı altına gizlendiği projenin arkasından Koç Holding çıktı. 
Okullarda UNICEF ve İngiliz menşeili British Council ile iş dünyası ve toplumsal hayatta BM Nüfus Fonu ve 
İsveç’le birlikte Türkiye’ye aşılanmak istenen TCE sapkınlığında ortaklık görevinin Koç Grubu’na verildiği 
belirlendi. TCE’yi toplumun tamamına yayabilmek için medyayı silah olarak kullanmaya çalışan Koç’un, 
2017’den bu yana yürütülen faaliyetlerde pazarlama, iletişim uzmanı, reklam ajansı ve sosyal medya mecralarını 
seferber ettiği öğrenildi. Koç’un TCE raporlarında ise bu kavramın cinsiyet değişikliği anlamına geldiğinin net 
olarak vurgulandığı tespit edildi. 

Sapkınlığa kamufle 
Kamuoyunun tepkisini çeken Toplumsal Cinsiyet Eşitliği uygulamaları “cinsiyetsiz toplum oluşturma 

amaçlı sinsi plan” olarak değerlendiriliyor. Kadın-erkek eşitliği kılıfı altında 2015’te BM tarafından icat 
edilen TCE zırvası, eşcinselliğin kamufle edilmiş hali olarak özellikle çocukların ve gençlerin beyinlerini 
yıkama aracı olarak kullanılıyor. Kamu kurumlarına kadar sirayet eden bu sapkın uygulama, 2014-2016 yılları 
arasında British Council öncülüğünde Milli Eğitim Bakanlığı’nda da uygulanmıştı. Bakan Ziya 
Selçuk döneminde rafa kaldırılması için düğmeye basılan uygulamanın, toplumsalda ve iş dünyasında 
yaygınlaştırılabilmesi için ise Koç’un “ortak” yapıldığı kaydedildi. 

Projenin ortağı Koç 
Koç Holding’in “İletişimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” adıyla 2017’de Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu 

(UNFPA) ve İsveç TCE Ana Akımlaştırma Komitesi (JämStöd) ile anlaşma yaparak ortak faaliyette bulunma 
kararı aldığı belirlendi. “Cinsiyet Eşitliği Atölyeleri” olarak adlandırılan projeyi geniş kitlelere ulaştırmak için 
adeta seferberlik başlatıldığı bildirildi. Koç’un TCE Atölyeleri için bugüne kadar 100’ün üzerinde pazarlama 
ve iletişim uzmanını sahaya sürdüğü öğrenildi. TCE fitnesini yaygınlaştırabilmek ve toplumun tamamına 
yayabilmek için medyanın silah olarak kullanıldığı proje kapsamında 30’u aşkın reklam, PR ve sosyal medya 
ajansının çalışma yürüttüğü aktarıldı. 

Kadınlar evin dışına 
Koç’un gençlerin zihinlerini bulandıracak, çocukların kadın erkek algısını yerle bir edecek TCE projesinde 

mücadele edilmesi amaçlanan unsurlar şöyle sıralanıyor: “Kadınların evin içinde, erkeklerin evin dışında 
konumlandırılması.”, “Yemek, bulaşık, temizlik işlerinin kadınlara; para kazanma ve iş hayatı sorumluluğunun 
erkeklere atfedilmesi.”, “Erkeğin yemek masasında başta oturması, kadının yanda kalması. Devlet adamı, 
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insanoğlu, bilim adamı, işadamı, adam gibi adam, hanım evladı, sözünün eri, adam akıllı, kız gibi davranmak, 
kız başına, eksik etek gibi ifadeler.” “’Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır’ şeklindeki atasözleri.” 

Gaye cinsiyet değişikliği! 
Gençleri eşcinsellik ve kimlik bunalımına itecek sapkınlık kokan TCE projesinin baş yürütücülerinden Koç 

Holding’in bu kapsamda “İletişimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Rehberi” isimli bir rapor hazırladığı öğrenildi. 
TCE fitnesindeki ana gayenin açığa çıkarıldığı İletişimde TCE Kılavuzu rehberinde, aleni olarak cinsiyet 
değiştirilmesinden bahsediliyor. Raporda “Biyolojik cinsiyet doğuştan gelen biyolojik özelliklerdir. Toplumsal 
Cinsiyet ise değiştirilebilir” deniliyor. 

Sözde cinsiyet rollerinin işlendiği raporun 9’uncu sayfasında “Biyolojik Cinsiyet” ve “Toplumsal Cinsiyet” 
tanımları yer alıyor. Biyolojik Cinsiyet başlığı altında “Doğuştan gelen biyolojik ve fizyolojik özelliklerdir, 
öğrenilmez, bireylerin hangi genetik yapıyla dünyaya geldiğini tanımlayan kavramdır, evrenseldir” maddeleri 
yer alıyor. Toplumsal Cinsiyet’in ne demek olduğu ise şu maddelerle sıralanıyor: “Doğuştan gelmez, öğrenilir. 
Temelleri biyolojik farklara dayanmaz. Çocuklukta öğrenilmeye başlanır. En önemlisi, değiştirilebilir.” 

Koç, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği zırvasını spora taşıyor! Bu iş delikanlı Fenerlileri bozar 
BM ve UNICEF’in Siyonist küresel projesi olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi’ni bütün şirketlerinde 

uygulamaya koyan Koç Grubu, şimdi de yönetiminde olduğu Fenerbahçe Kulübü’nde uygulama soktu. 
Fenerbahçe Kulubü’nü sözde “kapsayıcı spor kulübü” yapma hedefiyle uygulamaya konulan Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği Projesine Koç şirketi olan TÜPRAŞ sponsor oldu. 

KOÇ BM’nin taşeronu gibi 
Fenerbahçe Spor Kulübü’nün resmi sayfasından yapılan duyuruda, “Kulübümüz geçtiğimiz sezon 

‘Kapsayıcı Spor Kulübü’ olma hedefiyle Tüpraş’ın desteğiyle Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) 
ile gerçekleştirdiği iş birliği doğrultusunda kadın ve erkek ‘Birlikte Eşitiz’ diyerek Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
konusunda herkesi dayanışmaya ve harekete geçmeye çağıran HeForShe hareketine dâhil oldu.” şeklinde yer 
verilen ifadeler, KOÇ Grubu’nun BM ve UNICEF eliyle Türkiye’de uygulanmak istenen aileyi tahrip etme 
projelerinin taşeronluğuna soyunduğunu ortaya koydu. 

Bu iş Fenerbahçelileri bozar 
Kadın ve erkek cinsiyetini bozarak eşcinsel bireyler oluşturmayı amaçlayan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 

Projeleri, son 4 yıldan bu tarafa okullarda ve birçok kurumda AB sponsorluğunda uygulanmaya çalışıyor. 
Siyonist projeye en büyük desteği ise Koç Grubu’nun vermesi dikkat çekiyor. Koç Grubu kendi şirketlerinde 
uygulamaya koyduğu projeye şimdi de kontrolünde bulunduğu ve sponsor olduğu spor kulüplerini eklemeye 
başladı. Fenerbahçe sitesinde yayınlana duyuruda, Fenerbahçe spor kulübünün “cinsiyeti bozma” projeleri için 
bir uygulama platformu olduğu şu cümlelerle ifade edildi: “Fenerbahçe Spor Kulübü olarak sporun toplumsal 
cinsiyet kalıpları ve rollerini sorgulamak ve yeniden yazmak için çok önemli bir platform olduğuna inanıyoruz. 
Dünyaya örnek olan bu iş birliğini hayata geçiren Fenerbahçemizin yapmakta olduğu çalışmaların en önemli 
ayaklarından biri toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri. 

   
Gay futbolcu, lezbiyen voleybolcu… Sırada ne var? 
Okullarda eğitim gören milyonlarca çocuğun cinsiyet karakteriyle oynayarak sapkın eğilimleri artırarak 

aileyi dağıtma hesapları yapan Siyonist akıl, toplum genelinde büyük bir etkiye sahip olan spor alanını da boş 
bırakmıyor. Siyonist aklın taşeronluğunu yapanlar, toplumun büyük çoğunluğunun ilgi gösterdiği spor alanını 
kullanarak gençleri ve çocukları cinsel sapkınlığa karşı duyarsız hale getirmek istiyorlar. Fenerbahçe’den 
yapılan duyuruda, “Toplumsal cinsiyet eşitliğini Fenerbahçemizin kültürü haline getirmek için ilk adım olarak 
kendi iç eğitmenlerimizi yetiştirmekle yola çıkıyoruz. Çalışanlarımız, sporcularımız ve teknik ekiplerimiz 
arasında yaygınlaştıracağımız toplumsal cinsiyet eşitliği eğitim ve seminerleri yetişkin eğitimi ve toplumsal 
cinsiyet eşitliği alanında çok tecrübeli olan AÇEV tarafından yapılıyor.” şeklindeki ifadeler, sapkınlığı 
meşrulaştırmak isteyenlerin amacını net şekilde ortaya koyuyor. 

Fenerbahçeyi dönüştüreceklermiş 
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Fenerbahçe’den yapılan duyuruda, TCEP uygulamalarının nihai ve sinsi amacının ne olduğu da şu ifadelerle 
anlatılıyor: “Düzenlenecek eğitimlerle kulübümüzün ve bağlı şirketlerin pek çok farklı departmanından 30 
çalışanımız ‘toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimcileri’ olarak yetiştiriliyor. Eğitimin ardından eğitimci 
adaylarımıza AÇEV tarafından birebir süpervizyon desteği de verilerek toplumsal cinsiyet eşitliği seminerlerini 
yaygınlaştırmaları sağlanacak. Gönüllü eğitmenlerimiz alacakları sertifikaların ardından kurumumuzun kendi 
bünyesindeki eğitmenler olarak tüm birimlerimize, sporcularımıza, antrenörlerimize verecekleri eğitimlerle 
kulübümüzün toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki dönüşüm ve gelişiminde rol alacaklar.  

Kulüp çalışanlarımızı harekete geçirerek eşitlikçi kurum kültürüne katkıda bulunmak ve bu yolla erkek 
egemen görünen ve algılanan spor dünyasında zihniyet dönüşümünü tetiklemek, kulübümüzün bu projedeki en 
önemli amaçları arasında yer alıyor.  Daha iyi bir toplum, daha iyi bir gelecek ve aydınlık yarınlar için 'Birlikte 
Eşitiz’ diyerek HeForShe hareketine dahil olan kulübümüz, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda yaşayacağı 
dönüşüm ile kitleleri harekete geçirip farkındalık yaratarak ulusal ve uluslararası arenada örnek kulüp olacak 
adımlarına devam edecek.” 

Dev firmalardan “cinsiyetsizlik” propagandası! 
Türk aile yapısını dinamitleyen ve cinsiyetsizleştirme bataklığına zemin hazırlayan Toplumsal Cinsiyet 

Eşitliği (TCE) ifsadı, dev firmalar tarafından destekleniyor. Milyonlarca lira harcanarak çekilen reklam filmleri 
aracılığıyla cinsiyetsizlik ve sapkınlık olağan hale getiriliyor. Ülkemiz üzerinden milyonlarca dolar 
kazanan Koç Holding, Bosch, Audi, Barbie, Dove, Nike, Orkid gibi firmalar tarafından sipariş edilen reklam 
filmlerinde TCE maskesiyle cinsiyetsizlik vurgusu yapılıyor. 

Fıtratla savaş 
Kendi alanlarında ülkemizde büyük bir pazarın sahibi olan firmalar, Müslüman Türk milletinden 

kazandıkları paralarla sosyolojik yapımıza telafisi imkansız bir darbe vuruyor. Koç Grubu’nun 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü bahanesiyle yayınladığı reklam filmi buram buram cinsiyetsizlik kokuyor. “Roller çoktan 
değişti. Cinsiyetlere dair kalıp yargıları ortadan kaldırmak her şeyden önce fark etmekle başlar” sözleriyle 
cinsiyetsizliğin meşru hale getiriliyor. Koç’un bu tavrı Müslüman mahallesinde salyangoz satmak olarak 
yorumlanıyor. 

Cinsiyet fitnesi 
Daha önce Türkiye’yi karalayan reklam filmlerine imza atan Orkid isimli hijyen markası da aynı kirli 

propagandaya TCE zırvası üzerinden devam ediyor. ‘Kız gibi yap’ mottosuyla hazırlattığı reklamda, doğuştan 
gelen toplumsal rolleri reddeden bir bakış açısı sergileyen Orkid, ilahi düzene kafa tutuyor. Dove isimli sabun 
markası da “MyBeautyMySay” isimli reklam filminde, kadın ve erkeğin dış görünüşlerinin önemsenmemesi 
çağrısında bulunuyor. Audi’nin çektiği reklam filminde ise çocukların, kendilerine bahşedilmiş uhrevi 
hikmetleri reddetmesi telkini de bulunuluyor. Oyuncak pazarının önde gelen firmalarından olan Barbie’nin 
reklam filminde ise, cinsiyet kavramı da masumane davranışlar üzerinden önemsizleştiriliyor. 

İyilik maskesi 
Nike’in ‘Unlimited Courage’ isimli reklam filminde Chris Mosier isimli eşcinsel bir sapkını 

oynatarak, LGBTİ sapkınlığı olağan hale getiriliyor. Bosch da iki farklı cinsiyetin özelliklerini reddeden bir 
reklam filmine imza attı. 3 çocuklu bir ailenin anlatıldığı reklam filminde, alışılageldik baba figürünün dışında 
bir karakter üzerinden mesaj veren Bosch, kadın ve erkek kavramlarını yerle bir ediyor. 

Koç’un çocukları sapkınlığa teşvik eden kitabı halen piyasada! Bu rezalete ne zaman dur denilecek? 
Çocuklara yönelik sapkın yayınların ardı arkası kesilmiyor. Zümrüt Apartmanı adlı pedofili içerikli kitabın 

Kültür Bakanlığı tarafından nasıl onaylandığına dair hiçbir açıklama yapılmazken, Yapı Kredi Yayınları’nın 
bastığı “çocukları eşcinselliğe teşvik edici” kitapların satışı da halen sürüyor. Sözde aile hakları bildirgesi olarak 
yayınlanan kitapta çocuklara “hak” olarak sunulan davranışların, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği adı altında reklamı 
yapılan LGBT sapkınlığının propagandası niteliğinde. 

Nikahsız ilişki anne-baba hakkı olarak yansıtılıyor 
Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan ahlaksız kitap serisinin, “Anne Hakları Bildirgesi” ve “Baba Hakları 

Bildirgesi” adlı kitaplarında, “Kimle isterlerse onunla, diledikleri gibi yaşama ve diledikleri gibi çocuk sahibi 
olma hakkı vardır” ifadeleriyle, nikahsız ve gayrı meşru ilişki bir hak olarak gösteriliyor. Ahlaksız kitapların 
küçük yaştaki çocuklara yönelik olarak yayınlanması ise Müslüman Türk toplumunun aile yapısını bozmaya 
yönelik bir girişim olarak değerlendiriliyor. 

Eşcinsel ilişki çocuklar için “hak” olarak sunuluyor  
Erkek Çocuk Hakları ve Kız Çocuk Hakları adlı kitaplarda yer verilen “İstedikleri kişiyi sevme hakları 

vardır: Kız ya da erkek (ya da her ikisini de)” ifadeleriyle de eşcinsel ilişkinin meşru bir hak olduğu öne 
sürülüyor. Ahlaksız ve gayrı meşru ilişki biçimlerini normalleştirmeye ve bir hak olarak görülmesini sağlamaya 
dönük yayınlanan kitaplar, aile yapısının temeline konulmuş bir dinamit olarak değerlendiriliyor. 

Kültür Bakanlığı neden onay veriyor? 
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Yeniakit.com.tr’ye konuşan Türkiye Aile Meclisi Sözcüsü Adem Çevik, yayınevleri tarafından basılan 
kitapların denetimini yapan Kültür ve Turizm Bakanlığına seslenerek, “Toplum yapımızı çökerten, ahlak ve 
maneviyat düşmanı bu tür kitapların yayınına nasıl müsade ediliyor. Bu kitaplar denetimden geçmeden mi 
yayınlanıyor. Burada ciddi bir sorun var. Pedofili içerikli bir kitabın basımına kim izin veriyor. Eşcinsellik 
reklamı yapılan kitaplara nasıl izin verilebiliyor. Bakanlıktan bunun cevabını bekliyoruz ve bu tür kitapların 
sıkı denetimden geçirilmesini talep ediyoruz.” dedi. 

Yapı Kredi’yi “eşcinsellerin bankası” olarak ilan edeceğiz 
Eşcinselliği “hak” olarak yansıtan kitabı satmaya devam eden Yapı Kredi Yayınları’na da tepki gösteren 

Adem Çevik, “Yapı Kredi Yayınları’ndan bu kitapları derhal piyasadan çekmesini istiyoruz. Bu kitapların 
satışını devam ettirmesi halinde, Yapı Kredi Bankası’ndaki hesaplarımızı kapatacağımızı, toplumsal bir tepki 
kampanyası başlatacağımızı ve Yapı Kredi’yi ‘eşcinsellerin bankası’ olarak ilan edeceğimizi ifade etmek 
istiyorum.” şeklinde konuştu.  

Uluslararası Af Örgütü’nün mesajı amaçlarını ortaya koyuyor 
Yapı Kredi Yayınları tarafından basılan sözde aile hakları bildirgesi içerikli kitaplar, Uluslararası Af Örgütü 

tarafından destekleniyor. Kitapların arka kapağında yer verilen Uluslararası Af Örgütü’nün mesajı, bu kitapların 
hangi sinsi amaçlarla yayınladığını da şu ifadelerle gözler önüne seriyor: 

“Uluslararası Af Örgütü, basmakalıp fikirleri yıkıp geçen bu “bildirge”yi destekliyor. Kız, erkek 
ayırmaksızın herkes arasında eşitliğe saygının önemini hatırlatmak için icat edilmiş haklardan oluşan bu mizahi 
liste, çocuk, genç, yetişkin, her bireyi düşündürecek, eğlendirecek, gülümsetecek.” 
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            EK:14 
 

TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ’NİN 
TEPKİYE SEBEB OLAN GENELGESİ 

 

  
VE BU GENELGEYE DAYALI OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLEN İCRAAT 
Bu icraat, daha sonra hemen düzeltilmiştir. Yakınmaya sebeb olan maddeler: Sayfa 4. Madde 

12,  b, ç, f, g fıkralarıdır. 
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EK:15 
 
 
Dilipak’tan Oda TV’den Soner Yalçın’a Cevap 
BİRİLERİ YANGINA KÖRÜKLE GİDİYOR 
yeniakitcom.tr - 5 Ağustos 2020 
Abdurrahman Dilipak, bu sabah Twitter hesabından Oda Tv’de, Soner Yalçının yazısına cevap 

verdi ve işin aslını, geçmişini ayrıntıları, sebeb ve sonuçları ile yazdı. Dilipak cevabında niye geç 
kaldıklarını ve nerede nasıl yanlış yaptıklarını da tek tek anlattığı mesajlarını topluca yayınlarken, 
kendine bazı sorularımız da oldu. 

Dilipak Twitter’deki bu açıklamalarını sorduk. O da bu açıklamalarını Twitter’den kopyalayıp, 
yazım hatalarını düzelterek ve yeni eklemeler yaparak gönderdi. 

Dilipak şöyle dedi: 
Bugün hala bozguncular görevlerini yapıyorlar. “Bize Fahişe dedi” diyorlar. LGBT yerine “Fahişe 

ve türevleri” yazdım diye atıf yapılan adresi çarpıtıyorlar. “Bunları destekleyenlere karşı biz ne 
yapıyoruz” sorusunun bile sorulmasına karşı çıkıyorlar. 

“Ağuyu altın tas içre sunarlar. Bal da onun suç ortağı” idi. AK Parti’ye de çok fazla güvendik, 
herkes birbirine fazla güvendi. Şuan itirazlarını yükselten sivil toplum kuruluşlarımızın çoğu yasa 
yapma sürecine destek vermediler ve insiyatif almadılar. Şüphelerimizin giderileceğini, dindar 
insanların böyle bir düzenlemeye izin vermeyeceğini düşündük ve olan oldu. 

Bu konu biraz da “halka kadına şiddete karşı mısın” sorusuna ya da “dezavantajlı engelli göçmen 
LGBT’lilere pozitif ayırımcılığa karşı mısın” sorusuna benziyor. “Homoseksüel, Lezbiyen” diye, 
halkın anladığı dilden  sorun ne cavap alırsınız bakın. 

Bugün kim Lanzaroteyi konuşuyor. Bir akademisyen yazar arkadaş uyarınca farkına vardık. Ama 
hemen bir tepki oluştu. Hala adını telaffuzda zorlandığımız bir rezillik. 

Mesela hala bir çok kişi CEDAW’ı bilmiyor. Ben ilk itiraz ettiğimde “zaten bunlar genel olarak 
CEDAW’da var” dediler. CEDAW’da 1984’de imzalanmış. “Zaten AB sürecindeyiz AİHM var 
uygulamada sorun olmaz biz varız” dediler 

Bir de sözleşmeyi düz okuyunca bugün de bir çok şey hemen anlaşılmıyor. Kelimeler, kavramlar , 
kurumlar.. bir takım arkadaşlar nasıl okunması gerektiğini gösterince kıyamet koptu ama geç kaldık 

“İstanbul sözleşmesine hiç desteğimiz var mı” Hiç olmadı.. Biz insani ilişkilerle sorunu 
çözeceğimizi düşündük ve işin iç yüzü ortaya çıkınca da zaten süreç tersine döndü. Siyaset “güven” 
değil “denetim” müessesesi. Bu konuda kişi kendi nefsine de güvenmemeli. 

Bu gidişattan ciddi anlamda rahatsızlık her zaman vardı. Erdoğan’a güven vardı. Erdoğan’ın yakın 
çevresindeki birileri bu güveni doğru kullanmadı.  KADEM’e benzer bir güven vardı, aile bakanlığına 
güven vardı. Hep çözüm bekledik. Olmadı. Aşırı güven zaafa dönüştü. Birileri bu güveni istismar etti. 

Aile bakanlığında her kademede tanıdıklar vardı, o süreçte bu arkadaşlarla sürekli görüştük. Şunu 
söyleyeyim aile bakanlarına fazla güvendim ve görüşerek aile ve gençlik konusunda bu işi 
vakıflarımızla çözeriz sandım 

AKV bu süreçte çok önemli iki çalışma yaptı. SEKAM (Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Araştırmalar 
Merkezi). Prof. Dr. Celalettin VATANDAŞ, Prof. Dr. Burhanettin CAN ve arkadaşları çok önemli 
çalışmalar yaptı. Bu çalışmalar daha sonra kitaplaştırıldı. Bu Çalışmalar yayınlandı ve ben bu 
çalışmaları yazdım ve Tv programımda anlattım. Bir çok istişare ve konferansta Aile ve gençlik konusu 
enine boyuna tartışıldı.. Bugün bize “şimdiye kadar neredeydiniz” diyenler, bunları haberleştirmedi.  

Cevat Özkaya, Hamza Türkmen, İHH’daki arkadaşlar, Fatma Kutluoğlu,  Şemseddin Özdemir 
beyler ve daha bir çok arkadaşla defalarca konuştuk. 

Benimle ilgili tartışmanın odağındaki sözlerden kasıt LGBT+ liler. Ben, bu konu ile ilgili bir vakıfta 
yaptığımız istişare toplantısında “ LGBT’yi kullanmayalım, bunun yerine başka bir isim bulalım” 
dediler. Ben de o yazımda “Fahişe ve türevleri” dedim. Bunlara destek olanlar kimler, o holdinglere 
karşı “bizim yeşil sermaye ne yapıyor”. Sorusunu sordum.  Bunu AK Parti içinden ve dışından biri , 
çarpıtmaya devam ediyor. Hilal Kaplan bunu “semantik ilmine sığınmak”la yorumlamaya çalışmış. 
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Defalarca açıkladım, ama anlamak istemeyince anlamıyorlar yada işlerine geldiği gibi anlamak 
istiyorlar. 

 
Sahi bu ülkede LGBT+ ye özgürlük yasası mı var ve bunlar kendilerine meşruiyet zeminini hangi 

düzenlemelerden alıyorlar. Hesap vermesi gerekenler hesap sormaya kalkıyorlar. Bugün hala 
bozguncular görevlerini yapıyorlar. Bize fahişe dedi diyorlar. LBGT yerine “Fahişe ve türevleri” 
yazdım diye atıf edilen adresi çarpıtıyorlar. Bunları destekleyenlere karşı biz ne yapıyoruz sorusunun 
bile sorulmasına karşı çıkıyorlar 

AK Parti içindeki FETÖ’nün zihniyet ikizi AKP’lilerden şikayet edince ötekileri niye gocunuyor 
ki! ANAP’ın Papatyalarına gönderme yapınca bundan rahatsız olanlar kimler, onlara bakın. AK Parti 
içinde böyleleri yok mu? Şimdi söylemesem, yarın birileri çıkıp niye uyarmadın diyecek. Su testisi 
kırılmadan önce uyarıyorum. Fakat bu uyarılarımızı Erdoğan karşıtlığı, muhafazakar muhalefet, siyasi 
hesap gütme gibi kalıplara sokarak kategorize etmeye çalışanlar var. Bu ve benzer konularda 40 yıldan 
fazla doğru olduğuna inandığım konularda fikirlerimi beyan ediyorum. Bundan sonra da etmeye 
devam edeceğim. Birileri trol ordularını benim ve arkadaşlarımızın üstüne salıyor, sosyal medyada 
linç kampanyaları yapıyorlar, hakaretvari tweetler atıp siliyor, yazmadığım ve söylemediğim şeyleri 
dile getirip iftira atıyorlar. Bugünlerde “fetövari” yöntemleri kullanarak bize saldırıyorlar.  

Burada şöyle bir anlayış da var: LBGT diye kendi kendilerine verdikleri bir isim var. Onlar 
kendilerine “Fahşa”, “Fahişe” yaptıkları işe “Fuhuş” denmesini istemiyorlar. Kendileri dışından 
birilerin onları eleştiremez.! Kendi kendilerine “Lut kavminin çocuklarıyız” ya da “Lilith kızlarıyız” 
“Fahişeyiz, Sürtükleriz” diyebiliyorlar. Bunlara destek veren Holdingleri “Fahişe ve türevlerine” 
destek vermekle suçlayınca birileri bunu üstüne alabiliyor. AK Partide birileri ayağa kalkıyor. İşte bizi 
bizim bu konuda daha aktif olmamızı engelleyen iki olgundan biri bu tepki, ötekisi AK Partideki bazı 
isimlere olan güvendi! 
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EK:16 
 
KONUYLA İLGİLİ, KÖŞEMDE DAHA SONRA ÇIKAN,  
KONUYA AÇIKLIK GETİREN  YAZILARIM 
İNANMAMANIZ GEREKMEZ Mİ İDİ? 
A.Dilipak / Yeni Akit / 13 Ağustos 2020 
İffetli bir kadına iffetsizlik isnat etmek “Haddi lian”ı gerektirir. Bu en büyük günahlardan biridir. 

Hele bir topluluğun tümünü iffetsiz ilan etmek, bu çok çok daha büyük bir günahtır. Böyle bir 
suçlamayı gayri müslim ya da dinle ilgisi olmayan her hangi bir topluluğa bile yapmam. Onları 
kazanmak için güzel ve hikmetle yaklaşırdım onlara. Peki yıllarca birlikte olduğunuz, birbirimizi 
tanıdığınız insanlar olarak, birbirimize nasıl böyle bir itham ve iftirada bulunabiliriz! Ümmetin iffet, 
şeref ve haysiyeti için ömrünü harcamış birine, “topyekun” böyle bir iftira atarak, onu suçlamak bu 
kadar kolay mı? 

İffetli bir tek kadına bile, o kim olursa olsun, iffetsizlik isnat etmekten Allah’a sığınırım. Bana bu 
iftirayı atanları ise Allah’a havale ediyorum. Bir hesap günü var, herkesin aklından ve kalbinden 
geçenlerin, kapalı kapılar arkasında fısıldaşanların işleri ve sözlerinin önlerine konulacağı bir gün! 

Fitneyi körükleyen ben değildim. Trollerle başladılar. Önce onlardan biri işaret fişeğini çaktı. Sonra 
“topyekun saldırı”ya geçtiler. Sonra Media’dan kiralık kalemler döküldüler, yangına körükle 
gidercesine. Fitne kıtalden beterdir. Barış daha iyidir. Müfsid’lerin şerrinden Allah insanlığı korusun. 

Böyle bir saldırıyı bana CHP yapmadı. ADD yapmadı, ÇYDD yapmadı. Ama bizimkilerden birileri 
yaptı, hem de benin söylemediğim sözleri bana söylettirerek (!?). Neyse bu vesile ile birilerinin ikinci 
“birey” kimliği ile tanımış oldum. İnşallah bana yaptıklarını başkalarına yapmazlar. Hatta 
düşmanlarına bile yapmamaları gerekir. Çünkü öyle emredildi: Bir topluluğa olan düşmanlığınız sizi 
onlar hakkında adaletsizliğe sevketmesin! 

Ve unutmamak gerekir ki “haddinden fazla şiddet gayedeki hikmeti yokeder.” “Keskin sirke 
küpüne zarar verir.” Kaldı ki, varsayalım haklısınız. Haklı olmak kimseye haksızlık yapma hakkı vermez. 
Suç ve ceza dengesi yoksa, Haklı iken haksız duruma düşersiniz. Öfkeyle kalkanlar zararla otururlar. 
Sözün matufiyeti (atıf edilen) belli iken. Kim niye böyle bir sıfatı üstüne alır ki anlayamıyorum!. 

Peki, 40 kere söyledim, fahişe derken ki kastım bırakın AK Parti’yi veya sözleşmeyi destekleyenleri, 
hiçbir kadın grubu değil! LGBT yerine söylediğim bir ikame kelimedir “fahişe ve türevleri”. “Papatyalar 
veya ak parti içindeki akpliler” derken ise Ak Partililerin tamamını kastetmediğim ortadadır. Böyle bir 
iddiadan Allaha sığınırım. Hayatı ile bunu isbatlayan biriyim. Celladımın bile hakkını savunmayı şiar 
edinen biriyim. Utanıyorum aynı şeyleri tekrarlamaktan, (Beni bunu söyleyeme mecbur bırakanlar 
utanmıyor). İslami camia’da ilk insan hakları mücadelesi verenlerden biri ben değil miyim. Ben 
Fahişeliği meslek edinen biri bile gelse, saldırmıyorsa, bunu söylemekten utanıyorsa, ona bile Fahişe 
demem. Allah’tan korkarım, onu nasıl kurtarırım onun telaşına düşerim. Ateşe düşen kardeşini 
koruma refleksi ile hareket ederim. Ama “İbneyiz, Fahişeyiz” diye pankart açanlara, namuslu-iffetli 
insanlara saldıran, onlara tuzak kuranlara o sıfatı kullanırım. Allah öyle dedi ise ben de derim. Bana 
kendi bacılarıma bunu söylediğimi söyleyenlere yazıklar olsun. Bize bunu söyledi diye halkın önüne 
çıkıp bu iftirayı koroya dönüştürenlere, bunlara destek verenlere yazıklar olsun. Bir kere daha 
söyleyeyim: İffetli insanlara, sadece AK Parti değil, CHP değil, hangi siyasi partiden olursa olsun, her 
yerde her zaman bana karşı çıkan ÇYDD de olsa, onların bütününe de böyle bir şey demem. Bundan 
Allah’a sığınırım, bana bunu söyleyenleri de Allaha havale ediyorum. Ama LBGT+ bayrağı açıp, 
Fuhşiyatı öven, iffet, namus gibi kavramlara karşı meydan okuyanları o sıfatla anıyorum ve anmaya 
devam edeceğim. 

O yazımdaki “bu fahişe ve türevleri” tanımı yerine LGBT+’yı koyup okuyun bakalım. O zaman 
sesiniz çıkmayacak. “Fahişe” dedim diye kıyameti koparanlar, “onların dili” ile konuştuğumda 
susacaklar. Çünkü bu Fuhşiyat topluluğu “dezavantajlı, pozitif ayırımcılığa tabi bir topluluk” değil 
mi? Peki bunlara destek verenler kimler, işte burada kim bana niçin saldırıyor daha iyi anlaşılacaktır.  
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Bu orada harfi tariftir. Yani Arapçada “El”, İngilizce “The” yerine kullandım. Yazının konusu belli, 
İstanbul sözleşmesine gizlenen bala katılmış zehir olan, Fuhşiyatı himaye eden düzenleme ve bu 
çerçevede pozitif ayırımcılığa tabi tutulan LGBT+. ”Fahişe ve türevleri” olarak doğrudan belli bir 
adrese gönderme yapıyorum. Bunu tanımlarken de belli bir sermaye grubunun sponsor olduğu, AK 
Parti içindeki AKP’liler diye tanımlamaya çalıştığım bu grubun nasıl olup da bu LGBT’lilere sahip çıktığı 
ve bunlara sponsorluk yaptığını anlatmaya çalışıyorum. Yeşil Sermaye’nin bunlara karşı neden sesiz 
kaldığını söylüyorum. Bunu başka türlü nasıl anlatabilirim? Bunlara destek verenler  Koç ve diğerleri 
değil mi, bunlara bizim Yeşil Sermaye niye karşı çıkmıyor derken, niye MÜSİAD buna karşı çıkmıyor 
diyorum. Ben MÜSİAD’ın Yüksek İstişare Kurulu Üyesiyim. MÜSİAD eski genel başkanı, IBF başkanı 
Erol Yarar bana destek veriyor. Biz Erol Yararla TDP’de birlikteyiz. Ben  kardeşlerime nasıl böyle 
aşağılık bir iftirada bulunabilirim. Olanlara şahidsin Rabbim! 

Yazım yazıldıktan 3 gün sonra bir takım Media tetikçileri, Troller üzerinden saldırıya geçtiler. 
Hasan Doğanı aradım, Tayyib beye durumu açıklayan bir mektup gönderdim. Sonra ne oldu, bu işler 
nasıl bu noktaya getirildi bilmiyorum.  

 Allah’ın “sizi kadın ve erkek olarak yarattım” hükmünü reddederek “Toplumsal cinsiyet” 
bayrağı açanları, beni “Cinsel Yönelim” ve “Cinsiyet Kimliği” çerçevesinde “Gender” diye 
tanımlayıp, nüfus cüzdanına bunu böyle yazanlara karşı ne yaptınız? Benim, hoca efendinin, diyanet 
işleri başkanının cinsiyetimi nufus cüzdanına “hissettiği cinsel kimlik” diye kim yazdırdı? Kimsenin 
sesi çıktı mı? Bütün bir toplumu “Gender” diye kim tanımlattı! Buna kim karşı çıktı, kim! 

Topbaş hocaefendi ile birlikte LGBT olarak değil, bunlara eleştirimizi din üzerinden, dini 
kavramlarla açıklamanın daha doğru olacağı yönünde istişare ettim ve bir gün sonraki yazımda ben de 
LGBT yerine o ifadeyi kullandım. Hadi şimdi, bu konuda ne yapacaksanız yapın, beni hedefe koyup, 
onlara pozitif ayırımcılık yapmaktan vazgeçin. Bunu amir sözleşmeleri yırtıp atın! 

LGBTİ+ diye kendilerini tanımlamayıp sokağa dökülenleri kasdettiğim bir ifade ile beni 
suçlayanlara, bir çift sözüm var: Allah’tan korkun, Allah’tan utanın! Sizin iffet, şeref, namus ve 
haysiyetiniz için sokaklarda sabahlayan birine karşı nasıl böyle bir iftiraya imza atarsınız! 

Şu adrese bakın bakalım, LGBT’liler hakkında, yukarıdaki kavramların kapsam ve ifade ettiği 
anlam neymiş: https://www.ohchr.org/Documents/Publications/BornFreeAndEqual_Turkish.pdf . AK 
Parti içindeki AKP’lilere gelince, kimi kasdettiğim belli. Her topluluktan olan menfaatçı, müfsit 
karekterli insanlar vardır. Onlara dikkat çekmeye çalıştım. Yapmamalı mı idim! Emri bil Maruf, Nehyi 
Anil münker ne oldu! Erdoğan’ın aradığı Ömer, hutbede kendini susturan kadına böyle mi davrandı. 
Onun davetine icabed edene, onun yol arkadaşları böyle mi davranmalıydı! Hz. İbrahim’in evinde 
olanları biliyorsunuz sanırım. Hz. Yakub’un evinde olanları da. Hz. Lut’un, Hz. Nuh’un evinde 
olanları da. AK Parti herhalde bu peygamberlerin hanelerinden daha korunmuş ve ardınmış bir yer 
değildir. Şeytanın olmadığı bir mekanda yaşamıyorsunuz. Bana göre Şeytan bizim aramızda fazla 
mesai yapıyor. Herkesin nefsinde onu aldatmak için çalışan bir Şeytan vardır ve bu gelinen nokta bu 
anlamda Şeytanın başarısıdır. Ya Rab benim ellerimle cezalandır zalimleri ve benim ellerimle yardım 
et mazlumlara. Selam ve dua ile. 
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            EK:17
  

Türkiye Düşünce Platformu'ndan Dilipak'a destek 
Türkiye Düşünce Platformu'nun resmi web sitesinden İstanbul Sözleşmesiyle alakalı yaptığı 

açıklamalar sebebiyle hedefe oturtulan Abdurrahman Dilipak'ı savunmaya yönelik bir basın bülteni 
paylaşıldı. 

31.07.2020, 14:03 
İstanbul Sözleşmesi'nin sebep olduğu haksızlıkları gündeme getiren ve kaldırılması gerektiği yönünde açıklamalar 

yapan Abdurrahman Dilipak, feminist yapılanmalar tarafından hedef tahtasına alınarak linç girişimine maruz kaldı. 
Konuyla alakalı Türkiye Düşünce Platformu'nun web sitesi üzerinden Erol Yarar imzalı bir basın bülteni 

paylaşıldı. Söz konusu yazıda Abdurrahman Dilipak'ın açıklamalarının çarpıtılarak linç edildiği ifade edilirken İstanbul 
Sözleşmesi'nin toplum ve aile açısından büyük bir tehdit oluşturduğu vurgusu yapıldı. 

İşte yayınlanan o yazı: 
Hayatını hak mücadelesinde geçirmiş bir kişiye yazdığı bir yazının içinden cımbızla kelime seçip vurmak , aklıma 

vurun kahpeye filmini getirdi. Halide Edip Adıvar’ın romanında yobaz hoca ve idealist öğretmen tiplemesi ile gerici 
hocanın iftiralarına uğrayan idealist öğretmen tiplemesi, dini değeri temsil eden hoca tipini aşağılayarak idealist 
modern kadın tiplemesinin yücelten , o yıllardaki toplum mühendisliği çabalarının sinema versiyonu idi. Din bilinç 
altında aşağılanırken kadın üzerinden sözde hak ve modernlik mücadelesi veriliyordu . Günümüzde kadın üzerinden 
yapılan bu mücadele bitmiş değil , Ama ilginç ve üzücü olan o devirde mücadele eden tarafların bugün farklı bir şekil 
alması. Ve dini değerlere tehditin ilk defa içeriden yani muhafazakar addedilen bazı kişilerden gelmesi. Bazıları tahlil 
eksikliği, bazıları feminist modaya kapılma , bazıları ise çok bilinçli ve adeta feminizm akımına açık destek vererek 
yaptıkları bu çalışmaları üzüntü ve hayretle izliyorum. En acıtan darbe içeriden gelendir ve umulmayan kişilerden 
gelmesidir. 
Hukuk ve uluslararası yansımaları ülkemiz açısından önem arz eder ve şakaya gelmez. İstanbul sözleşmesi güzel 
görünümlü, ustaca makyajlanmış ve maalesef ülkemiz değerleri, ve aile yapısı İçin büyük tehlikeler içeren bir 
anlaşmadır, acilen çekilmek ve ona bağlı 6284 sayılı kanunun tadiline ihtiyaç vardır. Bazı temel kavramlara açıklık 
getirilmesi, yeni oluşturulacak kanunlar İçin bir temel teşkil edecektir. 

-Allah’a vereceği hesabı önceleyen kadınlarımıza sormak lazım, 
-Batıdaki kadın tiplemesi sizin rol modeliniz mi ? 
-Batıdaki çoklu cinsiyet kavramını kabul ediyor musunuz? 
-Aile sizin için öncelik taşır mı? 
-Çocuğunuzun cinsiyet seçmesini doğal bir süreç olarak görüyor musunuz ? 
-Erkek üzerinden tek taraflı şiddet tanımlaması size doğal veya adil geliyor mu? 

-Birazda iş adamlarımıza sormak lazım ; Zenginleşmek ideal olabilir mi veya araç mı? 
-Son 20 yılda zenginleşenler, dini referanslara eskisi gibi dikkat ediyor mu? 
-İsraf ve gösteriş arttı mı? 
-Dindar görünümlü ihale kovalayıcıları çoğaldı mı? 
-İktidar partisine şirin görünen ve kol kola olmaya özen gösteren bazı iş adamları , Ak parti ideallerini 
taşıyor mu? 

Dilipak’a vurmayı bırakın, toplumdaki menfi gelişmeleri görün, modayı tekstil sektörüne bırakın, feminizm ve 
türevlerinden sakının, LGBT vs akımlara uzak durun, ve hakikaten kadını yüceltmek ve aileyi güçlendirmek 
istiyorsanız, özünüze dönün, Allah’ın ve elçisinin önüne geçmeden çözümü köklerinizde arayın . 28 Şubatın zorlu 
dönemlerindeki bir sloganımız bugünde bize ışık olabilir, 

“ İstikbal köklerdedir “ Erol Yarar 
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EK:19B 
 
 
İlk kez AK Partili bir vekil Dilipak'a destek çıktı!  

Hakaret etmedi Kur'an'ın tabirini... 
İstanbul Sözleşmesi'ne karşı koyduğu tavırla tüm dikkatleri üzerine çeken 

Abdurrahman Dilipak hakkında AK Parti Kadın Kolları'nın açtığı suç duyurularına 
karşın AK Parti Amasya Milletvekili Said Yüce, Dilipak'a destek veren bir açıklamada 
bulundu.  

12 Ağustos 2020 Çarşamba 23:14 / HaberVakti.com 
 

  
'AKP'nin papatyaları' yazısının ardından hedefe oturtulan Abdurrahman Dilipak'a ilk kez bir AK 

Partili vekil destek verdi. 
DİLİPAK KARARLILIĞINI ORTAYA KOYDU 
Feminist örgütlerin ve AK Parti Kadın Kolları'nın hedefine giren Dilipak hakkında 81 ilde suç 

duyurusunda bulunulmuştu. Dilipak, bu suç duyurularının ardından geri adım atmayacağını 
vurgulayarak, ''Yeter ki İstanbul Sözleşmesikalksın bana ne olduğunun önemi yok'' vurgusunda 
bulunarak kararlılığını ortaya koymuştu. 

 
HAKARET ETMEDİ, KUR'AN'IN TABİRİNİ SÖYLEDİ 
AK Partili vekiller arasında sessizliğini bozan ve Dilipak'a destek çıkan ilk açıklamayı AK 

Parti Amasya Milletvekili Said Yüce sosyal medya hesabından yaptı. Yüce, ''Dilipak kimseye hakaret 
etmedi. LGBT+’yi savunanlar ve İstanbul Sözleşmesi arkasına özgürlük maskesiyle sığınanlara 
Kur’anın tabirini söyledi. Bediüzzaman Hazretlerinin talebesi Mehmet Fırıncı: “Abdurrahman Dilipak 
Bey’e Kur’an ve İslamiyet namına sahip çıkmalıyız” ifadelerini kullandı. 
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EK:C 
“AK PARTİ İÇİNDEKİ AKP”LİLER, “AKP’NİN PAPATYALARI” 

BAĞLAMINDA “ANAP” UYARISINA İLİŞKİN 
SUÇ DUYURUSU İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR KONUSUNDA 

ULUSAL VE YEREL BASINDA ÇIKAN HABERLER VE YAZILAR. 
Bu açıklamalardaki konuşmalar bile büyük ölçüde benzerlikler taşımaktadır. 

C BÖLÜMÜ 
8 Sayfadan oluşan 7 Belge 

 
 
EK:1-GENEL MERKEZ / 12.08.2020 Kadın Kolları Başkanı LUTFİYE SELVA 

ÇAM 
AK Partili kadınlar, kendileri hakkında çirkin ifadeler kullanan Akit gazetesi yazarı Abdurrahman 

Dilipak hakkında 81 ilde eş zamanlı suç duyurusunda bulundu. Ayrıca Dilipak aleyhine 500 bin TL'lik 
tazminat davası açıldı. AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, düzenlediği basın 
toplantısında, "Hiç kimse mensubu olduğumuz ailelerimizi, partimizi ve camiamızı hakaret ve çirkin 
yatıştırmalar ile rencide edemez ve incitemez" dedi. Çam şunları kaydetti: 

"Partimizin içinde bir fitne ve bölünme vesilesi olacağı beklentisi ile sözde bizimle birlikte siyasi 
hareketin içindeymiş gibi görünen ama aslında kirlenmiş ve dar zihniyetli gazeteci ve sosyal medya 
fenomenleri karşısında asla susmadık, susmayacağız. Bizlerin bu toplantıyı tertip etmemize neden olan 
kadınlarımıza yönelik ağır hakaretlerle dolu içerik, artık teşkilatlarımızda bardağı taşıran son damla 
olmuştur. Şu ana kadar herhangi bir pişmanlık, mahcubiyet ve rücu etme çabasının olmadığını görmüş 
bulunmaktayız. Aksine, inançlarımızın ve değerlerimizin istismarı üzerinden yanıltıcı yazı ve 
paylaşımlara devam edilmiştir." 

 
EK:2- KÜTAHYA / 12.08.2020 / MELEK MANKAN 
AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlıkları, Yeni Akit Gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak’ın 

kadınlara yönelik hakaret içeren köşe yazısı nedeniyle 81 ilde suç duyurusunda bulundu. 
AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Melek Mankan, "19 yıldır liderimizin kadınlara yönelik 

duruşu, özel destekleri ve ayrımcılıkla mücadelesi samimi ve güçlü bir şekilde devam etmektedir. 
’Kadınlara yönelik ayrımcılık ırkçılıktan beterdir’ diyen AK Parti Genel Başkanımız ve 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu inanç ve gayretleri neticesinde dünyanın en 
büyük kadın örgütünü kurarak, yıldan yıla büyütmeyi başarabilen bir lider olmuştur" dedi. 

AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Melek Mankan, AK Parti Kadın Kolları Yönetim Kurulu 
Üyesi Özlem Zeyrek Özçay ile birlikte parti il binasında düzenlediği basın açıklamasında şu ifadelere 
yer verdi: “AK Parti kurulduğu günden bugüne, her zaman çözüm odaklı siyasetten yana olmuş, 
milletimizin taleplerini, hassasiyetlerini önemsemiş ve siyasi bir akılla çözmeye çalışmıştır. Son 
dönemlerde, bazı çevrelerin meseleleri kendi zemininde konuşuyormuş gibi yaparak, bir takım 
hesaplaşmalar peşinde koştuklarına şahit olmaktayız. Birileri sebep ve sonuç ilişkisini tamamen yanlış 
kurgulayarak adeta işi, psikolojik şiddet uygulamaya kadar götürmüşlerdir. Gezi Parkında yaşananlar 
misali, gün geçmiyor ki yeni bir bahane ile Partimize yönelik bir saldırı yapmak isteyenler çıkmasın. 
Kendilerine göre bazı gerekçeleri öne çıkartarak, partimizin kadınlarına ağır hakaret eden zihniyetin 
asıl meselesi o günkü gibi 3-5 ağaç değildir. Partimiz 18 yıldır gerek ülkemizde, gerekse küresel 
boyutta ciddi mücadeleleri yürütmüş, içeride ve dışarıda pek çok kazanımları milletimizin istifadesine 
sunmuştur. Bugüne kadar zaman zaman AK Parti karşıtlığından beslenen bir takım gazeteci, siyasetçi, 
sanatçı veya akademisyen gruplarına şahit olmuş, yanlı ve iyi niyet taşımayan yaklaşımlarına karşı 
mücadele vermiştik. Sözde kanaat önderleri gibi bir duran bu gibi çevrelerin, sanki hükümetimizin ve 
Partimizin çıkarlarını düşünüyormuş gibi bir tutum sergilediklerine ve çeşitli ayrışma noktaları 
oluşturmaya çalıştıklarına şahit olmaktayız. Hem Partimizin içinde, hem de Partimizin karşısındaki 
kitleleri birbirlerine düşürme çabaları ile çatışma ve sürtüşme alanları oluşturmaktadırlar." 
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EK:3-ERZURUM / 11.08.2020 / AYŞE DENİZ ÇELİK 
AK Parti Erzurum İl Kadın Kolları Başkanlığı’nca gazeteci Abdurrahman Dilipak hakkında suç 

duyurusunda bulunuldu. 
AK Parti Genel Merkezince partili kadınlarına yönelik hakaret, çirkin yakıştırma ve yazıları ile 

yapmış olduğu saldırılardan dolayı Yeni Akit Gazetesi köşe yazarı, Abdurrahman Dilipak aleyhine 
Yargıya başvurulduğunu dile getiren AK Parti Erzurum İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Deniz Çelik, 
“Bununla birlikte, eş zamanlı olarak Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığımız ve 81 İldeki 
Başkanlıklarımızla birlikte sözkonusu gazeteci hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç 
duyurusunda bulunduk” dedi. 

AK Parti Erzurum İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Deniz Çelik, AK Parti İl Başkan Yardımcısı 
Teşkilat Başkanı Yavuz Selim Turan ile birlikte parti il binasında düzenlediği basın açıklamasında 
AK Parti’nin kurulduğu günden bugüne, her zaman çözüm odaklı siyasetten yana olmuş, milletin 
taleplerini, hassasiyetlerini önemsediğini ve siyasi bir akılla çözmeye çalıştığını belirtti. 

Son dönemlerde, bazı çevrelerin meseleleri kendi zemininde konuşuyormuş gibi yaparak, bir takım 
hesaplaşmalar peşinde koştuklarına şahit olduklarını anlatan AK Parti Erzurum İl Kadın Kolları 
Başkanı Ayşe Deniz Çelik, “Birileri sebep ve sonuç ilişkisini tamamen yanlış kurgulayarak adeta işi, 
psikolojik şiddet uygulamaya kadar götürmüşlerdir. Gezi Parkında yaşananlar misali, gün geçmiyor ki 
yeni bir bahane ile Partimize yönelik bir saldırı yapmak isteyenler çıkmasın. Kendilerine göre bazı 
gerekçeleri öne çıkartarak,partimizin kadınlarına ağır hakaret eden zihniyetin asıl meselesi o günkü 
gibi 3-5 ağaç değildir. Partimiz 18 yıldır gerek ülkemizde, gerekse küresel boyutta ciddi mücadeleleri 
yürütmüş, içeride ve dışarıda pek çok kazanımları milletimizin istifadesine sunmuştur. Bugüne kadar 
zaman zaman AK Parti karşıtlığından beslenen bir takım gazeteci, siyasetçi, sanatçı veya akademisyen 
gruplarına şahit olmuş, yanlı ve iyi niyet taşımayan yaklaşımlarına karşı mücadele vermiştik. Sözde 
kanaat önderleri gibi bir duran bu gibi çevrelerin, sanki hükümetimizin ve Partimizin çıkarlarını 
düşünüyormuş gibi bir tutum sergilediklerine ve çeşitli ayrışma noktaları oluşturmaya çalıştıklarına 
şahit olmaktayız. Hem Partimizin içinde, hem de Partimizin karşısındaki kitleleri birbirlerine düşürme 
çabaları ile çatışma ve sürtüşme alanları oluşturmaktadırlar. Partimizin kurulduğu günden bugüne, 19 
yıldır liderimizin kadınlara yönelik duruşu, özel destekleri ve ayrımcılıkla mücadelesi samimi ve güçlü 
bir şekilde devam etmektedir. “Kadınlara yönelik ayrımcılık ırkçılıktan beterdir” diyen AK Parti Genel 
Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu inanç ve gayretleri neticesinde 
dünyanın en büyük kadın örgütünü kurarak, yıldan yıla büyütmeyi başarabilen bir lider olmuştur” diye 
konuştu. 

AK Parti Erzurum İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Deniz Çelik, AK Parti’nin aile birliğini korumak 
ve kadına yönelik şiddetle mücadele etmek amacıyla bugüne kadar çok önemli düzenlemeleri hayata 
geçirdiğini ifade ederek, “Eğitimde, sağlıkta, sosyal politikalar alanında, ekonomide, istihdamda, 
ayrımcılık ve şiddetle mücadelede, kadını, aileyi ve çocuğu koruyan pek çok yasal düzenlemelerle 
kadının statüsünü ve toplumdaki yerini dünya standartlarının üzerine çıkartmıştır. 

Kadınlarımızın karar alma mekanizmaları olan, merkezi ve yerel Meclislerde tarihimizin en yüksek 
katılımı sağlanmıştır. 

Kamu Kurum ve Kuruluşları başta olmak üzere siyasette, bürokraside,yargıda, güvenlikte, 
akademide,eğitim kurumlarında kılık ve kıyafet ayrımcılıkları kaldırılmış, kadınlar arasındaki eşitlik 
sağlanmış, toplumsal barışın yeniden tesisinde ülkemiz hak ettiği seviyeye kavuşmuştur. 

Bütün bu hak ve özgürlükleri milletimize, liderimiz, partimiz ve hükümetlerimiz sağlamıştır . Öyle 
birilerinin 5- 10 bin twit atmasıyla ve algı yönetmesiyle kazanılabilecek başarılar değildir. 

Herşeyden önce milletimiz ahde vefalıdır, kadir kıymet bilir, asla nankörlük yapmaz. Aynı şekilde 
partimiz, cahiliye devirlerine ait, kadınlara yönelik her türlü şiddetin, katliamın ve zulmün tavizsiz 
karşısında durmuştur. 

Sadece ülkemizin değil, Gönül Coğrafyamızın tamamında her zaman mazlumların, mağdurların, 
köşesinde sessiz sedasız acılar içinde göz yaşlarını akıtan gönlü kırıkların yanında yer almıştır. 

Diğer taraftan ise aileyi yıkan, nesilleri kirleten tüm sapkınlıklara, ahlâksızlıklara karşı her türlü 
mücadeleyi vermiştir, vermeye de devam edecektir. 
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Kültürümüz, değerlerimiz, aile bilincimiz ve geçmişten geleceğe aktarılması gereken öğretilerimizle 
AK kadınlar olarak bizler, yurdumuzun dört bir köşesinde mücadele etmekteyiz. 

Her bir üyemiz parti disiplini içinde, teşkilat eğitimleri ve siyasi duruşu ile görev yaparken eş, çocuk 
veya ebeveynlerini ihmal etmemek üzere bir yaşam modelini benimsemiştir. 

Disiplinli ve ilkeli duruşu ile çalışmalarını yürütürken kadın kimliğiyle siyasal hayatımıza katkı 
vermeye gayret göstermiştir. Diklenmeden dik durarak, Erkekleşmeden kadın olarak,siyaset yapmaya 
özen göstermiştir. AK Kadın Hareketi asla bir Feminist Hareket Değildir! AK Kadın’lar hiçbir zaman 
Papatya da olmamıştır! AK Kadın’lar hiç kimse tarafından AK Parti ‘li / AKP’li gibi 
ayrıştırılamaz! AK Kadın’lar dürüst,ahlaklı ve vatansever insanlardan oluşmaktadır ! Hiç kimse 
ağzımıza dahi alamadığımız o ahlaksız küfürler ile kadınlarımızın namusuna dil uzatamaz. Bizler her 
şeyden önce ailelerimizin kadın, anne, evlat, kardeş veya eş olarak birer ferdiyiz. Hiç kimse mensubu 
olduğumuz ailelerimizi, Partimizi ve camiamızı hakaret ve çirkin yatıştırmalar ile rencide edemez ve 
incitemez . Ayrıca din, iman, inanç,namus ve ahlak gibi değerlerimiz hiç kimsenin tekelinde değildir. 
Partimizin içinde bir fitne ve bölünme vesilesi olacağı ümidiyle, sözde bizimle birlikte siyasi hareketin 
içindeymiş gibi görünen ama aslında kirlenmiş ve dar zihniyetli gazeteci ve sosyal medya fenomenleri 
karşısında asla susmadık, susmayız! Bugün bizlerin bu toplantıyı tertip etmemize neden olan 
Kadınlarımıza yönelik ağır hakaretlerle dolu içerik, artık teşkilatlarımızda bardağı taşıran son damla 
olmuştur. 

İllerimizde partimize ve davamıza gönül veren kadınlarımızın ve ailelerinin tepkilerine rağmen, şu 
ana kadar herhangi bir pişmanlık, mahcubiyet ve rücu etme çabasının olmadığını görmüş 
bulunmaktayız. Aksine inançlarımızın ve değerlerimizin istismarı üzerinden yanıltıcı yazı ve 
paylaşımlara devam edilmiştir. 

Dünyanın her bir köşesine fesatlık, sapkınlık, ahlaksızlık ve azgınlık yaygınlaşırken bizler asla 
duyarsız kalmadık, kalmayacağız ! Son 10 yılda dünyadaki hızlı değişim ve dönüşümle dijital ağlar, 
akıllı telefonlar, sosyal platformlar, sinema film ve diziler aracılığıyla yayılan tehlikeli akımlara karşı 
tedbirleri geliştirmeye devam edeceğiz! Genç nesillerimizin korunması adına tüm çirkinliklere ve 
kötülüklere karşı savaşımız da dün olduğu gibi bugün de artarak devam edecektir. 

Değişik kademelerde hiçbir gelir ve menfaati olmadan, görevini yapmaya çalışan, kadınlarımıza 
hakaret eden o kirli ve çirkin zihniyeti kınıyoruz. 

Umarız ki Genel Merkezimizden ve 81 İlimizden, 922 İlçemizden yapılan bu çağrılar vesilesi ile 
bundan sonra kalemini siyasal tehdit aracına kimse döndürmez. 

Yine umarız ki binbir zahmet ile ter akıtan, devletine, milletine ve insanlığa yararlı işler yapanlara 
karşı bir takım art niyetliler de klavye başında kolaycı ve saldırgan tarzları ile kahramanlık ve dindarlık 
istismarlarına kalkışmaz. 

AK Kadınlar’mız bugünlere büyük mücadeleler vererek, zoru başararak geldi. Ülkemizin en zor 
zamanlarında meydanlarda, en önlerde yer aldı. 

15 Temmuz başta olmak üzere, 28Şubat, 27Nisan, 17 \ 25 Aralık ve daha nice sıkıntılı günlerde 
aileleri ile birlikte ciddi mücadeleler verdi. 

AK Kadınlar olarak bizler, 28 Şubat sürecinin o acılarla dolu günlerdeki mücadelemizi sadece ve 
sadece hak ve özgürlüklerimizi kazanabilmek için yaptık. 

O mücadelelerimizi de, daha sonra başkalarına karşı bir üstünlük, övünç, saldırı vesilesi veya istismar 
aracı olarak kullanmadık. 

Liderimizin riyasetinde elde ettiğimiz tüm hak ve özgürlüklerin değerini bilerek sonuna kadar 
muhafazası için çalışmaya devam etmekteyiz. 

Devletimiz, vatanımız, milletimiz, bayrağımız ve gelecek nesillerimiz için yapılan her tür özgürlük 
girişiminin yanında olduk ve bundan sonra da kararlı bir şekilde olmaya devam edeceğiz. 
Ve asla bu gibi değerlerimizi birilerinin kirli amaçlarına alet etmesine de müsaade etmeyeceğiz. 
Biz AK Kadın’lar asırlardır durdurduğumuz yerdeyiz, Bizler dışarıdakilerle mücadele ettiğimiz gibi 
içerideymiş gibi görünenlerle de mücadelemize aynen devam edeceğiz. Partimizin kadınlarının iffetine 
ve namusuna yönelik hiçbir hakareti kabul etmemiz mümkün değildir. 

Bu sebepten dolayı, AK Parti Genel Merkezimiz, Partimizin kadınlarına yönelik hakaret, çirkin 
yakıştırma ve yazıları ile yapmış olduğu saldırılardan dolayı Yeni Akit Gazetesi köşe yazarı, 
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Abdurrahman Dilipak aleyhine Yargıya başvurmuş olup, hukuki takip için dava açılmış 
bulunmaktadır. 

Bununla birlikte, eş zamanlı olarak Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığımız ve 81 İldeki 
Başkanlıklarımızla birlikte sözkonusu gazeteci hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç 
duyurusunda bulunduk. 

Partimizin tüm kadınlarına yönelik yaptığı çirkin yakıştırmalar, ağır hakaret ve saldırgan ifadeleriyle 
suç işlemiştir. 

Bugüne kadar en başta liderimize, ailesine ve Partimizin mensuplarına yapılan her türlü saldırıya 
karşı aynı duyarlılığı göstererek, gerekli hukuki girişimlerde bulunduk. Dün olduğu gibi bugün de 
yargısal süreçlerin takipçisi olacağız.” şeklinde konuştu. 

 
EK:4-ERZİNCAN / 11.08.2020 / RAHŞAN KÜLÜNK 
AK Parti Erzincan Kadın Kolları Başkanlığı tarafından yazar Abdurrahman Dilipak hakkında suç 

duyurusunda bulundu.AK Parti Erzincan Kadın Kolları Başkanı Avukat Rahşan Külünk ve yönetimi, 
Erzincan Adliyesine giderek yazar Abdurrahman Dilipak hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç 
duyurusunda bulundu. 

Suç duyurusunun ardından yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: 
“AK Parti kurulduğu günden bugüne, her zaman çözüm odaklı siyasetten yana olmuş, milletimizin 

taleplerini, hassasiyetlerini önemsemiş ve siyasi bir akılla çözmeye çalışmıştır. Son dönemlerde, bazı 
çevrelerin meseleleri kendi zemininde konuşuyormuş gibi yaparak, bir takım hesaplaşmalar peşinde 
koştuklarına şahit olmaktayız. Birileri sebep ve sonuç ilişkisini tamamen yanlış kurgulayarak adeta işi, 
psikolojik şiddet uygulamaya kadar götürmüşlerdir. Gezi Parkında yaşananlar misali, gün geçmiyor ki 
yeni bir bahane ile Partimize yönelik bir saldırı yapmak isteyenler çıkmasın. Kendilerine göre bazı 
gerekçeleri öne çıkartarak, partimizin kadınlarına ağır hakaret eden zihniyetin asıl meselesi o günkü 
gibi 3-5 ağaç değildir. 

Partimiz 18 yıldır gerek ülkemizde, gerekse küresel boyutta ciddi mücadeleleri yürütmüş, içeride ve 
dışarıda pek çok kazanımları milletimizin istifadesine sunmuştur. Bugüne kadar zaman zaman AK 
Parti karşıtlığından beslenen bir takım gazeteci, siyasetçi, sanatçı veya akademisyen gruplarına şahit 
olmuş, yanlı ve iyi niyet taşımayan yaklaşımlarına karşı mücadele vermiştik. Sözde kanaat önderleri 
gibi bir duran bu gibi çevrelerin, sanki hükümetimizin ve Partimizin çıkarlarını düşünüyormuş gibi bir 
tutum sergilediklerine ve çeşitli ayrışma noktaları oluşturmaya çalıştıklarına şahit olmaktayız. 

Hem partimizin içinde, hem de partimizin karşısındaki kitleleri birbirlerine düşürme çabaları ile 
çatışma ve sürtüşme alanları oluşturmaktadırlar. Partimizin kurulduğu günden bugüne, 19 yıldır 
liderimizin kadınlara yönelik duruşu, özel destekleri ve ayrımcılıkla mücadelesi samimi ve güçlü bir 
şekilde devam etmektedir. “Kadınlara yönelik ayrımcılık ırkçılıktan beterdir” diyen AK Parti Genel 
Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu inanç ve gayretleri neticesinde dünyanın 
en büyük kadın örgütünü kurarak, yıldan yıla büyütmeyi başarabilen bir lider olmuştur. AK Parti aile 
birliğini korumak ve kadına yönelik şiddetle mücadele etmek amacıyla bugüne kadar çok önemli 
düzenlemeleri hayata geçirmiştir: Eğitimde, sağlıkta, sosyal politikalar alanında, ekonomide, 
istihdamda, ayrımcılık ve şiddetle mücadelede, kadını, aileyi ve çocuğu koruyan pek çok yasal 
düzenlemelerle kadının statüsünü ve toplumdaki yerini dünya standartlarının üzerine çıkartmıştır. 
Kadınlarımızın karar alma mekanizmaları olan, merkezi ve yerel Meclislerde tarihimizin en yüksek 
katılımı sağlanmıştır. 

Kamu Kurum ve Kuruluşları başta olmak üzere siyasette, bürokraside, yargıda, güvenlikte, 
akademide, eğitim kurumlarında kılık ve kıyafet ayrımcılıkları kaldırılmış, kadınlar arasındaki eşitlik 
sağlanmış, toplumsal barışın yeniden tesisinde ülkemiz hak ettiği seviyeye kavuşmuştur. Bütün bu hak 
ve özgürlükleri milletimize, liderimiz, partimiz ve hükümetlerimiz sağlamıştır. Öyle birilerinin 5- 10 
bin twit atmasıyla ve algı yönetmesiyle kazanılabilecek başarılar değildir. Her şeyden önce milletimiz 
ahde vefalıdır, kadir kıymet bilir, asla nankörlük yapmaz. Aynı şekilde partimiz, cahiliye devirlerine 
ait, kadınlara yönelik her türlü şiddetin, katliamın ve zulmün tavizsiz karşısında durmuştur. Sadece 
ülkemizin değil, Gönül Coğrafyamızın tamamında her zaman mazlumların, mağdurların, köşesinde 
sessiz sedasız acılar içinde gözyaşlarını akıtan gönlü kırıkların yanında yer almıştır. Diğer taraftan ise 
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aileyi yıkan, nesilleri kirleten tüm sapkınlıklara, ahlâksızlıklara karşı her türlü mücadeleyi vermiştir, 
vermeye de devam edecektir. 

Kültürümüz, değerlerimiz, aile bilincimiz ve geçmişten geleceğe aktarılması gereken öğretilerimizle 
Ak kadınlar olarak bizler, yurdumuzun dört bir köşesinde mücadele etmekteyiz. Her bir üyemiz parti 
disiplini içinde, teşkilat eğitimleri ve siyasi duruşu ile görev yaparken eş, çocuk veya ebeveynlerini 
ihmal etmemek üzere bir yaşam modelini benimsemiştir. Disiplinli ve ilkeli duruşu ile çalışmalarını 
yürütürken kadın kimliğiyle siyasal hayatımıza katkı vermeye gayret göstermiştir. Diklenmeden dik 
durarak, erkekleşmeden kadın olarak, siyaset yapmaya özen göstermiştir. Ak kadın hareketi asla bir 
feminist hareket değildir! Ak kadınlar hiçbir zaman papatya da olmamıştır! Ak kadınlar hiç kimse 
tarafından AK Partili / AKP’li gibi ayrıştırılamaz! Ak kadınlar dürüst, ahlaklı ve vatansever 
insanlardan oluşmaktadır! Hiç kimse ağzımıza dahi alamadığımız o ahlaksız küfürler ile 
kadınlarımızın namusuna dil uzatamaz. Bizler her şeyden önce ailelerimizin kadın, anne, evlat, kardeş 
veya eş olarak birer ferdiyiz. Hiç kimse mensubu olduğumuz ailelerimizi, partimizi ve camiamızı 
hakaret ve çirkin yatıştırmalar ile rencide edemez ve incitemez. Ayrıca din, iman, inanç, namus ve 
ahlak gibi değerlerimiz hiç kimsenin tekelinde değildir. Partimizin içinde bir fitne ve bölünme vesilesi 
olacağı ümidiyle, sözde bizimle birlikte siyasi hareketin içindeymiş gibi görünen ama aslında kirlenmiş 
ve dar zihniyetli gazeteci ve sosyal medya fenomenleri karşısında asla susmadık, susmayız! Bugün 
bizlerin bu toplantıyı tertip etmemize neden olan kadınlarımıza yönelik ağır hakaretlerle dolu içerik, 
artık teşkilatlarımızda bardağı taşıran son damla olmuştur. İllerimizde partimize ve davamıza gönül 
veren kadınlarımızın ve ailelerinin tepkilerine rağmen, şu ana kadar herhangi bir pişmanlık, 
mahcubiyet ve rücu etme çabasının olmadığını görmüş bulunmaktayız. Aksine inançlarımızın ve 
değerlerimizin istismarı üzerinden yanıltıcı yazı ve paylaşımlara devam edilmiştir. Dünyanın her bir 
köşesine fesatlık, sapkınlık, ahlaksızlık ve azgınlık yaygınlaşırken bizler asla duyarsız kalmadık, 
kalmayacağız! Son 10 yılda dünyadaki hızlı değişim ve dönüşümle dijital ağlar, akıllı telefonlar, sosyal 
platformlar, sinema film ve diziler aracılığıyla yayılan tehlikeli akımlara karşı tedbirleri geliştirmeye 
devam edeceğiz! Genç nesillerimizin korunması adına tüm çirkinliklere ve kötülüklere karşı savaşımız 
da dün olduğu gibi bugün de artarak devam edecektir. Değişik kademelerde hiçbir gelir ve menfaati 
olmadan, görevini yapmaya çalışan, kadınlarımıza hakaret eden o kirli ve çirkin zihniyeti kınıyoruz. 
Umarız ki Genel Merkezimizden ve 81 ilimizden, 922 ilçemizden yapılan bu çağrılar vesilesi ile 
bundan sonra kalemini siyasal tehdit aracına kimse döndürmez. Yine umarız ki binbir zahmet ile ter 
akıtan, devletine, milletine ve insanlığa yararlı işler yapanlara karşı bir takım art niyetliler de klavye 
başında kolaycı ve saldırgan tarzları ile kahramanlık ve dindarlık istismarlarına kalkışmaz. Ak 
kadınlarımız bugünlere büyük mücadeleler vererek, zoru başararak geldi. Ülkemizin en zor 
zamanlarında meydanlarda, en önlerde yer aldı. 15 Temmuz başta olmak üzere, 28 Şubat, 27 Nisan, 
17 \ 25 Aralık ve daha nice sıkıntılı günlerde aileleri ile birlikte ciddi mücadeleler verdi. Ak kadınlar 
olarak bizler, 28 Şubat sürecinin o acılarla dolu günlerdeki mücadelemizi sadece ve sadece hak ve 
özgürlüklerimizi kazanabilmek için yaptık. O mücadelelerimizi de, daha sonra başkalarına karşı bir 
üstünlük, övünç, saldırı vesilesi veya istismar aracı olarak kullanmadık. Liderimizin riyasetinde elde 
ettiğimiz tüm hak ve özgürlüklerin değerini bilerek sonuna kadar muhafazası için çalışmaya devam 
etmekteyiz.  

Devletimiz, vatanımız, milletimiz, bayrağımız ve gelecek nesillerimiz için yapılan her tür özgürlük 
girişiminin yanında olduk ve bundan sonra da kararlı bir şekilde olmaya devam edeceğiz. Ve asla bu 
gibi değerlerimizi birilerinin kirli amaçlarına alet etmesine de müsaade etmeyeceğiz. Biz Ak kadınlar 
asırlardır durdurduğumuz yerdeyiz. Bizler dışarıdakilerle mücadele ettiğimiz gibi içerideymiş gibi 
görünenlerle de mücadelemize aynen devam edeceğiz. Partimizin kadınlarının iffetine ve namusuna 
yönelik hiçbir hakareti kabul etmemiz mümkün değildir.  

Bu sebepten dolayı, AK Parti Genel Merkezimiz, partimizin kadınlarına yönelik hakaret, çirkin 
yakıştırma ve yazıları ile yapmış olduğu saldırılardan dolayı Yeni Akit Gazetesi köşe yazarı, 
Abdurrahman Dilipak aleyhine yargıya başvurmuş olup, hukuki takip için dava açılmış bulunmaktadır. 
Bununla birlikte, eş zamanlı olarak Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığımız ve 81 ildeki 
başkanlıklarımızla birlikte söz konusu gazeteci hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç 
duyurusunda bulunduk. Partimizin tüm kadınlarına yönelik yaptığı çirkin yakıştırmalar, ağır hakaret 
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ve saldırgan ifadeleriyle suç işlemiştir. Bugüne kadar en başta liderimize, ailesine ve Partimizin 
mensuplarına yapılan her türlü saldırıya karşı aynı duyarlılığı göstererek, gerekli hukuki girişimlerde 
bulunduk. 

Dün olduğu gibi bugün de yargısal süreçlerin takipçisi olacağız. Tüm basın mensuplarımıza 
katılımlarından dolayı teşekkür ediyor, tüm vatandaşlarımıza bu vesile ile selam, saygı ve 
muhabbetlerimizi sunarız.” 

 
EK:5-SAKARYA / 11.08.2020 / ZEHRA HATİPOĞLU 
AK Parti Sakarya İl Başkanlığında İl Kadın Kolları Başkanı Zehra Hatipoğlu tarafından düzenlenen 

toplantıda yazar Abdurrahman Dilipak hakkında suç duyurusunda bulunuldu. 
AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlıkları 81 ilde düzenledikleri basın toplantılarında yazar 

Abdurrahman Dilipak hakkında suç duyurusunda bulundu. AK Parti Sakarya İl Başkanlığında ise suç 
duyurusuna ilişkin İl Kadın Kolları Başkanı Zehra Hatipoğlu tarafından bir basın açıklaması 
düzenlendi. AK Parti Genel Merkezince partili kadınlara yönelik hakaret, çirkin yakıştırma ve yazıları 
ile yapmış olduğu saldırılardan dolayı köşe yazarı, Abdurrahman Dilipak aleyhine Yargıya 
başvurulduğunu dile getiren Hatipoğlu, kadınlara hakaret eden kirli ve çirkin zihniyeti kınadıklarını 
dile getirdi. 

Toplantıda konuşan Zehra Hatipoğlu, “AK Parti kurulduğu günden bugüne, her zaman çözüm odaklı 
siyasetten yana olmuş, milletimizin taleplerini, hassasiyetlerini önemsemiş ve siyasi bir akılla çözmeye 
çalışmıştır. Son dönemlerde, bazı çevrelerin meseleleri kendi zemininde konuşuyormuş gibi yaparak, 
bir takım hesaplaşmalar peşinde koştuklarına şahit olmaktayız. Partimiz 18 yıldır gerek ülkemizde, 
gerekse küresel boyutta ciddi mücadeleleri yürütmüş, içeride ve dışarıda pek çok kazanımları 
milletimizin istifadesine sunmuştur. Bugüne kadar zaman zaman AK Parti karşıtlığından beslenen bir 
takım gazeteci, siyasetçi, sanatçı veya akademisyen gruplarına şahit olmuş, yanlı ve iyi niyet taşımayan 
yaklaşımlarına karşı mücadele vermiştik. Sözde kanaat önderleri gibi bir duran bu gibi çevrelerin, 
sanki hükümetimizin ve Partimizin çıkarlarını düşünüyormuş gibi bir tutum sergilediklerine ve çeşitli 
ayrışma noktaları oluşturmaya çalıştıklarına şahit olmaktayız” dedi. 

Kadınlara yönelik ağır hakaretlerle dolu içeriğin teşkilatlarda bardağı taşıran son damla olduğuna 
dikkat çeken Hatipoğlu, “Bugün bizlerin bu toplantıyı tertip etmemize neden olan kadınlarımıza 
yönelik ağır hakaretlerle dolu içerik, artık teşkilatlarımızda bardağı taşıran son damla olmuştur. 
İllerimizde partimize ve davamıza gönül veren kadınlarımızın ve ailelerinin tepkilerine rağmen, şu ana 
kadar herhangi bir pişmanlık, mahcubiyet ve rücu etme çabasının olmadığını görmüş bulunmaktayız. 
Aksine inançlarımızın ve değerlerimizin istismarı üzerinden yanıltıcı yazı ve paylaşımlara devam 
edilmiştir. Dünyanın her bir köşesine fesatlık, sapkınlık, ahlaksızlık ve azgınlık yaygınlaşırken bizler 
asla duyarsız kalmadık, kalmayacağız! Değişik kademelerde hiçbir gelir ve menfaati olmadan, 
görevini yapmaya çalışan, kadınlarımıza hakaret eden o kirli ve çirkin zihniyeti kınıyoruz” diye 
konuştu. 

81 il, 922 ilçeden Abdurrahman Dilipak aleyhine Yargıya başvurulduğunu ve yargısal süreçlerin 
takipçisi olacaklarını dile getiren AK Parti Sakarya İl Kadın Kolları Başkanı Zehra Hatipoğlu, “Umarız 
ki Genel Merkezimizden ve 81 İlimizden, 922 İlçemizden yapılan bu çağrılar vesilesi ile bundan sonra 
kalemini siyasal tehdit aracına kimse döndürmez. Bu sebepten dolayı, AK Parti Genel Merkezimiz, 
partimizin kadınlarına yönelik hakaret, çirkin yakıştırma ve yazıları ile yapmış olduğu saldırılardan 
dolayı Yeni Akit Gazetesi köşe yazarı, Abdurrahman Dilipak aleyhine Yargıya başvurmuş olup, 
hukuki takip için dava açılmış bulunmaktadır. Bununla birlikte, eş zamanlı olarak Genel Merkez Kadın 
Kolları Başkanlığımız ve 81 İldeki Başkanlıklarımızla birlikte söz konusu gazeteci hakkında 
Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunduk. Partimizin tüm kadınlarına yönelik yaptığı 
çirkin yakıştırmalar, ağır hakaret ve saldırgan ifadeleriyle suç işlemiştir. Bugüne kadar en başta 
liderimize, ailesine ve partimizin mensuplarına yapılan her türlü saldırıya karşı aynı duyarlılığı 
göstererek, gerekli hukuki girişimlerde bulunduk. Dün olduğu gibi bugün de yargısal süreçlerin 
takipçisi olacağız” şeklinde konuştu. 

 
EK:6-NEVŞEHİR / 11.08.2020 / AYŞE BİLGİÇ 
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AK Parti Nevşehir Kadın Kolları Başkanlığı tarafından AK Partili kadınlara yönelik tepki çeken 
sözleriyle gündeme gelen köşe yazarı Abdurrahman Dilipak hakkında suç duyurusunda bulundu. 
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Bilgiç, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, AK 
Parti’nin kurulduğu günden bugüne, her zaman çözüm odaklı siyasetten yana olduğunu belirtti. Köşe 
yazarı Abdurrahman Dilipak’ın AK Parti’li kadınlara yönelik hakaret ve saldırılar gerçekleştirdiğini 
ileri süren Bilgiç, bu nedenle kendisi hakkında suç duyurusunda bulunarak, hukuki süreci 
başlattıklarını ifade etti. Çeşitli gerekçeler öne sürerek, AK Parti’li kadınlara ağır hakaretlerde 
bulunanların yapıcı tavırdan uzak olduğunu belirten Bilgiç, "Partimiz, 18 yıldır gerek ülkemizde 
gerekse küresel boyutta ciddi mücadeleler yürütmüş, içeride ve dışarıda pek çok kazanımları 
milletimizin istifadelerine sunmuştur." dedi. 

AK Parti Nevşehir Kadın Kolları Başkanı Ayşe Bilgiç’in parti binasında düzenlediği basın 
toplantısına AK Parti Nevşehir milletvekili Yücel Menekşe, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç’te 
eşlik etti. 

 
EK:7-KAYSERİ / 11.08.2020 / EMİNE TİMOÇİN 
Yeni Akit Yazarı Abdurrahman Dilipak’ın AK Partili kadınlara sarf ettiği sözler ile ilgili basın 

açıklaması yapan AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Emine Timoçin, “Dar zihniyetli sosyal 
medya fenomenleri karşısında asla susmayacağız” dedi. 

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı’nda düzenlenen basın toplantısına AK Parti Kayseri Kadın Kolları 
Başkanı Emine Timoçin, AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Mert Şimşek, kadın 
kolları üyeleri ve basın mensupları katıldı. 

AK Parti’nin kurulduğu günden beri birileri tarafından ayrıştırılmaya çalışıldığını söyleyen Emine 
Timoçin, “AK Parti kurulduğu günden bugüne, her zaman çözüm odaklı siyasetten yana olmuş, 
milletimizin taleplerini, hassasiyetlerini önemsemiş ve siyasi bir akılla çözmeye çalışmıştır. Son 
dönemlerde, bazı çevrelerin meseleleri kendi zemininde konuşuyormuş gibi yaparak, bir takım 
hesaplaşmalar peşinde koştuklarına şahit olmaktayız. Birileri sebep ve sonuç ilişkisini tamamen yanlış 
kurgulayarak adeta işi, psikolojik şiddet uygulamaya kadar götürmüşlerdir. Gezi Parkında yaşananlar 
misali, gün geçmiyor ki yeni bir bahane ile Partimize yönelik bir saldırı yapmak isteyenler çıkmasın. 
Kendilerine göre bazı gerekçeleri öne çıkartarak, partimizin kadınlarına ağır hakaret eden zihniyetin 
asıl meselesi o günkü gibi 3-5 ağaç değildir. Partimiz 18 yıldır gerek ülkemizde, gerekse küresel 
boyutta ciddi mücadeleleri yürütmüş, içeride ve dışarıda pek çok kazanımları milletimizin istifadesine 
sunmuştur. Bugüne kadar zaman zaman AK Parti karşıtlığından beslenen bir takım gazeteci, siyasetçi, 
sanatçı veya akademisyen gruplarına şahit olmuş, yanlı ve iyi niyet taşımayan yaklaşımlarına karşı 
mücadele vermiştik. Sözde kanaat önderleri gibi bir duran bu gibi çevrelerin, sanki hükümetimizin ve 
Partimizin çıkarlarını düşünüyormuş gibi bir tutum sergilediklerine ve çeşitli ayrışma noktaları 
oluşturmaya çalıştıklarına şahit olmaktayız. Hem Partimizin içinde, hem de Partimizin karşısındaki 
kitleleri birbirlerine düşürme çabaları ile çatışma ve sürtüşme alanları oluşturmaktadırlar. Partimizin 
kurulduğu günden bugüne, 19 yıldır liderimizin kadınlara yönelik duruşu, özel destekleri ve 
ayrımcılıkla mücadelesi samimi ve güçlü bir şekilde devam etmektedir” dedi. 
“Bizi ayrıştırmak birilerinin paylaşımları ile olacak iş değildir” 

AK Parti döneminde kadınlara verilen haklarla eşitliğin sağlandığını söyleyen Timoçin, “Kadınlara 
yönelik ayrımcılık ırkçılıktan beterdir” diyen AK Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan bu inanç ve gayretleri neticesinde dünyanın en büyük kadın örgütünü kurarak, 
yıldan yıla büyütmeyi başarabilen bir lider olmuştur. AK Parti aile birliğini korumak ve kadına yönelik 
şiddetle mücadele etmek amacıyla bugüne kadar çok önemli düzenlemeleri hayata geçirmiştir. 
Eğitimde, sağlıkta, sosyal politikalar alanında, ekonomide, istihdamda, ayrımcılık ve şiddetle 
mücadelede, kadını, aileyi ve çocuğu koruyan pek çok yasal düzenlemelerle kadının statüsünü ve 
toplumdaki yerini dünya standartlarının üzerine çıkartmıştır. Kadınlarımızın karar alma mekanizmaları 
olan, merkezi ve yerel Meclislerde tarihimizin en yüksek katılımı sağlanmıştır. Kamu Kurum ve 
Kuruluşları başta olmak üzere siyasette, bürokraside, yargıda, güvenlikte, akademide, eğitim 
kurumlarında kılık ve kıyafet ayrımcılıkları kaldırılmış, kadınlar arasındaki eşitlik sağlanmış, 
toplumsal barışın yeniden tesisinde ülkemiz hak ettiği seviyeye kavuşmuştur. Bütün bu hak ve 
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özgürlükleri milletimize, liderimiz, partimiz ve hükümetlerimiz sağlamıştır. Öyle birilerinin 5 - 10 bin 
twit atmasıyla ve algı yönetmesiyle kazanılabilecek başarılar değildir. Her şeyden önce milletimiz ahde 
vefalıdır, kadir kıymet bilir, asla nankörlük yapmaz. Aynı şekilde partimiz, cahiliye devirlerine ait, 
kadınlara yönelik her türlü şiddetin, katliamın ve zulmün tavizsiz karşısında durmuştur. Sadece 
ülkemizin değil, Gönül Coğrafyamızın tamamında her zaman mazlumların, mağdurların, köşesinde 
sessiz sedasız acılar içinde gözyaşlarını akıtan gönlü kırıkların yanında yer almıştır” ifadelerini 
kullandı. 

“Dar zihniyetli sosyal medya fenomenleri karşısında susmayacağız” 
Emine Timoçin, gösterdikleri tepkilere rağmen bir pişmanlık belirtisi görmediklerini belirterek 

sözlerine şu şekilde devam etti: 
“Diğer taraftan ise aileyi yıkan, nesilleri kirleten tüm sapkınlıklara, ahlâksızlıklara karşı her türlü 

mücadeleyi vermiştir, vermeye de devam edecektir. Kültürümüz, değerlerimiz, aile bilincimiz ve 
geçmişten geleceğe aktarılması gereken öğretilerimizle AK Kadınlar olarak bizler, yurdumuzun dört 
bir köşesinde mücadele etmekteyiz. Her bir üyemiz parti disiplini içinde, teşkilat eğitimleri ve siyasi 
duruşu ile görev yaparken eş, çocuk veya ebeveynlerini ihmal etmemek üzere bir yaşam modelini 
benimsemiştir. Disiplinli ve ilkeli duruşu ile çalışmalarını yürütürken kadın kimliğiyle siyasal 
hayatımıza katkı vermeye gayret göstermiştir. Diklenmeden dik durarak, erkekleşmeden kadın olarak, 
siyaset yapmaya özen göstermiştir. AK Kadın Hareketi asla bir feminist hareket değildir. AK Kadın’lar 
hiçbir zaman papatya da olmamıştır. AK Kadın’lar dürüst, ahlaklı ve vatansever insanlardan 
oluşmaktadır. Hiç kimse ağzımıza dahi alamadığımız o ahlaksız küfürler ile kadınlarımızın namusuna 
dil uzatamaz. Bizler her şeyden önce ailelerimizin kadın, anne, evlat, kardeş veya eş olarak birer 
ferdiyiz. Hiç kimse mensubu olduğumuz ailelerimizi, Partimizi ve camiamızı hakaret ve çirkin 
yatıştırmalar ile rencide edemez ve incitemez. Ayrıca din, iman, inanç, namus ve ahlak gibi 
değerlerimiz hiç kimsenin tekelinde değildir. Partimizin içinde bir fitne ve bölünme vesilesi olacağı 
ümidiyle, sözde bizimle birlikte siyasi hareketin içindeymiş gibi görünen ama aslında kirlenmiş ve dar 
zihniyetli gazeteci ve sosyal medya fenomenleri karşısında asla susmadık, susmayız. Bugün bizlerin 
bu toplantıyı tertip etmemize neden olan Kadınlarımıza yönelik ağır hakaretlerle dolu içerik, artık 
teşkilatlarımızda bardağı taşıran son damla olmuştur. İllerimizde partimize ve davamıza gönül veren 
kadınlarımızın ve ailelerinin tepkilerine rağmen, şu ana kadar herhangi bir pişmanlık, mahcubiyet ve 
rücu etme çabasının olmadığını görmüş bulunmaktayız. Aksine inançlarımızın ve değerlerimizin 
istismarı üzerinden yanıltıcı yazı ve paylaşımlara devam edilmiştir. Dünyanın her bir köşesine fesatlık, 
sapkınlık, ahlaksızlık ve azgınlık yaygınlaşırken bizler asla duyarsız kalmadık, kalmayacağız.” 

81 ildeki başkanlıkları ile beraber suç duyurusunda bulunacaklarını söyleyen Timoçin, “Umarız ki 
Genel Merkezimizden ve 81 İlimizden, 922 İlçemizden yapılan bu çağrılar vesilesi ile bundan sonra 
kalemini siyasal tehdit aracına kimse döndürmez. Yine umarız ki bin bir zahmet ile ter akıtan, 
devletine, milletine ve insanlığa yararlı işler yapanlara karşı bir takım art niyetliler de klavye başında 
kolaycı ve saldırgan tarzları ile kahramanlık ve dindarlık istismarlarına kalkışmaz. Liderimizin 
riyasetinde elde ettiğimiz tüm hak ve özgürlüklerin değerini bilerek sonuna kadar muhafazası için 
çalışmaya devam etmekteyiz. Devletimiz, vatanımız, milletimiz, bayrağımız ve gelecek nesillerimiz 
için yapılan her tür özgürlük girişiminin yanında olduk ve bundan sonra da kararlı bir şekilde olmaya 
devam edeceğiz. Asla bu gibi değerlerimizi birilerinin kirli amaçlarına alet etmesine de müsaade 
etmeyeceğiz. Bizler dışarıdakilerle mücadele ettiğimiz gibi içerideymiş gibi görünenlerle de 
mücadelemize aynen devam edeceğiz. Bu sebepten dolayı, AK Parti Genel Merkezimiz, partimizin 
kadınlarına yönelik hakaret, çirkin yakıştırma ve yazıları ile yapmış olduğu saldırılardan dolayı Yeni 
Akit Gazetesi köşe yazarı, Abdurrahman Dilipak aleyhine Yargıya başvurmuş olup, hukuki takip için 
dava açılmış bulunmaktadır. Bununla birlikte, eş zamanlı olarak Genel Merkez Kadın Kolları 
Başkanlığımız ve 81 İldeki Başkanlıklarımızla birlikte söz konusu gazeteci hakkında Cumhuriyet 
Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunduk. Bugüne kadar en başta liderimize, ailesine ve partimizin 
mensuplarına yapılan her türlü saldırıya karşı aynı duyarlılığı göstererek, gerekli hukuki girişimlerde 
bulunduk. Dün olduğu gibi bugün de yargısal süreçlerin takipçisi olacağız” dedi. 
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BÖLÜM:D 
“AK PARTİ İÇİNDEKİ AKP”LİLER, “AKP’NİN PAPATYALARI” BAĞLAMINDA 

“ANAP” UYARISINA İLİŞKİN  
ULUSAL VE YEREL BASINDA ÇIKAN HABERLER VE YAZILAR. 

D BÖLÜMÜ 
40 Sayfadan oluşan 24 Belge 

 

           EK:1 
“AK PARTİ’NİN  İÇİNDEKİ AKP’LİLER” 
24 Eylül 2019 / EGE POSTASI / Mithat Umutoğulları 
“…daha önce planlanmış bir proje olduğunu, kümelenen AKP’lilerden kurtulup kendi 
tabanına kayıtsız şartsız destek veren AK Parti sevdalısı üyelerine yüzünü dönmelidir. Aksi 
takdirde  AK Parti’nin akibeti de ANAP ve Doğru Yol Partisi gibi olacaktır.” 
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           EK:2 
 
AK PARTİ İÇİNDEKİ AKP’LİLER KİMLER 
13.12.2019 / MANİSA SON NOKTA / NAZMİ AYDIN / EK2; SAYFA 2 
AKP’liler AK Parti’de niçin siyaset yaparlar? Siyasi ve ticari rant sağlamak için, Kendilerine 
üstünlük sağlamak için,  Egolarını tatmin etmek için, Siyasi nüfuz elde etmek için,  AKP’lilerin 
hedefleri nedir? AKP’lilerin hiçbir hedefi yoktur. Onlar gönül adamı değil günün adamıdırlar. 
Güç ve iktidar kimdeyse onlarla beraber olurlar. 
 

 
http://manisadasonnokta.com/36-Makale-ak-partinin-icindeki-akpliler 
13.12.2019 - NAZMİ AYDIN 

AK PARTİ’NİN İÇİNDEKİ AKP’LİLER 
 
Türkiye’de 1990’lı yıllarda yaşanan siyasi istikrarsızlık, hayat pahalılığı, üst üste gelen intiharlar, 

faili meçhul cinayetler, esnafın, memurun, işçinin, çiftçinin, öğrencilerin meydanlarda yaptığı 
eylemler, koalisyonlarla yönetilen ülkeyi zor duruma düşürmüştü. ANASOL-M Hükümeti’nin iktidar 
olduğu 2001 yılında yaşanan ekonomik kriz ise bardağı taşıran son damla olmuştu.   

Millet, kendisini böylesi bir ortamdan çıkaracak, yaşadığı sıkıntılardan kurtaracak bir parti ve bu 
partinin başında da güçlü, dirayetli, bir o kadar da merhametli bir lider arayışına girmişti. Öyle bir parti 
kurulmalıydı ki, bu partiyi kendisi kursun, partinin il ve ilçe teşkilatları kendisi gibi düşünen, kendisi 
gibi milli ve manevi değerlerine bağlı, geçmişini unutmayan, geleceğe de umutla bakan yöneticilerden 
olsun istiyordu. 

Yapılacak en erken seçimlerde ise milletvekilleri de fildişi kulelerde yetişenlerden değil, kibir 
içinde olmayan, riyakârlık nedir bilmeyen, insanlara tepeden bakmayan, tevazulu, hoşgörülü, 
merhametli birilerinin olmasını istiyordu. 

Milletin bu arayışını yakından takip eden Recep Tayyip Erdoğan dava arkadaşlarım dediği ekiple 
birlikte 14 Ağustos 2001 tarihinde AK Parti’yi kurdu. O gün Erdoğan “Bundan sonra hiçbir şey eskisi 
gibi olmayacak” diyerek çıktığı hizmet yolunda gerek yurt içinde gerekse yurt dışında gecesini 
gündüzüne katıyor, AK Parti’nin misyon ve vizyonunu anlatıyordu. 

Yukarıda saymaya çalıştığım sıkıntılı süreçten çıkılabilmenin bir tek şartı vardı o da erken seçime 
gitmekti. Bunu gören MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 Kasım tarihinde erken seçim olmazsa 
hükümetten çekiliriz diyerek ortaklarına rest çekti. Bahçeli’nin bu resti karşısında kara kara düşünen 
dönemin Başbakanı Bülent Ecevit ve Başbakan Yardımcısı Mesut Yılmaz Türkiye Büyük Millet 
Meclisinden (TBMM) 3 Kasım 2002 tarihinde erken seçim yapılması kararı aldırmaktan başka 
yapacağı bir şey kalmıyordu.    

Erken seçim kararının alınmasıyla birlikte daha önce gecesini gündüzüne katarak çalışan AK 
Parti’nin Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere onun dava arkadaşları da il il, ilçe 
ilçe, köy köy, kasaba kasaba, mahalle mahalle teşkilatlarıyla birlikte milletin ayağına gidiyor 
partilerinin kuruluş amacını ve iktidar olmaları halinde yapacakları hizmetleri bir bir dile 
getiriyorlardı.   

3 Kasım 2002 tarihinde yapılan erken seçimde ise bu aziz millet en doğru kararını veriyor AK 
Parti’yi tek başına iş başına getiriyor, kendisine sıkıntılı günler yaşatan partileri de deyim yerindeyse 
sandığın en dibine gömüyordu.  AK Parti’yi tek başına iş başına getiren ruha da 2002 ruhu deniyordu. 

Ne zaman ki, AK Parti’ye AKP diyenler yavaş yavaş sirayet etmeye başladı işte o zaman bu 
ruh büyük bir aile olan milletin partisi AK Parti’nin bünyesinden çıkmaya başlıyordu. 

7 Haziran tarihinde yapılan seçimlerde bu ruhun bünyeden çıktığını gören AK Parti Genel Başkanı 
Başbakan Ahmet Davutoğlu, 1 Kasım seçimlerine 2002 ruhu ile gidileceğini söylüyordu. Başbakan 
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Ahmet Davutoğlu’nun bu söylemleri, benim ve benim gibi düşünenlerin ne kadar haklı olduğunu bir 
kez daha gözler önüne seriyordu.   

Şimdi gelelim asıl konumuza; AK Parti’nin içindeki AKP’liler kimlerdir? 
AK Parti’nin lideri Recep Tayyip Erdoğan’ı lider olarak kabul etmeyenler, 
Erdoğan’nın davasını dava, yolunu yol, sevdasını sevda bilmeyenler, 
AK Parti’nin misyon ve vizyonunu anlamayanlar, yaşayamayanlar, anlatamayanlar , 
Seçimden seçime meydanlarda boy gösterenler, Protokolden protokole koşanlar, Millet gibi 

düşünemeyenler, Milletin sofrasına oturmayanlar, Milletin derdi ile dertlenmeyenler, 
Milletin yaşadığı mutluluğu ve acısını paylaşmayanlar, 
Kimsesizlerin kimi olmayanlar, Garib gurabanın yanında bulunmayanlar, 
Milletle kol kola yürümeyenler, Çat kapı yapıp ben geldim diyemeyenler, Haramı haram helali de 

helal bilmeyenler, Kompleks içinde yaşayanlar, Ahde vefa göstermeyenler, Yola çıktıklarını, yolda 
bulduklarıyla değişenler,  Kişilik bozukluğu olanlar, Dava adamı değil para adamı olanlar, AK 
Partililere attıkları iftiralarla makam ve mevki edinenler, Velhasıl dava nedir bilmeyenler… Bu ve 
buna benzer birçok özelliği taşıyanlar AK Parti’li değil AKP’lidirler. 

AKP’liler AK Parti’de niçin siyaset yaparlar? 
Siyasi ve ticari rant sağlamak için, Kendilerine üstünlük sağlamak için,  Egolarını tatmin etmek 

için, Siyasi nüfuz elde etmek için, 
AKP’lilerin hedefleri nedir? 
AKP’lilerin hiçbir hedefi yoktur. Onlar gönül adamı değil günün adamıdırlar. Güç ve iktidar 

kimdeyse onlarla beraber olurlar. 
Eveeet, şimdi yukarıdan buraya kadar okudunuz ve “Ya Nazmi abi yada Nazmi bey iyi hoş ve güzel 

yazmışsın da bizim anlayacağımız dilden yazmamışsın” dediğinizi duyar gibi oldum. 
Her ne kadar yazımda AKP’lilerin kimler olduğunu isim yazmadan sadece taşıdıkları 

özellikleri yazsam da bu yazdıklarımı okuduktan sonra şöyle bir etrafınıza baktığınızda o 
AKP’lileri çok açık ve net bir şekilde göreceksiniz; Her kim ki, makama geldikten sonra huyu 
suyu değişiyor, büyüğüne saygıyı, küçüğüne sevgiyi unutuyorsa o AKP’lidir. 

Her kim ki, yıllardır beraberce koşturduğu dostlarını makama geldiğinde üç beş yalakaya, 
dalkavuğa değişiyorsa ve o makam sahiplerinin yanında o dürüst insanları yani AK Parti’lileri 
göremiyorsanız işte o makam sahipleri AKP’lidir. 

Her kim ki, gecesini gündüzüne katarak, Manisa’ya bir çivi çakmak için uğraşan dava sahibi 
Başkanlarımızın işlerine taş koyuyor ve kendi rantları için bir şeyler devşirmeye çalışıyorlarsa 
işte o kişiler AKP’lidir. Her kim ki, benim dava arkadaşlarım, can yoldaşlarım, kaderdaşlarım, 
gönüldaşlarım  sahipsiz iken ayakkabı kutusu sallayanlara, çapulculara sahip çıkıyorsa işte 
onlarda AKP’lidir. Her kim ki, mazlumlara zulmediyor ve zalimlerin safında yer alırsa işte o 
AKP’lidir.   Ey benim gönlü dostlukla, kalbi sevgiyle dolu güzel kardeşim; önce sağına sonra soluna 
bak, her kim ki seni Allah için sevmiyorsa işte oda AKP’lidir. 

Sözün özü: AK Parti, yukarıda saydığım özellikleri taşıyan AKP’lilere karşı temizlik 
operasyonu başlatıp bünyesinden dışarı atmadığı sürece öyle bir zaman gelir ki milletin kurduğu 
AK Parti’nin esamesi bile okunmaz hale gelir diye düşünüyorum. (…) 
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           EK:3 
AKP’LİLER KAZANDI, AK PARTİLİLER KAYBETTİ… 

AKP kazandı. Makyajdan yüzü belli etmeyen, başına taktığı örtünün markasını kafasında 
gezdiren, ille de marka gösteren gözleri fıldır fıldır başında oynayan, seçim arabalarında erik 
dalı dinleyip tempo tutan, milletin parasıyla yıldızı bol otellerin serpme kahvaltılarının self 
müşterileri olan, yediğini herkese telefondan resim olarak servis yapan AKP'li kadınlar kazandı. 

AK Partililer kaybetti. Üç günlük yemeğini stok yapan, bu davanın bana ihtiyacı var diyerek 
altı delik ayakkabı ile sokak sokak gezen, yüzünde boya izi bulunmayan, konuşurken edep 
duyan, seçim arabasında Ömer Karaoğlan'ın şehit tahtında ezgisini dinleyen, en lüks yemeği 
birinin mevlidinde gören, kafasında farz gezdirip tarz nedir bilmeyen AK Partili kadınlar 
kaybetti. 
 

 
   16 NISAN 2019 SALI 
   NECDET AKBOĞA @timemalatya / Necdet Akboğa  necdetakboga@gmail.com 

  AKP’l ler Kazandı, AK Part l ler Kaybett ... 
Yine troller, pelikanlar, et kafalar, kiralık akıllar, dini sarımsağa bile katıp yutanlar, bezciler, 

çaputçular, kılcılar, tüycüler, efendisi bol olanlar, slogancı güruhlar velhasıl kelam, kaleme ve kelama 
uzak olanlar hoplayacak biliyorum, bile bile yazıyorum. (…) 

Başlık tuhaf, saçma başlık, ne alaka, AKP ne AK Parti ne, biz salak mıyız? Sallamış işte diyenler 
olacak, yorumlar gelecek lakin gerçekler acı da olsa tadılacak... 

AKP'liler kazandı, dün başka radikal gemide, sağ köşede yer almış olan, cebinden kuruş 
harcamadan, teşvikler, indirimler, hayır hasenatlar ile özel hastane kuranlar kazandı. Parmağına diken 
batıp gidene, kafa kol çekip devletin sırtından neredeyse AİDS testine kadar sokup, laboratuvar 
zenginleri kazandı. Muhafazakâr doktor adı altında ekip kurup,  yıllarca köylerde çocuk nüfus cüzdanı 
toplayıp, onları yatıyor gösterip servet yapanlar kazandı. O kadar çok kazandı ki,  parayı koyacak yer 
bulamayan, hepsi alanının dışında iş tutanlar, büyük paralara doktor transfer eden, hastane borsası 
kuranlar kazandı. 

AKParti kaybetti. Bunları denetleyecek müfettiş, müdür, amir, organize edemediği için kaybetti. 
Haliyle milletin parasına sahiplik edemediği için AK Partililer kaybetti. Çocuğu evde, ama kâğıt 
üstünde hastanede yatıyoru bilen ama dava adına ses çıkarmayan Ak Partili kaybetti. 

AKP'liler kazandı. Organizasyon adı altında fikrine, zikrine, kişiliğine bakılmadan, belediyelerin 
sırtında konser konser dolaşan, paraya para demeyen, yediği önünde, yemediği arkasında olan, kibir 
torbası, sarhoş mezesi, parayı ilahlaştıran AKP taraftarı olanlar ile yarım saat türküye yüz milyonu 
cebe koyanlar kazandı. 

AK Parti kaybetti. Evinde Tayyib'im sana kurban olam, günah benim ne işim var cıbıldakların 
içinde, evde oturur kitabımı okurum diyen Ak Partililer kaybetti !.. 

AKP'liler kazandı. Züppe tipli, şımarık, babadan zengin, jip ile gezen, parlak takım elbiseli, gözü 
karıda kızda olan, samimi fukara çocuklarını umut uğruna oyalayan, paranın, soyadın, unvanın 
gölgesinde görev almış, kafe müdavimi, gençliğinin tadını parti üzerinden çıkaran AKP'liler kazandı. 

AK parti kaybetti. Bir dürüm ile akşama kadar sokak sokak koşturan, ciğerinden gelerek haykıran, 
partinin bir afişi heder olmasın diye yırtınan, işin sonunda baştaki züppe kılıklıya teşekkür edilirken 
duyan ve sineye çeken Ak Partili kaybetti. 

AKP kazandı. Makyajdan yüzü belli etmeyen, başına taktığı örtünün markasını kafasında gezdiren, 
ille de marka gösteren gözleri fıldır fıldır başında oynayan, seçim arabalarında erik dalı dinleyip tempo 
tutan, milletin parasıyla yıldızı bol otellerin serpme kahvaltılarının self müşterileri olan, yediğini 
herkese telefondan resim olarak servis yapan AKP'li kadınlar kazandı. 

AkKpartililer kaybetti. Üç günlük yemeğini stok yapan, bu davanın bana ihtiyacı var diyerek altı 
delik ayakkabı ile sokak sokak gezen, yüzünde boya izi bulunmayan, konuşurken edep duyan, seçim 
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arabasında Ömer Karaoğlan'ın şehit tahtında ezgisini dinleyen, en lüks yemeği birinin mevlidinde 
gören, kafasında farz gezdirip tarz nedir bilmeyen AK Partili kadınlar kaybetti. 

AKP'liler kazandı. Ramazan Programları adı altında milleti uyutan, Hazreti Hüseyin'in acılarını, 
Hazreti Sümeyye'nin parçalanan bedenini, Hazreti Bilal'in rengini ve çilesini anlatarak yatların, 
katların trilyonların sahibi olan din simsarları kazandı. Çile çekenin çilesi üzerinden servet yapan, 
arabesk melodileri çalıp, aralarına Mekke, Medine serpiştiren, tozunu yutan, yüzümü sürem diyerek 
çalıntı eserleri, ilahi adı altında uyuşturucu olarak sunan, iki yıllık asgari ücreti gecede, pardon bir 
saatte alan, dümbelekçi din tacirleri kazandı. 

Ak partililer kaybetti. Sahurdan sonra uyumadan cüz okuyan, seherde rızkı için yola çıkan, tıkış 
tıkış araçlarda şeytanın rolünü üstlenmiş dişi tacizcilere rağmen yolculuk yapan, oruçlu halde nemli, 
sıcak havasız bodrumlarda ömür tüketen, iftara zor yetişen, otuz üç kez secdeye kapanan, iki saat uyku 
ile ertesi güne giren, asgari ücretli ama imanlı köleler kaybetti. 

AKP'liler kazandı. İhalenin şartnamesini kendisi hazırlayan, imarı kendisi yapan, devletin milletin 
hazinesine el koyan, il dışı, yurt dışı gezilerinde tövbesini bozan, akşamları bir çayın yirmi lira olduğu 
mekânlarda nargilesinin dumanını mekânın önünde geçenlere üfleyen mücahitler pardon müteahhitler 
kazandı. 

Ak Partililer kaybetti. İnşaatta canı çıkan, tarlada nefesi kesilen, Allah her yerdedir diyerek 
adımını atan, bir liraya içtiği çayın parasını eli titreyerek ödeyen, devlet ve millet hakkı yiyen iflah 
olmaz diyen AK Partililer kaybetti. 

Çoğunluk ile övünmek, çoğunluğun kararını dosdoğru görmek yanlıştır. Adamı sarhoş eder, adamı 
zehirler. Az olsun ama kaliteli olsun, çoğaldıkça kalabalığın arasından sıvışanları seçmek zor olur. Bu 
parti kurulduğunda trene binmeyip, binenleri küçümsediler. Baktılar ki trende ikram var fırsat 
buldukça asıldılar. Acı olan ise trene binerken önceden binmiş olanlara elimden tut ve beni çek dediler. 
Trene ayak atar atmaz ilk olarak elinden tutup yukarıya çekeni aşağı attılar. Peki lokomotifi kullanan 
kaptanlar dikiz aynasından aşağıya tek tek düşenleri görmediler mi !? ...  bil(miyorum!) ... 

Geçenlerde bazen AKP'li bazen AK Partili olan dini camianın önemli ismi fıkıh Profesörü Hayrettin 
Karaman yazınca, ben de cesaret aldım. Her zaman olduğu gibi zora düştüğünde Prof.  Karaman bu 
yazı benim değil dese, inkar etse de, sosyal medyada onun adına dolaşan yazı . Karaman'ın yazısı 
aynen şöyle: 

“AK PARTİ'NİN OYLARI ÇALINDI!!! 
- Bakan olup, sadece kendi eşine dostuna “bakanlar” , 
- Milletvekili olup, seçildiği şehrin çay ocağında halk ile bir bardak çay dahi içmeyip, koltuklarında 

uyuyanlar, 
- Belediye başkanı olup, israfa, yolsuzluğa göz yumanlar hatta bizatihi bu pisliğin içinde olanlar, 
- Kadın Kollarının süslü, full makyajlı, parti bütçesi ile düzenlenen lüks kahvaltıların ev sahipliğini 

yapan kokoşları, 
- Gençlik kollarının Reis'den daha havalı, ülkeyi kurtardığını zanneden züppeleri, 
-İl İlçe teşkilatlarının, tek hedefi sonraki bir üst basamağa yükselmek olan koltuk sevdalısı 

aşağılık kompleksinde yerin dibine batan AKP'liler, reisin ve 
AK PARTİNİN OYLARINI ÇALDILAR! Bizim değil, 65 yaşında durmadan dinlenmeden her yeri 

dolaşan Reis'in hakkı haram olsun size!” Şimdi kim kazandı, kim kaybetti karar sizin. Bana göre 
her dönem olduğu gibi AKP'liler kazandı, AK Partililer kaybetti... 
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           EK:4 
MHP’Lİ C. ENGİNYURT: AK PARTİYE EN ÇOK ZARAR VEREN,  
AK PARTİ İÇİNDEKİ AKP’LİLERDİR 
“Recep Tayyip Erdoğan’ında AK Parti’nin de rakibi AK Parti içindeki AKP’lilerdir. 
Koltuklarından olup ben olmadım benden sonrası tufan ben yoksam hesabı soracağım, ben 
yoksam kazanamayacaklar diyerek nefsiyle hareket edenler en büyük zararı AK Parti’ye 
bunlar veriyor.” 
 

Alp tv  
Medya Ajans Çok Zarar Veren Ak Parti İçindeki AKP’lilerdir” 

7-03-2019 
 

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt: 
“AK Parti’ye En Çok Zarar Veren AK Parti İçindeki AKP’lilerdir” 

 
Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Ak Parti Ünye Seçim Koordinasyon 

Merkezi açılışı sonrası MHP’den Ünye Belediye Başkan Adayı Adayı olan Mimar Mine Çelik 
Duman’ı ofisinde ziyaret etti. 

Ziyarette Ak Parti içinde AKP’lilerin olduğunu söyleyen Enginyurt,” Ordu’da ve Türkiye’deki 
temel sıkıntı şu anda Ak Parti İçinde AKP’lilerde sıkıntı var. Aleyhte çalışıyorlar. Osman Kaygı 
aday kazanmasın diye alttan alta başka partiye çalışıyorlar. Bu nasıl bir zihniyet. O zaman 17 
ilçede bizim adayımız olmadı diye bizde mi aleyhte çalışalım. Eğer Çamaş ve İkizce’de aleyhte 
çalışırsanız 17 ilçede de biz aleyhte çalışırız. Biz Ak Parti için 17 ilçede çalışıyoruz da size ne 
oluyor.Ak Parti’nin adaylarına biz kendi adayımız gibi çalışırken Ak Partililerinde bizim 2 adayımıza 
da kendi adayları gibi çalışması gerekir. Ama maalesef birileri kuyu kazmaya çalışıyor. Recep Tayyip 
Erdoğan’ında AK Parti’nin de rakibi AK Parti içindeki AKP’lilerdir. Koltuklarından olup ben 
olmadım benden sonrası tufan ben yoksam hesabı soracağım, ben yoksam kazanamayacaklar 
diyerek nefsiyle hareket edenler en büyük zararı AK Parti’ye bunlar veriyor. Ama biz MHP’liler 
ne yapacağız bu oyunlara asla gelmeyeceğiz. 19 ilçede AK Parti’nin, 2 ilçede MHP’nin kazanması için 
nefsimizi kırgınlığımız görmemezlikten geleceğiz ve Cumhur İttifakını kazandıracağız.”dedi. 

 

           EK:4-A 
 

 ÜNYE FLASH / 15.3.2019 

AK Parti içindeki AKP'liler akıllarını başına alsın...  
  

Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, AK Parti içinde 
"AKP"liler olduğunu ifade etti. 

Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, AK Parti içinde "AKP"liler olduğunu 
ifade ederek, bunlar kendilerine görev verildiği, belediye başkanı, milletvekili yapıldığı ya da aday 
yapıldığı takdirde AK Partili olan, aksi halde partisi aleyhine çalışan parti içinde "AKP"lilik 
yapanlardır, dedi. Enginyurt; Cumhur İttifakı içinde yer alan MHPliler gibi AK Partiliyim, diyen 
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herkesi Cumhur İttifakı için çalışmaya, Ülke İçin Milli Karar, Cumhur için İstikrar ruh ve kararlığında 
sahada yer almaya, gece gündüz gayret göstermeye çağırdı. 

Cemal Enginyurt; AK Parti içindeki AKPlilerin İkizce ve Çamaş'ta MHP'li Belediye Başkanı 
adaylarına oy verilmemesi yönündeki faaliyetlerine dikkat çekerek; kimse milliyetçi-ülkücülerin 
sabrını zorlamasın. Biz Cumhur İttifakı için söz verdik, bunlara kızıp yolumuzdan dönmeyiz. Ama 
kimse sanmasın ki yaptığı yanında kalır, yeri ve zamanı geldiğinde bunların hesabı tek tek sorulur, 
dedi. 

Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt Ünye Flaş Radyo'nun Haftanın 
Yorumu Programı'na yaptığı açıklamada; AK Parti içinde"AKP"liler olduğunu ifade ederek, bunlar 
kendilerine görev verildiği, belediye başkanı, milletvekili yapıldığı ya da benzeri görevler için aday 
gösterildiği takdirde AK Partili olan, aksi halde partisi aleyhine çalışa, parti içinde "AKP"lilik 
yapanlardır, dedi. Enginyurt konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi; AK Parti içinde bulunan 
AKP'liler kendilerini ne kadar gizlemeye çalışırlarsa çalışsınlar belli oluyorlar. Bunlar Sn. 
Cumhurbaşkanımızın, “beraber yürüdük biz bu yollarda, beraber ıslandık yağan yağmurda 
sözlerine, belediye başkan adayı, milletvekili adayı, belediye meclisi adayı, ya da başka görevler 
kendilerine verildiği takdirde inanan verilmediği takdirde ise partisi içinde "AKP"li olarak 
yanlış çalışanlardır.” 

Hatta bazı bürokratlar dahi AK Parti'nin seçim kazanmaması için büyük gayret gösteriyorlar. 
Nedeni ise; kendi istediği kişinin aday yapılmaması. Bu bürokratlara ne oluyor, siyasete nasıl olur da 
bu derece müdahil olabiliyorlar? Bunlar da AK Partili görünüp parti içinde "AKP"lilik 
yapıyorlar. Buradan çağrı yapıyorum; Cumhur İttifakı için, AK Partiliyim diyen herkes ülkücü 
milliyetçilerin gösterdiği her türlü fedakarlığı göstermeleri gerekiyor. Bizim gibi gece gündüz sahada 
olmaları, bütün gayretleriyle çalışmaları gerekiyor. Bakın; bizler MHP için Ordu'da daha çok belediye 
başkanlığı beklerken iki belediye başkanlığı verildi. Ne küstük, ne kızdık, ne darıldık. Bütün 
gücümüzle, bütün özverimizle çalışıyoruz. (…) 
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           EK:5 
 
AK PARTİ NEDEN OY KAYBEDİYOR? 
ÇUMRA / 2.7.2019 / SEDAT ULUPINARLI 
“AK Parti içinde şahsi çıkar peşinde koşan, çoluk çocuğunun işini halletmeye çalışan, 
ihalelerden ve atamalardan ailesi ve yakınları için çıkar sağlamaya çalışan, Ak Partinin derdi 
ve davasından zerre kadar haberi olmayan menfaat gurubu vardır ki bunlarda Ak Partinin 
içindeki AKP’lilerdir.” 
 

 
02 Temmuz 2019 - Salı 16:53  
AK PARTİ NEDEN OY KAYBEDİYOR 
Sedat Ulupınarlı 
yazar@cumra26haziran.com 
 
Malum İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri 13000 oy ile kaybeden Ak Partinin itirazı üzerine 

YSK tarafından yenilendi. Yenilenen seçimlerde sonuç çok değişti ama Ak Parti lehine değil CHP 
lehine değişti.13000 oy fark ile yenilenen seçimlerde bu sefer fark tam 62 kat artarak 808000 civarında 
oldu ve değişiklik bu yönde gerçekleşti. Yani İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı el 
değiştirmedi. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri kanımca özellikle Ak Partiyi başını ellerinin arasına alıp 
derinden ve iyice bir düşünmeye sevk etti. Ak Parti başta olmak üzere aradaki farkın bu kadar olacağını 
belki CHP’liler bile beklemiyordu. Herkesin şok olduğu bir sonuç çıktı sandıktan. 

Bu sonuç İmamoğlu ve CHP için büyük bir şanstır aslında. Halkın istekleri doğrultusunda çalışırlar, 
halk ile ters düşmezler, partizanlık yapıp milleti ayırmaya kalkmazlar, halkın maneviyatı ile 
uğraşmazlar, hakim oldukları belediyelerde insanların sakalı başörtüsü abdesti namazı ile uğraşmazlar, 
belediyelerde ihalelerde ve iş verimlerinde yolsuzluklar ve adaletsizlikler yapmazlar, ülkenin iktidarı 
ile de alenen bir kavganın içinde olmazlarsa elde ettikleri başarıyı ve seviyeyi yükseltebilirler. Ama 
yok bütün bunların tersine davranırlarsa milletten bir tokatta onlar yerler. 

İstanbul seçimlerinde elde edilen sonuçlardan dersler ve ibretler çıkarması gereken asıl merkez Ak 
Partiden başkası değildir. AK Parti 25 yıllık İstanbul galibiyetini hiç ummadığı ve beklemediği bir 
şekilde kaybetmiş ve adeta şok olmuştur. İstanbul’da elde edilen sonucun ülke geneline yayılmaması 
ve AK Parti iktidarının kesintisiz olarak en azından bir-iki dönem daha devam etmesi için elbette ki 
çok radikal tedbirlerin alınması ve Ak Partinin parti içindeki AKP’lilerden kurtarılması gerekmektedir. 

 Ak Partinin içinde bence iki sınıf insan var. Birincisi Ak Partiye gerçekten gönül vermiş davasını 
davası olarak kabul etmiş, Erdoğan’a gönülden bağlanmış insanlar vardır ki bunlar Ak Parti içindeki 
Ak Partililerdir. İkincisi AK Parti içinde şahsi çıkar peşinde koşan, çoluk çocuğunun işini 
halletmeye çalışan, ihalelerden ve atamalardan ailesi ve yakınları için çıkar sağlamaya çalışan, 
Ak Partinin derdi ve davasından zerre kadar haberi olmayan menfaat gurubu vardır ki 
bunlarda Ak Partinin içindeki AKP’lilerdir. AK Partiyi yüzde 50 lerden tek başına iktidar olamaz 
duruma getirenler maalesef bunlardır ve halen partinin her yerinde mevcutturlar. Bugün AK Parti 
İstanbul’u kaybetmiş emin olun bunların kılı bile kıpırdamadı. Sosyal medyada dert yanıp itiraz 
edenlerin bir kısmı Ak Partililerdir. AKP’liler bu işlere fazla bakmazlar. Çünkü köşeleri 
tutmuşlar, işlerini büyütmüşler, çoluk çocuklarını işe sokmuşlar sıkıntı yok bunlar için. Yarın 
başka bir parti çıkışa geçsin hoop hepsi oradalar. Çünkü bu işi menfaat için yapıyorlar. 

ŞİMDİİİİ 
AK Parti İstanbul seçimlerinden sonra neleri düşünmeli ve neleri halletmeli ki parti eski yüzde 50 

oy aldığı ve tek başına iktidar olduğu günlere geri gelebilmeli. 
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1-Kaybedilen belediyeler başta olmak üzere o illerin adayları, meclis üyesi adayları, il ve ilçe 
başkanları, kadın ve gençlik kolları yeniden dizayn edilip halkın istemediği ve onay vermediği kişileri 
derhal o makamlardan uzaklaştırmalı. Emanetler tanıdıklara yakın akrabalara değil ehline verilmelidir. 

2-İl ve ilçelerde il ve ilçe yönetimlerinin okeyi ile işe girenler ve yakınları tespit edilip rapor halinde 
genel merkezde araştırmaya tabi tutulmalıdır. Çünkü milletin üniversite mezunu çoluk çocuğu iş bulup 
çalışamazken parti yakınları kolayca işe girince bunlar dikkat çekip oy kaybına neden oldu. 

3-Ak Partide görev yapan il ve ilçe başkanları, belediye başkanları ve milletvekillerinin yakınları 
kontrol edilip kimler nerelerde sınavsız imtihansız ve liyakatsiz bir şekilde makam ve mevkii sahibi 
olmuş, kimler genel müdür, başkan yardımcısı, müşavir, müfettiş, müdür, müdür yardımcısı olmuş, 
kimler doktor, hâkim, savcı, başhekim ya da yardımcısı olmuş bunlarda tek tek kontrol edilip rapor 
halinde genel merkezde değerlendirilmelidir. Bunlar halk içinde dikkatle takip edilirken parti içinde 
yakınlarını bir yelere getiremeyenler tarafından da halk arasında anlatılmaktadır. Bunlar çok ama çok 
büyük oranlarda oy kaybına sebep olmaktadır. 

4-Aday tercih ve tespitlerinde tabanın sesine kulak verilmek zorundadır. Halka rağmen halkın 
önüne halkın güvenmediği tanımadığı, yaklaşamayacağı ve derdini anlatamayacağı kimselerin aday 
gösterilmesi yada meclis üyeliklerinde değerlendirilmesi ciddi manada tepkiye sebep olurken oy 
kaybına da zemin hazırlıyor. 

5-Partinin il ve ilçe başkanları, belediye başkanları ve milletvekilleri halkın arasına inmek onları ve 
olayları yerinde ziyaret edip kontrol etmek zorundadır. Sadece kendi yakınlarını ve yakın arkadaşlarını 
ön plana alıp milleti ötelemekten vazgeçip sevgi ve saygı dilini ön plana çıkarmalıdırlar. Halk bunlara 
dikkat ediyor. Bunların hareketleri oyları hem getiriyor hem götürüyor. 

6-İl ve ilçelerde tayin ve atamalarda il ve ilçe yönetimleri müdahil olmamalı. Hak eden hak ettiği 
yere sınavla ya da liyakatle gelebilmeli. Halk bunları dikkatle takip ediyor ve bir kenara not ediyor. 

7-İl ve ilçelerde il ve ilçe yönetimleri, kadın kolları, gençlik kolları ve belediye başkanları diğer 
partilere gönül vermiş desteklemiş ve hizmet etmiş olan vatandaşları düşman olarak görmekten 
vazgeçmeli ve herkese sevgiyle yaklaşıp saygı gösterebilmelidir. Bunlar hızla artan oy kaybının 
yavaşlamasına zemin hazırlayacaktır. Bunlar il ve ilçelerle ilgili olanlardır. Bunları başaramayanların 
partide faydadan çok zararı olduğu, sadece şahsi menfaat uğruna orada bulunduğu aşikâr bir gerçektir. 

Bunlar sadece işin başlangıcı. Parti tepeden tırnağa ele alınıp su kaçıran yerler tamir edilmeli, zararlı 
maddeler bertaraf edilip partinin rahat çalışmasına zemin hazırlanması gerekmektedir. Halkın üzerinde 
etki yapamayan, davadan haberi olmayan, iki kelimeyi bir araya getirip konuşamayan insanlar makam 
sahibi yapılıp hatır için bir yerlere getirilmemelidir. 

Sayın Erdoğan Ak Partinin varlığını devam ettirebilmek için bunların daha fazlasını gündemine 
önümüzdeki günlerde mutlaka alacaktır. Aksi takdirde parti çıkış ve sabit kalış sürecini bitirmiş ve iniş 
sürecine geçmiş olacaktır ki buda partinin sonu anlamına gelir.. 
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EK:6 
 
AKP’LİLER CHP’YE Mİ ÇALIŞTI? YA DA AKP’NİN “ALTIN KIZLAR”I KİM! 
POSTAM 15.4.2019 
“AK partinin Marmara adalarda hezimete uğraması için bütün AKP’liler resmen CHP ile 
aynı safta yer almış!!” 

 
15 Nisan 2019 - Pazartesi  

SİZİ GİDİ AKP’LİLER! 

 
 
AK parti’nin içindeki AKP’liler CHP mitinglerinde!! AK partinin Marmara adalarda 

hezimete uğraması için bütün AKP’liler resmen CHP ile aynı safta yer almış!! 
İşin içinde rant olunca, ihale olunca, belediyeye eşini, dostunu, akrabanı işe sokmak olunca, koltuk 

sevdası olunca AK PARTİ’liyiz. İş davaya hizmet etmeye gelince, bir de koltuk verilmeyince 
AKP’liyiz… İşte Marmara Adalar’da tam da bu durum yaşanıyor… AKP’liler sırf AK Parti 
kazanmasın diye CHP mitinglerinde boy gösteriyor!!! 

Gül Ağaoğlu’nun başını çektiği “Altın Kızlar” manşetimizi hatırlarsınız. O haberimizde 
aslında bugün olanları anlatmıştık. Gül Ağaoğlu ve Altın Kızları ile birlikte olan bir çok AK 
Parti’li ismin Marmara Adalar’da partinin altını oyduğunu, mevcut Başkan Süleyman 
Aksoy’un kazanmaması için ellerinden geleni yaptıklarını yazmıştık… Bugün geldiğimiz 
noktada manşetimizin ne kadar haklı olduğu bir kez daha ortaya çıktı… 

Bu CHP mitingi resimlerinde kimler yok ki! Gül Ağaoğlu, Cevat Barbaros, Avşa eski belediye 
başkanı Cevdet Çağlar, Marmara eski Belediye Cem Kırık… Partiye kızıp çalışmamayı, parti içinde 
kavga etmeyi, istemediğin aday ile çalışmamayı anlarız da, rakip partinin mitingine gidip bayrak 
sallamak nedir arkadaş… Bu partiye ihanetin, davaya ihanetin hangi safhasıdır… Koltuk, makam 
verilmeyince, istediğiniz rant işeri gerçekleşmeyince özünüze dönmüşsünüz maşallah… 

 

“AKP’NİN PAPATYALARI” DEĞİL, BUNLAR DA “ALTIN KIZLAR” 
Lafta Reis’in izindeler ama resmen partiye çökmüşler!! 
02 Ekim 2018  
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           EK:7 
ERSOY DEDE: GÜL’E GİDİP GELEN AKP’LİLER KAYBETTİ! 

 2018-04-29  

'Gül konuştu, AK Parti'nin içindeki AKP'liler kaybetti' 
Star gazetesi yazarlarından Ersoy Dede, Abdullah Gül'ün açıklamasından sonra, AK 

Parti'nin içinde Erdoğan'a yakın görünmeye çalışan ama bir yandan da 'ne olur ne olmaz' 
diyerek Gül'e gidip gelen AKP'lilerin kaybettiğini belirtti.  

 
Star gazetesi yazarlarından Ersoy Dede, AK Partili kesimin dava şuuru olmayan AK Partili 

siyasetçiler için söylediği ‘AKP’liler’ tabirini kullanarak önemli açıklamalarda bulundu. 
Abdullah Gül’ün açıklamasını değerlendiren Dede, “AKP’liler kaybetti.. Abdullah Gül ile, bu 

‘geniş’ mutabakat arayışı sırasında, bir yandan Erdoğan’a yakın görünüp de bir yandan da, ‘ne 
olur ne olmaz’ diyerek Gül’e gidip gelen AKP’liler var.. Bunların kim oldukları da biliniyor. 
Neşeli Günler’deki ‘Ziya’ gibi her tarafı idare etmeye çalışanlar da kaybetti.” diye yazdı. 

İşte Dede’nin yazısının ilgili bölümü: Abdullah Gül geniş mutabakat aramış.. Kimle aramış?.. 
Kendi partisiyle değil.. Başka bir partinin lideriyle.. Kime karşı aramış?.. Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’a karşı.. Soru şu?.. Bu mutabakatı kim istedi?.. Toplumsal bir mutabakat var zaten.. 
55 milyon seçmenin 25 milyonunun oyunu alan bir lider var ülkenin başında.. 2002’den beri hiç seçim 
kaybetmemiş ve oylarını her seferinde daha da arttırarak gücünü, iktidarını tahkim etmiş bir parti var.. 
Üzerinde ‘toplumsal mutabakat’ olmasaydı muhtemelen 2002 seçimlerinde tarihe karışan Ecevit’ler 
gibi Çiller’ler gibi yok olup giderdi.. Mutabakat olup olmadığına öyle kapalı kapılar arkasında masa 
başında yapılan hesaplarla kitaplarla karar verilmez.. Mutabakatı millet kendi seçtiği adamla yapar, 
biter gider.. Asıl acı olan ne biliyor musunuz?.. Erdoğan’ın ‘Kardeşim’ dediği Abdullah Gül’ün, 
küresel finans çevrelerinin “Erdoğan’sız Türkiye” projesine baş aktör olmayı kabul etmesi.. Bu çok 
ciddi bir sorun. Bu, bugün sorun olduğu gibi bundan önceki her meselenin de yeniden dönüp geçmişe 
tek tek değerlendirilmesini gerektiren çok ama çok büyük bir sorun.. İlk kapısı çalındığı gün, elinin 
tersiyle itip, (…) 

Gül kaybedince başka kimler kaybetmiş sayıldı? 
- Saadet Partisi kaybetti. 17/25 Aralık sürecinde Mustafa Kamalak ciddi ciddi FETÖ’nün emrine 

vermişti partiyi.. Ne yalan söyleyeyim, Temel Karamollaoğlu gelip de partiyi ‘Kayyum’dan teslim 
alınca biraz ümitlenmiştim.. Fakat nereden bilebilirdik ki, Amerika’dan devraldıkları partiyi 
İngilizler’e vereceklerini... 

- Gül medyası kaybetti. Onlar da hazırlıksız yakalandı elbette.. Daha televizyon kuracaklardı.. Para 
arayışları devam ediyordu. FETÖ ayrışması sonrası hükümete yakın medyadan uzaklaşan eski 
liberaller, sürekli Erdoğan’ı suçlayıcı bir tavırla yazmaya devam eden eski AK Partili kalemler dönüş 
hazırlığı yapıyordu. Onlar da kaybetti. 

- Yerleşik düzen kaybetti. Son dönem sessizce Erdoğan’a yakın bir profil çizseler de gizliden 
gizliye, ‘artık bu şekilde devam etmesi zor’ diyen müesses nizamın planları da suya düştü.. 

- AKP’liler kaybetti.. Abdullah Gül ile, bu ‘geniş’ mutabakat arayışı sırasında, bir yandan 
Erdoğan’a yakın görünüp de bir yandan da, ‘ne olur ne olmaz’ diyerek Gül’e gidip gelen 
AKP’liler var.. Bunların kim oldukları da biliniyor. Neşeli Günler’deki ‘Ziya’ gibi her tarafı idare 
etmeye çalışanlar da kaybetti. 
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           EK:8 
   

 

 
8 Şubat 2019 Cuma 
 

‘AK Part  ç ndek  AKP’l ler,  
sekülerleşt rme konusunda beyn m ze dokunuyorlar’ 
 
Gerici Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bazı kavramların kullanımına ilişkin eleştirilerini 

sıraladığı bugünkü yazısında, “AK Parti içindeki AKP’liler, sekülerleştirme konusunda 
beynimize dokunuyorlar” dedi. 

Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bazı kavramların kullanımına ilişkin eleştirilerini sıraladığı 
bugünkü yazısında, “Fizik, entelektüel ve estetik açıdan fenomen hale getirilen insanlar, kültürel bir 
idole dönüştürüldüler” dedi. CHP’nin “laikçi” bir anlayışla insanların bedenlerine dokunduğunu yazan 
Dilipak Adalet ve Kalkınma Partisi’ni de, “AK Parti içindeki AKP’liler, sekülerleştirme konusunda 
beynimize dokunuyorlar”  sözleriyle eleştirdi. 

Dilipak’ın “Hafazanallah!” başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle: 
…Bu seküler dünyada “Ahlak” yok, “Din” yok. “Din” yerine “Religio” var. “Ahlak” 

yerine, Seküler anlamda “vicdan”la ilişkilendirilmiş bir “Moral” ve mesleki “stand-art”larla 
ilişkilendirilmiş bir “etik-deotoloji” kavramı üretildi. Bunun “Mod’ları, “Motto”ları, “Mode”leri, “Rol 
modelleri”, “Moda”ları üretildi. Bunlar “art” ile ilişkilendirildi. “Art-İst”ler (Sanatçılar) tarafından 
dönüştürülmek istendiler. Fizik, entelektüel ve estetik açıdan fenomen hale getirilen insanlar, kültürel 
bir “idol: Put”a dönüştürüldüler. 

CHP laikçi bir kafa ile bizim bedenimize dokundu. AK Parti içindeki AKP’liler, sekülerleştirme 
konusunda beynimize dokunuyorlar. 
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           EK:9 
 
Aslında benim yazımı alıntılamış yazar. Yıl 2015. Yazarın son cümlesi  
şöyle: “Bu yazının altına imzamı atarım… Hem de canı gönülden..  
Bunlardan birileri vazgeçmeli.” 
 

 
08 Kas 2015  

AK Parti’deki AKP’liler 

 
Hayrullah Demiray 
Aslına bakarsanız zaman zaman çok farklı şeyler yazmak ve söylemek istediğimde o anda ya sosyal 

medyada paylaşılan bir yazı ya da bazı yazarların yazıları imdadımıza yetişiyor. 
Bu günde gerçekten öyle bir gün. Seçim bitti herkes oyunu verdi. Ülke gerçekten rahatladı. En 

azından bazı şeyler sonlandı. Piyasalar rahatladı. İşler biraz daha iyiye gidecek gibi. Lakin düzelmesi 
gereken bir şey daha var. Orada da yıllardır yazılarını gerçekten beğendiğim bir isim Abdurrahman 
Dilipak’a kulak verelim. 

AK Parti’deki AKP’liler 
“AK Parti şimdi, önce kendi içindeki derin devletin adamlarını, paralel yapının adamlarını, mafya 

bozuntularını, şahsi menfaatlerini memleket davasının üstünde görenleri ayıklaması gerek.. Önce parti 
teşkilatı arındırılmalı, sonra yerel yönetimler, bürokrasi ve parti grubu.. 

Kavakçı’nın seçim kampanyasına destek vermek için 80 yaşındaki eski bir politikacı parti 
toplantısına geliyor, arkadan yeni yetme, yakışıklı, sonradan görme bir tip; “bu dinozorları 
buraya kim çağırır bilmem ki” diyor.. 

Abes! 
Kim bu adamlar. Bu gerizekalıları kim partinin vitrinine yerleştirir ki.. Senden bir şey mi 

istiyor, o yaşında sadece dua etmek için, duaları ile süslediği günlere yaklaşmış olmanın sevinci 
ile o yaşında size destek vermeye geliyor.. Sadece dostluğunu göstermek için kalkıp gelmiş birine 
söylenecek bir söz mü bu.. Eeee sucuk reklamına gelin kaynana rekabetini yüklerseniz olacağı 
bu.. O firmada aklı başında kimse yok mu? O reklam ajansı hangi dünyada yaşıyor. O zaman ben size 
nasıl güvenebilirim ki.. Arıyorsunuz ilgilisine bağlamıyorlar, adınızı soyadınızı bırakıyorsunuz, 
telefonunuzu bırakıyorsunuz, uyarmak için, geri dönmüyorlar bile, nasıl bir halkla ilişkilerse.. 

Başörtülü bir hanım başından geçen bir olayı anlatıyor. Yanındaki jipe binmiş, sonradan görme 
başörtülü genç bir hanım yalpalayarak gidiyor. Kırmızı ışıkta durunca normal bir arabada giden hanım 
genç kıza, “kızım daha dikkatli araba kullansan” diyor.. Küstah hanımefendi, “araban kadar 
konuş” diyor. Sözün ilk sahibi, “kızım bu arabayı ben kendi paramla aldım, sana o arabayı kim 
aldı” diyor, basıp gidiyor.. Bunlar haramzade.. 

Bunlar hacca da gidiyor, namaz da kılıyor, ama bu ibadetlerin kendilerine yükledikleri 
sorumlulukların farkında değiller. Artık cemaatin aktif bir üyesi değiller, 5 yıldızlı otellerde günler 
düzenleyip, şıklık yarışına giriyorlar. Zaten konsept evlerde yaşıyorlar.. Camileri bile ayrı. Bayramda 
Yunan adalarında tatile gidiyorlar.. Kam alıyorlar dünyadan.. Hayatlarında çile, hüzün yok. Haz var, 
zevk var, eğlence var, heyecan var..Mütrefin bunlar.. 

Sahi bu sonradan görmelerle halimiz ne olacak.. 
Tamam, bunların sayısı çok değil ama, bunların sesi daha yüksek çıkıyor.. Bunlar öne geçiyor, bu 

tipler daha çok itibar görüyor sanki.. Bunu görelim ve tedbir alalım.. Bunlar ağaç kurdu, bunlar 



 78 

sırtımızdaki kambur.. Bunlar parazit. Aşağılık tipler bunlar.. İyi gün dostları bunlar, karagün değil. Zor 
günde sizi satarlar.. Brütüs soyu bunlar.. 

Bunların sayısı çok değil, ama bir kere kovanın dibi delindi mi, su tutmaz.. Bunlar müfsit tiplerdir.. 
Bulundukları ortamı ifsat ederler.. 

Çocuklarınız artık dergahlara değil, NLP seminerlerine katılıyor, meditasyon yapıyor, yaşam 
koçları onlara yeryüzünde bir cennet ve ebedi bir hayat vaad ediyor, ağızlarının tadını kaçıran ölümü 
hatırlamak bile istemiyorlar. Güzellik salonlarından ve moda merkezlerinden çıkmıyorlar. Tıka basa 
yiyorlar sonra da zayıflamak için plates salonlarında spor merkezlerinde ömür tüketiyorlar.. 

Bu tiplerin artık psikolojik danışmanları olmasa sanki intihar edecekler ya da alkol, 
uyuşturucu kullanacaklar, sapıtacaklar.. Öyle bir çevreleri var. Çoğu üniversite mezunu. Dün 
bunların bir kısmı Gezi’deydi. Liberal takılıyorlar, çevreci geçiniyorlar. Dinlerinden çok vicdan 
sandıkları nefislerinin sesini dinliyorlar. Çile yok, zevkleri var.. Din dedikleri, kültür, gelenek 
gibi bir şey. Biraz ritüel, biraz ikon, biraz ezoterizm, ruh, insan, cin, keramet vs.. Muharrem’de 
aşura, Ramazan’da güllaç yemek gibi bir şey.. Sonuçta alameti farikaları, ayırt edici özellikleri 
kaybedilmiş bir din geliyor. Dine karşı bir din bu.. Herkes böyle değil. Ama yükselen akım bu. 
NLP, aile danışmanlığı, stres yönetimi, psikolojik danışmanlık, ipnoz, ruh çağırma seansları, etkili 
konuşma, başarı ve mutluluk, doğayla uyumlu yaşam derken uçup gidiyorsunuz.. Mistik ya da radikal 
bir din anlayışından yola çıkanlar da sonunda yine aynı kapıya çıkıyorlar.. 

Bu kirli oyuna karşı gençlerin de, ailelerinin de çok dikkatli olması gerek.. Basının, STK’ların da 
aynı şekilde dikkatli olmaları gerek... 

Selâm ve dua ile.” 
Bu yazının altına imzamı atarım… 
Hem de canı gönülden.. Bunlardan birileri vazgeçmeli. 
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           EK:10 
 
 
Ata Gündüz Kurşun : “Hiç kimse benim AK Parti ve Erdoğan sevdamı  
sorgulamaya kalkmasın. Asıl sorgulanacak olanlar AK Parti içindeki  
‘AKP’lilerdir.. 

Afyon Postası 
https://www.afyonpostasi.com.tr/gundem/ak-parti-icindeki-akp-liler-sorgulanmali-h1039.html 
 12.01.2019 
Ata Gündüz Kurşun: 
AK Parti içindeki AKP'liler sorgulanmalı 
 

Başmakçı’dan belediye başkan aday adayı olan gazeteci Ata Gündüz Kurşun, aday 
gösterilmedi. Kurşun, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada: “Hiç kimse 
benim AK Parti ve Erdoğan sevdamı sorgulamaya kalkmasın. Asıl sorgulanacak 
olanlar AK Parti içindeki ‘AKP’lilerdir!” dedi  
 

Başmakçı’da AK Parti’nin adayı Tuncer Kerpiç oldu. Bir diğer aday adayı olan, Zeytin Dalı 
Harekatı ile tüm Türkiye’nin yakından tanıdığı Ata Gündüz Kurşun, kendi sosyal medya hesabından 
herkese teşekkür ederek şunları söyledi: 

 
“ERDOĞAN SEVDAMI SORGULAMAYIN” 
 
”Memleketim Afyonkarahisar’ın Başmakçı ilçesinde AK Parti’den aday adayı olmuştum. Ancak 

partimizin takdirleri sonucu aday gösterilmedim. Buna rağmen hiç kimse benim AK Parti ve Erdoğan 
orgulanacak olanlar AK Parti içindeki ‘AKP’lilerdir! Aday sevdamı sorgulamaya kalkmasın. Asıl s

adaylığım sürecinde bana yürekten desteklerini esirgemeyen herkese ben de yürekten teşekkür 
ederim.” 
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           EK: 11 
 

Salih Tuna: "AK Parti'yi ruhundan yani Erdoğan'dan kopartmaya çalışan 
AKP'liler hangi siyasi oluşumcuklarla yan yana gelirlerse gelsin sonuç itibariyle 
aynı hedefin ‘hizmetkarıdırlar’".  

 
10.12.2019  
 

Salih Tuna:  
"AK Parti'yi Erdoğan'dan kopartmaya çalışan AKP'liler  
ile FOX TV'nin algı operatörleri aynı hedefin hizmetkarı!" 
Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, AK Parti'den ayrılıp Başkan Erdoğan'ı eleştiren isimlere tepki 

gösterdi. Tuna, "Her yolu deniyorlar işte; tek değişmeyen, mızraklarının ucunu yönelttikleri hedefleri, 
yani Erdoğan. Bu hedef uğruna ortopedik muhafazakarı tavlayıp şebelek muhaliflere yoldaş ediyorlar" 
ifadelerini kullandı. Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, evinin yolunu dahi bulamayacak olan kişilerin 
sırf muhalefet olsun diye siyasetle uğraşmalarına tepki gösterdi. 

Bu grubun 15 Temmuz'u bile inkar ettiklerini ifade ederek, "Malumunuz, Fetullah'la eşzamanlı ve 
ağızbirliği içinde "tiyatro" veya "kontrollü darbe" dediler. Bunlara kalsa bu ülke 15 Temmuz'da 
alçakların ve hayasızların işgal girişimine maruz kalmamış sanki" diye yazdı. 

AK PARTİ'Yİ ERDOĞAN'DAN KOPARMAYA ÇALIŞIYORLAR 
15 Temmuz hain darbe girişiminde asıl hedefin AK Parti değil Başkan Erdoğan olduğunu yazan 

Tuna, "AK Parti'yi ruhundan yani Erdoğan'dan kopartmaya çalışan AKP'liler hangi siyasi 
oluşumcuklarla yan yana gelirlerse gelsin sonuç itibariyle aynı hedefin "hizmetkarıdırlar" dedi. 

FOX TV İLE AYNI HEDEFİN HİZMETKARI 
Bu kişilerin hedef uğruna ortopedik muhafazakarı tavlayıp şebelek muhaliflere yoldaş ettiği 

söyleyen Tuna, "Yeni Samanyolu TV" tesmiye ettiğim FOX TV'nin algı operatörleri de bu hedef 
için sosyolojiyi zehirliyor" diye yazdı. 

İşte Salih Tuna'nın yazısının ilgili bölümü: Gladyonun 15 Temmuz saldırısındaki ana hedefi 
de AK Parti değildi, Başkan Erdoğan'dı. AK Parti'yi ruhundan yani Erdoğan'dan kopartmaya çalışan 
AKP'liler hangi siyasi oluşumcuklarla yan yana gelirlerse gelsin sonuç itibariyle aynı hedefin 
"hizmetkarıdırlar." Her daim aklımızdan çıkartmayalım: Emperyalizmin acelesi yoktur. 

Her yolu deniyorlar işte; tek değişmeyen, mızraklarının ucunu yönelttikleri hedefleri, yani 
Erdoğan. Bu hedef uğruna ortopedik muhafazakarı tavlayıp şebelek muhaliflere yoldaş 
ediyorlar "Yeni Samanyolu TV" tesmiye ettiğim FOX TV'nin algı operatörleri de bu hedef için 
sosyolojiyi zehirliyor. 

Algıda kaybedersen sonuç itibariyle kaybetmeye mahkumsun. Mesela, Barış Pınarı Harekatıyla 
Sevr'i paramparça edersin, yani arazide kazanırsın, masada da kazanırsın, bir de dönüp bakarsın ki sen 
cephede savaşırken sinsi algı operatörleri boş durmamış, sırtını yasladığın sosyolojiyi çatallı dilleriyle 
zehirlemişler. 

Demem o ki "hayasız akın" şekil değiştirerek devam ediyor! 
Agâh olmazsak bu aziz milletin 15 Temmuz'da çıplak ellerle kapıdan kovdukları, envaiçeşit 

kamuflajlar altında bacalarımızdan girer de ruhumuz duymaz. 
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            EK:12 
Faik Işık: “A-Ke-Pe’liler her partide varlar. Üstelik her dönemde hiç hak etmedikleri 
yerleri, birbirlerini kollayarak tutuyorlar. Birkaç sayfalık ezberleriyle kibir abideleri 
şeklinde koltukları doldurup, yetkileri keyiflerince kullanıyorlar. Adam değiller ama 
her nasılsa itibar görürler” 
“AK Parti içindeki AKP’liler” tartışması büyüyor:  

FETÖ’nün zihniyet ikizi gibi davranıyorlar 
Avukat Faik Işık’ın “A-Ke-Pe’liler” sözlerine Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak da 
destek verdi. 

  
27.07.2020  
Avukat Faik Işık’ın “A-Ke-Pe’liler” sözlerine Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak da 
destek verdi. AKP yerine “Ak Parti” ifadesinin kullanılması gerektiğini ifade eden Avukat Faik Işık, 
“Ak Partililer” ile “A-Ke-Pe’liler” ayrımı yapmıştı. 
Faik Işık, sosyal medyada açıklamalarının görüntülerini ise “A-Ke-Pe’liler her partide varlar. Üstelik 
her dönemde hiç hak etmedikleri yerleri, birbirlerini kollayarak tutuyorlar. Birkaç sayfalık 
ezberleriyle kibir abideleri şeklinde koltukları doldurup, yetkileri keyiflerince kullanıyorlar. Adam 
değiller ama her nasılsa itibar görürler” mesajıyla paylaşmıştı. 

A-KE-PE’liler adam değiller ama her nasılsa itibar görürler 
Avukat Faik Işık’ın AKP’ye ilişkin televizyon programdaki sözleri dikkat çekti. 
 23.07.2020  
Avukat Faik Işık’ın AKP’ye ilişkin televizyon programdaki sözleri dikkat çekti. AKP yerine “Ak Parti” 
ifadesinin kullanılması gerektiğini ifade eden Avukat Faik Işık, “Ak Partililer” ile “A-Ke-Pe’liler” 
ayrımı yaptı. 
Faik Işık, sosyal medyada açıklamalarının görüntülerini ise “A-Ke-Pe’liler her partide varlar. Üstelik 
her dönemde hiç hak etmedikleri yerleri, birbirlerini kollayarak tutuyorlar. Birkaç sayfalık 
ezberleriyle kibir abideleri şeklinde koltukları doldurup, yetkileri keyiflerince kullanıyorlar. Adam 
değiller ama her nasılsa itibar görürler” mesajıyla paylaştı. 
İşte o görüntüler ve mesaj:  
 

  
Odatv.com 
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           EK:13 
AK Parti İçinde bulunan AKP’lilerin partiyi yerle yeksan etmek için tüm  
gayretleri sarf ettiklerine de şiddetle vurgu yapılıyor, altı kırmızı kalemle  
çiziliyor. 

 
09 Ekim 2018  

‘AK PARTİ İÇİNDEKİ AKP’LİLER’ 
Birlik ve Akademik Düşünce Derneği tarafından hazırlanan ve 24 Haziran seçimlerinin ve 

öncesinin referans olarak alındığı analiz raporu düzenlenen bir basın toplantısı aracılığı ile kamuoyu 
ile paylaşılmıştı. Yazı dizisi olarak verdiğimiz bu analiz raporunun açıklanması ile birlikte 
Diyarbakır’da sesler yükselmeye başladı. Büyük yankı uyandıran analiz raporu hem halk arasında hem 
de sosyal medyada büyük yankı uyandırırken bu günkü yazı dizimizde ise ‘Teşkilatlar’ başlığı ile yer 
alan konuyu siz sevgili okurlarımıza sunacağız. Düzenlenen analiz raporunda teşkilatların büyük bir 
ihanet içinde oldukları dile getirilirken Ak Parti İçinde bulunan AKP’lilerin partiyi yerle yeksan 
etmek için tüm gayretleri sarf ettiklerine de şiddetle vurgu yapılıyor, altı kırmızı kalemle 
çiziliyor. 

Derneğin Genel Başkanı Muhammed Beybur tarafından açıklanan analiz raporunun Teşkilatlar 
başlığı ile sundukları sayfaların yaprakları arasında gezinen vatandaşlarımız kamuoyunun teşkilatlara 
bakış açılarını gözlemleyecekler. 

İşte o raporun TEŞKİLATLAR başlığı ile ele aldıkları analiz raporu:  
‘TEŞKİLATLAR ŞAİBELİ VE AKÇELİ…’ 
Diyarbakır’ da Ak Partinin, geçmişten günümüze kadar görev yapan bazı İl Başkanları, İlçe 

Başkanları, Kadın kolları Başkanları ve Gençlik Kolları başkanları ile birlikte bazı teşkilat 
mensuplarının, şaibeli ve akçeli işlere bulaşmaları, halkla bütünleşmemeleri, halka inmeyip, 
sorunlarına çözüm bulmamaları, İl ve İlçe binalarına gelen vatandaşların çoğunun, muhatap bulamadan 
ve netice alamadan ayrılmaları, 24 Haziran 2018 seçimlerine oy anlamında olumsuz yansımıştır. (…) 

’TEŞKİLATLAR GEREKEN MESAJLARI VERMEMİŞTİR’ 
Teşkilatlar, seçim öncesinde sahada birebir çalışma yapmadıkları gibi, vatandaşlara da seçimde, 

sandığa güven ve huzur içerisinde gidebilecekleri yönünde, gerekli mesaj vermemiştir. Teşkilatlar, 
devletin her zaman halkının yanında olduğunu, her seçmenin oyunu mutlaka kullanması gerektiğini, 
bu seçimin Türkiye Cumhuriyetinin geleceği için ne kadar hayati önem taşıdığını, seçmene detayları 
ile anlatmadıkları gibi, anlatmaktan da imtina etmişlerdir. 

‘BİLE, BİLE SEYİRCİ KALDILAR’ 
Diyarbakır’ da yıllarca seçimler, terör örgütleri ve militan yandaşlarının gözetiminde tehdit ve 

şantaj dili kullanılarak gerçekleşmiştir. Ak Parti teşkilatları ve adaylarının çoğu da, Diyarbakır’ da ki 
bu yapılarla ters düşmemek anlamında, kendi geleceğini ve ailesini düşünerek, Ak Partinin de 
kaybedeceğini bile, bile, bu hukuk dışı olaylara seyirci kalmışlardır. 

‘BROŞÜRLERİ BİLE DAĞITMADILAR’ 
Diyarbakır il ve ilçelerinde, 24 Haziran 2018 seçimleri de dâhil olmak üzere, Ak Partinin girmiş 

olduğu tüm seçimlerde, seçim tanıtımlarının yeterli şekilde yapılmadığı, seçim vaatlerini ve hükümetin 
icraatlarını anlatan broşürlerin dağıtılmadığı, belirli yerlerin dışında Diyarbakır’ ın çoğu yerine bayrak 
ve flamaların asılmadığı, adaylar tarafından çoğu ilçe ve mahallelerde seçim bürolarının açılmadığı, 
tespit edilen konulardır. Bu durum, seçimlerde rakiplerinizle mücadele etmenizi imkânsız hale 
getirdiği gibi, size inanan ve güvenen seçmen tarafından da korktuğunuz düşünülerek, bırakın 
seçimleri kazanmayı, diğer partilere rakip olmanızı bile, seçmen gözünde tartışılır hale getirir. 

‘TEŞKİLATLAR HEYECAN VERMEDİ’ 
24 Haziran seçimlerinde, teşkilatlar ve mevcut adayların çoğu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan’ ın halka yaşattığı seçim heyecanının gerisinde kaldığı, adaylar açıklandıktan sonra, İl 
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Gençlik Kolları Başkanı ve ekibinin, Diyarbakır havaalanı başta olmak üzere, aday tanıtım 
toplantısında ve aynı günün gecesinde Ulu Cami çıkışında, listelere tepki bahane edilerek, partililerle 
başlattığı kavgalar, Ak Parti seçmenin tepkisine neden olduğu gibi, parti içerisinde de iç çekişme 
olarak yorumlanmıştır. Ak Parti içerisinde yaşanan bu ve buna benzer olumsuzlukların akabinde, Ak 
Parti yöneticilerinin bu olumsuzlukların önüne geçmeyerek seyirci kalması, teşkilatlarda ve seçmenler 
arasında kırgınlıklara ve dargınlıklara yol açmıştır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ ın halkın 
üzerinde yarattığı seçim heyecanını, Diyarbakır Ak Parti teşkilatlarının ve adaylarının 
yakalayamaması ve bu heyecanla seçime gidememesi, seçim esnasında yaşanan olumsuzluklarında 
seçmene etki etmesi neticesinde, sandıklara negatif olarak yansımıştır. 

‘METAL YORGUNU SÖYLEMİ OLUMLU  
KARŞILANDI AMA YORGUN ÇIKMADI’ 
Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ ın teşkilatlarda ki metal yorgunluk söylemi, bölge 

halkı ve seçmen üzerinde olumlu bir hava estirirken, yapılan kısmi değişiklik, maalesef Ak partiye 
gönül veren seçmenler açısından, hayal kırıklığına neden olmuştur. 24 Haziran 2018 seçimlerinde ki 
Diyarbakır temayül yoklamaları, başlı başına bir facia niteliğinde olmuştur. Bu seçimde oy almak ve 
sandıktan başarılı çıkmak için bazı aday adayları tarafından teşkilatlara verilen yüklü paralar, bu 
paralar karşılığında yönetimlere baskı yapılarak, kullandırılan blok oylar, Diyarbakır temayül 
seçimlerinin de ne derece sağlıklı yapıldığının, apaçık göstergesidir. 

 ‘KAĞIT ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR EKSİKSİZ AMA REELDE…’ 
Ak parti, 24 Haziran seçimlerinde bölgede, ilçe, köy, mezra, mahalle ve ev ziyaretlerini gerçek 

anlamda gerçekleştirmediği gibi, yıllardan beri her seçim dönemlerinde kurulan, çoğu zaman kimler 
tarafından idare edildiği bile belli olmayan SKM’ ler, bölgede Ak Partililer ve seçmenler tarafından 
sürekli eleştiri konusu olmuş olup, burada büyük rantların da döndüğü belirtilmektedir. SKM’ ler, her 
seçim esnasında yapmış oldukları çalışmaları, kâğıt üzerinden eksiksiz ve tam anlamıyla yapılmış gibi 
gösterip, Ak Parti Genel Merkezine bildirmektedirler. Ak partinin geçmiş dönemleri de dâhil olmak 
üzere, bazı İl ve İlçe Başkanları, bu SKM ‘ler den sorumlu kişi veya kişilerle farklı plan ve proje 
içerisinde olduklarından dolayı, bu olaylara çoğu zaman sessiz kalınmaktadır. (…) 

‘AK PARTİ İÇERİSİNDE Kİ AKP’LİLER’ 
Ak parti teşkilatlarının çoğunda, Ak partili olduğunu beyan eden, ancak perde arkasında çeşitli 

partilerle flört eden, Ak Parti aleyhine sahada sürekli çalışmalar yapan, seçimlerde Ak Partiye oy dahi 
vermeyen kişilerin, parti içerisinde çöreklendiği, Birlik ve Akademik Düşünce Derneğimiz tarafından 
yapılan saha analizleri neticesinde, bire bir tespit edilmiştir. Bu kişilerin, halk tarafından Ak Parti 
içerisinde ki AKP’ liler diye lanse edildiği, Ak Partinin her türlü nimetlerinden faydalandığı, 
teşkilatlar tarafından sözlerinin dinlendiği ve her türlü işlerinin anında görüldüğü, tarafımızdan 
tespit edilmiştir. (…) 

‘PARTİ İÇİNDE İHANETÇİ GURDUPLAR VAR’ 
Ak parti teşkilatları içerisinde, yıllardan beri kangren haline gelen bazı ihanetçi gruplar, Ak partiye 

zarardan başka herhangi bir faydaları olmadığı gibi, bu davaya inanmış ve gönül vermiş kişileri de 
karalayarak, Ak partiye küsmelerine ve seçimlerde aleyhte çalışmalarına sebep olmuştur. Ak Parti’ye 
ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ a ölümüne inanıp, gerçek dava bilinci ile hareket eden bu 
insanların, yıllardan beri teşkilatlarda devam eden bu ihanetin ve vurdumduymazlığın, daha nereye 
kadar devam edeceği, seçmen tarafından merak edilip, sorgulanmaktadır. Her seçim döneminde 
seçmene sorulmadan, Ak Parti Genel Merkezi tarafından seçmene dayatılan Ak Parti ile uzaktan ve 
yakından alakası olmayan, bu davaya hizmet etmeyen ve Ak Parti seçmeni tarafından tanınmayan 
kişilerden belirlenen aday listelerinin, ne zamana kadar devam edeceği hususu, Diyarbakır seçmeni ve 
bu davaya gönül verenler tarafından yeter artık diyerek sorgulanmaktadır. Diyarbakır halkının 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ a olan özlemi ve güveni sonucunda, PKK’ nın yıllardan beri 
hüküm sürerek ve tahakküm oluşturarak korku saldığı Diyarbakır’ da, Ak Partinin 2007 yılında % 40’ 
a yakın oy alması, bölgenin giderek bu yapılardan uzaklaştığının, Milli ve Manevi değerlerine geri 
döndüğünün ve devletini kucakladığının, apaçık göstergesiydi. Güneydoğunun bütün illerinde olduğu 
gibi, Cumhurbaşkanını ve Ak Partiyi benimseyip, tüm kritik seçimlerde kurtarıcı rol oynayarak 
destekleyen, Peygamberler ve Sahabeler şehri Diyarbakır’ ın, bu zihniyet ve yönetim anlayışla, 
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tekrardan terör örgütlerinin kucağına itilerek, kaderine terk edilmek istendiği anlayışı, Diyarbakır 
seçmeni tarafından kabul görmediği gibi, şiddetle kınanmaktadır. Ak Partinin ve Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ ın, bölgeyi gözden çıkardığı seçmenler tarafından düşünülerek, Diyarbakır’ 
da dillendirilmekte ve Ak partinin bölgede kan kaybetmesine neden olmaktadır. 

‘KİN VE NEFRET DUYGULARIYLA YAKLAŞTILAR’ 
Ak Parti teşkilatlarına maruzatını bildirmek için müracaat eden vatandaşların, bazı parti yetkilileri 

tarafından kendilerine şefkat ve merhamet duygularıyla değil, kin ve nefret duygularıyla yaklaştıkları, 
kendilerini azarladıkları, işlerinin görülmeden ve dinlenilmeden gönderildikleri, seçmen tarafından 
belirtilmektedir. Diyarbakır Ak Parti teşkilatlarında, terör örgütleriyle bağlantılı olan, çıkar ve menfaat 
ilişkisi içerisinde olan kişilerin işlerinin anında görüldüğü, Birlik ve Akademik Düşünce Derneği 
olarak, sahada halkla bire bir yapmış olduğumuz istişareler sonucunda, tespit edilmiştir. Bu durum, 
Ak Parti’ ye gönül veren seçmenlerin vicdanlarını sızlattığı gibi, önceki seçimler ile 24 Haziran 2018 
seçimleri mukayese edildiğinde, Ak Partinin bölgede neden giderek oy kaybına uğradığı, aleni bir 
şekilde görülmektedir. 

‘AKP’LİLERİ KAMUFLE ETTİLER AK PARTİLİ GÖRÜNENLER’ 
Ak Parti içerisinde ki AKP’ li grupların kendilerini kamufle ederek, sürekli aleyhte yoğun bir 

şekilde çalışmaları neticesinde, 2007 yılında % 38-40 bandında olan oy oranının, 24 Haziran 
2018 seçimlerinde, % 20-21 seviyelerine el birliği ile nasıl düşürüldüğü, ihanetin boyutunun ne 
denli tehlike arz ettiğinin, apaçık göstergesidir. Diyarbakır’ da yaşanan bu vahim ve içler acısı 
tablonun, ya Ankara’ dan görülmediği veya görülmek istenmediği kanaati, seçmenler tarafından 
sürekli olarak sorgulanmakta olup, Diyarbakır Ak parti teşkilatlarının ne kadar başarılı 
oldukları, seçim sonuçlarından görülmektedir. 

‘MİLLİ GÖRÜŞÇÜLERİ PARTİDEN UZAKLAŞTIRDILAR’ 
Diyarbakır Ak Parti teşkilatlarının bir kısmında bu ihanetler yaşanırken, Milli görüş geleneğinden 

gelen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ a gönül vermiş ve bu dava için yıllarca sahada 
mücadele edip, bedel ödeyen geniş bir kitlenin de, zaman içerisinde Ak Partiden uzaklaştıkları, Birlik 
ve Akademik Düşünce Derneği olarak yapmış olduğumuz saha çalışmalarında tespit edilmiştir. Bu 
kitle, Ak Partinin 2002 ruhundan ve ümmet bilincinden uzaklaştığını, denetim mekanizmasının sağlıklı 
işletilmediğini, bölgeye gelen müfettişlerin ve gözlemcilerin ihanetçi gruplarla görüşerek, bölge 
gerçeklerini hakkaniyetle dile getirmedikleri düşünülmektedir. 

Ak parti teşkilatlarının bir kısmının tutarsız tavırları, yapmış oldukları yanlı ve yanlış işleri, halkı 
dinlememeleri ve ulaşılmaz olmaları, bölgede Ak partiye olan güven duygusunu zedelemekle birlikte, 
halkın Ak partiden uzaklaşmasına ve seçimlerde ciddi oy kayıplarına neden olmuştur. (DEVAMI 
YARIN) AHMET BEŞENK 
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           EK:14 
ŞASEMKOM) Başkanı Faruk Akbaş: “Evet çok.. ister kızın, ister sövün çoook  
fazla.. AKP’li alçakların yaptığı vurgunlar, eski dönemleri aratır oldu..” 

 

Kim bu AK Parti’nin içindeki AKP’liler? 
(Ş.URFA-RHA) – Şanlıurfa Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği (ŞASEMKOM) Başkanı 

Faruk Akbaş, kendi sosyal medya hesabı Facebook’ta har vurup harman savundu.  
29-07-2017 
 

 
Bugün sosyal medyada dolaşan bir iddiaya göre asgari ücretin 1900 lira olacağı civarında… Başkan 

Akbaş’ta bu durumun üzerine sosyal medya hesabından konu ile ilgili bir açıklama yaptı ve AK 
Parti’yi eleştirdi. 

Akbaş’ın sosyal medya paylaşımı şu şekilde: 
“Evet çok.. ister kızın, ister sövün çoook fazla … 
Bu kadar soyulan, bu kadar yolsuzluğun olduğu bir ülkede, asgari ücret 1409 TL çok.. fazla… 
İşin ilginç tarafı: bu yolsuzluğu yapan kişilerin, birbirinden farkı olmadığı gibi, siyasi çizgileri de 

yoktur. Bir zamanlar CHP’yi vurgun yapıyor diye eleştirirken, sonraları Ak partinin içindeki, AKP’li 
alçakların yaptığı vurgunlar, eski dönemleri aratır oldu.. 

Bu alçaklar; her dönemin adamı kimliğiyle, her zaman ışığın etrafında kendilerine yer bulabilmekte, 
çaldıkları paralarla, fakirlerin daha çok ezilmesine, asgari ücretin, yerlerde sürünmesine sebep 
olmaktadırlar. 

Kurdukları menfaat odaklı, ilişkiler sayesinde, sürekli zirvede kalmayı başarabilmektedirler. 
Dünyadaki sistem hep böylemi yürür, bilmem.. ama Osmanlının çöküş döneminden bu yana, bizim 

sistemimizin, böyle bozuk, kokuşmuş olduğunu çok iyi biliyorum. 
Bugünkü şartlarda, asgari ücretin 3409 TL olmasının önündeki tek engel, namussuzların yaptıkları, 

vurgunlardır.” 
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           EK:15 
“AK Parti içindeki AKP’liler, bireysel menfaatlerini düşünen fikri cüceler de bir 
yandan davayı anlamamış olacaklar ki bu durumu fırsat bilip Çalkın’ı ve Vekilleri 
nasıl yıpratırız gibi ucuz hesaplara girdiler. “ 

 
11 Mart 2019  

AK Part 'n n İç ndek  AKP'l ler 

 
Kars'ın Keskin Kalemlerinden Olan Sezgin Yıldız 31 Mart'a doğru yine gündem yaratacak bir 

yazıya imza attı.  
Kars Olay- İşte Sezgin Yıldız'ın "AK Parti'nin İçindeki AKP'liler" Başlıklı Yazısı... 
  
AK PARTİ’NİN İÇİNDEKİ AKP’LİLER  
             31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken kuzu postu giyen kurtlar, listelerde yer almayan aday 

adayları ve görevden uzaklaştırılan “BAZILARI” Cumhurbaşkanı’nın gösterdiği hedefe yürüyen AK 
Parti İl Başkanı Adem Çalkın, Bakanımız Ahmet Arslan ve Komisyon başkanımız Yunus Kılıç 
hakkında hiçbiri insaf sınırı ile bağdaşmayacak bir biçimde iftira atıp linç kampanyası başlattı. 

Kişisel hesapları uğruna suyu bulandıran şu arkadaşlara soruyoruz bu riyakâr tutum ve kindar 
yaklaşımların amacı ne? 

Bütün derdi bu davaya ve bu şehre hizmet amacı taşıyanlara neden engel olmaya çalışıyorsunuz ya 
da kime hizmet ediyorsunuz? 

Bu millet sizi iyi tanıyor. Sizler barışta var olup mücadelede tüyenlersiniz. Dava adamlığının bir 
hizmet yarışı olduğunu unutup kendinizi bulunmaz Hint kumaşı sanıp yanıldınız çünkü hiç kimse 
vazgeçilmez değildir.  Siz olsanız da olmasanız da bu dava tevazu, samimiyet ve gayret ile çalışanların 
omuzlarında yükselmeye devam edecektir. 

Peki, Arslan, Kılıç ve Çalkın ne yapıyor, neden yapıyor? 
            İl başkanı, Ak Parti adayı açıklandığı andan beri en çok sahiplenip omuz verenlerdendi. 

Genel merkez, Kars adayını geri çekmesin diye Vekillerimizle birlikte direnip genel merkeze raporlar 
sunsalar da adayın geri çektirilmesine engel olamadılar ve hadise malumunuz. 

             Arslan, Kılıç ve Çalkın, Kars’ı oluşturan sosyal dokuyu yok saymadan bizi bir ve beraber 
tutmaya çalışırken tüm sübjektif kaygılarını bir kenara bırakıp gece gündüz demeden Cumhur ittifakı 
adayı sn. Çetin Nazik ’in kazanması için cansiperane çalışıyorlar. Çünkü bu davanın lideri,  Kars 
Havaalanında net talimat veriyor; “ Aman ha çalışmaları sıkı tutun” diyor.  Öte yandan, Genel Merkez 
Teşkilat Başkanından aynı netlik ve kararlılıkta talimat geliyor. Başkan ve vekillerimiz Cumhur ittifakı 
ruhuna uygun olarak aldıkları talimatlara sadakatle uyup inanılmaz bir eşgüdüm ve koordinasyonla bir 
ayak ilçelerde diğer ayak Cumhur ittifakı seçim bürosunda olacak şekilde soluksuz çalışıyorlar. 
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Çalışıyorlar ama Ak Parti içindeki AKP’liler, bireysel menfaatlerini düşünen fikri cüceler de bir 
yandan davayı anlamamış olacaklar ki bu durumu fırsat bilip Çalkın’ı ve Vekilleri nasıl 
yıpratırız gibi ucuz hesaplara girdiler.    

Bu “Dalkavuk(lar)” Vekillerimiz ve Çalkın’ın, Milli haykırışlarına kör sağır oldukları 
gibi Kars’ta verilen desteğin mislinin; Ankara, İstanbul gibi büyükşehirlerde alınacağını unutuyorlar 
tıpkı, trenden inerken vefa borçlarını ödemeden inenler gibi. 

Başkanın işi de gerçekten zor. Güneş balçıkla sıvanmaz elbette ama öbür taraftan da Çalkın, 
Kürt’tür MHP’ye çalışmaz diyen bir güruh var. Size de diyeceğim şu ki, merak etmeyin her şey gün 
gibi aşikâr,  evdeki hesabınız çarşıya uymayacak. Çünkü başkanın vatansever ve ümmetçi bir dünya 
görüşüne sahip olduğunu bilmeyen yok. 

Sevgili başkanım, 
15 Temmuz’da Ülkemizin istiklaline ve istikbaline göz dikenlere karşı, dimdik durup akıllara 

kazınan o efsane sözlerinle Kars’ta darbenin seyrini değiştirdiğin gibi İçerde ve dışarıdaki riyakârlarla 
mücadele ederken öbür yandan bu şehrin makûs talihini yenmesi için hizmet yarışında yine en önde 
olduğun gibi ol. Kişisel hesapları uğruna suyu bulandıranlar hep çıkacaktır. Bunlar lidere 
sadakatin hayallere ve hedeflere de sadakati gerektirdiği gerçeğini de hiç anlamayacaklar. 

Sevgili başkanım, 
Yol yürümek zahmetlidir. Yalnızlığın katmerleşmeden, en yakınındakilerin bile seni terk 

etmeden, bin bir türlü yalan ve iftiraya uğramadan olmaz. Söylenenlere, istihzalara aldırma! Sadece 
yürü. Zafer dediğin şey; o görünen hiçbir burç, hiçbir kale veya sur değildir. Biliyoruz ki, Hiçbir 
unvan, hiçbir makam, hiçbir geçici aralıktaki zafer senin bu davaya ve liderine olan sadakatinden 
üstün değil. Şimdi oturup tevilcilerin, müfterilerin toz dumanında içimizi çürütmenin bir anlamı yok. 
Bir iş bittiğinde diğerine başlayan bir yolcusun. Kalk ve yeniden yorul! Her vakit yineleyip kendini 
yenilediğin gibi içini dışını yenile. Yol yürümek zahmetlidir, yolda kalmak ondan daha zahmetlidir. 
Kimse bize kolay olacağını söylemedi. 

Sevgili Başkanım, Üstat Necip Fazıl’ın dediği gibi, 
“Surda bir gedik açtık 

Mukaddes mi mukaddes 
Ey kahbe rüzgar artık, 
Ne yandan esersen es!” 
SEVENE DE SÖVENE DE SELAM OLSUN! SEZGİN YILDIZ 
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           EK:16 
 
Karamollaoğlu, "Ciddi bir araştırma yapılsın herkes görecek ki, FETÖ’nün  
temeli AKP'nin içinde zaten" 

 
YÜZDEYÜZ HABER 
23 Aralık 2019 

BU AKP’LİLERİN ÇOĞU ESKİ FETÖ’CÜ 
'Bu AKP'lilerin Çoğu Eski FETÖ'cü...' Gerici ve provokatif yayınlarıyla bilinen, son olarak 

Cumhuriyet Gazetesi'ne bomba atılması çağrısıyla büyük tepki çeken Yeni Akit Gazetesi'nin yazarı 
Abdurrahman Dilipak, AKP içindeki FETÖ’cülere ilişkin dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. 23 Aralık 
2019 Pazartesi 12:06 Abdurrahman Dilipak, “İçinizdeki AKP’liler” başlıklı yazısında, “Dikkat edin, 
içimizdeki AKP’liler hiç eleştirmezler, kaz gelecek yerden tavuk esirgemezler, lider ve teşkilata 
sadakat görünürde aşk seviyesindedir” ifadelerini kullandı.  

AYNI ROLÜ OYNARLAR  
Dilipak şöyle devam etti: “Her partide ya da örgütte böyle tipler vardır. Her eleştiriye öfkeli 

cevaplar verirler. En fedakar onlardır!. Brütüsler onların arasında gizlidir. Bu AKP’lilerin çoğu eski 
FETÖ’cüdür aslında. O FETÖ’cülerin dışarıda kalanları sızdıkları tarikat, cemaat, derneklerde aynı rolü 
oynarlar.”  

“KORKAN BİRÇOK AK PARTİLİ TANIDIĞIM DA VAR  
Abdurrahman Dilipak, “Ben, AKP kimliği altında birçok kişinin AK Parti içinde varlığını koruduğunu 

düşünüyorum” diyerek şunları yazdı: “Parti kadrolarında değişimden söz ederken, gelenlerin gidenleri 
aratmasından korkan birçok AK Partili tanıdığım da var. Bu güven krizi devam ederse, güveni 
canlandıracak adımlar atılmazsa işler sarpa sarabilir.”  

"FETÖ'NÜN TEMELİ AKP'NİN İÇİNDE"  
Bu konuda bir açıklama da Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan geldi. 

Karamollaoğlu da, AKP iktidarının bir çok şeyi FETÖ'ye teslim ettiğini belirterek, "Ciddi bir araştırma 
yapılsın herkes görecek ki, FETÖ’nün temeli AK Parti’nin içinde zaten" dedi.  Karamollaoğlu, "Ciddi 
bir araştırma yapılsın herkes görecek ki, FETÖ’nün temeli AKP'nin içinde zaten" ifadeleri salonda 
ıslıkların ve alkışların kopmasına neden oldu. Karamollaoğlu, "Bu FETÖ denen şeyi ortaya kim çıkardı 
Allah aşkına. Bütün adalet mekanizmasını bunlara kim teslim etti. Emniyeti kim bunlara teslim etti. 
Ordunun üst kademelerinde belli bir noktaya gelmelerini kim sağladı. Siz sağladınız. İnsanda biraz 
insaf olur" sözlerini sarf etti.    

YUZDEYUZHABER http://www.haberyuzdeyuz.com/guncel/bu-akplilerin-cogu-eski-fetocu-
h27973.html 
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           EK:17 
Vedat Yavuz: (2017) “Referandum pusulasını eline alıp oy kabinine girecek olan 
AK Parti içindeki ‘AKP’liler, mührü ‘Hayır’a vurup pusuda bekleyen…” 

 

 
27 Mar 2017  
Vedat Yavuz 

AK Parti içindeki ‘AKP’liler 
16 Nisan'a sayılı günler kaldı. Liderler iller arasında adete mekik dokuyor. Evet cephesinde başı 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çekerken onu Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan’ı da MHP 
lideri Bahçeli takip ediyor. 

Külliye tarafında sadece baş değil tüm gövde taşın altına konulurken, Evet cephesindeki karşı 
komşuda (AK Parti ve MHP) durumlar bir hayli karışık. MHP’de baş kaldırı herkes tarafından bilinen 
bir gerçek. 15 Temmuz öncesi Bahçeli’yi dar ağacına götürmek isteyen parti içindeki muhalifler, darbe 
girişimi sonrası yine sahneye çıktı. Bahçeli, bu kişilerin kalemini kırmış gibi görünse de yine de MHP 
lideri açısından tehlike çanları çalmaya devam etmekte. 

Kongre ile istediğini alamayanlar, Meclis'ten AK Parti-MHP mutabakatıyla geçen ve 16 Nisan’da 
halkın oyuna sunulacak olan referandumda CHP ve HDP’nin başını çektiği ‘HAYIR’cılar tarafında 
yer alarak, hem Cumhurbaşkanı hem de Bahçeli’ye darbe vurmak için son kozlarını oynuyor. 

MHP içindeki kavgalar herkesin gözü önünde yapılırken, gözlerden ve gönüllerden ırak baş 
kopartacak asıl kavga ise başka yerde yapılıyor aynen 7 Haziran öncesinde olduğu gibi çok ama çok 
sinsice... 

7 düvel Bahçeli'yi idam sehpasına götürmek isterken peki AK Parti cenahında her şey güllük 
gülistanlık mıdır? AK Parti’nin A’sından Z’si 'Durmak yok yola devam' deyip harıl harıl mı çalışıyor? 
AK Parti cephesinde kavga, görültü patırtı hatta çatırtı yok mudur? 16 Nisan’da AK Parti fire vermeden 
sandıkları patlatacak mıdır?… 

Diyeceğim o ki: Yolun yarısında iken kalemi kırılanlar?, 7 Haziran seçimlerinde ceylan derisi 
koltuklarında mini minnacık oturanlar?, FETÖ ile kayınbabalık bağları olanlar?, 15 Temmuz akşamı 
duruma göre kalıba girenler?, İhalelerden istediğini alamayanlar, Oradan görünüp başka tarafa hizmet 
edenler. Halkın içine bir türlü girmeyi beceremeyen cibiliyetsizler… Referandum pusulasını eline 
alıp oy kabinine girecek olan AK Parti içindeki ‘AKP’liler, mührü ‘Hayır’a vurup pusuda 
bekleyen atıyla ve itiyle tam bir ırkçı ve faşist Avrupa’nın alkışları eşliğinde Erdoğan’a darbe 
mi yapacak? Merak etmiyor da değilim. 

 
 

 
  
Tüm Haberler 
Güncel 
Özel 
 
 
Yazarlar 
Politika 
Toplumsal Cinsiyet 
Ekonomi 
Kültür-Sanat 
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EK:18 
 

Zafer Durmaz: ”AK Parti’nin tek rakibi içindeki AKP’liler. Her zaman dediğim 
gibi Çanakkale’de de Türkiye’de de AK Parti’yi tuzağa düşürecek olanlar içindeki 
AKP’lilerdir” 

k 

 

K m bu AK Part  İçer s ndek  AKP’l ler ?  
 Ekim 2, 2018  Çanakkale Zafer   
Özellikle Çanakkale ve de ilçeleri için ,Her söylemim ve yazımda açıkça vurguluyorum, AK 

Parti içindeki şu AKP’lileri bir gözden geçirmeli: 
– Partiyi dizayn etme çabası içerisinde şimdiden kulis yapanları, 
– Simaları protokolden protokole görülenleri, 
– Ego ve kompleks içinde olup, halka inemeyenleri, 
– Davayı dağın eteklerinde bırakıp kendilerini zirveye çıkaranları (siyasi ve ticari rant koşturanlar), 
– Koltuğa değer katamayıp, koltuktan değer ve güç alanları, 
– Seçimleri bekleyip sadece seçim zamanında bir kaç lokal, STK sokak gezmesi yapanları, 
-Konumlarını gayri ahlaki ilişkilerde Ahlaksızca tatmin edebilmek için kullananları 
– Kişisel hırs ve ihtiraslarını “dava” adı altında pazarlayanları, 
– En önemlisi de AK Parti’deki ve halkın gözündeki “Erdoğan” imajını zedeleyenleri 
Bu maddeler böyle uzar gider daha da türetebilirsiniz. Evet AK Parti’deki AKP’liler itici bir söz 

bunu partili olmasamda kabul ediyorum, yalnız çok gerçek bir söz. Neden mi? AK Parti’nin rakibi 
ne CHP ne İyi Parti ne HDP ne SP ne FETÖ ne o ne bu ne şu… AK Parti’nin tek rakibi içindeki 
AKP’liler.  

Her zaman dediğim gibi Çanakkale’de de Türkiye’de de AK Parti’yi tuzağa düşürecek 
olanlar içindeki AKP’lilerdir 

AK Parti’nin korkacağı, Başarı grafiğini, inişe kan kaybına uğramasına sebebiyet vereceği tek akım 
var? O da; kendisine muhalefet yapan “partiler” değil. 

Ne CHP Ne İyi Parti Ne HDP Veya diğer siyasi partiler! Ya da nede “muhalif” medya Yazar, çizer 
tayfası. 

Tarihi bir söz var Ağacı kurutan, çürüten; “ağacın kurdudur” başkası değil.. 
İşte ne yazık ki, Çanakkale’de de AK Parti’yi de en güçlü en parlak olduğu dönemlerde 

bile “eriten” en büyük olumsuzluk, kendi içindeki AKP’lilerdir. 
İşte bu AKP’liler çürük elma misali Sağlam, yenilebilinir elmaları maalesef çürütüyorlar.. 
Çünkü türlü hileye sahip oldukları gibi davanın adamları değiller. Onlar için, AK 

Parti “ranta” ulaşabilmenin, aracı. Başka da bir anlam teşkil etmiyor. 
Neden iticiler Çünkü Halktan kopuklar. İşte bu kopukluklarının sebebin ne yazık ki  dediğimiz 

gibi “ranta”düşkün olmasıdır. 
Nüfuzunu  Partideki konumunu İktidar gücünü, Menfaatperest bir zihinle “siyasal 

davalarının” büyümesi ve gelişmesi için değil, Ne yazık ki; Nasıl ihale alabilirim.. Nasıl bir mekan 
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ele geçirebilirim.. Nasıl Tarım’dan, Nasıl DSİ ve Karayollarından Bankalardan “iş” 
koparabilirim hesabı içerisindeler.. 

Bu tipler kendilerine göre; “iş adamıyım.. param var..” Yani; ticaret yapmalıyım.. ”diyor. Burayı 
da “davet usulü” ihaleyle İhale sonrasında “pazarlıkla” aldım! Buraya 3-5 milyon lira harcamam 
olacak. Onarım ve bakım, yenilemeden sonra “hizmete” girecek.. Tabi.. İş kurcalandığında “pis 
kokuların” geldiği ortaya çıkıyor.. 

Siyasi hesapların olduğu, AK Parti zihniyetinden uzak fake (feyk) AKP lilerin kriptotik 
Hatır-gönül.. İş bitirme; “gayretli” fasılların neticesi işte bunlar. 

Özetle Velhasıl Bu mevzu, AK Parti içerisindeki AKP’lilerin dışa vuruş mahiyetli. Neler 
yaptıklarını Davaya nasıl “menfaatkar” bakıldığını öyle yada böyle görüyoruz. 

Sonuç itibariyle bunlar AK Partiye “tek bir oy vermedikleri gibi, kazandırmadıkları” aleni olan 
bu omurgasızların; “buz dağının” görünen yüzü! Yerel yönetimde yer alan CHP’deki CeHaPe’liler 
gibi.. İmar-İhale-doğrudan temin vs..vs.. bunlar da 24 Haziranda olduğu gibi partilerine değil gider 
başka odaklara oy vermekten çekinmezler. Hatta oy verilmemesi yönünde örgütlenmenin başını 
çekerler. 

Ki yıllardır en ağır eleştirileri yapan biri olarak, son dönemde hizmetleri ve tabana inen bir 
yapılanma neticesinde destek verdiğim AK Parti’nin böylesi AKP’lilerle gündeme gelmesi 
mevzubahis edilmesi; “akçeli” işlerle konuşulur olması derinden üzüyor, üzüyor ve yol seyrinde tüm 
olup bitenleri; “suikast” olarak görüyorum.. 

O’nun için. AK Parti vahim derecede “iç çürüklüğe” neden olan, AKP’lilerden arınmalıdır.. Deşifre 
olan Kriptolar ise derhal tasviye edilmeli kapıdan dahi içeri sokulmamalıdır. 

Yoksa zaman içerisinde En Parlak olarak vurguladığımız dönemde AK Parti Çanakkale’de top 
yekun “AKP’lileşir ki..” 

Türkiye ve hatta Çanakkale siyasi tarihinde; bugün esamisi okunmayan partilerin bulunduğu alana 
düşer.. 

Bizden dost söylemi. Ne demişler “dost acı söyler..” Tabi anlayabilen için diyor saygılarımızı 
sunuyoruz. 
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           EK:19 

“Orhan Kaplan: “AK Parti İçindeki bu Pensilvanyalılarla AKP’liler” 
 

 
Orhan Kaplan 
15 MAYIS 2017 

AK Parti içinde ve dışındaki AKP'liler!.. 
Türkiye'de parlamenter sistemi bitiren 16 Nisan referandumunda "Cumhurbaşkanlığı Hükümet 

Sistemi’ne "hayır" oyu veren kesimler içersinde hiç kuşkusuz az sayada da olsa AK Parti’liler de 
var. 

Daha doğrusu AK Parti içindeki AKP’liler!.. AK Partililer % 60 EVET bekliyordu 
referandum sonucundan bilineceğe üzere. AK Parti İçindeki bu Pensilvanyalılarla AKP’liler yüzde 
kaç oranda oylamaya katılmadı, kaçı Hayır oyu verdi bilemem ama bir kısım AKP’linin Hayır oyu 
verdiği bir kısmının da oylamaya katılmadığı belli olduğu anlaşılıyor sonuçtan.  

AK Parti içindeki bu güruhun dışında bir de hem AK Parti ve hem de FETÖ karşıtları var yine 
görülmesi gereken. Kimi farkında olmayarak, kimi ise faydacı bir yaklaşıla güya AK 
partili görünerek ısrarla AKP demekte olduğu görülüyor. 

AK Partililerin bu tiplerin söylemlerinden onların AK Parti’ye bakışlarını, yaklaşımlarını hemen 
anladıkları çok iyi bilinmekte. Gezi sürecinde ayaklanma provaları ve 17-25 Aralık yargısal 
darbe girişimleri karşısında avuçlarını ovuşturmuş bu tipleri, kendisini AK Parti diye tescil ettirmiş 
partilerine ısrarla AKP denmesinin anlamını AK Partililerin bu gün çok daha iyi bildiklerinden 
eminin. 

Ne ki, bütün bunlar çok önemli midir? AK Parti dese ne yazar, demese ne!.. 
Ancak bunu bir samimiyet testi olarak görmek gerek sanırım. Kimin Samimi, 

kimin yararcı olması açısından!.. Türkiye bu gün her zamankinden daha çok Avrupalı faşistlerin, 
İslamofobik toplulukların, Tapınak şövalyelerinin, Siyonistlerin topyekûn saldırısı ile karşı 
karşıyadır. Bu işin arkasında FETÖ’nün olduğu açıkça görülmüştür. Bu işin arkasında 
salt Soros olmadığı, tüm Gezi Bileşenleri’nin bütün renklerinin olduğu apaçık ortadadır. 
Anarşistler, Marksistler, çevreci geçinenler, sözde insan hakları savunucuları, liberal maskeli 
ajanlar, gazeteci kılıklı kışkırtıcılar, sanatçı kılıklı kripto elemanlar… 
Avrupa’nın, ABD’nin, Rusya’nın yeni oyun planları… 

Böyle bir süreçte samimiyet ve sahiciliğin önemi de ortada olsa gerektir… 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 21 Mayıs’taki AK Parti Olağanüstü Kongresi’nde Genel 

Başkan olmasının ardından örgütlerde önemli değişimlerin yaşanacağı, 
gerekli operasyonların yapılacağı açıktır. Erdoğan AK parti’ye mürit aranmadığını söylemektedir. 
AK Parti’nin kuruluş yıllarındaki ruh ve dinamizmine yeniden dönüşümünü sağlayacak, yeni bir 
yapılanma içine gireceği görülmektedir. 

Yeni bir ruhla, değişen kadrolarla önümüzdeki süreçte gençliğe, kadınlara ve toplumun başkaca 
kesimlerine yönelik yeni politikaların belirlenmesi beklentisi hem örgütte ve hem de halkın geniş bir 
kesiminde yaygın bir görüştür. 

Bu süreçte FETÖ ile amansız mücadele sürdürülürken, bürokratik oligarşinin son kalıntılarının 
da tarihin çöplüğünde yerini alacağı beklentisi canlılığını sürdürmektedir. 

Halk yeni süreçte iktidardan hızlı bir çalışma ve yeni reformlar beklemektedir yaşamın her 
alanında. Şu resmi binek aracı saltanatı ile Sosyal Tesis ve Lojman garabetinin ortadan 
kaldırılmasına yönelik (Sağlık, güvenlik ve yargı hariç) çalışmalara yeniden başlanılması, topum 
kesimleri içindeki ayrılık ve ayırımcılığın ortadan kaldırılması büyük bir beklentidir. Yerel 
yönetimlerde ve kimi örgütlerdeki atalet ve kimi yanlış uygulamalar ivedilikle ele alınmalıdır.   
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki AK Parti iktidarının yine toplumu yakından ilgilendiren 
bir çok konuda “Acil Eylem Planları” açıklayarak 2023 hedeflerine hızla yol alması büyük bir 
heyecan yaratacaktır. 
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           EK:20 
Abdullah Pamuk: “AK Parti teşkilatının üst düzeylerindeki AKP’lilerde  
Recep Tayyip Erdoğan yönetiminden memnuniyetsizlikler olduğu  
bilinmektedir.” 

 
“Yeni Parti”de Bir Proje mi !?  

AK Parti İçindeki AKP’liler ve Muhalefet 
Abdullah Pamuk  / 4 Nisan 2019 

Bir zamanların etkili gazetecilerinden  meşhur(…) Fehmi Koru, “Yeni Parti” konusunda , malum 
duruşuyla paralel bir yazı kaleme almış. Fehmi Koru ,Yeni Parti’nin kurulması neden ihanet olsun ki diye 
soruyor yazısında. Bir algı yönetimi ve yeni partiyi meşrulaştırma amacıyla yazılmış makalede Koru 
partinin kurulma sebebini şöyle ifade ediyor: “Bu havada, iktidar-muhalefet ayrımı yapmaksızın, şu anki 
siyasi ortamından mutsuz olanların sayısı mutlu olanları geçmesine ve siyasetin yenileşmesi  arzusunun 
kökleşmesine yol açıyor”… 

Değişen dünya ve bölge dengelerine paralel olarak Türkiye’de yaşanan değişim ve dönüşümün -temel 
ilkeleri ve referansı değişmeyen- yeni bir Türkiye’yi gündeme taşıdığı malum. Ve Yeni Türkiye’de iktidar 
partisi sorunu olmadığı, AK Parti / AKP’nin alternatifinin de yine AKP çizgisinde, bu partinin tabanı 
ile zıtlaşmayan bir partinin konjonktürü sabırla bekleyerek  oluşabileceği  de bir gerçeklik. Lakin 
paradigma/model değişikliği yaşayan Türkiye’de eski Türkiye unsurlarının iktidarı tamamen kaybetmemek 
adına her yolu denediği, dirençlerinin kırıldığı bir aşamada ise ABD’nin strateji değişikliği 
nedeniyle  Türkiye-ABD ilişkilerinde yaşanan sürecin açtığı alanda eski refleksleriyle yollarına devam 
ettikleri bilinmektedir. Yani Türkiye’de -normal şartlarda- bir iktidar partisi sorunundan çok tam anlamıyla 
“muhalefet” partisi sorunu bulunduğu çok açık… 

Öyleyse neden Türkiye’de “Yeni Parti” den söz edilmektedir? Ve neden yeni parti tartışmaları en çok 
muhalefeti heyecanlandırmaktadır? Bu sorulara doğru cevaplar verebilmek için Türkiye’nin yaşadığı 
değişim ve dönüşüm sürecinin niteliğini hatırlamamız gerekir. Aynı zamanda bir proje partisi AK partiyi 
zayıflatması, iç ve dış müdahalelere yol açması beklenen yeni partinin niteliği ve kuruluş amacının da 
bilinmesi önemlidir… 

Değişen dünya ve bölge dengelerinde Müslümanları  ve Müslümanların yaşadıkları coğrafyayı kontrol 
etmeyi  stratejik bir gereklilik olarak gören küresel odaklar bunun için malum projeyi (Genişletilmiş Büyük 
Ortadoğu Projesi) uygulamaya koydular. “Arap Baharı” adıyla meşhur bu süreçte yaşananlar, farklı 
yorumlansa da herkesçe bilinmektedir. Ne var ki projenin belirleyici unsuru olan ABD, -kendi  içindeki 
güç ve strateji savaşlarının bir sonucu olarak- strateji değişikliğine gitti.(Kontrollü) Demokratik Değişim 
Stratejisi’nin yerine Kaos Stratejisi’ni devreye aldı… Bölgedeki partnerlerinden Türkiye için bu değişiklik 
bir stratejik kavşak noktası anlamına gelmekteydi. Yeni konumu ve misyonu, tarihi ve stratejik derinliği 
ile Türkiye, kendi güvenliği ve geleceği için, stratejisinin esaslarında bir değişikliğe gitmesinin kendisini 
ABD ile birlikte nerelere taşıyacağını fark etti… Ve küresel sistem içinde kalarak/meşruiyetini(sözde 
evrensel) Batılı değerlerden alarak yoluna devamda ısrar etti. ABD –Rusya ilişkilerindeki boşluktan 
yararlanarak, zaman zaman da Çin’in küresel güç olma yolundaki hamlelerinin açtığı alanı kullanarak 
“Ilımlı İslam” ideolojisi ekseninde ve reel-politik gerçekleri dikkate alarak bugünlere geldi… Bu arada 
Türkiye yeni denge arayışlarının açtığı alanda stratejik ve tarihi derinliğini(ve yumuşak gücünü) iyi 
kullanırken gerektiğinde de “hard power”/sert gücünü de etkili kullanabileceğini gösterdi… Çünkü, tüm 
hatalı okumalara, kendisine yüklenilen hak etmediği misyona rağmen(Ilımlı) Laik-Demokratik Türkiye, 
Batılı kimliğinden esasta sapmadan, gelişmelerin dinamiklerini ve bölge gerçeklerini dikkate almaktan geri 
durmadı. Kısa vadeli düşünmek yerine orta ve uzun vadeli perspektifini korur göründü… 

Kaçınılmaz olarak, Türkiye’ye yönelik ABD’nin strateji değişikliği ile birlikte -dış destekli- 
operasyonlar, hamleler birbirini takip etti. Söz konusu operasyonlar ve hamlelerin içinde -hiç şüphesiz- 
çoğu eski Türkiye’den nemalanmış olan muhalefet de vardı. Malum muhalefet -açık ya da gizli- tüm 
operasyonların ya içinde yer aldı ya da kenarında, gelişmelerin seyrine göre pozisyon almak üzere pusuya 
yattı. Eski Türkiye’nin ana unsurlarından olduğu ortaya çıkan Nitelikli Terör Örgütü (NFETÖ) ve 
NFETÖ’nün motive ettiği -özellikle seküler boyutları öne çıkan- Türkçüler/”milliyetçiler” de muhalefet 



 94 

cephesinde yerlerini aldılar. Tüm bu gelişmelere rağmen mevcut iktidarın yeterince zayıflatılamaması, 
malum odakların istedikleri çizgiye çekilememesi yeni hesapların, planların gündeme gelmesi sonucunu 
doğurdu. AK Parti içindeki AKP’liler, “romantik demokratlar” ve “Başkanlık Sistemi” nin iktidar 
umutlarını zayıflattığı çevreler de muhalefet ile dirsek temasına geçtiler. Veyahut, kullandıkları eleştiri 
dilini, iç eleştirinin ötesine taşıyarak mevcut yönetimi zayıflatmak, mümkünse iktidarı düşürmek 
istemeyenlerle daha çok ortak zemin bulmaya başladılar. Hatta eski Türkiye ‘yi tekrar “Parlamenter” 
sisteme döndürmeden daha sık bahseder oldular. Oysa “hükümet etme sistemi”/siyasal sistem değişikliği 
Türkiye için tercih olmaktan öte şartların ortaya çıkardığı bir zorunluluktu. Kızgınlıkları, kırgınlıkları 
dünyanın “Güvenlikçi demokrasi” yi konuştuğu bir zamanda -“ikbal beklentileriyle ideolojik kaygılarını 
telif edenlerin”-  romantik demokrat takılmalarına sebep oldu. Ve bunlar da ”güçlendirilmiş parlamenter 
sistem”den dem vurmaktalar… 

Yani, son planda Türkiye’de, yeni parti tartışmaları- özellikle de AKP’nin alternatifi bir parti arayışı- 
bir boşluk/ihtiyaçtan çok, AK Parti/AKP’nin başrol oynadığı yeni Türkiye’nin geldiği aşamadan 
rahatsız olan ve yeni bir formülasyon ile süreci kendi lehine çevirmek isteyenlerin umut bağladıkları 
gelişmelerden biri gibi gözükmektedir.  Ve “beka” tartışmalarının -daha genel boyutları bir tarafa- eski 
Türkiye yeni Türkiye düzleminde, bölgenin yeni denge arayışı sürecinin geleceği bağlamında yapıldığı çok 
açıktır… 

AK Parti içindeki AKP’liler ve Muhalefet 
Yaşanan süreçler ve gelinen aşamada bölgesel bir güç olmanın da ötesine geçmek amacıyla önemli 

adımlar atmaya devam eden Türkiye’yi doğru tanımlamalıyız ki bu ülkede yaşanan gelişmeleri doğru 
okuyabilelim… “İdeolojik” olarak “ (sözde evrensel) Batılı değerlerle Müslümanların değerini telif eden 
ve bu eksen üzerinde ilerleyen Türkiye, reel-Politik olarak da değişen dünya ve bölge şartlarında, bölge 
gerçekleri ve dinamikleriyle paralel bir stratejide ısrar etmektedir. Dolayısıyla Türkiye’nin reel-politik 
adımlarını değerlendirirken bu politikaları, ideolojik bağlamından farklı bir eksende okumak Müslümanlar 
açısından vahim hataları beraberinde getirecektir. Nitekim insanımızın büyük bir kısmı “hatalı okuma”lar 
yapmakta ve ne yazık ki hatalı okumada ısrar etmektedirler… 

Bu çerçevede, Yeni Parti tartışmalarını doğru tanımlamak, doğru anlamlandırmak büyük bir önem arz 
etmektedir. Söz konusu tartışmaların tarafı olmayan, “sistem-dışı”   duruşu, temel düşünceleri ve mücadele 
yöntemlerinin bir gereği olarak gören Müslümanlar olarak, özellikle bizim insanımızı ilgilendiren 
konuların doğru okunmasını önemsiyoruz. Geçmişte refiklerimizin büyük bir kısmının düştüğü hatalardan 
uzak durmak isteyenleri uyarmak, hatada ısrar edenleri de bu vesileyle, tekrar uyarma ihtiyacı duyuyoruz… 

Dünyada yeni denge arayışının başlangıcında, yeni Türkiye inşâsını gerekli gören ve yeni Türkiye’nin 
partnerliğinde bölgeyi dizayn etmeyi isteyenler, bir projenin ürünü olarak AK Parti’yi gündeme 
taşımışlardı. Bu partinin kurucularından biri de Yeni Parti tartışmalarında ismi öne çıkan Abdullah Gül 
idi… Geçmişte bir AK Parti’li olarak bakanlık, başbakan yardımcılığı, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı 
yaptı  Abdullah Gül… Şimdilerde bu şahsın, yeni Türkiye’nin hükümet etme/siyasi sistem tercihinden 
geriye doğru bir adım olarak tanımlanan ve -daha çok iç ve dış muhalefetin seslendirdiği- parlamenter 
sistem tercihini öne çıkaran bir parti kurmaya çalışıyor olması gerçekten manidar. Üstelik, temel referansı, 
ilkeleri, kavramları esasta aynı kalmakla birlikte bir paradigma/model değişikliğine maruz kalan 
Türkiye’de, öngörülen iktidar partisinin bir yetersizliğinden çok muhalefete eksikliğinin yaşandığı bir 
siyasi vasatta bu hamlenin yapılıyor olması gerçekten stratejik bir öneme sahiptir… 

AK Parti/AKP, Türkiye siyasetinde baş aktör olarak yoluna devam etmektedir. İdeolojik çizgisi 
bağlamında reel-politik olarak Türkiye’nin güvenliği ve geleceği bağlamında hamleler yapmaya da 
aralıksız devam etmektedir… Karşısında iktidara aday bir partinin olmamasına karşın, bölgedeki yeni 
denge arayışının ortaya çıkardığı krizler, – içeride ve dışarıdaki gelişmelerin alan açtığı- operasyonlara 
karşı AK Parti her zaman gücünü korumayı, kendini yenilemeyi başarmış gözükmektedir. Ve yaşanan bu 
süreç, kimi gözlemcilerde, herhalde, AK Parti’nin yerini alacak, sosyo-politik olarak ileride bırakacağı 
boşluğu dolduracak partinin yine AK Parti çizgisinde olacağı izlenimi güçlenmiştir. Tabi ki böyle bir 
partinin AK Parti tabanı ile zıtlaşmayan, kritik dönemlerde “doğru bir duruş” sergileyen lider ve kadrolarla 
yola çıkması gerektiği de bir gerçekliktir… Yani AK Parti’nin alternatifi mevut muhalefet değil, yine AK 
Parti’nin versiyonu bir başka parti olabilir… 

Bu açık gerçekliğe karşın, özellikle Türkiye’nin ABD ile strateji farklılığının derinleştiği bir süreçte, 
eski AK Parti kadrolarından birilerinin, iç ve dış muhalefetle  dirsek temasında bir görüntü vermesi, 
söylemleriyle ve zamanla duruşlarıyla da onlarla aynı karede değerlendirilmesi gerçekten ilginç bir 
manzara ortaya koymaktadır. Ve Yeni Parti/partilere de bir boşluğu doldurmaktan çok AKP’yi zayıflatıcı 
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bir misyon yüklenilmesi, parti kurucularının da istemediği bir durum ile karşı karşı kalmaları sonucunu 
şimdiden doğurmuş gözükmektedir.  Yani AK Parti, nasıl geçmişte bir konjonktürün/dönemsel dengenin 
ortaya çıkardığı bir “proje parti” ise Yeni Parti de yeni bir “proje”ye destek sağlayacak bir alt “proje” partisi 
izlenimi vermektedir… 

Cumhurbaşkanlığı döneminden başlayarak, çeşitli vesilelerle, Abdullah Gül’ün kendi partisiyle uyumlu 
olmayan, eski Türkiye cephesiyle paralel açıklamaları ve duruşlarına şahit olunmuştu. Cumhurbaşkanlığı 
sonrası ise gerek yakın çevresinin ve gerekse kendi beyanlarından AK Parti ’den farklı bir çizgide 
durduğuna yönelik şüpheler derinleşmişti.15 Temmuz sonrası gündeme gelen “Başkanlık Sistemi” 
tartışmalarıyla birlikte Abdullah Gül ve bazı eski AKP’liler, “güçlendirilmiş parlamenter sistem” den yana 
olduklarını kısık bir sesle söylemlerinde, daha net olarak duruşlarında belirginleştirmeye başladılar. 
Nitekim Abdullah Gül’ün Recep Tayyip Erdoğan karşısına “muhalefet”in (Eski Türkiye merkezli bir 
çizginin) ortak adayı olarak çıkarılması güçlü bir şekilde gündeme gelmişti. Lakin muhalefetin kendi 
içlerindeki   anlaşmazlık nedeniyle gerçekleşmemişti. Üstelik böyle bir girişim söylenti düzeyinde 
kalmamış ,bizzat Abdullah Gül’ün beyanıyla açıkça ortaya konulmuştu da… 

Yeni parti tartışmalarıyla ilgili bir başka boyut da Ahmet Davudoğlu ve Abdullah Gül’ün yeni partiyi 
birlikte kuracakları iddiasıdır. Oysa burada  bir mantık  hatası söz konusu. Zira ,her ne kadar Ahmet 
Davudoğlu, siyasi hayatına Abdullah Gül’ün danışmanı olarak başlamış olsa da süreç içerisinde Abdulah 
Gül’ den daha fazla  Recep Tayyip Erdoğan’a yakın bir duruş sergilediği dikkatli gözlerden kaçmamıştı 
.Ahmet Davudoğlu’nun  Dışişleri Bakanlığı’na, AK Parti Genel Başkanlığı’na ve Başbakanlık 
görevine  getirilişi, Recep Tayyip Erdoğan’ın baskın olduğu bir yapıda gerçekleştiğini ıskalamamak 
gerekir. Her ne kadar Ahmet Davudoğlu’nun başbakanlıktan ayrılmak /istifa  etmek zorunda kalmasından 
sonraki bir takım gelişmeler bu ikili arasında ,bazı kırgınlıklar oluştursa da Abdullah Gül ile netleşen somut 
farklılıklardan Ahmet Davudoğlu için  söz edebilme imkanı gözükmemektedir . Belki bu 
bağlamda  Pelikan  Dosyası etrafındaki tartışmalar hatırlanabilir. Ancak bu konudaki spekülasyonlar ve 
benzeri gelişmeler , Ahmet Davudoğlu ve Abdullah Gül’ün birlikte yeni bir parti kurabilmelerini 
sağlayacak ortak bir siyasi okuma düzeyinde değildir. Ama Ahmet Davudoğlu’nun ,siyasi hayatını bir parti 
zemininde sürdürmek istemesi halinde ayrıca  bir parti kurması bahse konu olabilir. Ve bunun da 
zamanlamasının doğru yapılması gerektiğini en iyi Ahmet Davudoğlu’nun bilmesi lazımdır… 

Ezcümle,  AK Parti içinde , hatalı tanımlamalar zemininde “romantik demokrat” bir dille ortaya konulan 
bazı rahatsızlıklar olduğu bir gerçeklik. AK Parti teşkilatının üst düzeylerindeki AKP’lilerde Recep 
Tayyip Erdoğan yönetiminden memnuniyetsizlikler olduğu bilinmektedir. Ne var ki  Erdoğan sonrası 
ile ilgili bir çıkış bulunamadığından AK Parti içinde somut bir muhalif  yapılanma şimdilik mümkün 
gözükmemektedir . Bahse konu yeni parti çalışmaları içinde  olanların gerçek niyetleri ne olursa olsun 
kurulacak yeni parti , Recep Tayyip Erdoğan’ı /AK Parti’yi zayıflatmanın ötesinde bir işleve sahip 
olamayacaktır. Zaten iç ve dış muhalefetin yeni partiden beklediği bundan başkası değildir . 31 Mart 2019 
seçimlerinde AK Parti/AKP’nin başarısız bir sonuç alması halinde somut olarak gündeme gelmesi 
beklenen Yeni Parti, eski Türkiye-yeni Türkiye ekseninde iktidar ve çıkar mücadelesinin ötesinde, ABD 
başta olmak üzere küresel güç odaklarının -hiçbir kural tanımadan ,hatta “kendi elleriyle yaptıkları 
helvadan putları yiyerek”- yeni dünya düzenini kendi lehlerine inşa için yaptıkları hamlelerle birlikte 
değerlendirilmelidir. Bunda şüphesiz Türkiye’deki muhalefetin genel karakteri ve ilgili siyasilerin naif 
okumalarının büyük bir payı vardır… 
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“AK Parti içindeki bazı ‘AKP’lilerin kaşı-gözü oynamaya başlamış bile. (…) İşte bu 
yüzden Erdoğan, AK Parti içindeki ‘AKP’lilere çok dikkat etmeli.  Zira küresel aktörler 
bu kez var güçleriyle saldıracaklar.” 

18 Haziran 2014 Çarşamba 

Erdoğan AK Parti içindeki ‘AKP’lilere dikkat etmeli!  
Turgay Güler / turgayguler@hotmail.com 
TURGAY GÜLER: AK PARTİ İÇİNDEKİ AKP’LİLERE DİKKAT  
www.youtube.com › watch 

 
Turgay Güler Erdoğan AK Parti içindeki 'AKP'lilere dikkat etmeli!  
30 Mart yerel seçimlerinden birkaç ay önce kaleme almıştım. “CHP’deki ürküten sessizliğe” dikkat 
çekmiştim. Neydi o? CHP aşırı rahattı.  Adaylarını belirlemede ağırdan alıyor, ortaya hiçbir proje 
koymuyordu.  Tuhaftı. Öyle ya; CHP için 30 Mart çok önemliydi. Özellikle de Kemal Bey için. Buna 
rağmen Kemal Bey çok rahat ve umursamaz görünüyordu. Güvendiği bir şey var gibiydi. Sonra biz 
bunun ne olduğunu gördük. 17 Aralık operasyonundan söz ediyorum.  Birileri CHP’ye, “Rahat ol, AK 
Parti de, Erdoğan da 30 Mart’ta olmayacaklar” demişti.  Sonrası malum. Gelelim asıl meseleye.  
CHP Ekmeleddin İhsanoğlu’nu cumhurbaşkanı adayı yaptı.  Adına da “çatı adayı” dedi.  
Belli ki birileri “sen bu ismi aday yap, gerisine karışma” demiş.  Zira Ekmeleddin Bey’in Erdoğan 
karşısında şansı hiç yok. Alacağı oyu da söyleyeyim.  Ulusalcıların, Kemalistlerin, Alevilerin önemli bir 
kısmı İhsanoğlu’na oy vermeyecekler.  Belki sandığa bile gitmeyecekler. İlk turda alacağı maksimum 
oy yüzde 25.  Peki tüm bunları Kemal Bey bilmiyor mu?  Tabii ki biliyor! O halde yine güvendiği bir şey 
var! Ne mi o? Erdoğan’a yönelik yeni bir operasyon daha hazırlanıyor! Bu kez parti 
içinden. AK Parti içindeki bazı ‘AKP’lilerin kaşı-gözü oynamaya başlamış bile. Onlarla iş tutan bazı 
kalemlerin de.  30 Mart sürecinde, Erdoğan’ın en yakın çalışma arkadaşlarının nasıl yan çizdiklerini 
gördük.  İşte bu yüzden Erdoğan, AK Parti içindeki ‘AKP’lilere çok dikkat etmeli.  Zira küresel 
aktörler bu kez var güçleriyle saldıracaklar.  Bekleyin ve görün! ‘Görücü usulü’ aday. Nasıl olmuş?  
Görücü usulüyle. Birileri, “şurada bir adam var, gidin adaylığını isteyin” demiş.  
Kemal Bey de gidip istemiş.  “Buyurun çatımız olun, altında mesut bahtiyar yaşayalım” demiş.  
Lakin Kemal Bey’in çocukları, “üvey aday istemiyoruz” diyerek tepki vermişler.  Kemal Bey de, 
“zamanla seveceksiniz” demiş. Hadi hayırlısı, inşallah çocuklar evi terk etmez!  Öyle bir CHP’li yokmuş! 
“Biz eşiyle beraber Kızılay’da rahatlıkla yürüyen bir cumhurbaşkanı istiyoruz… Geçmişi temiz bir 
cumhurbaşkanı istiyoruz.”  Kemal Bey’in cumhurbaşkanı adaylığı için kriterleri bunlardı.  Peki CHP’de 
bu kriterlere haiz bir tek kişi bile bulunamadı mı?  CHP açısından sıkıntılı bir durum!  Bu arada, ‘eşiyle 
beraber Kızılay’da rahatlıkla yürüyen bir cumhurbaşkanı’ndan kastı da anlaşılmış oldu.  Eşinin başının 
açık olması! Kızılay’da eşinin başı açık olan da, kapalı olan da rahat yürüyor, yürümeli. İster 
cumhurbaşkanı olsun, ister sivil vatandaş. 
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“AK Partinin rakibi , AKP’lilerdir..” 

 16 Nisan 2019  
www.marasozgurhaber.com/ak-partililer-makale,1768.html  

 

Ak Partililer  
Bekir DOĞAN  

AKP’liler ! 
Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş açık ve net konuştu: “Ak Partiyi terk eden 

“AKP’lilerle “ yarıştım bunun sonucu oy kaybı yaşadık,” dedi.  
Milletvekilliği aday adaylığı süreci, Belediye Başkanlığı aday adayı süreci, Belediye Meclis üyesi 

aday adaylığı sürecinde Ak Partinin il ve ilçe yönetimlerinin içi boşaldı.  
Sadece Kahramanmaraş’ta değil Türkiye genelinde aynı olay yaşandığı için bir çok yerde sandık 

başına koyacak müşahit bile bulunamadı..  
Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Bir günde 8 ayrı miting de konuşmak için 

canını dişine takarak, Yedi düvenle savaşırken içerde ise AKP’liler partinin içini oyanlarla 
mücadele etti.  

Kahramanmaraş’ta bunun bariz örneğini : Türkoğlu, Onikişubat, Dulkadiroğlu ilçelerimizde açık ve 
net olarak gördük.. Seçim sürecinde tüm bunları yaşadık..  

Ak Parti eski il başkanımız ,” Ak Partililer var bir de AKP’liler var ki bunlar cebini doldurma 
derdinde ve cebi dolan , bugünden sonra umudu kalmayanlar , başka partilere kaydılar,” diyor..  

Bu kadar girişten sonra geliyorum: Türkoğlu ve Osman Okumuş başkana! 
Osman Okumuş, Beyoğlu den beri bildiğimiz , tanıdığımız , çalışmasını bildiğimiz bir belediye 
başkanı ki , 5 yılda Türkoğlu’na yaptıkları ortada..  

2019-2024 yılları arasındaki hedefi : 4 adet Organize Sanayi Bölgesi, Toplu konut, 3 ayrı fakülte, 
bölge cezaevi, Lojistik merkezi ile en az 150 bin nüfuslu Türkoğlu ve Kahramanmaraş’ın 3. Metropol 
ilçesi hedef bu ki artık Türkoğlu Maraş birleşmiş konumda..  

Osman Okumuş bunu yapar mı? : Evet yapar çünkü lafa bakılmaz geçmişte yaptıkları ortada, 
Türkoğlu orada da Beyoğlu da yaptıkları ortada , Osman Başkan bunu da yapar..  

Ak Parti için Türkoğlu ilçesinde beklenen oy oranı yüzde 82 gibi bir oyla yeniden Türkoğlu belediye 
başkanı olması gerekiyordu.. Veriler de bunu veriyordu.. anketler bunu gösteriyordu..  

Ancak: AKP’liler trenden inerek, “ Biz seçimi kazandığımızda Ak Partiye geçeceğiz” diyerek 
oy istemeleri, bunlara da Ak Parti içindeki AKP’lilerin destek vermesi ile 31 Mart 2019 
seçimlerinde ortaya bugünkü tablo çıktı.  

Ak Parti yüzde 51 bir Bağımsız aday yüzde 37 ikisini üst üste koyarsak yüzde 88 bir oy oranı ortaya 
çıkmaktadır.. Yapılan Anketlerde ise Ak Parti ve Osman Okumuş’un oyu ise yüzde 82-85 arasında 
görülüyordu.. Türkoğlu ilçemizde dün Mazbata töreni yapıldı.. Osman okumuş ve 25 kişilik belediye 
meclis üyeleri mazbatasını alarak göreve başladı.  

Adaylık sürecinde: Osman Okumuş’a iftira atanları unutmadığını avukatının yasal yollardan hakkını 
aramaya başladığını ifade eden Başkan Osman Okumuş: “AKP’lilere sert mesajlar verdi. Bugün 
görülen manzara şu ki : Ak Partinin rakibi , AKP’lilerdir..  

Ak Partinin bugün : Ankara, İstanbul, Antalya gibi büyükşehirleri kayıp etmesinin altında 
yatan gerçek sebep de bu , AKP’liler Ak Partinin içini boşaltıyor..  

Biz bunu Kahramanmaraş merkez de çok açık ve net gördük.. Dulkadiroğlu ilçemizin oyu ak parti 
için yüzde 70-72 bandında olması gerekiyordu.. Onikişubat ilçemizde ise yüzde 70-75 bandında olması 
gerekiyordu ama olmadı..  
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Ak Partinin içindeki AKP’ler , Belediye Başkan adaylarını bile sahaya çıkarmadılar, Belediye 
Meclis üyelerini AKP’liler belirledi.. “ Tepki var algısı yaparak, pus sus yaptılar sonuç da sandık 
başlarına koyacak görevli bulamadılar Ak Partinin oylarını çaldılar..  

Dün Türkoğlu ilçemizde yapılan Mazbata törenine Vekilimiz İmran Kılıç bey katıldı ve orada 
görülen fotoğraf bize şunu gösterdi.. 

Ak Parti 2002 Fabrika ayarlarına dönmesi gerekiyor.. 
Ak Partinin içinden AKP’liler çıkarılmalı.. 
Ak Parti il ve ilçe başkanlıkları yönetimleri yeniden oluşturulmalıdır.. Bu sözüm sadece 

Kahramanmaraş için değil Türkiye için böyledir..  
Ak Parti il ve ilçe başkanlıkları Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ‘a gönül veren ben Ak 

Partiliyim ve Tayyip ’çiyim diyenlerle yeniden yönetim oluşturulmalıdır..  
Ak Parti oy alacaksa : Toplumda karşılığı olan kişiler Ak Parti il ve İlçe yönetimlerinde görev 

almalıdır..  
Allah uzun ömür versin Sayın Cumhurbaşkanı bir günde İstanbul da 8 ilçede konuşarak oy toplamaya 

çalıştı bu nereye kadar? AKP’lilerde partinin içini oymak için çalıştı..  
Ak Parti artık kurumsal kimliğine kavuşması gerekir..  
Lider kim olursa olsun, tabanın yürümesi gerekir, buda ancak şununla olur ki Ak Parti , Ak Parti 

içindeki AKP’lileri temizlemesi gerekir..  
Yalaka, taklacı, üç kağıtçı cebini dolduran AKP’lileri temizlemesi gerekir ki Ak Parti Ak Parti 

olsun, Osman Okumuş da hak ettiği oyunu alsın..  
Osman Okumuş ikinci defa belediye başkanı oldu ama buruk sevinç yaşadı oysa : yüzde 80’in 

üzerinde bir oy alsa çok mutlu olacaktı.. Ak Partinin oyunu kim aldı AKP’liler aldı..  
Türkoğlu, Dulkadiroğlu, Onikişubat ilçesinde belediye başkan adaylarına tepki var ! diyerek 

kimlerin ak parti içinde AKP’li olduğunu biz biliyoruz.. başkanlara kimlerin iftira ettiğini biz iyi 
biliyoruz.. Bize gelerek: “Bu hırsıza destek vermen !” diyen AKP’lileri iyi biliyorum..  

Fazla söze gerek var mı? Bizden bu kadar. İyi günler..  
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“AK PARTİ - AKP” TARTIŞMASI İLE İLGİLİ  
BAZI VİDEO BAĞLANTI ADRESLERİ 

 

1 
ŞEVKİ YILMAZ: AK PARTİ İÇİNDEKİ AKP’Lİ HESABİLER VE 
KRİPTOLAR BU SEÇİMİN TEK GALİBİDİR. 

www.enkocaeli.com › haber › sevki-yilmazdan-ak-parti... 
25 Haz 2019 - Eski milletvekili, Rize Belediyesi eski Başkanı, AK Parti Kocaeli Milletvekili 

Mehmet Akif Yılmaz'ın babası, MİKAV Onursal ... AKP'LİLER SEVİNSİN ... Ak Partisi 
içindekiAKP'li hesabiler ve kriptolar bu seçimin tek galibidir! 

 
 

2 
ŞEVKİ YILMAZ HÜKÜMETİ UYARDI AK PARTİNİN EN BÜYÜK 
DÜŞMANI AK PARTİ İÇİNDEKİ AKP'LİLERDİR  

www.dailymotion.com › video 
8 Oca 2019 - ŞEVKİ YILMAZ HÜKÜMETİ UYARDI AK PARTİNİN EN BÜYÜK 

DÜŞMANI AK PARTİ İÇİNDEKİ AKP'LİLERDİR. TARİH-POLİTİKA. Takip Et. 
 

 

3 
KİM BU ERZURUM´DAKİ AK PARTİ´NİN İÇİNDEKİ AKP´LİLER? 
www.anadoluhaber.com › haber › kim-bu-erzurumdaki... 
4 Şub 2019 - KİM BU ERZURUM´DAKİ AK PARTİ´NİN İÇİNDEKİ AKP´LİLER??? 
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“ANAP’IN PAPATYALARI” / GOOGLE TARAMASI 
www.hurriyet.com.tr › hey-gidi-anapli-gunler-hey-190... 
16 Ara 2003 - Önlerinde diz çöken, ellerini öpen koskoca işadamları, hanedanı hediye yağmuruna 

tutan papatyalar... Hasbahçe geceleri, dış gezilerdeki ... 
ANAP'ı ezen silindir AKP'nin kapısında - Orhan UĞUROĞLU 
www.yenicaggazetesi.com.tr › anapi-ezen-silindir-akpni... 
19 Haz 2018 - 1983 yılında merhum Özal'ın kurduğu Anavatan Partisi (ANAP) tek başına iktidar ... 

Semra Özal'ın "papatyalar" adı verilen çok zengin kadınlarla ... 
papatyalar - ekşi sözlük 
eksisozluk.com › papatyalar--62363 
16 Oca 2005 - nilüfer papatyalar diye bir şarkı yapmıştı.. papatyalar da bu şarkıya alınganlık 

göstermişlerdi geç canım geç bunlar ... (bkz: anap li kadin profili). 
AKP ANAP'laşıyor.İşte benzerlikler - Son dakika haberler 
www.milligazete.com.tr › haber › akp-anaplasiyoriste-b... 
4 Nis 2009 - Siyaset anlayışı ve icraatlarıyla her geçen gün daha fazla ANAP'ı hatırlatan 

AKPA NAP gibi erimeye başladı. Tek adam, dört eğilim, Papatyalar, ... 
Emin Çölaşan: Nerede o yalakalar!.. – Sözcü Gazetesi 
www.sozcu.com.tr › Yazarlar › Emin Çölaşan 
19 Nis 2013 - Ve Özal, kurduğu ANAP isimli partiyle iktidar olmayı, başbakanlık koltuğuna ... 

yağdıran büyük işadamlarının eşleri ve papatyalar da yoktu… 
Anavatan Partisi'nın çöküş hikayesi - SİYASET Haberleri 
www.haber7.com › SİYASET 
29 Eyl 2008 - ANAP'ın varlık sebebi, kurulu düzeni halkın lehine çevirmekti. Oysa Mesut Yılmaz' 

ın ANAP'ı, CHP'nin gibi bir çizgiye getirip devletin partisi yaptı. 
Semra Özal - Vikipedi 
tr.wikipedia.org › wiki › Semra_Özal 
ANAP iktidarı sırasında politikacı eşleri arasında Papatyalar adıyla anılan Türk Kadınını 

Güçlendirme ve Tanıtma Vakfı ile 1991 - 1992 arasında Anavatan Partisi  ... 
Bir devrin bitişi... Hakkari... Gerisi yok gari... - Konya Olay 
www.konyaolay.com › Köşe Yazarları › NAZMİ SIRIT 
7 Şub 2019 - Neredeyse Türkiye'deki belediyelerin tamamına yakını ANAP'lı belediye ... * 

Kendilerine "Papatyalar" diye isim takan grubun magazin ... 
Semra Özal'ın 1986'da kurup başına geçtiği Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı'nın işareti papatyadır. 

Bunun için  üyeler birbirine papatyalar demektedir. Vakfa üyelik pahalıdır ve seçkinler klüpleri gibidir.  
papatyalar genelde, kendileri ya da yakınları siyaset, bürokrasi, sanatçı, ihracatçı, ithalatçı, tüccar, 
müteahhit eşlerinden ve iş kadınlarından oluşmaktadır. Kuruluş sermaye ve siyaset ilişkisi açısından 
çok tartışılan kötü bir örnek olmuştur. 
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G BÖLÜMÜ 
BM VE AB FONLARI, YURT DIŞI FONLARI 

G BÖLÜMÜ 
32 Sayfadan oluşan 12 Belge     

 

         EK:1 
 

TÜRKİYE’DE, BM, AB VE BATILI FONLARLA ORTAK ÇALIŞMALAR YAPAN 
YERLİ VE YABANCI SİVİL AĞLAR  

(Bu liste yerli ve yabancı, resmi ve özel kaynaklar taranarak elde edilmiştir. Bu taranan kaynaklarda  
KADEM dahil, 2013 öncesi ve sonrası dönemlere ait bir çok yerli STK’nın kimlerle, hangi projelerde beraber 

olduklarına ilişkin, çok detaylı bilgi, belge ve kayıtlar bulunmaktadır) 
 

WorldOrganisationAgainstTorture(OMCT) (İşkenceKarşıtıDünyaKoalisyonu)  
>  OneWorld (TekBirDünya).  
>  TheInternationalFederationforHumanRights(FIDH) (UluslararasıİnsanHaklarıFederasyonu)  
>  TheInternationalActionNetworkonSmallArms(IANSA) (HafifSilahlaraİlişkinUluslararasıEylemAğı)  
>  TheWorldCoalitionAgainsttheDeathPenalty (İdamCezasınınKaldırılmasınaYönelikKoalisyon)  
>  TheCoalitionfortheInternationalCriminalCourt(CICC) (UluslararasıCezaMahkemeleriKoalisyonu(UCMK)  
>  CenterforMediaFreedom-Mideast/N.Africa(CMFMENA) (BasınÖzgürlüğüMerkezi-OrtaDoğu  / Kuzey 
Afrika)  
BATILI ÜLKE FONLARI 
Farklı harf karekteri ile yazılı bölüm başka kaynaktan derlenmiştir 
>  SOROS Fonu (Açık Toplum Enstitüsü Vakfı (Open Socıety Instıtute Assıstance Foundatıon) 
> ROTHCHİLD Fonu > Islam and Democracy Fondation  > Fulbright fonu 
> Marchall Fonu > Vatikan Fonları    > Protestan fonları 
> Alman Vakıf Fonları (FREDERİCH EBERT STİFTUNG, HEİNRİCH-BÖLL, KONRAD ADENAUER, FREDERİCH 
NAUMANN STİFTUNG) 
> AB ülkelerinin fonları > Saudi Rabıta Fonu    > RAND, STRAFOR VD. 
> BERNARD VAN LEER / ERKEK ÇOCUK GELİŞİM VAKFI 
Avrupa İnsan Hakları STK Ağları  
>  EuropeanAssociationfortheProtectionofHumanRights(FIDH-AE) (İnsan Haklarının Korunmasına İlişkin 
Avrupa Örgütlenmesi)  
>  EuropeanCivilLibertiesNetwork(ECLN) (AvrupaMedeniÖzgürlüklerAğı).  
>  EuropeanNetworkAgainstRacism(ENAR-EU) (AvrupaIrkçılıkKarşıtıAğı).  
>  DemocracyandHumanRightsEducationinEurope(DARE)Network (Avrupa’da Demokrasi ve İnsan Hakları 
Eğitimi Ağı).  
>  BalkanHumanRightsNetwork(BHRN) (BalkanİnsanHaklarıAğı).  
>  TheEuro-MediterraneanHumanRightsNetwork(EMHRN) (Avrupa-AkdenizİnsanHaklarıAğı).  
>  UNITEDforInterculturalAction (KültürlerarasıEylemİttifakı).  
Türkiye İnsan Hakları STK Ağları  
> İnsanHaklarıOrtakPlatformu(İHOP)  
II. ÇEVRE HAKLARI STK AĞLARI  
Uluslararası Çevre Hakları STK Ağları  
>  ClimateActionNetwork(CAN) (İklimEylemAğı).  
>  INFORSE-InternationalNetworkforSustainableEnergy (UluslararasıSürdürülebilirEnerjiAğı).  
>  WorldInformationServiceonEnergy(WISE) (EnerjiKonuluDünyaİletişimServisi).  
>  FriendsofTheEarthInternational(FoEI) (UluslararasıYerküreDostları).  
>  InternationalNGONetworkonISO(INNI) (ISO’yaİlişkinUluslararasıSTKAğı)  
>  GreenNet (YeşilAğ).  
Avrupa Çevre Hakları STK Ağları  
>  TheMediterraneanInformationOfficeforEnvironment,CultureandSustainable Development (MIO-ECSDE) 
(AkdenizÇevre,KültürveSürdürülebilirKalkınmaBilgiOfisi).  
>  NorthernAllianceforSustainability(ANPED) (SürdürülebilirlikİçinKuzeyİttifakı).  
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>  EuropeanECO-Forum (AvrupaÇevreForumu).  
>  WomenforWaterPartnership(WfWfW) (SuİçinKadın,KadınİçinSuOrtaklığı).  
>  EuropeanEnvironmentalBureau(EEB) (AvrupaÇevreOfisi).  
>  CoalitionCleanBaltic(CCB) (TemizBaltıkDeniziKoalisyonu).  
>  TheBlackSeaNGONetwork(BSNN) (KaradenizSTKAğı)  
>  Green10 (Yeşil10).  
>  CaucasusEnvironmentalNGONetwork (KafkasÇevreSTK’larıAğı).  
>  BalticEnvironmentalNGONetwork (BaltıkBölgesiÇevreSTK’larıAğı)   
>  RECSEE-BalkanBytes Regional Environmental Center South Eastern Europe - Balkan Bytes 
(Uluslararası Bölgesel Çevre Merkezi Kuzeydoğu Avrupa Balkan Bytes Projesi)  
Türkiye Çevre Hakları STK Ağları  
> TürkiyeÇevrePlatformu(TÜRÇEP)     > AkasyaÇevrePlatformu  
> NükleerKarşıtıPlatform(NKP).     > GDO’yaHayırPlatformu 
> ÇevreveKültürKuruluşlarıDayanışmaDerneği(ÇEKÜD).  > ABce(Türkiye’ninÇevreveTarımİttifakı). 
> KaradenizDoğaKorumaFederasyonu(Kardoğa).  
III. ÇOCUK HAKLARI STK AĞLARI  
Uluslararası Çocuk Hakları STK Ağları  
>  TheChildRightsInformationNetwork(CRIN) (ÇocukHaklarıBilgiAğı).  
>  TheNGOGroupforTheConventiononTheRightsofTheChild (Çocuk Hakları Sözleşmesi İçin Sivil Toplum 
Kuruluşları Grubu)  
>  GlobalMovementforChildren(GMC) (ÇocuklarİçinKüreselHareket).  
>  TheChildwatchInternationalResearchNetwork(CWI) (Çocuk Haklarıİ zleme Komitesi Uluslararası 
Araştırma Ağı).  
>  EndChildProstitution,ChildPornographyandTraffickingofChildrenforSexual Purposes (ECPAT) 
(Çocuk Fahişeliği, Çocuk Pornografisi ve Cinsel Amaçlı Çocuk Kaçakçılığının SonaErdirilmesi).  
>  TheInternationalFederationTerredesHommes(IFTDH) (İnsanlarınDünyasıUluslararasıFederasyonu)  
>  TheCoalitiontoStoptheUseofChildSoldiers (Çocuk-AskerKullanılmasınaSonKoalisyonu)  
Avrupa Çocuk Hakları STK Ağları  
>  Eurochild (AvrupaÇocukAğı)  
>  TheEuropeanChildren’sNetwork(EURONET) (AvrupalıÇocuklarAğı)  
>  EuropeanFoundationforStreetChildrenWorldwide(EFSCW) (DünyadakiSokakÇocuklarıİçinAvrupaVakfı).  
>  TheConsortiumforStreetChildren(CSC) (Sokak Çocukları Konsorsiyumu)  
>  TheEuropeanFederationforMissingandSexuallyExploitedChildren(EFMSEC) (Avrupa Kayıp ve Cinsel 
Sömürüye Uğramış Çocuklar İçin Federasyon).  
>  TheEuropeanNetworkofOmbudsmenforChildren(ENOC) (AvrupaÇocuklarİçinOmbudsmanlarAğı 
>  South-EastEuropeanChildRightsActionNetwork(SEECRAN) (GüneydoğuAvrupaÇocukHaklarıEylemAğı) 
Türkiye Çocuk Hakları STK Ağları  
> TürkiyeÇocukHaklarıKoalisyonu(TÇHK)  > AnkaraÇocukHaklarıPlatformu.  
IV. GENÇLİK STK AĞLARI  
Uluslararası Gençlik STK Ağları  
>  TheInternationalYouthFoundation(IYF) (UluslararasıGençlikVakfı)  
>  INFOYOUTH (GençlikBilgiAğı)  
>  YouthforHabitatInternationalNetwork(YFHIN) (HabitatiçinGençlikAğı)  
>  TheGlobalYouthActionNetwork(GYAN) (KüreselGençlikEylemAğı)  
Avrupa Gençlik STK Ağları  
>  EuropeanYouthForum (AvrupaGençlikForumu)  
>  BalkanYouthNGOsNetwork(BalkanİDEA) (BalkanGençlikSTK’larıAğı).  
>  SouthEastEuropeanYouthNetwork(SEEYN) (GüneydoğuAvrupaGençlikAğı)  
>  TheEuropeanFederationofYouthServiceOrganisations(EFYSO) (Avrupa Gençliğe Yönelik Hizmet 
Organizasyonları Federasyonu)  
>  TheYouthofEuropeanNationalities(YEN) (AvrupaVatandaşlarıGençlikAğı).  
>  YouthActionforPeace(YAP) (BarışİçinGençlikEylemi).  
>  YouthandEnvironmentEurope(YEE) (AvrupaÇevreveGençlikAğı).  
>  AllianceofEuropeanVoluntaryServiceOrganisations (AvrupaGönüllüHizmetKuruluşlarıBirliği).  
>  TheFederationofYoungEuropeanGreens(FYEG) (GençAvrupalıYeşillerFederasyonu)  
>  TheEuro-MedYouthPlatform (Avrupa-AkdenizGençlikPlatformu).  
Türkiye Gençlik STK Ağları  
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> TürkiyeGençlikKonseyi(TÜGEK).   > YerelGündem21UlusalGençlikParlamentosu  
V. ENGELLİ HAKLARI STK AĞLARI  
Uluslararası Engelli Hakları STK Ağları  
>  DisabledPeoples’International(DPI) (UluslararasıEngelliBireylerAğı).  
>  InternationalDisabilityAlliance(IDA) (UluslararasıEngellilerİttifakı).  
>  TheInternationalDisabilityandDevelopmentConsortium(IDDC) 
(UluslararasıEngellilerveKalkınmaKonsorsiyumu)  
>  RehabilitationInternational(RI) (UluslararasıRehabilitasyon).  
>  TheInternationalFederationforSpinaBifidaandHydrocephalus(IF) (Uluslararası Spina Bifidave Hidrosefali 
Federasyonu)  
>  WorldAutismOrganization(WAO) (DünyaOtizmÖrgütü).  
>  TheWorldBlindUnion(WBU) (DünyaGörmeEngellilerBirliği).  
>  TheWorldFederationofTheDeaf(WFD) (DünyaİşitmeEngellilerFederasyonu).  
>  TheWorldFederationofTheDeafblind(WFDB) (DünyaGörme-İşitmeEngellilerFederasyonu)  
>  InclusionInternational(II)/InclusionEurope (Uluslararasıİçerme/Avrupa’daİçerme)  
>  DisabilityAwarenessinAction(DAA) (EngelliliğeilişkinFarkındalıkEylemi)  
>  TheInternationalFederationofHardofHearingPeople(IFHOH) (Uluslararasıİ şitme Güçlüğü Yaşayan 
Bireyler Federasyonu)  
>  WorkabilityInternational(WI)/WorkabilityEurope (Çalışabilirlik-Uluslararası/Çalışabilirlik-Avrupa)  
Avrupa Engelli Hakları STK Ağları  
> EuropeanDisabilityForum(EDF) (AvrupaEngellilerForumu)  
>  TheEuropeanAssociationofServiceProvidersforPersonswithDisabilities(EASPD) (Avrupa Engellilere 
Hizmet Sağlayıcılar Birliği)  
>  DutchCoalitiononDisabilityandDevelopment(DCDD) (HollandaEngellilerveKalkınmaKoalisyonu)  
>  EuropeanDeafblindNetwork(EDbN) (AvrupaGörme-İşitmeEngellilerAğı)  
Türkiye Engelli Hakları STK Ağları  
> TürkiyeOtizmPlatformu.     > TürkiyeEngellilerSporFederasyonu(TESF)  
> TürkiyeBedenselEngellilerSporFederasyonu   > TürkiyeZihinselEngellilerSporFederasyonu  
> TürkiyeİşitmeEngellilerSporFederasyonu   > TürkiyeGörmeEngellilerSporFederasyonu  
> TürkiyeKörlerFederasyonu.     > TürkiyeOrtopedikÖzürlülerFederasyonu  
> TürkiyeSakatlarKonfederasyonu.   > TürkiyeİşitmeEngellilerMilliFederasyonu  
VI. TOPLUMSAL CİNSİYET STK AĞLARI  
Uluslararası Toplumsal Cinsiyet STK Ağları  
>  TheCoalitionAgainstTraffickinginWomen(CATW) (KadınTicaretine/KaçakçılığınaKarşıKoalisyon)  
>  TheInternationalLesbianandGayAssociation(ILGA) (UluslararasıLezbiyenveGeyDerneği)  
>  GrassrootsOrganizationsOperatingTogetherinSisterhood(GROOTS) (Kızkardeşlik İçerisinde Birlikte 
Çalışan Yerel Örgütler)  
>  MotherCentersInternationalNetwork(MINE) (UluslararasıAnneMerkezleriAğı)  
Avrupa Toplumsal Cinsiyet STK Ağları  
>  EuropeanWomen’sLobby (Avrupa Kadın Lobisi) .  
>  WomeninDevelopmentEurope(WIDE) (GelişenAvrupa’daKadınlar)  
>  EuropeanandNorthAmericanWomenAction(ENAWA) (AvrupaveKuzeyAmerikalıKadınHareketi) 
>  KARATCoalition (KARATKoalisyonu)  
>  WomeninEuropeforaCommonFuture(WECF) (OrtakBirGelecekİçinAvrupa’daKadınlar)  
>  EuropeanFederationofUnpaidParentsandCarersatHome(FEFAF) 
(Avrupa Ev Eksenli Ücretsiz Çalışan Ebeveyn ve Bakıcılar Federasyonu) 
Türkiye Toplumsal Cinsiyet STK Ağları  
> BarışİçinSürekliKadınPlatformu .    > TCKKadınPlatformu  
> GökkuşağıİstanbulKadınPlatformu(GİKAP)   > AvrupaKadınLobisiTürkiyeKoordinasyonu  
VII. KÜLTÜR / KÜLTÜREL HAKLAR - SANAT STK AĞLARI  
Uluslararası Kültür / Kültürel Haklar - Sanat STK Ağları  
> InternationalNetworkforCulturalDiversity(INCD) (UluslararasıKültürelÇeşitlilikAğı) .  
Avrupa Kültür / Kültürel Haklar - Sanat STK Ağları  
>  TheEuropeanForumfortheArtsandHeritage(EFAH) (AvrupaSanatveKültürelMirasForumu)  
>  EuropeanNetworkofArtOrganisationsforChildrenandYoungPeople(EUnetART) (Avrupa Çocuklar ve 
Gençler İçin Sana tKuruluşları Ağı)  
>  Culturelink (KültürBağı)  
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>  TheInternationalFederationofArtsCouncilsandCultureAgencies(IFACCA) 
(UluslararasıSanatKonseyleriveKültürForumlarıFederasyonu)  
Türkiye Kültür / Kültürel Haklar - Sanat STK Ağları  
> KafkasDernekleriFederasyonu   > Alevi-BektaşiDernekleriFederasyonu(ABF)  
> EuropistKültürelİletişimveİşBirliğiPlatformu  
VIII. DİĞER STK AĞLARI  
Diğer STK Ağları / Uluslararası  
> CIVICUS World Alliance For Citizen Participation (Vatandaş Katılımına Yönelik Dünya Birliği)  
Diğer STK Ağları / Avrupa  
>  CONCORD European NGO Confederation for Relief and Development (Avrupa Yardım ve Kalkınma STK 
Konfederasyonu)  
>  The Euromed Non-Governmental Platform (Euromed STK Platformu)  
>  Platform of European Social NGOs (Avrupa Sosyal STK’lar Platformu)  
>  The Climate Alliance of European Cities (Avrupa Kentleri İklim İttifakı)  
>  The European Federation of National Organisations working with the Homeless (FEANTSA)  
(Avrupa Evsizler İle Çalışan Ulusal Örgütler Federasyonu)  
Diğer STK Ağları / Türkiye  
> Eskişehir Sivil-Yerel Oluşumu (ESYO) Platformu  
EKLER  
Türkiye - AB Karma İstişare Komitesi (KİK) 367 Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi  
I. İNSANHAKLARI STK AĞLARI  
Uluslararası İnsan Hakları STK Ağları  
> World Organisation Against Torture (OMCT)  (İşkence Karşıtı Dünya Koalisyonu)  
> One World (Tek Bir Dünya)  
> The International Federation for Human Rights (FIDH) (Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu)  
> The International Action Network on Small Arms (IANSA) (Hafif Silahlara İlişkin Uluslararası Eylem Ağı)  
> The World Coalition Against the Death Penalty (İdam Cezasının Kaldırılmasına Yönelik Koalisyon)  
> The Coalition for the International Criminal Court (CICC) (Uluslararası Ceza Mahkemeleri Koalisyonu 
(UCMK))  
> Center for Media Freedom - Mideast / N. Africa (CMF MENA) (Basın Özgürlüğü Merkezi - Orta Doğu / 
Kuzey Afrika)  
Avrupa İnsan Hakları STK Ağları 
> European Association for the Protection of Human Rights (FIDH-AE) (İnsan Haklarının Korunmasına 
İlişkin Avrupa Örgütlenmesi)  
> European Civil Liberties Network (ECLN) (Avrupa Medeni Özgürlükler Ağı)  
> European Network Against Racism (ENAR-EU) (Avrupa Irkçılık Karşıtı Ağı)  
> Democracy and Human Rights Education in Europe (DARE) Network (Avrupa’da Demokrasi ve İnsan 
Hakları Eğitimi Ağı)  
> Balkan Human Rights Network (BHRN) (Balkan İnsan Hakları Ağı)  
> The Euro-Mediterranean Human Rights Network (EMHRN) (Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Ağı)  
> UNITED for Intercultural Action (Kültürlerarası Eylem İttifakı)  
Türkiye İnsan Hakları STK Ağları  
> İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP)  
 
NOT 
1-LİSTEDEKİ YERLİ KURULUŞLARIN YURT DIŞINDA PARTNERLERİ VAR 
2-YABANCI KURULUŞLARIN TÜRKİYEDE PARTNERLERİ, ORTAK ÇALIŞMA GRUBLARI, 
MUHABİR VE MONİTORLARI VAR. BAZILARININ ŞUBELERİ VAR. 
3-YURT DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN BM VE AB İLE İLİŞKİLERİ İLERİ DÜZEYDEDİR VE 
TÜRKİYEDEKİ KURULUŞLARDAN HANGİLERİ İLE İLİŞKİ KURULACAĞI, HANGİ KURULUŞA 
HANGİ FONUN VERİLECEĞİ VE FONUN MUHTEVASI VE MİKTARI KONUSUNDA 
ULUSLARARASI KURULUŞLARA DANIŞMANLIK HİZMETİ VERMEKTEDİRLER. 
4-TÜRKİYEDEKİ, KAMU KURUMLARI VE  STK’LARA DESTEK YANINDA, MEDİA, İŞ DÜNYAINA 
DA BU KONUDA SPONSOR OLMAKTADIRLAR. 
5-TÜRKİYEDE FAALİYETİNE İZİN VERİLEN 143 YABANCI STK BULUNUYOR. 
Kaynak: https://www.siviltoplum.gov.tr/kurumlar/siviltoplum.gov.tr/istatistikler/YabanciSTK/izin_verilen_listesi_tr.pdf 
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          EK:2 
TÜRKİYEDE KAOS GL VE LGBT+ DERNEKLERİNE 

FON DESTEĞİ SAĞLAYAN KURULUŞLAR 
http://panel.stgm.org.tr/vera/app/var/files/k/a/kaos_gl_rehber_web_ver02.pdf 

Kaynak: Türkiye’deki LGBT+ Örgütleri İçin Fon Rehberi 
 
Acil Eylem Fonu|Urgent Action Fund(UAF) 10  
Açık Toplum Vakfı | Open Society Institute 12  
Alert Fund for Youth | Alert Fonds voor Jongeren14  
Almanya Büyükelçiliği 16  
Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği 18  
Uluslararası Af Örgütü |Amnesty International 20  
Anna Lindh Vakfı | Anna Lindh Foundation 22  
APC(Association Progressive Communications) 24  
Arcus Vakfı | Arcus Foundation 26  
Astraea Lesbian Foundation for Justice 28  
Avrupa Birliği 30 A 
vrupa Komisyonu | European Comission 38  
Avrupa Kültür Vakfı|European Cultural Foundation 
(ECF) 40  
Beşiktaş Belediyesi 42  
Birleşmiş Milletler 44  
Chicken & Egg Pictures 54  
Chrest Vakfı | Chrest Foundation 56  
Christensen Vakfı | The Christensen Fund 58  
Civicus Yurttaş Katılımı İçin Dünya İttifakı  
Civicus World Alliance For Citizen Participation 60  
COC – Federation Of Dutch Associations For The 
Integration Of Homosexuality 62  
Equal Rights Trust 68  
FARE Network 70 Filia die Frauenstiftung 72  
Akdeniz Kadın Fonu | Fonds Pour Femmes En 
Mediterrane 74  
Ford Vakfı | Ford Foundation 76  
Fransa Büyükelçiliği 78  
Özgürlük için Friedrich Naumann Vakfı 80  
Freedom House Inc. 82  
Frida Genç Feminist Fonu | Frida The Young 
Feminist Fund 84  
Friedrich Ebert Stiftung Türkiye 86  
Front Line - International Foundation for the 
Protection of Human Rights Defenders 88  
Küresel İnsan Hakları Fonu | Fund for Global 
Human Rights 90  
Funding Exchange | FEX 92  
Global Dialogue 94  
Global Fund for Women 96  
Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and 
Malaria 98  
Harry Frank Guggenheim Foundation (HFG) 100  
Heinrich Böll Stiftung 102  
HIV Young Leaders Fund 104  
108 Hollanda Büyükelçiliği, MATRA Projects 
Programme 110  
ILGA-Europe 112  
Kadıköy Belediyesi 114  

Kanada Büyükelçiliği | Yerel Girişimler İçin 
Kanada Fonu 116  
KAOS GL 118  
Kırmızı Şemsiye Fonu 120  
King Baudouin Foundation 122  
Lifeline 124  
MADRE 126  
Mama Cash 128  
Network for Social Change 130  
Norveç Büyükelçiliği 132  
Oak Foundatıon | Oak Vakfı 134  
İngiltere Büyükelçiliği 136  
İsveç İstanbul Başkonsolosluğu 138  
İsviçre Büyükelçiliği 140  
PlanetRomeo Foundation 142  
Pride Sports 144  
RFSL 146  
Rockefeller Philanthropy Advisors (RPA) 148  
SIDA: İsveç Uluslararası Kalkınma ve İş Birliği 
Ajansı 150  
Sigrid Rausing Trust 152  
Sivil Büyü 154  
Sivil Düşün AB Programı 156  
Sivil Toplum için Destek Vakfı 158  
Türk Filantropi Fonları | Turkish Philanthropy 
Funds (TPF) 160  
Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı 162  
The Rita Fund 164  
Tides Foundation 166  
Tie-Netherlands 168  
Tiet Foundation 170  
Toplum Gönüllüleri Vakfı 172  
Transgender Europe 174  
Şişli Belediyesi 176  
Unitarian Universalist Service Committee 178  
XminusY 180 
TÜRKİYEDE RESMİ İZİNLE FAALİYET 
GÖSTEREN DİĞER VAKIFLAR 
> Türkiye'de resmi izinle faaliyet gösteren STK’lar 
> Amerikalı Youth Career Foundatıon (Gençlere 
Yardım Vakfı),  
> Amerikalı Ottoman Studies Foundation Vakfı,  
> Hollandalı Stıchtıng Hoger Onderwıjs 
Nederland-Turkıje (Türkiye Yüksek Öğrenim 
Vakfı),  
> Hollandalı Hollanda Ticaret Teşvik Merkezi 
Vakfı. 
> Mason Locaları ve benzeri kuruluşlar, (Leo, 
Lions vd) 
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                EK:3 
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ 

Bu Bilgi Notu Avrupa Birliği’nin desteğiyle hazırlanmıştır. 
http://panel.stgm.org.tr/vera/app/var/files/t/u/turkiye_deki_stk_lar_icin_fon_rehberi.pdf 

TÜRKİYEDE FAALİYET GÖSTEREN YA DA TÜRKİYEDEKİ STK’LARA FON DESTEĞİ 
SAĞLAYAN, İŞBİRLİĞİ YAPAN VAKIFLAR VE BAĞIMSIZ KURULUŞLAR 

 
ACİL EYLEM FONU (KADININ İNSAN HAKLARI İÇİN) - URGENT ACTION FUND FOR WOMEN’S HUMAN 

RIGHTS (UAF)  
AÇIK TOPLUM VAKFI - OPEN SOCIETY FOUNDATION (OSF)  
AKDENİZ KADIN FONU - FONDS POUR LES FEMMES EN MEDITERRANEE  
ABD GERMAN MARSHALL FONU - THE GERMAN MARSHALL FUND OF THE UNITED STATES ( GMF). 17  
ASTRAEA ADALET İÇİN LEZBİYEN VAKFI-ASTRAEA LESBIAN FOUNDATION FOR JUSTICE  
AVRUPA KÜLTÜR VAKFI - EUROPEAN CULTURAL FOUNDATION (ECF)  
BERGHOF VAKFI- BERGHOF FOUNDATION  
BERNARD VAN LEER VAKFI- BERNARD VAN LEER FOUNDATION  
BOLUBAĞIŞÇILARVAKFI  
CHARLES STEWART MOTT VAKFI- CHARLES STEWART MOTT FOUNDATION  
CHREST VAKFI - CHREST FOUNDATION  
CHRISTENSEN VAKFI- THE CHRISTENSEN FUND  
CIVICUS: YURTTAŞ KATILIMI İÇİN DÜNYA İTTİFAKI-CIVICUS WORLD ALLIANCE FOR CITIZEN 

PARTICIPATION  
CLINTON VAKFI  
ÇOCUK EMEĞİNİN SÖMÜRÜLMESİNE KARŞI ULUSLARARASI GİRİŞİM-THE INTERNATIONAL 

INITIATIVE ON EXPLOITATIVE CHILD LABOR (IIECL)  
ÇOCUKLAR İÇİN KÜRESEL FON- THE GLOBAL FUND FOR CHILDREN  
DEMOKRASİ İÇİN ULUSAL KAZANIM FONU-NATIONAL ENDOWMENT FOR DEMOCRACY (NED)  
DOĞA İÇİN WHITLEY FONU- WHITLEY FUND FOR NATURE (WFN)  
FRIDA GENÇ FEMİNİST FONU - FRIDA THE YOUNG FEMINIST FUND (FRIDA)  
FRIEDRICH EBERT DERNEĞİ - FRIEDRICH EBERT STIFTUNG (FES)  
GENÇLİK KÖPRÜSÜ TÜRKİYE - ALMANYA  
GELİŞEN PAZAR VAKFI - THE EMERGING MARKET FOUNDATION (EMpower)  
GÖRSEL SANATLAR İÇİN ANDY WARHOL VAKFI - THE ANDY WARHOL FOUNDATION FOR THE VISUAL 

ARTS  
HEINRICH BÖLL DERNEĞİ- HEINRICH BÖLL STIFTUNG  
HIV GENÇ LİDERLER FONU - HIV YOUNG LEADERS FUND  
ILGA – EUROPE FUND / ILGA -AVRUPA DESTEKLERİ  
JPMORGAN CHASE VAKFI - THE JPMORGAN CHASE FOUNDATION.  
KADINLAR İÇİN KÜRESEL FON - GLOBAL FUND FOR WOMEN  
KING BAUDOUIN VAKFI - THE KING BAUDOUIN FOUNDATION  
KONRAD ADENAUER DERNEĞİ - KONRAD ADENAUER STIFTUNG (KAS)  
KÜRESEL MİRAS FONU - GLOBAL HERITAGE FUND (GHF)  
MAMA CASH  
OAK VAKFI- OAK FOUNDATION  
PRINCE CLAUS FONU - PRINCE CLAUS FUND   
ROBERT BOSCH VAKFI - ROBERT BOSCH STIFTUNG   
RUFFORD KÜÇÜK HİBELER VAKFI -THE RUFFORD SMALL GRANTS FOUNDATION.  
SABANCI VAKFI  
SASAKAWA BARIŞ VAKFI- THE SASAKAWA PEACE FOUNDATION (SPF) / SASAKAWA ORTA DOĞU 

İSLAM FONU-THE SASAKAWA MIDDLE EAST ISLAM FUND (SMEIF)  
SIGRID RAUSING VAKFI- THE SIGRID RAUSING TRUST  
TOYOTA AVRUPA FONU- TOYOTA FUND FOR EUROPE (TFfE)  
TÜRK HAYIRSEVERLİK FONLARI - TURKISH PHILANTHROPY FUNDS (TPF)  
TÜRK KÜLTÜR VAKFI- TURKISH CULTURAL FOUNDATION  
ULUSLARARASI ÖZEL GİRİŞİM MERKEZİ - CENTER FOR INTERNATIONAL PRIVATE ENTERPRISE (CIPE).  
AVUSTRALYA BÜYÜKELÇİLİĞİ  
DOĞRUDAN YARDIM PROGRAMI – DIRECT ASSISTANCE PROGRAMME (DAP)..  
HOLLANDA BÜYÜKELÇİLİĞİ  
MATRA TÜRKİYE TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM PROGRAMI-Matra Social Transformation Programme in Turkey  63  
HOLLANDA İNSAN HAKLARI PROGRAMI  
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MATRA COPROL (COOPERATION WITH PRE-ACCESSION COUNTRIES ON THE RULE OF LAW- HUKUKUN 
ÜSTÜNLÜĞÜ İÇİN KATILIM ÖNCESİ ÜLKELERİ İLE İŞBİRLİĞİ PROGRAMI)  

İNGİLTERE BÜYÜKELÇİLİĞİ  
İKİLİ İŞBİRLİĞİ FONU  
AVRUPA’YI BİRLEŞTİRME PROGRAMI- DİPLOMATİK DEĞERLER ETKİ FONU  
GERİ DÖNÜŞ VE YENİDEN BÜTÜNLEŞME FONU  
TÜRKİYE PROGRAMI REFAH FONU  
İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ FONU  
İSVEÇ BAŞKONSOLOSLUĞU  
TÜRK-İSVEÇ İŞBİRLİĞİ BİRİMİ  
JAPONYA BÜYÜKELÇİLİĞİ  
YEREL PROJELERE HİBE PROGRAMI (GGP)  
KANADA BÜYÜKELÇİLİĞİ.  
YEREL GİRİŞİMLER İÇİN KANADA FONU  
AB-TÜRKİYESİVİLTOPLUMDİYALOĞU   
DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI AVRUPA ARACI (DİHAA) - EUROPEAN INSTRUMENT FOR 

DEMOCRACY AND HUMAN RIGHTS (EIDHR)  
SİVİL DÜŞÜN AB PROGRAMI  
AVRUPA GENÇLİK VAKFI - EUROPEAN YOUTH FOUNDATION (EYF)  
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DEMOKRASİ FONU-UNITED NATIONS DEMOCRACY FUND (UNDEF)   
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER EĞİTİM, KÜLTÜR, BİLİM KURUMU UNESCO TÜRKİYE MİLLİ KOMİSYONU - 

KÜLTÜRÜN TEŞVİKİ ULUSLARARASI FONU (IFPC)  
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI - UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAM (UNDP) 

- KÜRESEL ÇEVRE FONU- GLOBAL ENVIRONMENT FUND (GEF) – KÜÇÜK DESTEK PROGRAMI – SMALL 
GRANTS PROGRAM(SGP) .  

BM KADIN-BMTOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE KADININ GÜÇLENDİRİLMESİ ÖRGÜTÜ – UN 
WOMEN-UNITED NATIONS ENTITY FOR GENDER EQUALITY AND THE EMPOWERMENT OF WOMEN-
CİNSİYET EŞİTLİĞİ FONU-FUND FOR GENDER EQUALITY  

DÜNYA BANKASI - THE WORLD BANK  
İSVEÇ ULUSLARARASI KALKINMA VE İŞBİRLİĞİ AJANSI-SWEDISH INTERNATIONAL DEVELOPMENT 

COOPERATION AGENCY (SIDA)  
TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ  KADINA KARŞI ŞİDDETE SON 

VERMEK İÇİN BM FONU - UN TRUST FUND TO END VIOLENCE AGAINST WOMEN  
SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES) 111  
T.C. BAŞB.YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOP. BAŞK. DOĞRUDAN PROJE DESTEĞİ  
T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK PROJELERİ DESTEK PROGRAMI  
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DERNEKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI: PRODES  
T.C. KALKINMA BAKANLIĞI - KALKINMA AJANSLARI  
T.C. KÜLTÜR VE TUR. BAK.-YEREL YÖNETİM., DERN. VE VAKIFLARIN PROJELERİNE YARDIM  
COCA COLA HAYATA ARTI VAKFI  
“GELECEK TURİZMDE” SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU  
KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK DERNEĞİ  
TECHSOUP TÜRKİYE  
ALTERNATİF FON YARATMA ve BAŞVURU KAYNAKLARI  
ÇÖZÜM KUMBARASI  
DEĞİŞİM İÇİN BAĞIŞ  
FONLA BENİ  
FON SAĞLAMA AĞI- THE FUNDING NETWORK (TFN)  
İMECE FONLAMA  
KÜRESEL BAĞIŞ- GLOBAL GIVING  
SOSYAL GİRİŞİMLER VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI  
SÜREKLİ TAKİP  
AB-ILAN.COM  
AVRUPA VAKIF MERKEZİ - EUROPEAN FOUNDATION CENTER  
BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SİVİL TOPLUM ÇALIŞMALARI MERKEZİ  
SİVİL TOPLUM GELİŞTİRME MERKEZİ (STGM)  
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN TEKNİK DESTEK- TECHNICAL ASSISTANCE FOR CIVIL SOCIETY 

ORGANIZATIONS (TACSO)  
SOSYALGİRİSİM.ORG   
SOSYALSORUMLULUK.ORG  
TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI (TÜSEV)  
VAKIF MERKEZİ - FOUNDATION CENTER 
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            EK:4 

 

KADEM tüm iddiaları tek tek yalanladı 
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Başkan Yardımcısı 
Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın da katıldığı basın toplantısında, sosyal medya başta olmak üzere farklı 
mecralarda yürütülen karalama kampanyasına ve algı operasyonuna karşı açıklamalarda bulundu.  

Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, uluslararası vakıflardan fon alındığına dair 
yapılan ithamlara karşı, "Biz uluslararası vakıftan fon almadık. AB'nin bazı 
projelere başvurduk. Bunun dışında bir şey yoktur. İftira atılıyor." ifadeleri 
kullandı. 

 
GÜNDEM  11.07.2019 

 
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Başkan 
Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın da katıldığı basın toplantısında, sosyal medya başta olmak 
üzere farklı mecralarda yürütülen karalama kampanyasına ve hakkındaki iddialara cevap verdi. 
İFTİRALARA CEVAP 
Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, uluslararası vakıflardan fon alındığına dair yapılan ithamlara karşı, 
"Biz uluslararası vakıftan fon almadık. AB'nin bazı projelere başvurduk. Bunun dışında bir şey yoktur. 
İftira atılıyor." ifadeleri kullandı. İşte Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu'nun açıklamalarından satır 
başları: 
 (…) 
ULUSLARARASI VAKIFLARDAN FONLANDIĞI İDDİASI 
KADEM, hiç bir uluslararası bir vakıftan fon almamıştır. Böyle bir başvuruda da bulunmamıştır. 
Ancak ülkemizde rahat bir şekilde çalışmalar yürüten pek çok vakıf bu tür uluslararası vakıftan 
fonlandığı halde onların mercek altında değil de KADEM'i öne sürüp sanki KADEM'in böyle bir fonu 
varmış gibi ortaya sürmek hatta ve hatta KADEM'in kaynağını "Soros" ifadesiyle bir arada zikretmek 
bir iftiradır. 
AB, BM ve İslam Kalkınma Bankası gibi uluslararası organizasyonların ülkelerin STK'larına 
sağladıkları fonlara gelince biz de diğer her STK gibi proje yazıp gönüllü toplumsal hizmetlerimizi 
bunlarla finansman sağlamaya çalışıyoruz. Bu anlamda Dışişleri Bakanlığı'na bağlı AB Başkanlığı'nın 
açmış olduğu AB programları hibelerine elbette başvurduk. Kabul aldığımız projeler oldu, 
almadıklarımız oldu. Bu başvurularda herkese açık, rekabet temelli, hesap verilebilir, değerlendirme 
ve denetleme aşamalarında çok şeffaf yürüyen süreçlerdir. Özellikle AB tarafından Türkiye'ye 
sağlanan kaynaklar kapsamında kadının siyasete ve ekonomiye kattığı fayda, mülteci kadınların 
topluma entegrasyonu gibi projelerimiz kabul gördü. Neticede kendi gündemimize uygun projelerde 
başvuruda bulunduk ve bu projelerin oluşturulması, paydaşların ve çıktıların belirlenmesinde ve bütün 
süreçlerde de projeleri biz yönettik. (…) 
 
 
 



 109 

 

            EK:5 
 

 
 
“Mor Çatı, KADEM, KAGİDER gibi derneklerden uzak durun!” 
11 Nisan 2018 

 
Banu Avar: “Yurtdışından gelen felsefeleri kabul eden ve bunun için de yurtdışından bol miktarda hibe 
alan derneklerden Uçan Süpürge, Mor Çatı, KADEM, KAGİDER gibi derneklerden uzak durun. Bunlar 
zehirlidir ve zehri bala bulayıp bize vermektedirler.” 
FEMİNİZM DALGASINA KAPILMAYIN 
Gazeteci-Yazar Banu Avar, Zonguldak’ta “Dünya Düzeni” başlıklı bir konferansa katıldı. 
Milli Gazete’de yer alan habere göre, katıldığı konferansta çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Avar, 
erkekleri düşman kabul eden bir kadın düşüncesi oluşturulduğunu söyledi. Söz konusu düşüncelerin 
feminist dalgayla yayıldığını kaydeden Avar, “Feminizm dalgasına kapılmayınız ey kadınlar. Erkekler 
düşman değildir. Kadın ve erkek olarak sınıfsal düşmanlarımız var. Yani Hillary Clinton kadındır ama 
benim düşmanımdır” ifadelerini kullandı. 
BU DERNEKLERDEN UZAK DURUN 
Gazeteci-Yazar Banu Avar, yapmış olduğu konuşmada Mor Çatı ve KADEM gibi oluşumlardan uzak 
durulması gerektiğini belirtti. Avar konuya ilişkin olarak, “Yurtdışından gelen felsefeleri kabul eden ve 
bunun için de yurtdışından bol miktarda hibe alan derneklerden; Uçan Süpürge, Mor Çatı, KADEM, 
KAGİDER gibi uzak durun. Bunlar zehirlidir ve zehri bala bulayıp bize vermektedirler. Buna benzer 
herhangi bir derneğe, oluşuma yaklaşıyorsanız, dışarıdan para alıyor mu ilk sorunuz olsun. Bunu 
araştırmadan hiçbir yerin yanına yaklaşmayın” ifadelerini kullandı. 
 
 
ÖZEL BİLGİ NOTU/ HABER LİNKİ  / Ensest Atlası ve Kadın Dernekleri 
TÜRKİYE KADIN DERNEKLERİ FEDERASYONU CANAN GÜLLÜ 
www.sabah.com.tr › Gündem 
14 Eyl 2017 - Aziz milletimizin tamamına yönelik iftira ve hakaret içeren “Türkiye Ensest ... Atlası" 
raporun hazırlanması için 1 milyon TL'yi aşkın fon aktardığı belirlendi. ... Kadın Dernekleri 
Federasyonu tarafından hazırlanan "Türkiye Ensest ...  
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T24 
'LGBTİ derneklerinde fon icat oldu, aktivizm bozuldu;  
LGBTİ mücadelesi şirketleşti!'  

Trans kadın Demet Demir: Türkiye’de bugün fuhuş sektörü trans mafyasının eline geçmiş durumda. 
Ankara Kaos GL Derneği iki yıllık Gökkuşağı Projesi kapsamında İsveç’ten 2 milyon İsveç Kromu fon 
almış. Ben hayatımı feda ettim bu davaya bu harekete. LGBTİ mücadelesi şirketleşmiştir artık. 
Dedikoduları üretenler parayı alanlardır 
 

    
19 Haziran 2015  
Türkiye sol siyasetinde "kadın" ve "LGBT" denince akla gelen ilk birkaç isimden biri olan Demet 

Demir, 54 yaşında devrimci bir trans kadın. 11 yıl önce emekli olan Demet, 30 yıldır Beyoğlu Ülker Sokak’ta 
kendi evinde kedileriyle birlikte yaşıyor. Sosyalist EBT inisiyatifinde trans hakları için çalışmalar yürüten 
Demet, aynı zamanda da TKP 1920’nin de parti meclisi üyesi.  

Sadece siyasetle de ilgilenmiyor Demet, Galatasaray’da bulunan Yeni Sanat Merkezi’nde gönüllü aşçı 
olarak çalışıyor. Benim asla ve asla becerili olamayacağım tek konu vardır, o da yemek pişirmek. Bu konuda 
Demet Demir bir numara. Bir taze fasulye yapar ki yemeniz lazım. Yolunuz düşerse mutlaka uğrayın derim. 
"Bu kadar çok işi bir arada nasıl yürütüyorsun" soruma da yanıtı hazır Demet'in:  

"Eğer ben apolitik bir trans kadın olsaydım ve bu işlerle meşgul olmasaydım şimdi benim 10 tane evim 
olurdu!" 

1961 yılında Yalova’da doğan Demet, anne babasının boşanmaları nedeniyle 5 yaşındayken annesi ve 
ablası ile birlikte İstanbul’a gelir. Annesi çocuklarına bakabilmek için bir fabrikada işe başlar. Yıllar geçer, 
Demet büyür, okula gider ama sürekli kendisinde bir değişiklik olduğunu düşünür çünkü her zaman kız 
çocuklarıyla evcilik oynar. Bir gün Bülent Ersoy’u gördüğünde ise dünyada yalnız olmadığını anlar ve o 
zaman biraz mutlu olur. 

Kadın ve LGBTİ hareketinin çakıl taşlarından birisidir Demet Demir. İnsan hakları için yıllarını verdi 
dersek abartmış olmayız. 12 Eylül askeri darbesiyle birlikte başlayan hak mücadelesini günümüze kadar 
devam ettirir. Benim idolüm olan bu cesur devrimci sosyalist ve feminist kadının inanılmaz hayat 
hikâyesine hep birlikte yakından bakalım. "Nefrete İnat Yaşasın Hayat" yazı dizisinin beşinci bölümünde 
Demet Demir’in gözaltılar, işkenceler, cezaevleri, tecavüzler ve eylemlerle geçen hayatını kendi 
ağzından dinleyelim... 

'Bir ben, bir de Bülent Ersoy' 
"Ben 5 yaşındayken annemle babam şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı ve biz İstanbul’a taşındık. 

Annem, ben ve ablam İstanbul’da bir hayat sürmeye çalıştık. Annem fabrikada çalışıyordu, biz de 
okuyorduk. Küçük yaşlarda farklı bir şeyler olduğunu sezinliyordum çünkü her zaman kız çocuklarıyla 
evcilik oynardım. Ergen yaşa gelmeye başlayınca cinsel dürtüler de gün yüzüne çıkmaya başlayınca 
kendimi tanımlamaya çalıştım. Bizim jenerasyon çok zorlu bir jenerasyondu. O dönemde televizyon tek 
kanallıydı ve siyah beyazdı. İnternet yok, cep telefonu yok, doğru dürüst ev telefonu bile yaygın değildi." 
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"Ben dünyada tek başıma olduğumu düşünürdüm. Sonra Bülent Ersoy’u görünce a demek ki bir kişi 
daha varmış benim gibi dedim kendi kendime. Yani bizden önceki jenerasyon 'Bir ben bir Zeki Müren' 
dermiş. Bizim jenerasyon da 'Bir ben bir de Bülent Ersoy' derdi. 1979 yılında daha önceden sempati 
duyduğum sol hareketle tanıştım. Akşam ortaokulunda öğrenciydim o dönemde. Okulda İlerici Gençler 
Derneği (İGD) diye bir oluşum vardı, ben de o oluşuma katıldım. O dönemlerde sol hareket daha ahlakçıydı 
eşcinsellik fazlasıyla tabuydu. Ve 1987 yılında evden ayrıldım..." 

'Gezi Parkı eşcinsel ve trans bireylerin sosyalleşme alanıydı' 
"Henüz Taksim’i görmemiştim. Şişhane’de eczanelere malzeme veren bir şirkette çalışıyordum. Bir gün 

Gezi Parkı’nın oradan geçiyordum, oturup dinlenmek istedim. Çok hoşuma gitmişti, erkekler bana 
bakıyordu. Biriyle tanıştım, beni aldı o adam birkaç eşcinselle tanıştırdı. Gezi Parkı eşcinsel ve trans 
bireylerin sosyalleşme alanıydı. Ben parlak uzun saçlı kız gibi bir çocuktum. Kendi cinsdaşlarımla ilk 
tanışmam bu şekilde olmuştu. Çok kırıtıyorlardı, bana tuhaf gelmişti. Bir de aralarında anlamadığım bir 
dilde konuşuyorlardı. Ben hiç anlamıyordum bir yandan hoşuma gidiyor, bir yandan korkuyordum." 

"Sonraki günlerde sürekli Gezi Parkı’na gitmeye başladım. Parkın içinde Şadırvan Çay Bahçesi vardı, 
orada toplanırdık. Arkadaşlarım bir gün beni eşcinsel ve transların gittiği bir gece kulübüne götürdü. 
Beyoğlu, Sadri Alışık Sokak’ta Beybon67 adlı kulüp ve Yugoslav göçmenlerin işlettiği Wat69 adlı başka bir 
kulüp. Ama tam da benim istediğim bir şey değildi kulüp ortamı. Bana tuhaf geliyordu. Bir de bana sürekli, 
'Para karşılığı birlikte oluyor musun' diye soruyorlardı, çok yadırgamıştım. Çünkü fuhuşu kadınlar yapardı 
benim bildiğim. Gençler çok itibar etmezdi eşcinsellere, yaşlı erkeklerle ilişki yaşanırdı. Hem yaşlı 
adamlar hem de para karşılığında tuhafıma gitti, 'Ay batakhaneye mi düştüm ben' dedim, korktum." 

"Tam böyle alışmıştım; artık ortama da kulüplere de sık sık gidiyordum, okul tatile girmişti yaz aylarıydı. 
Tam kendimi bulmuştum ki, üç ay sonra pat diye 12 Eylül askeri darbesi oldu.  

'12 Eylül’de kulübü basan askerler, eşcinsellere tecavüz etti' 
"Geceleri sokağa çıkma yasağı vardı. 1 sene gece 12’den sabah 5’e kadar sokağa çıkma yasağı 

uygulandı. O dönemde kulüpler akşam 20:00’de açılır gece 23:00’de kapanırdı. Dolayısıyla kimse gitmezdi 
kulüplere. Gece hayatı bitmiş, kulüpler kapanma noktasına gelmişti. Zaten asker kulüpleri basıyordu. 
Bir gün askerler bizim sürekli gittiğimiz kulübü bastı ve eşcinsellere tecavüz etti. Bedavaya içki 
içiyorlardı, gözlerine kestirdiğine de tecavüz ediyorlardı." 

"O dönem eşcinseller çok zarar gördü. Dayak yedik, gözaltına alındık, tacize tecavüze maruz kaldık. Saç 
kesimleri, falaka ve en ağırı da Eskişehir’e sürgüne gönderildik. Hani yasada fuhuş yapanları şehir dışına 
gönderme maddesi var ya, o yüzden. 1985-1986 yıllarında tren vagonlarına doldururlardı bizleri ve 
sürgüne yollarlardı. Çok partili döneme geçtiğimiz, 'Özallı yıllar' diye anılan o dönemde de devam etmişti 
bu işkenceler. Turgut Özal yönetimi zaten 12 Eylül’ün devamıydı. Bizim açımızdan çok bir şey değişmedi 
ki. Sadece 1989 yılında Bülent Ersoy’a kimlik alma hakkı verilmişti. Tabii bununla birlikte ameliyat olmanın 
yolu da açılmış oldu. Askeri darbenin ardından 8 yıl boyunca kimse ameliyat olamadı ve kimlik alamadı. 
1983 yılında ben tam 3 defa gözaltına alındım ve falakaya yatırılıp işkenceye maruz kaldım. Eşcinseller 
gündüz gittikleri çay bahçelerinden bile gözaltına alınırdı. Götürüldükleri karakollarda işkenceye maruz 
kalırlar, fişlenirler ve hatta çalıştıkları işyerlerinden kovdurulurlardı. Çok arkadaşım işsiz kalmıştı o dönem. 
Hiç kimse bana Turgut Özal’ı bu konuda alkışlamasın." 

'Trans Gettosu Cihangir' 
"O dönemde trans kadınların gettolaşması başlamıştı Beyoğlu Cihangir’de. 1985 yılında Başkurt 

Sokak, Pürtelaş Sokak, Kazancı Yokuşu ve Ülker Sokak. Ağırlıklı olarak Pürtelaş Sokak. Polis o dönem 
kapıları kırıp evlerimizi basıyordu. Bizleri gözaltına alıyorlardı. Mahalle ablukaya alınıp yaşadığımız evler 
yüzlerce polis tarafından basılırdı hiç unutmam. O dönem herkes kendine zor sahip çıkıyordu. Sol örgütler 
falan çok bizimle ilişki içinde değillerdi. 1986 yılında İbrahim Eren, Radikal Yeşil Demokrat Parti’yi kurdu. 
İnsan Hakları Derneği de 1986'da ilk olarak kurulmuştu. Ben de 1989 yılında İHD’ye üye olmuştum." 

'Gözaltında bizlere zorla abdest aldırır,namaz kıldırırlardı' 
"1989 yılında baskınlar sonucunda sokaklar bitirilmişti. Doğan Karakaplan adında bir manyak ruh 

hastası asayiş amiri gelmişti. Sürekli baskınlar yapardı Cihangir’e. Kapıları kırdırırdı, Harbiye’de seks 
işçiliği yapan trans kadınları gözaltına alırdı. O zamanlar gözaltı süresi en az 10 gündü. Taşın üstünde 
yatardık. Gözaltında bizlere zorla abdest aldırır, namaz kıldırırlardı. Doğan Karakaplan’ı Malatyalı bilirdik 
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biz kendisini. Malatyalı Hasret adında bir trans arkadaşımız vardı, Doğan Karakaplan hemşerisi diye 
Hasret adındaki bir trans arkadaşımızı 15 gün gözaltında tutar çeşitli işkenceler yapardı. Sebebi de şu: 
Malatya’dan ibne çıkmaz! O dönem bizim için çok kötü günlerdi. 1991 yılında Doğan Karakaplan Hacca 
gitti. Türkiye’ye geri döndüğünde Kütahya-Eskişehir karayolunda trafik kazası geçirdi ve hayatın 
kaybetti. Ahımız tuttu çünkü çok işkence yapmıştı. Zaten aynı yıl Cihangir gettomuz da bitmişti. Son 
darbeyi de Hortum Süleyman vurmuştu." 

'Hortum Süleyman evimden beni gözaltına aldı ve iki ay cezaevinde yattım' 
 "Hortum Süleyman döneminde, 1991 yılında Başkurt Sokak’taki evimden gözaltına alındım ve iki ay 

cezaevinde yattım. Yoğun işkencelere maruz kaldım. İHD’den Avukat Eren Keskin geldi, 'Bir transın 
avukatı mı olurmuş' diye Hortum Süleyman şaşırdı ve gıcık oldu. Avukatım gittikten sonra bizi maceraya 
taktı. O dönem 'macera' denen bir şey vardı. Şüpheli ya da suçluyu karakol karakol gezdirip avukattan 
kaçırırlardı. Amaç yıldırmaktı. Avukat Eren Keskin ve Avukat Ercan Kanar’ın içinde bulunduğu sekiz kişilik 
avukat grubu peşimizden bizi takip ediyorlar ama yetişemiyorlardı. Polisler bizi sürekli kaçırıyorlardı. 
Hasköy Karakolu'nda yetişti avukatlarımız bize. Toplam 5 gün sürmüştü macera." 

"Kulaksız Polis Merkezi'nde içimizden birkaç trans kadın arkadaşımıza polisler tecavüz etti. O 
dönemde merhum gazeteci Savaş Ay’a Tempo Dergisi için röportaj vermiştim. O haber sayesinde kimi 
zaman polislerin şiddetinden kurtuldum. Savaş Ay benim evimde benle birlikte kadın kılığına girmişti ve 
sokaklarda nasıl ayrımcılığa uğradığımızı görmüştü. O haberle ödül almıştı. Sonrasında para için, reyting 
için değişmişti Savaş Ay." 

"Bir gün gündüz vakti beni sokakta gördü Hortum Süleyman, yine gözaltına aldı. Ben de kendisine bizi 
neden gözaltına aldığını aldığını sordum, o da homoseksüel olmaktan dolayı gözaltına aldığını söylemişti. 
Ben de Atatürk’ün çıkarttığı yasa nedeniyle homoseksüelliğin suç olmadığını anlatmaya çalışıyordum, 
bir anda bana, 'Ne, Atatürk’e homoseksüel mi diyorsun' dedi. Tutanak tuttular, sözde ben sarhoşmuşum 
ve bağırıp çağırmışım karakol içinde. 'Atatürk de ibne olmasa biz bu kadar rahat edemezdik' diye de 
beyanımın olduğunu yazmışlar. Bütün bu durumların ardından cezaevine girdim. Hortum Süleyman’a 50 
bin TL'lik bir tazminat davası açtım yaklaşık iki yıl sürdü mahkeme ve görevsizlik kararı nedeniyle dava 
düştü." 

"Ülkücü mafyanın ve mahallelinin saldırıları başladı o dönemde. Bakkal alışverişi yasaktı bize. Bir yıl 
boyunca elektrik kullanmadan oturdum evde. Bizleri seven dostlarımız dışardan alışveriş yapar, bize 
yiyecek içecek getirirdi. Çok zor koşullarda, aylarca aç kaldık. Pınar Selek 1996 yılında bize politik destek 
verdi. 80’ler 90’lar bizim için işkence dolu yıllardı. Bursalı Yıldız adında bir arkadaşımız vardı 1985 yılında 
polisten kaçarken polisler tarafından kurşunlanarak öldürüldü sokak ortasında. Cezaevinde kaldığım 
dönemde, Uluslararası Af Örgütü Türkiye ile yeni yeni ilişkiler kuruyordu. 1992 yılında Af Örgütü, benim 
cezaevinde kalmam ve Hortum Süleyman’a tazminat davası açmamdan dolayı “eşcinselliğin politik suçlar 
kapsamına alınması” maddesini kendi bildirgesine koymuştu." 

"Tüm bunların yaşandığı yıllarda, ne gariptir ki seks işçiliğinin altın yıllarıydı. Darphane gibi 
oturduğumuz yerden para kazanıyorduk. 

 'İlk Gezi Parkı eylemi 1987 yılının Nisan ayıydı' 
"Benim çok önceden politik bir kimliğim, deneyimlerim vardı. Sosyalist ve LGBTİ aktivisti İbrahim 

Eren’le tanıştıktan sonra hareket hakkında daha çok bilgilendim. İbrahim Eren o dönemin çok önemli bir 
figürüydü. 1986 yıllında İbrahim Eren’in evinde bir aydan fazla açlık grevi yapıldı. 1987 yılının Nisan ayında 
Gezi Parkı’nın merdivenlerinde oturma eylemi yaptık elimizde pembe güllerle. İlk Gezi Parkı eylemi 
diyebiliriz. 1989 yılında Pürtelaş Sokak’ta ilk protestomuzu yapmıştık kızlarla, alkışlı protesto. Bayağı 
kalabalık olmuştuk, o dönemde sokak eylemi yasaktı ve biz trans kadınlar o yasağı ilk delen grup olarak 
tarihe geçtik. Polislerin kontrolünde Sultanahmet’e gitmiştik. Süleyman Ulusoy hakkında savcıya suç 
duyurusunda bulunduk. 1988 yılında Yeşil Bizans Kültür Merkezi’nde, 8 LGBTİ birey olarak Mardin’de 
Kürtlere yönelik baskı ve şiddeti protesto etmek amacıyla açlık grevi de yapmıştık. LGBTİ kimliğinin dışında 
diğer ötekileştirilen grupların da sesi olduk bu eylem sayesinde. İnsan Hakları Derneği’nden Avukat Eren 
Keskin ve Avukat Ercan Kanar ’la tanışmıştım o eylem sonrasında." 

"O dönemde İHD’de Cinsel Azınlık Komisyonu'nu kurmuştum. Benle beraber feminist Ayşe Düzkan, 
Filiz Koçeri, Filiz Karakuş, Yelda vardı. Kadın Kültür Evi, Sosyalist Feminist Kaktüs, Ayrımcılığa Karşı Kadın 
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Derneği gibi çeşitli oluşumlar vardı ve bu gruplarla platform gibi olmuştuk biz. 1987 yılında ilk 8 Mart kadın 
yürüyüşünü yaptık. 1995 yılında Özgürlük ve Dayanışma Partisi'ne (ÖDP) üye oldum. 1999 yılında Beyoğlu 
Belediyesi ilk trans meclis üyesi ve yine 2007 yılında Isparta’dan ilk trans milletvekili adayı gösterildim. 
Her ikisinde de seçilemedim. Birçok ilki ben başlattım Türkiye’de. Şimdi Türkiye Komünist Partisi 1920’de 
parti meclis üyesiyim. İlerici Kadınlar Derneği’nde de yönetim kurulundayım." 

 'LGBTİ mücadelesi şirketleşmiştir artık'  
 "Bizim zamanımızda maaşlı aktivizm diye bir şey, Avrupa’ya gidip gelme yoktu. Bu durum 2000’li 

yıllarda başladı. Biz Pürtelaş Sokak’ta yaptığımız isyanları Stone Wall isyanından etkilenmiş de yapmış 
değildik. O zamanlar yurt dışı nedir bilmezdik. 30 yıldır ben hala Ülker Sokak’ta yaşıyorum. Herkes kaçtı 
gitti ama ben kaçmadım. Şimdilerde LGBTİ derneklerinde çalışan bizim jenerasyondan olan bazı trans 
kadınlar beni negatif yönde eleştiriyorlar." 

"Köroğlu’nun güzel bir lafı vardır, 'Tüfek icat oldu mertlik bozuldu' diye, LGBTİ derneklerinde de fon 
icat oldu aktivizm bozuldu. Kaos GL ile başlayan bu yurt dışından fon alma işlemi, Lambda İstanbul ile 
devam etti. Ben ve arkadaşlarım Lambda İstanbul’da fon alma işine itiraz ettiğimiz için kovulmuştuk. 
Bizi dernekten attılar. 2013 yılında Ankara Kaos GL Derneği iki yıllık Gökkuşağı Projesi kapsamında 
İsveç’ten 2 milyon İsveç Kromu fon almış. Ben hayatımı feda ettim bu davaya bu harekete. LGBTİ 
mücadelesi şirketleşmiştir artık. Dedikoduları üretenler parayı alanlardır. Liberal eşcinsel örgütleriyle 
bir bağım yok. Onur Yürüyüşü festivale döndü biliyorsunuz."  

'Eşitlik ve özgürlük sosyalizmle gelecek' 
 "1980 sonrası kapitalizmin ardından yozlaşma başladı. Mesela önceden gökkuşağı bayrağı yoktu, 

bizim gerçek bayrağımız olan siyah üzerine pembe üçgen vardı. Bana göre kimlik mücadelesi sınıf 
mücadelesi ile birlikte verilir. Mesela feminist hareket sınıf mücadelesinin dışında bir politika yapar. 12 
yıl boyunca, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) iktidara geldiğinden beri gericilik, muhafazakârlık, ırkçılık 
ve milliyetçilik arttı. Transfobi ve homofobi nereden besleniyor sanıyorsunuz. Son yıllarda trans 
cinayetlerinde artış görüyoruz. Kadın cinayetleri bu kadar çok yoktu. Keza iş cinayetleri de öyle. 1 günde 
5 işçi ölüyor bu ülkede. Neo-liberal politikalar, sendikasızlaşma, yargının bağımsız olmaması, LGBTİ 
örgütlerinin fon almaları nedeniyle bu noktaya gelindi." 

"Bu durumun getirilerinden biri de trans kadınlar arasında mafyalaşmaya yol açması. Kadıköy, 
Avcılar, Fındıkzade, Şişli, Beylikdüzü ve Kartal gibi ilçelerde trans çeteler var bugün. Eylül Cansın intiharı 
halen aydınlatılmadı mesela. Bugün Türkiye’de fuhuş sektörü trans mafyasının eline geçmiş durumda. 
Farkında mısınız, LGBTİ dernekleri “çalışma hakkı istiyoruz” demiyorlar yaptıkları açıklamalarında. Sadece 
“seks işçiliği hakkı istiyoruz” diyorlar. Çelişkiye bakar mısınız? “Dejenere ve çürümüşlük” var burada. 
Şimdilerde bir de “trans güzellik yarışması çıktı”. Güzellik yarışmalarına zaten ben politik olarak böyle bir 
şeye karşıyım, bu kapitalizmdir. İnsanların güzel ya da çirkin diye ayrıştırılması ve kadının meta olarak 
kullanılması benim düşünceme göre ters. Bu tarz yarışmalara asla katılmam. Ben sosyalistim. Eşitliğin ve 
özgürlüğün sosyalizmle geleceğine inanıyorum."  
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            EK:7 
 
 
KADIN PROJELERİNE SOROS’UN DESTEK OLDUĞUNA DAİR  
MİLLİYET GAZETESİNİN HABERİ 
 
 

 
15.03.2005  

Kadın projelerine Sorostan destek 
Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) öncülüğünde geçen yıl kurulan Kadın Fonu, kadın sivil 
toplum kuruluşlarından gelen 48 projeden 16sını destekleme kararı aldı. Fon, ilk etapta İstanbul, İzmir, 
Mardin, Diyarbakır, Batman, Kocaeli, Adana, Antalya, Antakya ve Samsundaki kadınların 
güçlendirilmesine yönelik 6 projeye kaynak aktaracak. Ayrıca dünyanın en ünlü yatırımcılarından 
George Sorosun Açık Toplum Enstitüsünün de projelere, üretilen fon miktarı kadar mali destekte 
bulunacağı bildirildi. 
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            EK:8 

 

Türkiye’de faaliyet gösteren vakıf ve derneklerin amacı ne? 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2011 yılında gündeme getirmesinin ardından Alman dernek ve vakıfları 
dosyası kamuoyunun gündemini meşgul ederken, 2002 yılında öldürülen Necip Hablemitoğlu’nun 
araştırmaları konunun aydınlatılmasında önemli rol oynadı. Peki Türkiye’de hangi Alman vakıf ve 
yabancı dernekleri var? Bu vakıf ve derneklerinin faaliyetleri neler? Türkiye’deki ortakları kimler? 
İntell  4 / 01.02.2020  
Anadolu, geçmişten bugüne tüm dünya devletlerinin sahip olmak istediği en bereketli topraklar 
arasında yer alıyor. Jeopolotik konumunun yanı sıra, Anadolu topraklarında hakim olan devletlerin 
büyük ve güçlü yapıları, dünya savaşlarında ‘hasım’larının mücadelesine sahne olurken, Birinci Dünya 
Savaşı’nın ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti bugün halen emperyalist güçlerin idealleri uğruna 
desteklediği iç ve dış dernek ve vakıflarla mücadele ediyor. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başbakanlığı döneminde, 2011 yılında bir Makedonya gezisi 
dönüşünde, “Alman vakıfları PKK’ya yardım ediyor” sözleri ile geçmiş on yılda tartışılan ve Türkiye’de 
‘ulusalcılık’ rüzgarında sıkça gündeme gelmesinin ardından ‘casusluk’ suçlamaları ile Devlet Güvenlik 
Mahkemeleri’nde yargılanarak ‘ak’lanan Alman vakıfları gündeme taşımıştı.  
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerinin ardından bir süre daha gündeme gelen Alman vakıfları, bugün 
neredeyse Türkiye’de siyasetten STK’lara, çocuklara özel verilen eğitimlerden Doğu ve Güneydoğu’da 
düzenlenen sosyal yardım projelerine kadar birçok alanda karşımıza çıkıyor. 
İstanPol'un tartışmalı raporunda Friedrich Ebert Stiftung izleri Türkiye 
Türkiye’de faaliyetlerini en aktif sürdüren Alman vakıfların Konrad Adenauer, Friedrich Ebert, 
Friedrich Naumann ve Heinrich Böll vd. kurumlar olduğu biliniyor.  
Vakıflarda, Friedrich Ebert Vakfı Sosyal Demokrat Kanadı temsil ederken, Konrad Adanauer Vakfı 
Hristiyan Demokrat’ların çizgisinde ilerliyor. Heinrich Böll Stiftung Derneği Yeşiller Partisi’nin bir 
kanadını oluştururken, Friedrich Naumann Vakfı Hür Demokrat/Lüberal kanadı temsil ediyor.  
Alman hükümeti tarafından fonlanan ve dünyanın birçok ülkesinde faaliyet gösteren bu dernek ve 
vakıflar, Araştırmacı Celal Tahir’in anlatımıyla, ‘oligarşinin misyoneri’ olarak görevlerini sürdürüyor. 
Celal Tahir, dernek ve vakıfların çalışmalarını şu sözlerle ifade ediyor; “Bağlı bulundukları ülkelerin 
yüksek siyasetlerini gizli veya açık sürdürmek için faaliyet gösteriyorlar. Son dönem Avrupa’daki görev 
dağılımında Almanya da üzerine düşeni yapıyor. Küresel oligarşik hedefler Almanya tarafından 
yürütülmek isteniyor.” 
2001 yılında yayınlanan Alman Vakıfları, Bergama Dosyası kitabında Necip Hablemitoğlu’nun Tamer 
Bacınoğlu’ndan alıntıladığı tanımlamayla “Türkiye'de yerel yönetimlere ‘işlerlik kazandırmak’ 
amacıyla, Almanya'da adı var, kendi yok ''federal sistem''i Türkiye'ye tanıtmayı hedefler.”  
Bu noktadan vakıf ve derneklerin çalışmaları değerlendirildiğinde; Naumann Vakfı çalışmalarına 
merkez olarak Batı Anadolu’yu seçerken, ‘Yeşiller’in Heinrich Böll Stiftung’u Doğu Anadolu’yu 
gündeme taşır. Türkiye’nin etnik çetelesini eksiksiz tutmaya çalışan Böll Stiftung’in dışında Friedrich 
Ebert Vakfı, Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarıyla yürttüğü çalışmalarda, ekonomik temelli diyalog 
bağlamında faaliyetlerini sürdürüyor. Bu global yaklaşımın dışında kalan Konrad Adanauer ise, İslami 
demokrasi çerçevesinde en kapsamlı proje çalışmalarına imza atıyor. 

 
Konrad Adanauer Vakfı 
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Batı Almanya’nın 1949 – 1963 yılları arasında Şansölyesi, Başbakanı ve Christlich Demokratische 
Union Deutschlands Partisi (CDU) başkanı olan Konrad Adanauer, Alman politikasında ‘kendi 
düşüncesini çoğunluğun isteği haline getirme’ ustalığı ile biliniyor. Moskova’daki savaş tutsaklarının 
serbest bırakılmasını sağlaması, Sovyetler Birliği ile ilişkileri yeniden canlandırması, Almanya’nın 
NATO’ya katılması, Almanya – Fransa ilişkilerinin normalleşmesi ve Avrupa Birliği’nin temellerinin 
atılması gibi önemli siyasi adımlarda imzası bulunan Adanauer, İkinci Dünya Savaşı’nın ardından 
ülkesini yeniden ayağa kaldırmayı başarmış bir siyasetçi. 
Adanauer adına Almanya’da kurulan ve 1983 yılından itibaren Türkiye’de faaliyetlerine başlayan, kimi 
Alman dış istihbarat servisi BND’nin bünyesinde görev almış, kimisi ise BND’nin Ortadoğu ve Türkiye 
projelerine yakınlığıyla bilinen isimlerin her birinin üst düzey “yönetici” ya da “temsilci” sıfatıyla 
görevlendirildiği vakfın Türkiye’ye dair genel kanısı; Kemalizm’in iflas ettiği ve problemin geçici bir 
hükümet sorunu olmaktan çok öte olduğu fikridir.  
Tamer Bacınoğlu’nun 1999’da kaleme aldığı makalede verdiği detaylara göre; Frankfurter Allgemeine 
gazetesi İstanbul muhabiri Rainer Hermann, Alman Doğu Enstitüsü ‘Orient’te kimi 
hocaefendileri ‘Kemalizmin yerini alması gereken umut işaretleri’ olarak tanımlarken, Merkezi Bonn 
olan ve kurucuları arasında Alman Federal Parlamento üyelerinin de bulunduğu Şeyh Said Vakfı’nın 
da çalışmaları doğrudan Türkiye’ye yöneliktir. 1996 yılında kurulan ve şu anda Türkiye’de bir şubesi 
bulunmayan bu vakıfın amaçları arasında; “Kürt halkı ile Alman ve Avrupalı halklar arasında diyalog 
geliştirmek, Kürdistan’daki savaş kurbanlarına destek sağlamak, Kürt çocukları ve gençleri için gençlik 
örgütleri kurmak’ vardır. Vakıf başkanı Ali Homam Ghazi’nin ‘Apo’nun Bonn temsilcisi’ olarak 
tanınması bir tarafa, Ali Homam Ghazi, Konrad Adenauer Vakfı'nın Türkiye danışmanı ve Alman Doğu 
Enstitüsü'nün Müdürü Udo Steinbach ile yakın temas içerisindedir. 

 
 Heinrich Böll Stiftung Derneği 
İkinci Dünya Savaşı’nın ardından ülkenin fikir ve düşünce yapısını yeniden biçimlendiren, Alman 
edebiyatına damga vuran eserleriyle 1972’de Nobel Edebiyat Ödülü alan Heinrich Böll, Almanya’dan 
dünyaya açılan önemli eserlere imza atmıştır. 
Ölümünden sonra Heinrich Böll adına 1982 yılında kurulan ve ilk olarak ‘kadın’lara yönelik çalışmaları 
dikkatleri üzerine çeken Heinrich Böll Stiftung, bugün 16 ofisi ile Afrika, Avrupa, Kuzey Amerika’da 
faaliyetlerine devam ediyor. Türkiye’de faaliyetlerine 1994 yılında başlayan, Alman Yeşil Partisi’ne 
yakınlığı ile bilinen vakıfta bugün aşina olduğumuz isimler faaliyetlerde önemli oranda görev alıyor. 
Türk ve Çerkes kökenli Alman siyasetçi Cem Özdemir’in de eş başkanı olduğu Yeşiller Partisi’nin bir 
diğer başkanı Claudia Roth, Almanya’dan daha çok Diyarbakır’da vakit geçirmiş bir isim olarak 
karşımıza çıkıyor.  Uzun yıllar Konrad Adanauer Vakfı ile çalıştıktan sonra Heinrich Böll Stiftung 
saflarına katılan Wulf Schöbohm’un gelişi ile birlikte, Türk Demokrasi Vakfı ile yapılan faaliyetlerden 
çok daha fazlası burada uygulamaya konuluyor. En yoğun iş birliğinin İstanbul Barosu ile yapıldığı göz 
önüne alındığında, DGM’de yargılanan Alman vakıflarının ‘ak’lanma süreci de anlaşılıyor. Türkiye’de 
kadın hakları, çevre duyarlılığı, insan ve feminizm konusunda faaliyetlerine devam eden dernek son 
dönemde LGBTİ derneklerine yüklü miktarda fon aktarıyor.  
Aslında Türkiye’de hem Heinrich Böll Stiftung hem de Wulf Schönbohm, Ardahan Cerattepe’de 
yaşanan ‘altın madeni’ serüveni ile biliniyor. 1999 yılında Ardahan Valiliği’ni ziyaret eden Schönbohm, 
vakfın yayın kuruluşlarında Artvin ve çevresindeki bölgesinde görev alan devlet memurları ile kurduğu 
yakın ilişkiden memnuniyetini dile getiren makaleler kaleme alıyor. Yöreyi tanımaktan ne kadar mutlu 
olduğunu vurgulayan Schönbohm’un bu makalelerinin üzerinden geçen 15 yılın ardından bölgede 
altın rezervi için yapılacak maden çalışmasında Alman vakıfları ön plana çıkıyor. Aynı iddialar 2000 
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yılında Bergama altın madeninde gündeme geliyor ve ‘casusluk’ soruşturması sürecinde Almanya’nın 
Türkiye’yi AB üyeliğini askıya almakla tehdit ettiği de iddialar arasında yer alıyor. 

 
Friedrich Ebert Vakfı  
1919-25 yılları arasında Weimar Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı olarak görev yapan Friedrich 
Ebert, parlamenter demokrasinin Almanya’da inşa edilmesinde önemli rol oynamıştır. Alman Sosyal 
Demokrat Parti üyesi olan Ebert, döneminde yaşanan ve ülke içerisinde büyük tepki ile karşılanan 
suikastlara göz yummakla itham edildi. Dönemin Almanya’sında patlak veren grevlere sert 
müdahalelerde bulunulmasına göz yuman Ebert, sağcılar tarafından vatana ihanetle, solcular 
tarafından ise işçilere ihanetle suçlandı. Görev süresini tamamlayamadan hayatını kaybeden Frierich 
Ebert adına 1925 yılında kurulan vakıf, bugüne dek varlığını sürdürdü. 
WEIMAR CUMHURİYETİ NEDİR?  
Philipp Scheidemann'ın 9 Kasım 1918 tarihinde cumhuriyetin kurulduğunu ilan etmesi ile başlayıp 30 
Ocak 1933 tarihinde Adolf Hitler'in şansölye olmasına kadar Almanya’da süregelen döneme verilen 
isim. Sendikalar, devlet kurumları, insan hakları örgütleri, üniversiteler, uluslararası kuruluşlar ile 
samimi ilişkiler içerisinde çalışmalarına Türkiye’de yoğun biçimde devam eden Friedrich Ebert Vakfı 
din, politika, demokrasi, cinsiyet ayrımcılığı, Akdeniz bölgesi, gençlik programları vd. birçok etkinlikte 
bu kurum ve kuruluşlarla birlikte ön sıralarda yer alıyor. İstanbul’a 1988 yılında ilk şubesini açan vakıf, 
diğer tüm vakıflar ve dernekler gibi federal hükümetin ‘Politik Eğitim Fonu’ tarafından finanse 
ediliyor. Almanya’nın emperyalist politikasını bölgelerde ve ülkelerde uygulamakla görevli önemli 
vakıflar arasında yer alan Friedrich Ebert Stiftung projeler, seminerler ve etkinlikler ile çalışmalarına 
devam ediyor. 

 
 Friedrich Naumann Vakfı  
Almanya’nın en etkili emperyalizm savunucularından olan Friedrich Naumann, genç bir papazken 
Hıristiyan Sosyalist hareketine katıldı. Adolf Stoecker’in önderliğinde faaliyetlerine devam eden 
hareketten yine Stoecker’in ‘tutuculuğu’ nedeniyle ayrılan Naumann, çeşitli parti kurma 
deneyimlerinin ardından Hugo Preuss ile birlikte Alman Demokratik Partisi’ni kurdu ve ölümüne dek 
partiye önderlik etti. 1958 yılında, Theodor Heuss tarafından Friedrich Naumann adına kurulan vakıf, 
1991 yılından itibaren Türkiye’de faaliyetlerine devam etmektedir. Türkiye ve Ortadoğu üzerine 
konferansları ile ön plana çıkan Naumann Vakfı, Hükümetdışı Kuruluşlar (Non-Governmental 
Organizations-NGO) organizasyonu içerisinde Türkiye’de en aktifi sayılabilir.  Liberal ekonomi, insan 
hakları, kuvvetler ayrılığı, rekabet, piyasa ekonomisi, mülkiyet hakları, laiklik ve en temelinde özgürlük 
üzerine çalışmalar yürüten derneğin, Türkiye’de Ramazan ayında düzenlenmesi dolayısıyla toplumda 
büyük ayrışmaya yol açan LGBTİ+ yürüyüşünün de baş mimarlarından olduğu iddiası kamuoyunda 
kendine fazlaca yer bulmuştu.  İstanbul Politikalar Merkezi, Liberal Düşünce Topluluğu ve CHP üst 
düzey yöneticileri ile oldukça sıkı bağları bulunan dernek aynı zamanda Ergenekon ve Balyoz 
davalarında birtakım iddiaları ‘ispatlamak’ için yoğun destek veren gazeteci Gareth Jenkins’in 
arkasında durması ile biliniyor. 
 ALMAN VAKIF ve DERNEKLERİNİN TÜRKİYE’DEKİ PARTNERLERİ 
Alman Vakıf ve Dernekleri yalnızca Türkiye’de değil, en geniş perspektif ile değerlendirildiğinde dünya 
çapında 80 farklı ülkede faaliyetlerini sürdürüyor. Fakat burada esas dikkat çeken hususların başında, 
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faaliyet sürdürdükleri ülkelerde yakın temasta bulundukları kurum ve kişiler; konferans, seminer ve 
çalıştaylar için seçtikleri bölgeler; politik görüşleri doğrultusunda çalışma yürüttükleri hedef kitleler 
ve ülkelerin iç politikalarına ‘dolaylı’ müdahil oldukları konular geliyor.  
Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği ortak yürüttüğü çalışmalardan biri, “Duvarları 
Yıkmak, Köprüleri Kurmak: Yeni Küresel Feminizmin Yükselişi ve İmkânları” başlığını taşıyor. Friedrich 
Naumann Vakfı, henüz dünya kamuoyunda Suriye iç savaşı gündeme bile gelmemişken, Türk 
Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı’nın da (TESEV) katıldığı özel bir konferansta, Irak sorunu, Arap-İsrail 
sorunu gibi bölgesel konuları kendisine başlık olarak seçiyor. 
Erdal İnönü’nün fikir babalığını yaptığı Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı (TÜSES) 
üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile yakın ilişkiler kuran Friedrich Ebert Stiftung; DİSK ile iş 
birliği içerisinde, "Gelişmiş Bir Demokrasi İçin Sistem Tercihi" konferanslar serisinde, Doğu Akdeniz'de 
enerji kaynakları üzerinde yaşanan krizde, Gezi olaylarından dolayı tutuklu bulunan Osman Kavala’nın 
ifadesinde ve Açık Toplum Vakfı üzerinden AB fonlarından Gezi için aktarıldığı iddia edilen paranın 
altında imzası olan isimlerde, Almanya’da yabancı ve Müslüman karşıtlığı araştırmasında, FETÖ’nün 
medya ayağında yer alan isimlerin yer aldığı yönetim kurulu ile birlikte finanse ettiği marjinal feminist 
derneklerin destekçileri arasında, Deniz Feneri e.v. davasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın itham 
edilmesinde ve son olarak İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü’nün (IstanPol) sonuçlarını geçtiğimiz 
günlerde yayınladığı Türkiye’de Gençlerin Güvencesizliği: Çalışma, Geçim ve Yaşam Algısı" 
araştırmasında karşımıza çıkıyor. 
Alman vakıf ve derneklerin faaliyetleri yakından takip edildiğinde, Türkiye gündemini en çok mesşgul 
eden ve toplumun büyük kısmının ‘algı’sını farklı yönlendirmek üzere yapılan çalışmaların 
sonuçlarının en hızlı alındığı spesifik alanlarda olduğu gözlemlenebiliyor. 

 
DERNEKLER YALNIZCA ALMANYA’DAN MI FONLANIYOR? 
18 Aralık 2002 yılında, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu, Köstebek isimli kitabı basım 
aşamasındayken öldürülen Necip Habletmioğlu’nun ölümünden sonra hem Alman vakıfları hem de 
FETÖ’ye dair söylemleri her kesimin dikkatini çekmişti.  
Hrant Dink cinayetinden Ergenekon’a, vakıf ve derneklerin BND ile olan bağlantılarından CHP’ye 
uzanan geniş bir yelpazede araştırmalarını sürdüren Necip Hablemitoğlu, Alman Vakıfları, Bergama 
Dosyası kitabının 166. sayfasında önemli bir iddiaya yer veriyordu; TESEV. TÜSES, TÜSİAD, Ka-Der, 
Türk Parlamenterler Birliği, TESAV, Türk Demokrasi Vakfı vb. kuruluşlar yalnızca Almanya tarafından 
değil, CIA’in ‘yasal penceresi’ olarak bilinen NED’den ‘proje bedeli’ adı altında para almıştı. 
Soros’un Türkiye ayağı olarak bilinen TESEV, anayasa düzenlemelerinde bizzat rol alan dernek olarak 
biliniyor. Ortak isimlerin yönetim kurullarında yer aldığı dernekler, "Hükümetdışı Kuruluşlar"ın (Non-
Governmental Organizations-NGO) faaliyetleri için önemli bir ‘hizmet’ alanı oluşturuyor. 

 
NATIONAL ENDOWMENT FOR DEMOCRACY (NED) NEDİR, NEDEN KURULDU? 
Abraham Lincoln’un “demokrasi, halkın, halk tarafından halk için yönetimi” felsefesi üzerine kurulan 
ABD; ‘demokrasi’ ihraç etmek için Başkan Reagan’ın İngiliz Parlemantosu’nda Sovyetler Birliği’ni ‘Şer 
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İmparatorluğu’ ilan ettiği ünlü konuşmasının ardından kurulan NED, 1983 yılında Kongre tarafından 
onaylanarak finanse edilmeye başlandı. 
CIA, NED ile birlikte yurtdışındaki işçi ve işveren sendikalarına ve sağ – sol partilere ayrılan parayı 
ülkelerde dağıtan dört farklı özerk yapıyı da fonlamaya halen devam etmektedir. 
NED ve dört yalancı ayaktan oluşan ve CIA’in aracılığı ile ABD’nin emperyalist ve yayılmacı 
politikalarına hizmet eden bu sistem; Amerikan Uluslararası İşçi Dayanışması Merkezi (American 
Center for International Labor Solidarity – ACILS), ABD Ticaret Odasına bağlı Uluslararası Özel Girişim 
Merkezi (Center for International Private Entreprise – CIPE), Cumhuriyetçi Parti’ye bağlı Uluslararası 
Cumhuriyetçiler Enstitüsü (International Republican Institue – IRI) ve Demokrat Parti’ye hizmet veren 
Uluslararası İlişkiler için Ulusal Demokratik Enstitüsü (National Democratic Institute for International 
Affairs – NDI) özerk yapıyı besleyen kollar olarak sayılabilir.  
Toplumsal çeşitlilik ve siyasi çoğulculuğu desteklemek kisvesi altında uluslararası çıkarlara hizmet 
eden gizli operasyonları da yürüten bu ağ sadece ABD tarafından değil, Avusturalya gizli haber alma 
servisi ASIS ve İngiliz haber alma servisi MI6 tarafından da kullanılır.  
Kendisine benzer yapılanmaların kurulmasına da yardım eden NED, Hugo Chávez’e karşı yapılan 
darbe, Ukrayna ve Gürcistan'daki renkli devrimler, Dünya Uygur Kongresi’nin finanse edilmesi vb. 
birçok olayda ilk karşınıza çıkan isim olacaktır.  
2012 yılında Taraf gazetesine mali destek verdiği iddiaları ile gündeme gelen NED, son olarak Meral 
Akşener’in başdanışmanı olarak atanan Selda Tandoğan’ın 700 bin dolar finansman sağladığı 
haberleri ile dikkat çekmişti. 
NED Türkiye’de, Liberal Düşünce Derneği, Uçan Süpürge, İfade Örgütlenme Özgürlüğü, İnsan Hakları 
Araştırma Derneği, Kadın Dayanışma Derneği Kapadokya, Punto24 Bağımsız Gazetecilik Derneği vb. 
derneklere binlerce dolar nakdi yardım aktarırken, faaliyet gösterdiği her ülkede para ile ‘ajan’ 
devşirdiği bilinen NED faaliyetlerini, "Bugün bizim yaptığımız operasyonların büyük kısmı 25 sene 
önce CIA tarafından gizli bir şekilde yapılıyordu" sözleri ile açıklıyor. 
SONUÇ: Ortak isimlerin yönetim kurullarında ya da partnerleri arasında bulunduğu dernek ve 
vakıfların, Türkiye ve Türkiye’den Ortadoğu’ya açılan pencerede yürüttükleri faaliyetler zaman zaman 
gündeme gelse de bizzat bu dernek ve vakıflara hizmet veren basın yayın organları tarafından 
yalanlanarak, kamuoyunun algısı sıklıkla farklı yönlere çekildi. 
Alman vakıf ve derneklerinin yanı sıra CIA’in ‘gizli’ faaliyetlerini aleni bir biçimde yürütmek üzere ABD 
Senatosu tarafından fonlanan NED, siyasi partilerden STK’lara birçok kurum ve kuruluşa yaptıkları 
yardımlar aracılığı ile hem veri hem de ‘ajan’ devşirirken, ülkede yaşanan olaylara da birebir müdahil 
olmaktan çekinmiyor. 
Türkiye’nin iç politikasına İYİ Parti örneğinde görüldüğü gibi ‘tepeden’ yaptıkları müdahaleler ile yön 
vermeye çalışırken, seçtikleri bölgelerde düzenledikleri konferans ve seminerlerle bölgesel algıyı da 
istedikleri doğrultuda yönlendiriyorlar.  
15 Temmuz darbe girişiminin ardından özellikle Almanya’nın FETÖ mensuplarına kucak açmasını 
Emniyet İstihbarat Dairesi eski Başkanı Bülent Orakoğlu, “Almanya NATO bünyesindeki Gladio yapıları 
konusunda başı çekiyor. Almanya’nın FETÖ’ye çok ciddi kucak açtığını da görüyoruz. 15 Temmuz 
kalkışmasında NATO’nun birçok subayının Almanya’daki NATO tesislerinde kaldığı, korunduğu ve 
teslim edilmediği görünüyor. Yıllarca Türkiye’de nüfuz oluşturmayı çalışan Almanya, şimdi FETÖ’yü 
kullanarak politikalarını sürdürüyor.” sözleri ile açıklarken, Türkiye’de Alman dernekleri ile birlikte 
faaliyet gösteren vakıf ve dernekler aynı zamanda CIA’in yasal bağlantısı olan NED ile de ortaklıklarını 
sürdürüyor. Türkiye’nin hem iç hem de dış politikasında, çevresindeki ülkelere tanıtılmasında ve İslam 
karşıtlığında önemli rol oynayan bu dernekler, buldukları yasal boşluklardan faydalanarak 
faaliyetlerine halen devam ediyor. Şişli Belediyesi ile ortak çalışmalarına devam eden Türkiye Sosyal 
Ekonomik ve Siyasal Araştırmalar Vakfı'nın (TÜSES) İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden ‘mesleki 
eğitim’ başlığı altında aldığı son ihale de bunun en güncel örneğini teşkil ediyor. 
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            EK:9 
Gündem 

Abdulkadir SELVİ/PERDE ARKASI  
Haber Giriş: 20.11.2016 - 23:12 | Son Güncelleme: 21.11.2016 - 09:22 

AK Part l  kadınlar el koydu 

 
AK Parti, cinsel istismar suçuyla ilgili düzenleme nedeniyle yaşanan krizi çözmek için arayışta. 

Başbakan Binali Yıldırım bu sabah AK Partili kadın milletvekilleriyle bir araya geliyor. Toplantıya 
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da katılacak. 

Cinsel istismarla ilgili düzenleme AK Parti’de rahatsızlığa yol açtı. Kadın milletvekilleri 
kendilerine haber verilmeden böyle bir düzenleme yapıldığını belirterek, tepki gösterdi. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın da kurucuları arasında yer aldığı 
AK Parti’ye yakın kadın kuruluşları ise sert açıklamalar yaparak, düzenlemeyi eleştirdi. 

Kadın milletvekillerinin WhatsApp yazışmalarında, mağduriyeti gidermek amacıyla hazırlanan teklifin 
tecavüz suçlarında yeni mağdurlar doğurabileceği kaygısını paylaştıkları öğrenildi. 

Başbakan Binali Yıldırım’ın ise, “Üzerinde mutabık kaldığımız şekli böyle değildi” dediği öğrenildi. 
Yıldırım’ın düzenleme yapılmasını istediği ifade edildi. 

Kadın örgütlerinden bakanlara ‘önerge’ çağrısı: Geri çekilsin 
EMİNE ERDOĞAN’I BİLGİLENDİRMİŞLER 
Cinsel suçlarla ilgili düzenleme üzerine AK Partili kadınlar, yasal sürece ağırlıklarını koydu. 

Özbekistan gezisi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ulaşıp kaygılarını paylaşan AK Partili 
kadınların Emine Erdoğan’ı da bilgilendirdikleri öğrenildi. 

Öte yandan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, cumartesi günü İstanbul’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızı 
Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın da kurucuları arasında yer aldığı KADEM, TİKAD, KAGİDER, 
HAZAR Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği ile Hukukçular Derneği temsilcileriyle bir araya geldi. 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın yer aldığı toplantıya Sümeyye Erdoğan 
Bayraktar da katıldı. 

Görüşme talebinin Sivil toplum kuruluşlarından geldiği ve toplantıya 12 kişinin katıldığı öğrenildi. 
Cinsel istismar suçuyla ilgili düzenlemenin detaylı olarak ele alındığı toplantıda Adalet Bakanı Bekir 

Bozdağ’ın, “Biz erken evlilik nedeniyle mağduriyet yaşayanların mağduriyetlerini gidermek istiyoruz. 
Niyetimiz bu. Tamamen mağduriyeti gidermek amacıyla hazırlanmış olan önergemizin doğru olduğuna 
inanıyoruz. Ama teklifiniz varsa bize iletin, değerlendirmeye açığız” diye konuştuğu öğrenildi. 

4 NOKTADA ELEŞTİRİ 
Toplantıya katılan kadın derneklerinin eleştirilerini 4 nokta üzerinde toplandıkları öğrenildi. 
1- Failin tanımının yeterince anlaşılır ve kamu vicdanını rahatlatacak şekilde yapılması istendi. 
2- Tasarın bu haliyle yasalaşması durumunda cinsel istismar suçunu işleyenlerin güç ve nüfuz kullanıp 

mağdurla evlenme yoluna gitmesi, serbest kalmasının önü açılabilir. 
3- Suça azmettiren veya işleyişine yardım edenler hakkında görülen davaların af kapsamına girecek 

olması. 
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4- Yasanın yürürlük süresinin belirlenmemiş olması, ileriye dönük cinsel istismar suçlarına imkân 
tanıyabilecektir. Tecavüz suçlarında kapsam genişleyebilir. 

Yapılan tartışmalardan sonra toplantıya katılan STK’ların, tekliflerini hazırlayarak pazartesi günü Adalet 
Bakanlığı’na iletmeleri karara alındı. 

BAŞBAKAN’LA TOPLANTI 
Öte yandan Başbakan Binali Yıldırım’ın cinsel istismarla ilgili düzenleme hakkında bugün AK Parti’nin 

kadın milletvekilleriyle yapacağı toplantıya Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da katılacak. Cinsel istismar faillerinin mağdurla evlilik şartıyla bir 
defalığına kurtarılması düzenlemesi başta kadın dernekleri olmak üzere kamuoyunun geniş bir kesimi 
tarafından tepkiyle karşılaşınca hükümet harekete geçti. Başbakan Binali Yıldırım, muhalefet partileriyle 
görüşülerek uzlaşma aranmasını istedi. Başbakan, cuma günü partisinin hukukçularıyla bir araya gelerek, 
yeni bir formül üzerinde çalıştı. “16 Kasım 2016’ya kadar resmi olarak evli olanlarda CMK’daki koşullara 
bakılmaksızın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, hüküm verilmişse cezanın infazının 
ertelenmesine karar verilecek” şeklinde bir düzenleme yapılmasının üzerinde duruldu. Fakat küçük yaşta 
evli olan ancak henüz resmi nikâh yaptıracak yaşa gelmeyen mağdurların durumu gündeme geldi. 

AK Parti, cinsel istismar suçuyla ilgili yasal düzenlemede teklifi geri çekmeyi ya da öneriler 
doğrultusunda değiştirmeyi tartışıyor. Başbakan Binali Yıldırım’ın başkanlığında yapılacak olan toplantıda 
bu konudaki düzenleme netleştirilecek. 

Kadınlara teklif: Daha iyisini gönderin 
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, önceki gün İstanbul’da bir araya geldiği kadın derneklerinin yöneticilerine 

“Daha iyi bir öneriniz varsa kendi aranızda da çalışıp bize getirin değerlendirelim” dedi. Alınan bilgiye 
göre Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın da bulunduğu toplantıda Bozdağ, 
düzenlemeye ilişkin itirazlarını dile getiren kadın derneklerinin yöneticilerine, söz konusu önergeyle erken 
yaşta evlenenlerin mağduriyetlerini gidermeyi amaçladıklarını söyledi. Adalet Bakanı Bozdağ, “Biz 
önergemizin doğru olduğunu düşünüyoruz. Şu anda bu problemin çözümü için bundan daha iyi bir formül 
görünmüyor. Daha iyi bir öneriniz varsa kendi aranızda da çalışıp bize getirin, değerlendirelim” dedi. 

Kadın örgütlerinden bakanlara ‘önerge’ çağrısı: Geri çekilsin 
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, tepki çeken 

cinsel istimar düzenlemesi konusunda kadın derneklerinin yöneticileriyle önceki gün bir araya geldi. 
KADEM’in Başkan Yardımcısı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın 
da katıldığı toplantıda kadın örgütleri yöneticileri önergenin geri çekilmesini ya da ertelenmesini istedi. 
Hürriyet’e konuşan temsilciler özetle şunları söyledi: 

ÇEKİNCELERİMİZİ GÖNDERECEĞİZ 
Nilüfer Bulut (Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) Başkanı): Sayın Bakanımın çok inanmış olduğunu 

gördüm ama baskılarımızla üzerinden tekrar çalışma yapılabileceğini, yaş sınırlaması konulabileceğini, 
Başbakan’la da görüşüp çekme şansı varsa çekilebileceği, yok değilse de bizim istediğimiz şekilde bazı 
değişiklikler yapılabileceğini söylediler. Pazartesi bizler kendi çekincelerimizi içeren raporları 
göndereceğiz. Onların da gözden geçirilerek bir değişiklik yapılacağına inanıyorum. Kabul edilebilir bir 
şey değil bu. Mağduriyet olabilir, kız 15 yaşında hadi en fazla arada 5 yaş fark olsun, aşık oldu, çocukları 
oldu ve cinsel istismardan hapiste. Sorduk, ‘Bunlar en az 100 kişi’ dediler. 3500 kişiden kalanına 
baktığınızda 13 yaşındaki kız, 50 - 60 yaşında erkekler... 

SALI GÖRÜŞMEYİN ÖTELEYİN 
Sanem Oktar (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Başkanı):Mağduriyeti anlıyoruz ama 

yasada düzeltilmesi gereken çok yer var. Yaş problemi var, emsal teşkil etmesi var, tanımlar belli değil, 60 
yaşındaki adamla 15 yaşındaki kız evlendiğinde ne olacak? İlk önerimiz ‘geri çekin’ oldu. Münferit olayları 
çözmek için komisyon kurulsun dedik. Biz de çalışıp pazartesi görüş ve önerilerimizi ileteceğiz. Ancak 
bence bu işi daha da zorlaştıracak. 7-8 STK’dan öneri gelecek, nasıl entegre edecekler bilmiyorum, ben 
hâlâ geri çekilmesinden yanayım. En azından salı günü görüşülmesin, ötelensin. Adalet Bakanlığı aylarca 
çalışmış bu çıkmış, bize zaman lazım ki üzerinde çalışalım ve iyi bir şey çıkaralım. Bir niyet var ama 
niyetle yasa birbirini tutmuyor. 

RIZA YAŞINA DA DİKKAT EDİN 
Sunay Karamık (Kadın Adayları Destekleme Derneği (KADER) Başkanı):Önergenin revize edilmesi 

değil tamamen geri çekilmesini talep ediyoruz. Burada önergeden daha da önemli bir konu var; bu tasarıyla 
AYM’nin yaş ve ceza kademelendirme talebini bahane ederek, rıza yaşının 12 yaşa kadar indirilmesi söz 
konusu ve salı günü oylanacak torba yasada geçerek kanunlaşma riski çok yüksek. Bu yüzden, rıza yaşı 
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meselesinin altını bir kez daha çizmek istiyoruz. 1. maddedeki 12 yaş düzenlemesi görülmekte olan 
davalardaki sanıkları kurtaracak ve bundan sonra 12 yaş üstü kız çocuklarının üzerinde her türlü cinsel 
ilişki uygulanabilir ve evlendirilebilir hale gelmesine neden olacak. Bu önergeyle çocuk yaştaki evlilikler 
teşvik ediliyor. 

TECAVÜZ MEŞRULAŞIR 
Vildan Yirmibeşoğlu (Avukat): Önerge, hem kadın ve çocuk haklarına hem de Türkiye’nin uluslararası 

yükümlülüklerine aykırı. Önergenin kabul edilmesi kadın hakları mücadelesinin sonucunda 2004’te 
değiştirilen TCK’nın ‘mağdurun tecavüzcü ile evlendirilmesi durumunda failin affedilmesi’ne ilişkin 
hükmünün açıkça geri getirilmesidir. Tartışılmamış, hukuki dayanaktan yoksun bir önergeyle adeta cinsel 
istismar faillerine af getirilmesi vahim bir durumdur. Yıllardır çocuk gelinler, töre ve namus cinayetleri, 
cinsel taciz ve istismarın yaygınlığı ve ‘cezasızlık’la mücadele ediyoruz. Bu tarz önergeler sunmak ve kabul 
etmek, kanayan yaraya tuz basmaktır. Asla kabulü mümkün değildir ve derhal geri çekilmesi gerekir. 
Önerge açıkça tecavüzü meşrulaştırıyor. 

ARTIK DÖNEM DEĞİŞTİ 
MECLİS gündemine gece yarısı getirilen ve kabul edilen önergeyle ilgili olarak ilahiyat profesörü Beyza 

Bilgin özetle şunları söyledi: “Şeriatla yönetildiğimiz dönemde buluğ çağına gelen kızlar evlendirilirmiş. 
İslamiyet’in yorumu bu. Her dönem kendi yorumunu yapmalı. Bugün artık kızlar okuyor, iş sahibi 
oluyorlar. Buluğ çağında evlendirmek kesinlikle yanlış artık reşit olduktan sonra kendi kararlarıyla 
evlenmeliler. Yeni düzenlemelerle geriye gitmemize neden olmamalıyız. Artık dönem değişti. Son 
dönemde artan çocuk istismarlarının nedenini de kesinlikle araştırmalıyız. Ahlaksızlığımızın neden 
arttığını bilmeli, gerekli önlemleri almalıyız.” 

ZORLA EVLİLİĞİ TETİKLER 
Ayşe Böhürler Yeni Şafak gazetesinde19 Kasım Cumartesi günü yayımlanan ‘12 Yılın Ardından’ başlıklı 

köşe yazısında önergeyle ilgili şunları söylüyor: “(...) Yasal normlar toplumların isteğine uygun olarak 
onların yanlışlarına göz yummaz, toplumsal gelişmeye destek olur, olumsuzlukları törpüler. Bu af, erken 
evlilikleri, zorla evlendirilme süreçlerini tetikler. Pakistan gibi ülkelerde bile bu konuda Türkiye örnek 
alınarak yasal değişiklikler yapılmışken, birçok İslam ülkesine Türkiye bu konularda örnek olmuşken bu 
düzenlemenin hem siyaseten hem toplumsal olarak izahı, sosyolojik gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Bu 
nedenle 3000 genci kurtarma amacı tek başına bu düzenleme için yeterli bir gerekçe değildir.” 

BU DA ÇÖZMEZ 
BAŞBAKAN Binali Yıldırım’ın hukukçu milletvekilleriyle yaptığı toplantıda ortaya atılan “16 Kasım 

2016’ya kadar resmi olarak evli olanların cinsel istismar dava ve cezalarının ertelenmesi” şeklindeki formül 
de tartışma yarattı. Hukukçular, bu dar kapsamlı yasal düzenleme formülünün kalıcı çözüm yaratmayacağı 
ve maddenin Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşınarak genişletileceği uyarısı yaptı. Yeni Türk Ceza 
Kanunu (TCK) ile Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) mimarlarından olan İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Adem Sözüer özetle şunları söyledi: “Bu şekilde düzenleme yapılırsa ancak 
2-3 kişi yararlanır. İlk halinde, 3 bin aileyi kapsayacağı belirtilmişti. Başbakan’a önerilen düzenleme 
çıkarılırsa bu sınırlama (16 Kasım 2016’ya kadar resmi olarak evli olanlarda CMK’daki koşullara 
bakılmaksızın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, hüküm verilmişse cezanın infazının 
ertelenmesine karar verilecek) Anayasa Mahkemesi’ne gidecektir. Bu sorun kalıcı şekilde çözülmek 
isteniyorsa; evlilik şartına bağlamamak gerekir. Böyle bir evlilik şartına bağlamak düzenlemenin her halde 
AYM’nin önüne gitmesi anlamına gelir. Bu yol açılmış olur. Evlenme şartı getirilmesin. Şu aşamada 
yapılacak en doğru şey geçici maddeyi çıkarmak ve konuyu tartışmaya açmaktır. Böyle bir konuda acele 
etmemek gerekir.” 

İMZACILARA ‘TEŞEKKÜR’ 
Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı (İstanbul Tıp Fak. Adli Tıp Anabilim Dalı Öğr. Üyesi, Türkiye İnsan 

Hakları Vakfı Başkanı): Cinsel istismara uğrayan çocukları 30 yıldır en çok muayene eden hekim olarak 
çok ciddi kaygılar taşıyorum. Verilen önerge, çocuklarımızla ilgili tehditlerin daha görünür hale gelmesini 
sağladı. Bu nedenle önergeyi verenlere teşekkür borçluyuz. Cinsel istismarlarda gebeliklerde, hem çocuğun 
gelişiminde durmaya varan süreçler işliyor hem de çocuğun anatomik yapısının gebeliğe uygun olmaması 
nedeniyle yaşam hakkının tehdidi söz konusu. Çocuklara eğitimle bir gelecek sunmak yerine ne yazık ki 
cinsel istismarcıları kurtarmaya yönelik düzenlemeler planlıyoruz. 
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          İSTANBUL CUMHURİYET SAVCILIĞI'NA           

 Gönderilmek Üzere  
             CUMHURİYET SAVCILIĞI'NA 

SUC DUYURÇSUNDA 
BULUNAN  
ŞÜPHELİ    :1) ABDURRAHMAN DİLİPAK 

2) İSMAİL UĞUR (Akit Gazetesi Genel Y  
 3)FARUK ERZEN (Akit Gazetesi Haber Müdürü) 
 4)SORUŞTURMA SIRASINDA TESPİT EDİLECEK 
FAİLLER 

SUC   KANUNLARA UYMAMAYA TAHRİK SUÇU (TCK 217),  
HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK (TCK 216) , SUÇ 
İŞLEMEYE TAHRİK SUÇU (TCK 214) HAKARET, 
SORUŞTURMA SIRASINDA TESPİT EDİLECEK SUÇLAR 

SUC TARİHİ   : 27/07/2020 
 
AÇIKLAMALAR    A. OLAY 
 
Ülkemizde son yıllarda kadın cinayetleri, kadına, çocuğa ve hayvana yönelik şiddet olayları her 

geçen gün artmaktadır. Muğla'da Pınar Gültekin isimli genç bir kadının vahşice katledilmesinin 
ardından tepkiler çığ gibi büyümektedir. Sırf o günden bugüne öldürülen kadın sayısını ele alsak bile 
rakamlar tüyler ürperticidir. Pınar Gültekin'in katledildiği gün öldürülen kadın sayısı 108 iken bugün 
170 civarında ve şu anda belki bir yerlerde başka kadınlar da öldürülüyor, çocuklar, hayvanlar tecavüze 
uğruyor. 

İşte böylesine hassas bir süreçte Abdurrahman Dilipak, 27.07.2020 tarihli ve AKP'nin papatyaları 
başlıklı Yeni Akit gazetesinde ve intemet sitesinde yer alan yazısında: 

AK Parti içindeki AKP'liler, FETÖ 'nün zihniyet ikizi gibi davranıyorlar. Hem uluslararası fonlarla 
destekleniyorlar hem de kamu fonlarını kullanıyorlar. Malum "Yeşil Sermaye 9 ' de bunlara sponsor 
olabiliyor. Koç kadar, Sabancı kadar, Eczacıbaşı kadar bizim 

"Yeşil sermaye ” davasına sadakat gösterip, bu fahişelere ve onların türevlerine karşı 
seslerini yükseltebilecekler mi? Konfeksiyoncu, gıda zinciri, finans kuruluşu, ses ver Türkiye! Ne 

bekliyorsunuz! 
CEDAW darbeciler tarafından imzalandı, REFAHYOL döneminde olamazdı, çünkü tek başına 

iktidar değildik. Ve AK Parti. Büyük hayaller ve umutlarla çıkıldı yola. Bugün gelinen noktada neleri 
konuşuyoruz. Bakın, değil Ayasofya'yı açmak, Kıbrıs 'ın tamamını da alsanız, Ege adalarını da alsanız, 
bu fitneyi durdurmadığınız takdirde büyüyen öfke ufkunuzu karartacaktır, Aile kaybedildikten sonra 
onun yerine koyabileceğiniz bir şey yok. Bakın Mescid-i Aksa 'yı açsanız da bir şey değişmez. Açık 
iyi edersiniz de, helak kapılarını çaldığında Lut kavminin başında bir peygamber vardı ve mabed açıktı. 
Bugünkü başınıızın belası aile ve aileyi tehdit eden fahşa! Bu sözleşmeler de bununla ilgili. " şeklinde 
ifâdeler kullanmıştır. 

 
HUKUKİ DURUM: 
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Abdurrahman Dilipak bu sözleri ile açıkça, kamuoyunda İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen ve 
kadına, çocuğa, erkeğe şiddeti önlemede tam çözüm olamasa da önemli bir yere sahip olan ve 
Türkiye'nin çekince konulmaksızın ilk imzacısı olduğu Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin 
Önlenmesi ve Bunlarla Müca(lele Hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi'ne sahip çıkan bütün 
kadınlara "fahişe" diyerek hakaret etmiştir. 

Devamında ise kısa adı CEDAW olan Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Yok Edilmesi 
Sözleşmesini "fahşa” olarak nitelemiş vc aileyi tehdit ettiği iddasında bulunarak baş belası ilan 
etmiştir. 

I-) TC Anayasası'nın 90. Maddesi uyarınca usulüne uygun olarak yürürlüğe giren temel hak ve 
özgürlüklere ilişkin uluslararası anlaşmalar kanunlardan üstündür. Usulüne uygun olarak yürürlüğe 
giren ve temel hak ve özgürlüklere yönelik düzenlemeler içeren "Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi 
Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi”nin kanun hükmünde 
olduğu ve kanunlarla çelişmesi halinde sözleşmelere üstünlük tanınacağı Anayasal düzenleme gereği 
açıktır. 

2-) Şüpheli kanun hükmündeki sözleşme maddelerinin Aileleri tehdit ettiğini ifade ederek toplumu 
kanuna uymamaya sevk etmeye çalışmaktadır. Anılan ifadelerin Kanunlara Uymamaya Tahrik, Halkı 
Kin Ve Düşmanlığa Tahrik, Suç İşlemeye Tahrik suçunun unsurlarını taşıdığı açıktır. Suç basın 
yoluyla alenen işlenmiştir. 

3-) Diğer şüpheliler Akit Gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni ve haber müdürü olarak suçun 
işlenmesine iştirak etmişlerdir. 

 
HUKUKİ NEDENLER  :TCK 216, 217, 214. maddeleri ve ilgili mevzuat. 
 
HUKUKİ DELİLLER :Yeni Akit gazetesinin, 27.07.2020 tarihli, https:, 

www.ycniakit.coın.tr/ya7.arlar/abdü1Tahman-dilipak/akpnin-papatyalavi-330()8-htınl linklİ yazısı, 
diğer deliller. 

 
SONUÇ VE İSTEM Yukarıda açıkladığımız ve Cumhuriyet savcılığınca re'sen araştırılacak 

sebeplerle, şüphelinin eylemlerine uyan Hakaret, Kanunlara Uymamaya Tahrik Suçu (TCK 217), 
Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik (TCK 216) , suç İşlemeye Tahrik suçu (TCK 214) diğer kanunlarda 
belirtilen suçlarından yargılanıp cezalandırılması amacıyla hakkında gerekli soruşturmanın 
yürütülerek Kamu Davası açılmasını talep ederim. 05/08/2020 

Suç Duyurusunda Bulunan 

İmza: 
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            EK:11 

 
Yalçın Koçak Kimdir?  

22 Mart 1952’de Sakarya’da doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi mezunu. O yıldarda 
MTTB üyesi oldu. DP, AP CKMP’de siyaset yaptıktan sonra sanayi ve Teahhüt işleri ile uğraştı. Balkan 
Üniversitesi Mütevelli Heyet başkanı olan Koçak aynı zamanda Aydın Üniversitesi’nin mütevelli heyeti 
üyesi. ASAM Avrasya Stratejik Araştırmalar Vakfı'nın Yönetim Kurulu üyesi olan Koçak, Kenevir 
Enstitüsü ve Kenevir Kooperatifini'nin yönetim kurulu başkanıdır. Halen Tarım, Kenevir, Yeni 
teknolojiler, Doğu - Akdeniz, Kıbrıs ve Ege sorunu, Ortadoksluk, D8 Ülkeleri ile işbirliği ve Barter gibi 
konular üzerinde çalışıyor. Yalçın Koçak, Araştırma - İnceleme, Araştırma - İnceleme - Kuram, İş, Ekonomi 
& Pazarlama kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır. Başlıca kitapları; Batı Trakya Türk Cumhuriyeti, Big 
Mac, Endüstriyel Kenevir - Sanayicinin Yeni Cevheri, Musul, Tiran - Toynbee'nin Kayıp Kitabı, Kenevir 

Yalçın Koçak'ın otobiyografisi: 22 Mart 1952 Sakarya ili, Adapazarı Merkez Karakalpak Mahallesi 
nüfusuna kayıtlı olarak dünyaya geldim. Annem; Ozanlar Mahallesinden Lâtif Duman kızı Hakime’den 
doğma Rahime 1987 de ANAP’dan Milletvekili oldu. “Özal’ın sırdaşı” olarak bilinen Yalçın Koçak.  

Babam; Mustafa oğlu Fadime’den doğma Mehmet. Ailem şehrin en eski kereste ve nakliye tüccarlarıydı. 
Yeni yol veya şose denilen eski E-5 yani Ankara yolu garajlardan, şehrin içerisinden geçiyordu. Evlerimiz ve 
işyerlerimiz oradaydı. Babamlar dört erkek, üç kız kardeştiler. Rahmetli dedem de çocuk çokluğundan vergi 
olarak yol parası ödemeyenlerdendi. İsmail, Şevki, Mevlüt amcalarım; Hanife, Rabia, Hilmiye halalarımdı. 

İlk okulu Sakarya İlkokulunda bitirdim. Öğretmenim çok ileri görüşlü Arapça ve Türkçe’ye hakim aydın bir 
Atatürk Milliyetçisi Mediha Maner Hanımdı. Bizleri de kendi gibi yetiştirmeye azami özen gösterdi. 

Orta eğitim Adapazarı Ticaret Lisesi orta kısmında okudum ve aldığım eğitimle hâlâ defter ve kebirimi ve de 
mizan ile bilançolarımı kendim bağlarım. Nurettin Bayramoğlu’nu ve hocalarımı da rahmetle anarım. 

Sakarya Lisesini 66-67’de bitirdim. Üniversite tahsili için İstanbul’a geldim. Yıldız Üniversitesi o zaman 
İ.D.M.M.A Akademi idi, İnşaat Mühendisliğine başladım. 74 mezuniyet yılımız oldu. 

Siyasi düşünce dünyamız dedemden gelen demokratlık Babadan gelen AP ve sonra Amcamdan miras CKMP 
doğrultularında gelişti. İstanbul gençliğimizi aldı almasına ama bize çok şey öğretti. O zaman MTTB “Milli 
Türk Talebe Birliği” fahri hizmet yıllarımızdı. Rasim Cinisli ağabeyimizle göz açtık, Kadir Mısıroğlu ile 
yürüdük, Rahmetli üstad Necip Fazıl’la şahlandık, kabımıza sığmaz olduk. Milliyet nedir, ne demektir onlardan 
öğrendik, Altın Nesil olmalıydık ezilmişlikten, adam sendecilikten, bananecilikten ve de bizden adam 
olmazcılıktan kurtulmalı ve de kurtarmalıydık, Boyunduruk kabul etmedik, Hürriyetimizi gemletmedik. 

Hamdık, piştik, M.Zahit Kotku (KS)’yu tanıdık, elinde olduk. Ekonomik hürriyeti olmayanların, fikir 
hürriyetine sahip olamayacakları gerçeğini çabuk öğrenmiştim. Daha okulu bitirmeden başladığım, şantiye 
hayatıyla kısa zamanda işlerimi büyüttüm. Askerlik mi, Evlilik mi? 

Vatan hizmeti beklemez dedik, Yarim bekledi. İzmir Gaziemir Ulaştırma Okulu (Carlos) Yıllarım. Takım 
komutanım takmıştı bu lakabı, zaten MTTB’de lakabım Tek Kişilik Ordu’ydu. Ordu hızıma yetişemeyince 
mimlendik belli. Ankara Kirazlıdere MSB İnşaat-emlak Kontrol mühendisi Yıllarım. Yazık yetimin malına, 
heder olan paralara çok yazık itiraz edersen savunma; saçın uzun, paçan geniş askerlikse askerlik v.s. oysa işimiz 
mühendislik, emirle durmuyor binalar ayakta, demir’le duruyor. Albay Recai Gülener ve ekibi çok bilen, 
yemeyen, yedirmeyen birini ister mi sürdüler AFYON’a. Kıta aylarım başladı. Binbir macera 38 gün geç’le 
gelen tezkere ve 1986 Rütbeleri sökülen Mühendis General Recai Gülener, O gün kara kuvvetleri komutanı 
olarak beni Afyon’a süren; Kenan Evren Cumhurbaşkanıdır, Ben de genç Sakarya milletvekili . Ziyaretine 
gittiğimde “Demek o sürdüğümüz Asteğmen sendin Yalçın, bak Allahın adaletine sürenin Rütbeleri söküldü, 
sürülen taltif oldu” diyecekti. 

Evlendim; Sevdiğimi aldım, Muradıma Erdim. Eşim Saraybosnalı Rumeli Türklerinden. Yazlık köyü 
eşrafından İsmet’in kızı FATMA… Bana üç erkek evlat verdi, üçü de yiğit hem de yolumdan gelen cinsinden 
şükür yarabbi. Tolgay inşaat, Turgay ekonomi, Yasin İşletme mühendisidir. İş ve meslek yaşantımız çok hızlı 
ve başarılı oldu. İş’e iş, Aş’a aş kattık, yüksek vergiler ödedik çok eser bıraktık. 1983’de Rahmetli ÖZAL’a 
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destek olduk. 87 Seçimlerinde Sakarya’nın listesinin iyiliği konularında ziyaretimden çıkarken “Yalçın seni de 
yazdım” dedi, geri dönerken Ağabeyim Dr. Cengiz Aslan beni göğüsledi kapı dışına çıkardı. Yalvar yakar 
“Sakarya’dan kaç milletvekili bekliyorsanız beni alta yazın, işlerim çok ben gelmeyeyim ama gönderen 
olayım” istedim. Hemşehrilerim lütfetti beni o alt sıradan da çıkarttı kader; Ekonomik hürriyetim vardı. 
Müstakil ve müstakim siyaset imtihanım başlıyordu. Ayıpsız günahsız ikbâl ile çekildik devletten. 

Rahmetli ÖZAL’la aynı başkanlık divanında çalıştım. Kahveci Rahmetli ekürimdi. Çok zor işleri başardık 
altından kalktık. Genel Başkanımızı, kimliklerimiz pahasına Cumhurbaşkanlığına çıkardık. Mirasımızı kimler 
yiyor; işte ortada, hem de inkâr edenlerimiz. 

ÖZAL’ın yolu; devamı olduğunu söylemeden Menderes’in yoluydu, baş ucunda dururdu Menderes’in 
kasetlerini dinlerdi akşamları. 93’de Hayrettin Erkmen Rahmetliden açılan Eski Demokrat Parti’yi istemişti 
Merkez’de yeni bir siyasal yapılanma için, ömrü vefa etmemişti. Onun bu son siyasi arzusunu vasiyet kabul 
ettik. 1946 DP’sini aldık, süsledik, yeşerttik 1997’de Mesut’la ters düşüp ANAP’tan ayrılan üniversiteden 
hocamız Korkut ÖZAL’ı beklemediği bir anda genel başkanlığa getirdik. “Olmayacağını, yapamayacağını bile 
bile, çünkü arkadaşlarımda şöhret hastalığı kompleksi vardı.” 

2001 yılında Korkut Hoca yapamadığı işi iade yerine, Cüneyt Zapsu üzerinden Tayyip Bey’e kaydırma 
yoluna tenezzül edince, “yeter…” dedik. Aday olduk, kongreyi aldık, yine borç ödedik, sesledik süsledik, DP’ye 
bu sefer de Melih GÖKÇEK tebelleş oldu. Oysa ki plan; dağarcığında olanların hepsi gelsin meydana üç gün, 
üç gece yapalım bir kongre, hazirunun seçtiğine tabi olalım söz bende aday olmayacağım dememize rağmen 
nefislerinin esiri olan arkadaşlar, malum. Heder ettiler canım programı… Biz “Genel Başkanlık sevdalısı” 
değildik. Memleket Sevdalısı olarak yapmamız gerekenleri zaten hep yapmıştık. Doğru demişti AKİF: “Toplu 
vurdukça yürekler, onu top sindiremez.” Nerede o yürekler… ? 

BÜYÜK BABAM KARAKOLCUYMUŞ… 
Dedem rahmetli Mustafa Koçak bıyıkları terlemeden genç yaşına bakmaksızın takalara doluşup yelken, kürek 

batıya hain besleme palikaryaya İstanbullu koca bir devletin başkentini haremi ismetini işgal eden İngiliz ve 
düveli muazzamaya karşı tek yürek olarak gelen 150 Karadeniz delikanlısından biriydi. Of’tan takaya binen; 
rahmete kavuştu bana futbolu öğreten sevdiren mahallemizin ağabeyi Tevfik Aydın’ın babası Mehmet Aydın 
lakabı Of’lu imam, onları takaya alan perkamlı hafız. Gönüllü milislerin lideri Emice dedikleri İpsiz Recep, 
Karadeniz’den İstanbul’a yol yoktur. Tek yol deniz oda İngiliz gambotlarının kontrolu altında sahilde büyük 
limanlarda İngiliz müfrezeleri mevzilenmiş limanlar ve idaresi ellerinde gaz yok, tuz yok azınlıklar eşkiyalığa 
soyunmuş, asker kaçakları çete olmuş halka zulüm çektirir. İstanbul erk’ini kaybetmiş bir halde iken. Trabzon 
ve Rize Müdafai Hukuk Cemiyeti elde kalan son neferlerini de cepheye sürüyor. 150 Karadeniz uşağı fedai. 
Maaş yok, tayın yok, üstte yok, başta yok. Elde tüfek, birde yüz elli mangal yürek asılırsa küreklere ne edecek 
azgın Karadeniz uysallaşıp yol verecek. Gece kürek gündüz kara. Yalı yalı dalarlar boğazdan içeri. 

İstanbul boğazı Garipçe köyü sığınaktır iyi bir barınaktır. Karadenizi gözleyen fevkalade stratejik bir 
limandır. Mevzilenirler, İşleri İstanbul’dan Karasu Yenimahalle Sakarya nehri ağzından, ve İnebolu 
üzerinden milli kuvvetlere silah ve cephane ikmalidir. 

Beykoz ve Sarıyer’de Karadenizli Reisler zaten bu işe hazırdır. Zincir kurulur, gece herkes uyur onlar çalışır. 
Hainleri çoktur, yardım edenleri de ne garip Rum da vardır yardım eden Ermeni ve Yahudi de işte gönül ve 
gönüllülük, vatanseverlik böyle bir şey. Baskına uğrarlar, İngiliz istihbarat subayı Bener’in işkencesi ne onları 
yıldırır nede yollarından döndürür. Etrafta da temizlik yapılır. Halka zulüm yapan Rum Kör Andon ve çetesi 
yok edilir. İngilizler hesabına çalışan işbirlikçiler tasviye operasyonuna tabi tutulunur. Milli kuvvetlerin ilk 
gemisi Alemdar müsademe ile alınır. Anadolu ya yüzlerce gönüllü ve subay emniyeti sağlanarak geçirilir. 
Kocatepe ye o meşhur İngiliz topu ve bombaları yatiştirilir. Sakarya ve havalisinde Yunanla işbirliği içerisinde 
çeteler halka zulüm vermektedir, baskın verilir etraf ve ahali bu eşkiyalar dan temizlenir. Binbir meşakkat ve 
fedakarlıklarla harp kazanılır, vayan kurtulur, Cumhuriyet kurulur. Adapazarı’na Kaymakamlığa bayrak 
çekilirken dedemin sağ eli kalpağında selam durmaktadır al sancağıma, gözlerinde mutluluk göz yaşlarıyla ama 
sol eli tüfeğin tetiğindedir. Horozu da yukarı. Genç Cumhuriyetin düşmanları vardır, hem de tetik mesafesinde. 
O tetikteki parmak, o kalkık horoz ve o fedakar adamın gözündeki yaşlar ve devlete hiç memur vermeyen, ama 
hiç bir şeyini de esirgemeyen aile olmamız, şehrin bütün karakollarındaki kerestemiz, harcımız, tuğlamız, 
demirimiz. Nereden geliyordu bu karakol muhabbeti, Gençtik bilmiyorduk, anlamadık Rahmetli büyük amcam 
İsmail anlatmıştı ben mühendis olup hayata atıldığımda Karakolculuk Muhabbetimizi. Dede meşrebimizi 

Rahmetli Büyükbabam yetimdi babası Rus harbinde şehit olmuş yitikti. İpsiz Recep Emice Nadire halayla 
evlenince ve çocukları olmayınca Nadire hala yetim Mustafa’yı evlat edinir. Müfrezenin en küçüğü ve 
masumudur, eve girer, çıkar diye bir namahrem hukukudur bu gün anlaşılması zordur. 

Dedem Karakollar yaptı, yaptırttı. Torunları orada hep eziyet çekti. Vatan kurtardılar, Cumhuriyeti 
kurdular. Cumhuriyet kuranlara da diyet ödetti. Ya bu Cumhuriyet dedemin kurduğu Cumhuriyet değil. 
Ya da işgal altında biz farkında değiliz.  


