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T.C. 

UŞAK CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI 

Genel Soruşturma Bürosu 

 

 

Soruşturma No : 2021/2955  

Esas No  : 2021/3615  

İddianame No : 2021/2839  

 

İDDİANAME 

UŞAK ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE 

 

DAVACI         :K.H. 

MÜŞTEKİ         :FUNDA KOCABIYIK, Uşak Valisi 

VEKİLİ         :Av. HAKAN KİTAPÇI, Ankara Barosu 

ŞÜPHELİ         :ABDURRAHMAN DİLİPAK, İSTANBUL 

MÜDAFİİ        :Av. FARUK KELEŞTİMUR, Ankara Barosu 

SUÇ         :Hakaret 

SUÇ TARİHİ VE YERİ :05/04/2020, UŞAK/MERKEZ 

SEVK MADDESİ         :Türk Ceza Kanunu 125/1, 125/3-a, 125/4, 53. maddeleri. 

DELİLLER          :Müşteki beyanı, savunma, paylaşım içeriği, sosyal medya  

        açık kaynak araştırma raporu, nüfus ve adli sicil kayıtları.  

            Soruşturma evrakı incelendi:  

Müşteki vekilinin şikayet dilekçesinin tarafımıza gönderilmesi üzerine olay hakkında 

soruşturma başlatılmıştır.  

Yapılan soruşturma sonucunda; Ümit Karaca isimli şahsın kendisine ait twitter hesabında Uşak 

Valisi Funda Kocabıyık'ın yer aldığı videoyu paylaşarak "elinde 14.000 TL'lik telefon, kuaförünü eve 

çağırıp saçlarını ördürmüş, kocası fetöcü, kendisi lise öğretmenliğinden valiliğe geçiş yapmış, millete 

sosyal mesafeyi koruyun diyor, talimat veriyor" şeklinde yorum yaptığı, şüphelinin 05/04/2021 

tarihinde bu paylaşımı alıntı yaparak kendisine ait abdurrahman dilipak isimli twitter hesabında 

paylaştığı, paylaşıma "Vali var, vali var. Yazıcıoğlu gibileri yaşarken yeterince sahiplenebildik mi. 

Peki öyle kaç isim sayabilirsiniz" şeklinde yorum yaptığı anlaşılmıştır.  

Şüphelinin ikrarı ve paylaşım içeriği bir arada değerlendirildiğinde, şüphelinin eyleminin sabit 

olduğu kanaatine varılmıştır.  

Şüphelinin yukarıda anlatılan eyleminde, her ne kadar şüphelinin paylaşıma yaptığı yorumda 

kullandığı ifadeler eleştiri mahiyetinde ise de, alıntı yaptığı paylaşımda yer alan "kocası fetöcü" 

ifadesinin video içeriği ile alakasının bulunmadığı, söz konusu ifadenin rencide edici nitelikte 

olduğunu bilmesine rağmen şüphelinin bu ifadeyi hesabında paylaştığı, bu ifadenin Türkiye 

Cumhuriyeti Anayasası ile koruma altına alınan düşünceyi açıklama-yayma hürriyeti ve eleştiri 

sınırlarını aştığı, şeref ve itibarı ihlal edici nitelikte olduğu, bu ifadenin düşünce özgürlüğü bağlamında 

hukuki koruma görmesinin mümkün olmadığı ve şüphelinin eyleminin kamu görevlisi olan müştekiye 

karşı görevinden ötürü alenen hakaret suçunu oluşturduğu kanaatine varılmıştır. Buna göre;  

Şüphelinin yukarıda anlatılan eylemi doğrultusunda yargılamasının yapılarak belirtilen sevk 

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi kamu adına iddia ve talep olunur.09/09/2021  

 

          CİHANGİR ESEN 120611  

                     Cumhuriyet Savcısı  

                      e-imzalıdır  

    *İş bu belge 5070 sayılı yasa gereğince elektronik imza ile imzalanmıştır                                                                         .  
UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden aaaxART - 4XJg5VW - 0X1UyQr - zI9W1k= ile erişebilirsiniz.  
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Uşak Cumhuriyet Başsavcılığına İletilmek üzere 

Üsküdar Emniyet Müdürlüğü 

Çengelköy Emniyet Amirliği 

Çengelköy / Üsküdar / İstanbul 

 

            11.08.2021 

 

 

 Dosya No:  Uşak Genel Soruşturma Bürosu 

    2021 / 2955 

 

İfade Veren  :Abdurrahman Dilipak /  

Avukatı  :Av. Faruk KELEŞTİMUR 

Müşteki  :Funda Kocabıyık 

     Uşak Valisi 

 Avukatı  :Av. Hakan KİTAPÇI 

Konu :Müşteki Funda Kocabıyık’ın şikâyetine istinaden yazılı ifade beyanının 

takdimidir. 

 

 

AÇIKLAMALAR: 

 

A-GİRİŞ: 

1-Ben yaklaşık 50 yıldır ülkemizde gazetecilik/yazarlık yapmaktayım. Şikayete konu olay 

toplumsal ilgi boyutu olan bir konudadır. Bir gazeteci / yazar olarak, sosyal mediada da kamuoyunu 

ilgilendiren konularda zaman zaman mesajlar yayınlıyorum. 

2-Genelde ifade özgürlüğü, özelde de basın özgürlüğü veya gazetecilik ve bu görevlerin ifası 

nedeniyle açılan tazminat davalarıyla ilgili olarak; Basında İfade Özgürlüğü’nün çerçevesi şu 

şekilde belirmiştir: 

A-Devletçe yargı yetkisini kabul ettiğimiz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 

B-Kararları yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri 

bağlayan Anayasa Mahkemesi,  

C-Adli ve idari yargının en üst karar mercii Yargıtay ve Danıștay'ın İstikrarlı bir şekilde 

devam eden kararlarındaki kabulleri şu şekildedir: Bir haberin (yayının) hukuka aykırı 

sayılabilmesi için, 

Ca-Haberin güncel olmaması, 

Cb-Haberin gerçek olmaması,  
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Cc-Haberin verilmesinde kamu yararının (toplumsal ilgi varlığının) olmaması, kaldı ki 

örnek olayda, Vali hanımın davranışı ile ilgili Google’de hala 4460 belge/bilgi 

bilinmektedir. Ve konu sosyal media mecralarında günlerce konuşulmuştur. (Google 

arama motoru kaybı için bakınız: EK:1) 

Cd-Haberin anlatımı (şekli) ile özü (esası) arasında düşünsel bağın olmaması, 

Ce-Suçun MADDİ UNSURLARI yanında, özel bir kast ile işlenmesi gerekir ki, bu da 

suçun MANEVİ UNSURU’nu oluşturur. SUÇ İDDİASININ, diğer unsurlarla 

birlikte MADDİ ve MANEVİ UNSURU yoktur. 

3-Basın özgürlüğü, demokratik toplumun ana temellerinden birini ve yine toplumun gelişmesi ve her 

bireyin kendini geliştirmesi için esaslı şartlarından birini oluşturur. Sadece lehte olan veya muhalif 

sayılmayan veya ilgilenmeye değmez görülen haber veya fikirler için değil, aynı zamanda muhalif 

olan, çarpıcı gelen veya rahatsız eden haberler veya fikirler için de uygulanır. Bu durum, 

çoğulculuğun, hoşgörünün ve açık fikirliliğin gerekleridir. Bunlar olmaksızın demokratik toplum 

olamaz. Gazetecilerin genişletilmiş, politikacıların ve kamu görevlilerinin artırılmış tahammül 

yükümlülükleri vardır. Konu kamu yararı ve kamu yakınmaları ile ilgili olduğunda bu sınır çok 

çok daha fazladır.  Güvence altına alınan bu hak bazı istisnalara tabi ise de bu istisnaların dar 

yorumlanması ve bu hakkın sınırlandırılmasının ikna edici olması gerekir. 

4-Belirtilen kararlardaki hukuki nitelendirmeye göre basına sağlanan güvencenin amacı şudur: 

Toplumun sağlıklı, mutlu ve güvenlik içinde yaşayabilmesini gerçekleştirmektir. Bu durum, halkın 

dünyada ve özellikle içinde yaşadığı toplumda meydana gelen ve toplumu ilgilendiren konularda bilgi 

sahibi olması ile olanaklıdır. Basın; olayları izleme, araştırma, değerlendirme, yayma ve böylece 

kişileri bilgilendirme, öğretme, aydınlatma ve yönlendirmede yetkili ve aynı zamanda sorumludur. 

Basının bu nedenle ayrı bir konumu bulunmaktadır. Bunun içindir ki bu tür davaların çözüme 

kavuşturulmasında ayrı ölçütlerin koşul olarak aranması, genel durumlardaki hukuka aykırılık 

teşkil eden eylemlerin değerlendirilmesinden farklı bir yöntemin izlenmesi gerekmektedir. Basın 

dışı bir olaydaki davranış biçiminin hukuka aykırılık oluşturduğunun kabul edildiği 

durumlarda, basın yoluyla yapılan bir yayındaki olay hukuka aykırılık oluşturmayabilir.  

5-Bu veriler ışığında, basın özgürlüğü, ifade özgürlüğünün en önemli unsurlarından birisidir. 

Basına tanınması gereken güvencelerin özel bir öneme sahip bulunduğu vurgulanmıştır. Basın ve diğer 

medya organlarının ifade özgürlüğü, kamuoyuna yöneticilerin görüş ve davranışlarını tanıtmak ve 

yargılamak için en iyi araçlardan birisini sunmaktadır. Basına siyasal arenada ve kamunun ilgilendiği 

diğer alanlarda tartışma konusu olan bilgi ve görüşleri iletme görevi düşer. Basının bu görevi, kamu 

oyunun da bilgi ve görüşleri alma hakkı ile tanımlanır. O halde basın özgürlüğü, bir yönüyle 

halkı ilgilendiren haber ve görüşleri iletme özgürlüğüdür; diğer yönüyle de halkın bu bilgi ve 

görüşleri alma hakkıdır.  

5.1-Bu çerçevede, özellikle ve öncelikle, şu kararların dikkate alınmasını arz ve talep ederim: 

*Yargıtay CGK. 17.05.2011.2011/7-85E, 2011/94K; Yargıtay 19. C.D.17/12/2018. 

2016/14815E, :2018/13343K; 18. CD.  29.02.2016. 2015/9905E,  2016/3674K. 

  **Yargıtay 2.CD. 15/10/2012. 2012/3490 E, 2012/43666 K 

***Yargıtay 5.CD. 12/04/2017. 2017/1402 E, 2017/1360 K; 5.CD. 09/03/2020. 

2020/541 E, 2020/9971 K; 19.CD.10/12/2018. 2018/6415 E, 2018/13083 K;  

****AYM.B.No: 2013/409, 25/6/2014, §.75; B.No: 2013/1461, 12/11/2014; B.No: 

2013/409, 25/6/2014, §.74. 

*****CGK.13/02/2007. 2007/2-28E, 2007/34K; HGK. 24.06.2015. 2013/4-2436E, 

2015/1731K; 19. CD. 03/05/2018, 2017/6373E, 2018/5569K;  

******-Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Lehideux ve Isorni/Fransa, 23.9.1998; 

Handyside/Birleşik Krallık, B.No: 5493/72, 7/12/1976, 

§.49;BladetTromsøAndStensaas V. Norveç, B.No: 21980/93, 59; AxelSpringer AG / 

Almaya, [BD], B.No: 39954/08, 7/2/2012);  Dichand ve Diğerleri/Avusturya,B.No: 

29271/95, 26.02.2002; Morice/Fransa, B.No: 29369/10, 23.04.2015; Observer ve 

Guardian/Birleşik Krallık, A Serisi no: 216, B. No:13585/88, 26.11.1991; 

ÉdıtıonsPlon V. Fransa, B.No: 58148/00, 44; CentroEuropa 7 S.R.L. AndDıStefano 
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V. İtalya, B.No: 38433/09; Sorguç/Türkiye, B.No:17089/03, 23.06.2009;  Ürper ve 

Diğerleri/Türkiye, B.No: 14526/07, 14747/07, 15022/07, 15737/07, 36137/07, 

47245/07, 50371/07, 50372/07 ve 54637/07, 20 Ekim 2009. kararları 

6- Şikâyete konu sosyal media paylaşımımın bu dört unsur çerçevesinde ele alınması gerekir. 

Konuya yönelik toplumsal ilginin varlığı tartışmasızdır. Bu yayın yapılırken bir bütün olarak şekil 

ile öz arasında düşünsel bağ kurulmuştur.  

7-SUÇLAMA Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret, İÇİŞLERİ BAKANININ bu 

konuda beyanı vardır. 

7.1-Esasen şikâyet konusu olan olayla ilgili müşteki daha sonra yaptığı açıklama ile 

KENDİSİ ÖZÜR DİLEMİŞTİR (Bakınız: EK:2) 

ÖZET:“Yurttaşlara karşı sergilediği davranışla gündeme gelen Uşak Valisi Funda Kocabıyık, 

"Dün yaşanan hadiseyle ilgili yanlış anlaşılmış olmak beni üzer, böyle bir yanlış algı var ise 

kusurumuz affola" dedi.” 

ÖZÜR DİLEDİ Uşak Valisi Funda Kocabıyık, görüntülerin sosyal medyada tepki çekmesi 

üzerine yayınladığı açıklamasında, "Vatandaşlarımızı kıracak her türlü davranıştan edep 

ederim. Böyle bir yanlış algı var ise, kusurumuz affola" dedi. (MEMURLAR NET) 

7.2-İçişleri Bakanı da daha sonra konuyla ilgili yaptığı açıklamada"Hepimizin hatası 

olabilir. Biraz tolere edici bakmalıyız” (Bakınız: EK:2) 

ÖZET:Bakan Soylu, Uşak Valisi'nin tavrına ilişkin konuştu  

01 Nisan 2020 22:54 / MEMURLAR NET / CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu programa 

katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşları sert bir 

üslupla uyaran Uşak Valisi Funda Kocabıyık ile ilgili açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanı 

Süleyman Soylu, sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşları sert bir üslupla uyaran Uşak 

Valisi Funda Kocabıyık ile ilgili konuştu. Ana caddelerin seyrekleştirilmesi talimatını 

kendisinin verdiğini belirten Soylu, "Hepimizin hatası olabilir. Biraz tolere edici 

bakmalıyız" dedi. Ayrıca bakınız basında yer alan konuyla ilgili haberler: EK:3 

8-Gazetecilerin, toplumsal aktör, STK temsilcisi ve sözcülerinin genişletilmiş eleştiri hakkı ve 

kamu görevlilerinin artırılmış tahammül yükümlülüğü vardır.  

Sosyal media’da paylaşımlar 3 şekilde yapılmaktadır: 

 8.1-Bir kişinin kendi adına yaptığı paylaşımlar 

 8.2-Başkasının paylaşımını RT etmesi 

8.3-Başkasının paylaşımını kabul ya da red etmesi ya da o konuda kendi görüşünü 

paylaşması şikayete konu olan olay 3. Kategoride değerlendirilmesi gereken bir konudur. 

Dolayısı ile “Kategorideki rolü” üzerinden sözün değerlendirilmesi gerekir. Bu rol de 4 

şekilde tanımlanabilir 

  8.3.1-Mesaja bütün olarak destek, teşdit ve çeşitlendirme, doğrulama şeklinde 

  8.3.2-Mesajı tümü ile red ve kınama şeklinde 

  8.3.3-Mesaja kısmı destek ve kısmi düzeltme şeklinde 

8.3.4-Mesaj ile konu ya da uslub ve yaklaşım üzerinden farklı bir konuya açık ya 

da ironik gönderme ya da bu vesile ile etik bir hatırlatma şeklinde olabilir. 

Burada şikayet konusu yaklaşım 4. Kategoride bir yaklaşımdır. Burada gerçek bir 

olay üzerinden, güncel, kamu yararı gözetilerek, bir başka mesaj örnek olarak 

alınmaya çalışılarak, TEŞBİHTE HATA OLMAZ düşüncesi ile oradaki iddiaların 

ayrıntısına girilmeden verilmeye çalışılmıştır. 

Örnek olarak,  mesela daha önce Ankara’da uzun yıllar avukatlık yapan Hacı Ali 

Özhan (Halen noter) Twitter hesabındaki şu, ekrana sabitlenmiş  “uyarı notu” bu 

açıdan, kasıt unsuru ile birlikte ayrıca değerlendirilmeye değer bir bakış açısıdır:  

                    

https://twitter.com/haciali1959/header_photo
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  Bakınız: Twitter: @haciali1959 

9-Benim yazdığım mesaj şundan ibarettir: 

9.1-Abdurrahman Dilipak @aDilipak 3 Nis 

“Vali var, vali var. Yazıcıoğlu gibileri yaşarken yeterince sahiplenebildik mi. Peki öyle kaç 

isim sayabilirsiniz.” 

Üzerinde, benim yukarıdaki ifadelerimin yer aldığı RT ettiğim mesaj ise şöyledir: 

9.2-Ümit Karaca @UmitKaraca 1 Nis 

Elinde 14 bin liralık telefon, kuaförünü eve çağırıp saçlarını ördürmüş, kocası fetöcü, kendisi 

lise öğretmenliğinden valiliğe geçiş yapmış millete sosyal mesafeyi koruyun diye talimat 

veriyor. 

 (Mesajın ekran görüntüsü için, bakınız EK:4) 

10-Burada ilginç olan dikkat çekici birkaç nokta ise 

10.1-İlk mesaj 1 Nisan’da atılmış, ben 3 Nisanda Mesaj ekleyerek RT etmişim, suç 

duyurusunun tarihi ise 17.08.2020 olarak yazılmış. 

10.2-Benim Twitim’den sonra Müşteki vali, beni aradı, yanlış anlaşıldığını söyledi ve 

kendisinin de K. Maraşlı olduğunu, hemşehri olduğumuzdan bahsetti, daha sonra birkaç kez 

Whatsapp’tan CoVID ile mücadele konusunda, dezenfektan yerine 9 Eylül Üniversitesi’ndeki 

nano gümüş’ün kullanılabileceği ve başka Üni.lerde bu konuda yapılan çalışmalardan 

bahsettim ve bu konuda bazı akademisyenlerin erişim numaralarını verdim. Söz konusu 

WhatsApp haberleşmeleri 5-6 Nisan 2020 tarihlerinde gerçekleşmiş. Şikayetten haberim 

olunca, kendisine tekrar 2 Ağustos 2021’de WhatsApp dan mesaj attım. Gördü, ama geri dönüş 

yapmadı.  

10.3--Benim mesajımın gayesi çok açık ve net: Mevcutlardan şikayet ediyorsunuz ama, 

bunları eleştirdiğiniz kadar, güzel örnekleri, halkla kaynaşan, onlarla içiçe, onların 

dertleri ile dertlenen Yazıcıoğlu gibileri yeteri kadar sahiplenebildik mi? 

(Recep Yazıcıoğlu (2 Haziran 1948; Köprübaşı, Trabzon - 8 Eylül 2003; Altındağ, Ankara); 

Tokat, Aydın, Erzincan ve Denizli eski valisi.) Recep Yazıcıoğlu Biyografisi için (Bakınız: 

EK:5) (Yazıcıoğlu hak. Muhalif bir gazete ve ekşi sözlükte yazılanlar.EK.6) 

10.4-Sözkonusu mesajımın arkasında yatan gerçek şu: Yazıcıoğlu hukukum olan bir devlet 

adamıdır. Hafızama kazanan onun hakkında hazırlanan birkaç dakikalık karşılaştırılmalı bir 

videoyu EK’de sunuyorum (Bakınız: EK:4).  

Burada ilk bölümde bir vali, Öğretmenler gününde, vali konuşurken, ayağını uzatıp oturan bir 

öğretmeni azarlıyor. Arkasından ise Recep Yazıcıoğlu, eli cebinde kendisi ile konuşan bir 

vatandaşı, devlet bürokrasisinin anlamadığından dert yanan kısa bir videosu var.  

İşte biz onun için sevdik Yazıcıoğlu’nu ve onun için halkı azarlayan vali tipolojisine karşı 

toplumda bir tepki var. Ben de bu olaya dikkat çekip, yanlış örnekleri geçip, doğruları 

savunmamız gerektiğini ve doğrular yaşarken onları sahiplenmede toplumun zafiyet 

göstermesinden şikayet ediyorum. 

10.4.1-Şikayete konu örnek olayda ise sert ifadelerle vatandaşı uyarıyor. Zaten 

sonunda kendisi de özür diliyor, İçişleri Bakanı da yanlışı strese bağlıyor ve olayın 

büyütülmemesi gerektiğini söylüyor.  

10.4.2-Vali hanım bu uyarılarını yaparken kendisi maske takmadığı gibi, 

yanındaki görevlinin de maskesi yok. Ve basını da yanına almış, kontrole çıkmış. 

(Kendisinin ve yanındaki bir diğer kamu görevlisinin başkasına talimat verirken 

maske takmadıklarının, yurttaşların nasıl bir sert ifade ve uslubla uyarıldığının 

da görüldüğü Video için (Bakınız: EK:8)  

Aslında EK:8‘deki “2 ayrı videodaki 3 vali profili”ni yansıtan  video ile birlikte 

izlenmesi o ifadeleri yazarkenki duygu, düşünce, kast ve niyetimin daha iyi 

anlaşılması için gereklidir. 

10.4.3-Benim mesajımın ardından, sosyal mediadaki tepkiler de mesajın nasıl 

anlaşıldığının açık bir göstergesi mahiyetindedir. (Bakınız: EK:9) 
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B-ŞİKAYET DİLEKÇESİNİN  DEĞERLENDİRİMESİ: 

Şikayet Dilekçesinde; 

11- 

 
Denilmektedir. 

11.1-Bu giriş, başvurunun yurttaş “Funda Kocabıyık” tarafından yapılmış olduğunu 

göstermektedir. Bugün VALİ olması, daha önce ÖĞRETMEN olması ya da diğer görevleri, 

Fullbright komisyonunda görev yapması gibi bir biyografik bilgi niteliğindedir.  

Ve burada müşteki şahsın yurttaş kişiliği taraf statüsünde olup; paylaşımım yukarıda da izah 

olunan saiklerden mütevellit kamu görevi çerçevesinde ve görevi kapsamında 

değerlendirilmemelidir.  (F.Kocabıyık’ın biyografisi için bakınız: EK:7) 

12- 

 
12.1-Müşteki, vali olarak denetim yaptığını beyan etmektedir. Burada ilk gördüğümde 

anladığım Denetim görevi yaparken yaşanan 2 önemli usulsüzlüktür ve eleştiri konusu 

olan bu usulsüzlüklerdir. Bunlar birincisi, kendisi zorunlu tuttuğu MASKE kuralına 

uymamaktadır. Yanındaki kamu görevlisi de bu kural(!?)a uymamaktadır. Bir yandan 

kendileri MASKE MESAFE kurallarından birine uymazken, yurttaşları bir diğer kural 

konusunda eş zamanlı uyarmaktadır. Bu her şeyden önce mantığa uygun olmaz. Bu 

şekilde bir KAMU GÖREVİ’nden söz edilemez. Kaldı ki burada uyarının uslubu eleştiri 

konusu yapılmaktadır. Bu konuda başka VALİ uygulamalarından olumlu ve olumsuz 

örnekler EKLERDE de sunulmuştur. Kamu görevlileri yasa ve usule uygun takdir 

yetkisine dayalı tasarrufları sebebi ile MASUN’dur. Buna uygun olmayan uygulamaları 

bu kapsamda değerlendirilemez. Hatta hukuki sorumluluk gerektirir. 

12.2-Ortada benim alıntıladığım bölümde o hali ile “kötü niyet”den söz edilmesinin 

hukuki dayanağı yoktur. AKTÜEL gerçeklik video da açıkça kendini göstermektedir. 

“Kötü niyetli Kişilerce çarpıtılmış ve yakışıksız yorumlar”ın müşahhas olarak 

tanımlanması gerekir. Aksi halde bu itham AFAKİ kalacaktır. ELEŞTİRİ sahiplerini  

KÖTÜ NİYETLİ KİŞİLER, KİN ve NEFRET yansıtan  YORUMLAR tanımlaması da, 

GENELİ değil, ÖZEL kişileri ifade etmesi gerekir. BÜTÜNÜN eleştirdiği bir konuda 

kişinin öncelikle BEN NEREDE YANLIŞ YAPTIM” diye özeleştiri yapması gerekir. 

Genel Kural budur. Zaten Kocabıyık da yanlışını anlamış ÖZÜR DİLEMİŞTİR, İçişleri 

Bakanı da durumdaki olumsuzluğu STRESE bağlayarak, anlayış gösterilmesi, konunun 

abartılmamasının doğru olacağını söylemiştir. (Bakınız EK:2 ) 

13- 
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13.1-“Paylaşım şikayet edilen tarafından bizzat yazılmamış olsa da retweetlenerek 

paylaşılmış olup hakaret suçuna vücut vermiştir” denilmektedir. Suçlama bu anlamda 

mantık ve gerçek dışıdır. 

13.1.1-Kamu görevi sebebi ile yapılan bir eleştiri değil, Kamu görevi sırasındaki 

hukuksuz, haksız, yakışıksız, özür gerektiren ve özür dilenilen, üzüntü belirtilen bir 

davranıştır. 

13.1.2-Kocabıyık’a “Kamu görevi sebebi ile kendisine hakaret eden şahıslardan 

birisi de gazeteci Abdurrahman Dilipak’tır” denilmek sureti ile İFTİRA 

edilmektedir. 

13.1.3-Ben Kocabıyık’ı da kocasını da daha önceden tanımıyorum. Aramızda olumlu-

olumsuz bir hadise olmamıştır. Tanışmamız ReTwit sonrası kendisinin araması sonucu 

bir telefon görüşmesi ve birkaç WhatsApp mesajlaşmasından ibarettir. Benim kedisine 

bir Hakaret kastım ya da hakaret içeren bir mesajım yoktur, “bir mesaj üzerinden, 

hatta mesaj sahibini eleştiren, birilerini eleştirmek yerine, güzel örnekleri 

sahiplenme konusundaki onlar yaşarken görmemiz” üzerinden bir eleştiridir. Genel 

kural “Batılın tasvirisinin saf zihinleri idlal edeceği” yönündedir. Ve örnek olaydaki 

mesajım, EK:4 ve 5‘deki  birkaç dakikalık video görüntüleri  izlendiğinde daha iyi 

anlaşılacaktır. 

13.1.4-Ümit Karaca’nın mesajının ayrıntılarına hiç girmedim ancak, madem konu 

savcılığa intikal etti ve ben “Şüpheli” sıfatı kazandım. Bir insan Hakları savunucusu, 

Gazeteci ve Gazeteciler hakkında açılan davalar konusunda ulusal ve uluslararası 

kurumlarca izlenen ve hakkındaki davalar akademik çalışmalara ya da raporlara konu 

edilen, bu şekilde İnsan Hakları, Basın Hürriyeti, Düşünce ve ifade hürriyeti, 

Türkiye’deki Hukukun işleyişi gibi konularında dava sürecindeki tüm safahatı Şeffaf 

bir kişilik olarak internette ve basılı olarak yayınlanan bir kişi olarak, hakkımdaki 

suçlamaya konu şikayet çerçevesinde açıklama zarureti vardır. 

13.1.4.1-“Elinde 14.000 liralık telefon” ifadesi nasıl suç konusu edilebilir. Bir vali 

kaç liralık telefon kullanmalıdır?.  

13.1.4.2-“Kuaförünü eve çağırıp saçlarını ördürmüş” ifadesi ironi olsa gerek. 

Berberler kapalı olunca herhalde eve çağırmış olabilir. Saçları şöyle-böyle demek 

neden, nasıl, niçin suç olsun ve bir dava dilekçesine konu edilsin. 

13.1.4.3-“Kocası FETÖ’cü”. Bu bir iddia. İddianın kaynağı Ümit Karaca’nın bir 

diğer Twitinde detaylı olarak yer alıyor ve kaynak gösteriyor. 

13.1.4.4-Hukuk gereği yazıların bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekir. İlgili kişi 

“Kocası FETÖ’cü” ithanımı Twitter’deki “Vali hanımın Kocası Hüseyin Kocabıyık, 

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in son 1000 yılın en büyük Türk büyüklerinden biri 
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olduğunu iddia ediyor.” Mesajı ile temellendiriyor. Yazının/mesajın bir bütün olarak 

değerlendirilmesi gerekir. Eğer Kocabıyık’ın 20.12.2009’da Yeni Asır gazetesinde 

yayınlanan “Büyük Türkün Başardıkları” yazısı ile değerlendirecek olursak durum 

ortada.  

 
(Yazının tamamı için bakınız EK:10 ) 

H. Kocabıyık’ın diğer yazılarına baktığınızda, mesela ASYA FİNANS’ın 

kuruluşunda kendisinin şahsi gayretleri olduğunu da söylüyor (Bakınız: EK: 7) 

Hüseyin Kocabıyık  7.2.2015 tarihli yazısında SÜTLÜ KEÇİNİN OĞLAKLARI: 

CEMAAT VE CHP başlıklı yazısında “Bugün bu bankanın ortaya çıkması için 

harcadığım emeğe yanıyorum ve hakkımı da bu darbe ve iktidar heveslisi cemaate 

hiç helal etmiyorum.” Diyerek daha sonra görüş değiştirdiği de söylüyor. 

“Büyük Türkün Başardıkları” başlıklı yazının FETÖ ile ilgili bölümleri aynen 

şöyle: 

 
13.1.4.5-Mesela şu görüşlerde onun makaleleri arasında yer alıyor: “Ak parti: 

Fethullah Gülen cemaatine mesafeli durdu. Bu cemaatin devletin içine yönelmesine izin 

vermedi, ya da çok sınırlı izin verdi. Bu tercihi bilinçli olarak 2007'ye kadar sürdürdü. 

Ne zaman ki Asker cumhurbaşkanlığı seçimine müdahale etti ve Anayasa Mahkemesinin 

kafasına 367 silahını dayadı, işte o andan itibaren herşey değişti. Ak Parti can havliyle, 

o ana kadar lüzum duymadığı cemaat ittifakına yöneldi. Devletin kapılarını cemaate 

ardına kadar açtı. Stratejik mevzileri cemaate teslim etti. Aslında tam olarak kader 

birliği etti.” (Kocabıyık’ın sözü edilen ifadelerinin yeraldığı 2 makalesi EK:11) 
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13.1.4.6-“Kendisi Lise öğretmenliğinden valiliğe geçiş yapmış” ifadesi niye suç 

olsun ki? Erdoğan, “Ülker Anadolu başbayiliği ortaklığından Cumhurbaşkanlığına 

geçiş yapmış” demek suç mu? Hitler de askere alındığında rütbesiz “Duvarcı ustası” 

idi. Lincoln “Mahalle Muhtarı” idi! Bu tür ifadeler hoş olmasa da suç nitelikli şeyler 

değil. Bir Vali ve bir GAZETECİ/YAZAR arasında dava konusu edilmesi istenen bir 

dilekçede bunların bu şekilde telaffuzunun kimseye ve ülkemize bir faydası yoktur. 

(Müşteki Vali’nin biyografisi için bakınız EK:7) 

13.1.4.7-“Millete sosyal mesafeyi koruyun diye talimat veriyor” ifadesinin yanında 

media’da tartışılan binlerce fotoğraf ve video var. Kendisi ve yanındaki kişi 

MASKE(!?) takmıyor. Uslub rahatsız edici, bu ifadenin bu çerçevede ve gerçeklik 

içinde  değerlendirilmesi gerekmez mi? Bu söz sözkonusu video ve fotoğrafla birlikte 

incelendiğinde sözün kastı ve anlamı daha iyi anlaşılacaktır. 

Sanırım bu ifadeler FELSEFE okumuş birinin olmaktan çok, DOKTORA yapmış 

avukatın, yanında çalışan asistanının GÖZDEN KAÇAN acemiliğinden kaynaklanan 

bir durum olsa gerekir. 

Burada kimin “onur ve haysiyetinin nasıl incitildiği”nin açıkça belirtilmesi gerekir. 

Çünkü ben de iddia o ki, bu suça dolaylı olarak iştirak etmiş oluyorum. Oysa bu tartışma 

ortamında ben çok farklı, hatta mesaj sahibine yönelik dolaylı bir eleştiri üzerinden 

topluma doğru bir mesaj veriyorum. Suç kastı yokken ve gaye çok farklı iken, mesajdaki 

iddiaların somut gerçekliği ışığında bu iddiaların hukuki bir karşılığı yoktur. 

13.1.4.8-TCK 125’un unsurları burada oluşmamıştır. Kendi açımdan Hakaret suçu 

oluşmamıştır. 

13.1.4.9-Müvekkilin kamu görevlisi olması ve yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle 

hakarete maruz kalması diye bir durum yoktur.  Eleştirilen Kamu görevlisinin 

uslubundan kaynaklanan özür dilinen hukuk ve usul dışı bir davranıştır. Orada iddia 

edildiği gibi bir nitelikli suç da yoktur. 

13.1.4.10-Hüseyin Kocabıyık valinin bir eşidir. Eğer kendine yönelik bir şikayeti 

varsa bunu kendisi yerine getirmesi gerekir. Kendisi kamu görevlisi de değildir. Eleştiri 

uslubu konusunda  Kocabıyık ailesinin hassasiyetinin çerçevesini herhalde  H. 

Kocabıyık’ın, halen internette yayınlanmakta olan makalelerinden izlemek 

mümkündür. Buna örnek vermek gerekirse;“BİR SİYASİ ‘DÜŞKÜN’: KEMAL 

KILIÇDAROĞLU” 

Alevi İslam'ında Aleviliğin ahkamına, kaidelerine, itikadına uymayanlar dışlanır 

ve onlara Alevi terminolojisinde "düşkün" denir.Peki, demokrasinin en temel 

kurallarına, olmazsa olmaz siyasi ve ahlaki rükünlerine uymayana ne yapılır ve ne 

denir? Ne yapıldığını aşağıda söyleyeceğim; ancak ne denilmesi gerektiğini 

söyleyeyim: "Demokrasi düşkünü" denir. Bunu yapan sadece kural dışına çıkmış 

olmaz, aynı zamanda çok derin bir ahlaki deformasyona uğramış demektir. 

(Kaynak: H.Kocabıyık Yeni Asır Gazetesi 7.2.2015 / SÜTLÜ KEÇİNİN 

OĞLAKLARI: CEMAAT VE CHP başlıklı yazı’dan) 

13.1.4.11-Bu yazı hala internet sayfasında durduğuna göre, Bir kamu görevi 

yapan, ana muhalefet partisi genel başkanına karşı bu ifadeler sebebi ile mesela 

savcılık makamı ayrıca re’sen kamu davası açmayı düşünüyor mu?  

Bu şikayet dilekçesi mantığı ile, burada ayrıca Kılıçdaroğlu’nun “Alevi” kimliğine 

gönderme yapılarak, bu gelenekte çok ağır bir suçlama olarak kabul edilen  

“Düşkünlük” gibi bir Tahkir ve Tezyife muhatap olmakla re’sen soruşturma açılması 

gerekir.  

Burada Kılıçdaroğlu’nun suçlu olup olmaması önemli değildir. Suçlulara herkesin her 

konuda istediği gibi hakaret edeceği diye bir anlayış da zaten hukuki olamaz. Hatta 

burada dini veya Mezhebi tercihlerine de göndertme yapılarak “ahlaki defarmasyon” 

şeklinde bir tanımlamayla “Ahlaksızlık” ile suçlanmaktadır. 
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13.1.4.12-Şüphesiz “babalar koruk yediğinde oğullarının dişleri kamaşmaz”. 

Eşlerin ifadeleri birbirini bağlamaz. Nasıl vali hanımın söz ve davranışı eski 

Milletvekili eşini bağlamaz ise, eski Milletvekili eşin söz ve yazıları Vali hanımı 

bağlamaz. Ancak şikayet konusu olan FETÖ ilişkisi Vali hanımın eşine yöneliktir. Eşin 

FETÖ hakkındaki zaman içinde değişen görüşlerini özetlerken, Eski Milletvekili eşin 

eleştiri ve tartışma uslubu ile ilgili örnekler de vermek gerekir. Çünkü kişinin bir şeyi 

eleştirirken en yakınından başlaması gerekir. Ve Biri Vali, ötekisi eski milletvekili ve 

yazar olan bir eşin bu konudaki uslubunun bu gibi durumlarda “miyar” kabul edilmesi 

gerekir. Çünkü bu durum aynı zamanda aile örfünün bir parçası olarak yaygınlaşınca 

tabii karşılanmaya başlar ve “örf” “teamül”e dönüşür. 

Buna misal olarak Mesela H.Kocabıyık  bir yazısında CHP Genel Başkanı 

Kılıçdaroğluna şöyle diyor:  

“Aslında Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığına geldiği günden beri CHP 

hırçınlığı, muhalefet hoyratlığı, sertliği hızla tabiat değiştirdi ve bir bakıma 

siyasette olağan olan bu özellikler yerini kabalığa, küfürbazlığa, nezaketsizliğe ve 

hödüklüğe bıraktı. Kabalık ve nezaketsizlik en başta Kemal Kılıçdaroğlu'nun 

ağzında bir CHP'li karakteri olarak tezahür ediyor. (…) Ancak benim 

anlamadığım bu insanlar bu kadar onursuz yaşamaya nasıl tahammül 

edebiliyorlar?” 

13.1.4.10-Benzer ifadeler DTP için de geçerlidir. Şu ifadeler buna örnektir: 

“Ben aylardır bu Kürt ağalarının toplandığı DTP adlı partide siyaset yapanların 

“iradesiz bir sürü zavallı tipten ibaret olduğu yazıyordum. Anlamadığım şey ise 

şuydu: Bu kadar adamın içinden bir tane onuruna düşkün birisi niçin 

çıkmıyordu? (…) Ancak benim anlamadığım bu insanlar bu kadar onursuz 

yaşamaya nasıl tahammül edebiliyorlar?” 

(Kaynak: H. KOCABIYIK / 19.12.2009 / Yeni Asır / Korku hiyerarşisi başlıklı yazı) 

14- 

 
Kişiler kendi hatalarını kamu görevinin arkasına alarak örtemezler ve bu imtiyazı kişisel 

taleplerini gerçekleştirmek için kullanamazlar. Bu bir idari soruşturma konusudur. Bu açıdan 

bu dava dilekçesinin İçişleri Bakanlığında idari açıdan ele alınması gerekir. Kaldı ki, zaten konu 

bakanlığın bilgisi dahilinde olduğu ve onanmadığı, bakanın Tv röportajında kendine sorulması 

üzerinde dile getirilmiştir. (Ekte ibraz edilmiştir) Dolayısıyla bu beyanlar haksız, hukuksuz, 

yerinde olmayan taleplerdir. “Kamu görevi” olarak nitelendirilen hadise İçişleri Bakanı 

tarafından ve Vali’nin şahsı tarafından “ayıp, hata vb.” kavramlarla tanımlanmıştır. Bir kamu 

görevinin ayıp, hata vb. şekilde tanımlanması hayatın olağan akışına aykırı olduğu gibi yetkili 

şahısların bu şekilde tanımlaması başlı başına söz konusu fiilin kamu görevi kapsamında 

olmadığının delili vasfındadır. 

15- 

 
Bu talep açıklanan sebeplerle hukuka uygun değildir. Suçun maddi ve manevi unsurları 

oluşmamıştır. Ve bu örnek olayda iddiaların  hiç birisi mevcut değildir. 
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Önce Bu kişisel bir dava mı, Valilik makamı olarak tüzel kişilikle ilgili bir dava mıdır? Bunun 

sorgulanması gerekir. Biz bu konuyu bu anlamda konunun açıklı ve netlik kazanması açısından 

İçişleri Bakanlığına gönderip bilgi talep edeceğiz. Savcılık Makamının da bu konuda talepte 

bulunmasını talep ediyoruz. Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret (TCK 125 md) de 

tanımlanmıştır. Örnek olay bu tanımın dışındadır. Bu suç duyurusu bu şekli ile Ülkemizdeki hukuk, 

özgürlükler konusunda olumlu bir belge niteliği taşımamaktadır. 

 

C-SON BİR KAÇ NOT 

16-Tüm bu hususlar çerçevesinde “suç teşkil etmeyen” paylaşımımın “KAMU 

GÖREVLİSİNE GÖREVİNDEN DOLAYI” şeklinde bir muhataplıkla ele 

alınması, hukuka ve ilgili içtihatlara aykırı olduğu gibi gerek İçişleri Bakanı, gerek 

Vali hanımın beyanları ile aleni bir çelişki arz etmektedir. 
 16.1-Hiçbir kamu görevlisi “La yüs’el” değildir. 

16.2-Toplumsal aktörlerin, kanaat önderlerinin, Media ve STK temsilcilerinin artırılmış 

eleştiri hakkı, kamu otoritelerinin ise artırılmış tehammül yükümlülükleri vardır. AİHM’ne 

göre, bu anlamda, Herhangi iki kişi arasında suç oluşturabilecek bir söz ya da yazı, kamu 

yararı gözetilen ve taraflar arasında kişisel bir çıkar çatışması olmaması durumunda suç 

oluşturmayabilir. 

16.3-Tarih övgü ya da sövgü kitabı değildir. Tarih ve gelenek bir toplumun ortak hafızası ve 

tecrübeler birikimidir. Ve bu teamülü, toplumun yazılı olmayan hukukun oluşturur. Kanunların 

ruhu burada gizlidir. Toplumun inancının temelinde yatan güzel örneklerden biri “Hz. 

Ömer’in adaleti”dir, Merhametidir, siyasetidir, ahlakıdır, devlet adamlığıdır. 

Cumhurbaşkanı “Ömerleri” arıyor, Valiler arasında. Hz. Ömer oturduğu makamdan şan 

almadı, şan verdi! İşte o Ömer’i İstiklal Marşı’nın şairi Mehmet Akif şöyle anlatır 

Safahat’ında: (Bakınız KOCAKARI VE ÖMER / https://www.antoloji.com/kocakari-ile-

omer-2-siiri/) (EK: 12) Ben o valiler arasında güzel bir örnek olarak R. Yazıcıoğlu’nu misal 

vererek Ömer’leri ararken YARGI’nın önünde buldum kendimi. Hadise budur. 

16.4-Bunlardan biri de EdebAlî’nin Osman gaziye nasihatında gizlidir: 

“Ey Oğul, Sabretmesini bil. (…) Şunu da unutma; insanı yaşat ki devlet 

yaşasın. Çok konuşma, boş konuşma, kem konuşma. (…) Sevgi davanın esası 

olmalıdır. Sevmek ise sessizliktedir. Bağırarak sevilmez. Görünerek de 

sevilmez. Güceniklik bize; gönül almak sana. Suçlamak bize; katlanmak sana. (…) 

Sevgi davanın esası olmalıdır. Sevmek ise, sessizliktedir. Bağırarak sevilmez. 

Görünerek de sevilmez! (…) Hal bil, ahval bil, gönül bil. (…) Laf dedikoduya 

dönüşür. Dedikodu başlayınca da gayri iflah etmez. Dost, düşman olur; düşman, 

canavar kesilir!” 

 

NETİCE VE TALEB :Müşteki tarafın talebi ve şikayetinin; TCK 125 kapsamında “kamu 

görevlisine kamu görevinden dolayı” nitelenen suç vasfında olmadığı gibi maddi ve manevi 

unsurları bakımından şikayete tabi / re’sen soruşturulacak hiçbir suç kapsamında 

değerlendirilmemesi, yasa, doktrin ve içtihat bakımından ve objektif cezalandırılabilirlik 

şartları bakımından hiçbir maddi ve manevi unsurun yerine gelmemesi dolayısıyla 

Kovuşturmaya Yer Olmadığına dair karar tesis edilmesi arz ve talep edilir.  

 

 

 

 

Abdurrahman Dilipak  Av. Faruk Keleştimur 

Şüpheli   Dilipak vekili 

 

 

 

https://www.antoloji.com/kocakari-ile-omer-2-siiri/
https://www.antoloji.com/kocakari-ile-omer-2-siiri/
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Haber / 3 Sayfa 

4-Şikayete konu Twitter’in ekran görüntüsü / 1 Sayfa 

5-Wikipedia’da Yazıcıoğlu biyografisi / 2 Sayfa 

6-Bir muhalif gazetede ve Ekşi  sözlük’te vali Yazıcıoğlu  hakkında yazılanlar / 2 Sayfa 

7-Uşak Valilik sitesinde müşteki valinin biyografisi / 2 Sayfa 

8-2 Video linki. Müşteki valinin denetim görüntüsü, Eski Konya valisi ve Vali Yazıcıoğlu / 1 Sayfa 

9-Twitterde, Dilipak’ın mesajına verilen cevaplar ve RT mesajları seçkisi / 2 Sayfa 

10-H. Kocabıyık’ın “Büyük Türkün Başardıkları” başlıklı şikayet ile ilgili makalesi / 1 Sayfa 

11-H. Kocabıyık’ın  “korku hiyerarşisi” ve “Sütlü Keçi’nin Oğlakları…” başlıklı yazıları / 2 Sayfa 

12-Hz. Ömer örnekliği / Mehmet Akif’in “Koca karı ve Ömer” şiiri / 2 Sayfa 

TOPLAM 10+22=31 SAYFA 

 

 

            EK:1 

 
Yaklaşık 4.460 sonuç bulundu (0,51 saniye)  
3.8.2021 Arama Sonuçları 
Web sonuçları 

Vali sokağa çıktı böyle azarladı - Dailymotion Video 
https://www.dailymotion.com › video 
 

 
2:51 

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla yürütülen çalışmalar 

kapsamında il ... 
31 Mar 2020 

Koronavirüs teftişine çıkıp vatandaşları azarlayan Uşak Valisi ... 
https://www.dailymotion.com › video 
 

 
2:19 

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, koronavirüs yasaklarını teftiş etmek için ... .com/koronavirus-teftisine-cikip ... 
1 Nis 2020 

Vali sokağa çıktı böyle azarladı - ODATV Video - Odatv.com 
https://odatv4.com › vid_video 
 

/Users/dilipak/Downloads/%0dVali%20sokağa%20çıktı%20böyle%20azarladı%20-%20Dailymotion%20Video%0dhttps:/www.dailymotion.com ›%20video%0d
/Users/dilipak/Downloads/%0dVali%20sokağa%20çıktı%20böyle%20azarladı%20-%20Dailymotion%20Video%0dhttps:/www.dailymotion.com ›%20video%0d
/Users/dilipak/Downloads/%0dVali%20sokağa%20çıktı%20böyle%20azarladı%20-%20Dailymotion%20Video%0dhttps:/www.dailymotion.com ›%20video%0d
/Users/dilipak/Downloads/%0dVali%20sokağa%20çıktı%20böyle%20azarladı%20-%20Dailymotion%20Video%0dhttps:/www.dailymotion.com ›%20video%0d
https://www.dailymotion.com/video/x7t1cg5
https://www.dailymotion.com/video/x7t1cg5
https://www.dailymotion.com/video/x7t1cg5
/Users/dilipak/Downloads/Koronavirüs%20teftişine%20çıkıp%20vatandaşları%20azarlayan%20Uşak%20Valisi%20...%0dhttps:/www.dailymotion.com ›%20video%0d
/Users/dilipak/Downloads/Koronavirüs%20teftişine%20çıkıp%20vatandaşları%20azarlayan%20Uşak%20Valisi%20...%0dhttps:/www.dailymotion.com ›%20video%0d
/Users/dilipak/Downloads/Koronavirüs%20teftişine%20çıkıp%20vatandaşları%20azarlayan%20Uşak%20Valisi%20...%0dhttps:/www.dailymotion.com ›%20video%0d
https://www.dailymotion.com/video/x7t1vcq
https://www.dailymotion.com/video/x7t1vcq
https://www.dailymotion.com/video/x7t1vcq
/Users/dilipak/Downloads/%0dVali%20sokağa%20çıktı%20böyle%20azarladı%20-%20ODATV%20Video%20-%20Odatv.com%0dhttps:/odatv4.com ›%20vid_video%0d
/Users/dilipak/Downloads/%0dVali%20sokağa%20çıktı%20böyle%20azarladı%20-%20ODATV%20Video%20-%20Odatv.com%0dhttps:/odatv4.com ›%20vid_video%0d
/Users/dilipak/Downloads/%0dVali%20sokağa%20çıktı%20böyle%20azarladı%20-%20ODATV%20Video%20-%20Odatv.com%0dhttps:/odatv4.com ›%20vid_video%0d
/Users/dilipak/Downloads/%0dVali%20sokağa%20çıktı%20böyle%20azarladı%20-%20ODATV%20Video%20-%20Odatv.com%0dhttps:/odatv4.com ›%20vid_video%0d
https://www.google.com/webhp?hl=tr&sa=X&ved=0ahUKEwim68LRq5XyAhWR2aQKHcbWC4QQPAgI
https://www.dailymotion.com/video/x7t1cg5
https://www.dailymotion.com/video/x7t1vcq
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2:50 

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla yürütülen çalışmalar 

kapsamında il ... 
31 Mar 2020 

Yurttaşları azarlayan Uşak Valisi'nden açıklama 
https://www.birgun.net › Siyaset 
2 Nis 2020 — Vali Kocabıyık: 'Dün yaşanan hadiseyle ilgili yanlış anlaşılmış olmak beni üzer, ... Uşak 

Valisi Funda Kocabıyık, önceki gün kentin en işlek ... 

Halkı azarlayan Uşak Valisi Kocabıyık'a tepki yağdı - Tr724 
https://www.tr724.com › Güncel 
1 Nis 2020 — Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ın vatandaşları azarladığı video sosyal medyanın gündemine 
oturdu. Teftiş sırasında Vali Kocabıyık'ın vatandaşlara “ ... 

Uşak Valisi Funda Kocabıyık'tan kent merkezinde 'sosyal ... 
https://www.youtube.com › watch 
 

 
0:47 

euronews: Avrupa'nın en çok izlenen haber kanalı.Üye ol! https://www.youtube.com/channel/UC7nLr ... 
1 Nis 2020 · euronews (Türkçe) tarafından yüklendi 

Sosyal mesafeyi korumayanlar valiyi kızdırdı - YouTube 
https://www.youtube.com › watch 
 

 
2:14 

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, koronavirüs salgının yayılmasını engellemek amacıyla yürütülen çalışmalar 

kapsamında il ... 

31 Mar 2020 · Demirören Haber Ajansı tarafından yüklendiGençlik Komiteleri on Twitter: 
"Haddinizi bileceksiniz! | Uşak ... 
https://twitter.com › komiteler › status 
1 Nis 2020 — Uşak Valisi Funda Kocabıyık “Sosyal mesafeyi ayarlayın. Herkes, hadi!” diyerek halkı 

azarladı. Kimse sizin kulunuz, köleniz değil! 

Halkı azarlayan Uşak Valisi Funda Kocabıyık özür diledi 
https://www.gunes.com › Gündem 
2 Nis 2020 — Halkı azarlayan vali özür diledi · Gündem Haberleri · | IHA · Kaynak: IHA · Uşak Valisi 

Funda Kocabıyık, İsmet Paşa Caddesi'nde sosyal mesafeyi ... 

İlgili aramalar 
Uşak Valisi azarladı 
Uşak Valisi kimdir 

https://odatv4.com/vid_video.php?id=8HD30
https://odatv4.com/vid_video.php?id=8HD30
https://odatv4.com/vid_video.php?id=8HD30
/Users/dilipak/Downloads/Yurttaşları%20azarlayan%20Uşak%20Valisi'nden%20açıklama%0dhttps:/www.birgun.net ›%20Siyaset%0d
/Users/dilipak/Downloads/Yurttaşları%20azarlayan%20Uşak%20Valisi'nden%20açıklama%0dhttps:/www.birgun.net ›%20Siyaset%0d
/Users/dilipak/Downloads/Yurttaşları%20azarlayan%20Uşak%20Valisi'nden%20açıklama%0dhttps:/www.birgun.net ›%20Siyaset%0d
/Users/dilipak/Downloads/Halkı%20azarlayan%20Uşak%20Valisi%20Kocabıyık'a%20tepki%20yağdı%20-%20Tr724%0dhttps:/www.tr724.com ›%20Güncel%0d
/Users/dilipak/Downloads/Halkı%20azarlayan%20Uşak%20Valisi%20Kocabıyık'a%20tepki%20yağdı%20-%20Tr724%0dhttps:/www.tr724.com ›%20Güncel%0d
/Users/dilipak/Downloads/Halkı%20azarlayan%20Uşak%20Valisi%20Kocabıyık'a%20tepki%20yağdı%20-%20Tr724%0dhttps:/www.tr724.com ›%20Güncel%0d
/Users/dilipak/Downloads/Uşak%20Valisi%20Funda%20Kocabıyık'tan%20kent%20merkezinde%20'sosyal%20...%0dhttps:/www.youtube.com ›%20watch%0d
/Users/dilipak/Downloads/Uşak%20Valisi%20Funda%20Kocabıyık'tan%20kent%20merkezinde%20'sosyal%20...%0dhttps:/www.youtube.com ›%20watch%0d
/Users/dilipak/Downloads/Uşak%20Valisi%20Funda%20Kocabıyık'tan%20kent%20merkezinde%20'sosyal%20...%0dhttps:/www.youtube.com ›%20watch%0d
https://www.youtube.com/watch?v=bM9LWm8ucUM
https://www.youtube.com/watch?v=bM9LWm8ucUM
https://www.youtube.com/watch?v=bM9LWm8ucUM
/Users/dilipak/Downloads/Sosyal%20mesafeyi%20korumayanlar%20valiyi%20kızdırdı%20-%20YouTube%0dhttps:/www.youtube.com ›%20watch%0d
/Users/dilipak/Downloads/Sosyal%20mesafeyi%20korumayanlar%20valiyi%20kızdırdı%20-%20YouTube%0dhttps:/www.youtube.com ›%20watch%0d
/Users/dilipak/Downloads/Sosyal%20mesafeyi%20korumayanlar%20valiyi%20kızdırdı%20-%20YouTube%0dhttps:/www.youtube.com ›%20watch%0d
https://www.youtube.com/watch?v=qLI-8WIf5S8
https://www.youtube.com/watch?v=qLI-8WIf5S8
https://www.youtube.com/watch?v=qLI-8WIf5S8
/Users/dilipak/Downloads/Gençlik%20Komiteleri%20on%20Twitter:%20%22Haddinizi%20bileceksiniz!%20|%20Uşak%20...https:/twitter.com ›%20komiteler%20›%20status
/Users/dilipak/Downloads/Gençlik%20Komiteleri%20on%20Twitter:%20%22Haddinizi%20bileceksiniz!%20|%20Uşak%20...https:/twitter.com ›%20komiteler%20›%20status
/Users/dilipak/Downloads/Gençlik%20Komiteleri%20on%20Twitter:%20%22Haddinizi%20bileceksiniz!%20|%20Uşak%20...https:/twitter.com ›%20komiteler%20›%20status
/Users/dilipak/Downloads/Gençlik%20Komiteleri%20on%20Twitter:%20%22Haddinizi%20bileceksiniz!%20|%20Uşak%20...https:/twitter.com ›%20komiteler%20›%20status
/Users/dilipak/Downloads/Halkı%20azarlayan%20Uşak%20Valisi%20Funda%20Kocabıyık%20özür%20diledi%0dhttps:/www.gunes.com ›%20Gündem%0d
/Users/dilipak/Downloads/Halkı%20azarlayan%20Uşak%20Valisi%20Funda%20Kocabıyık%20özür%20diledi%0dhttps:/www.gunes.com ›%20Gündem%0d
/Users/dilipak/Downloads/Halkı%20azarlayan%20Uşak%20Valisi%20Funda%20Kocabıyık%20özür%20diledi%0dhttps:/www.gunes.com ›%20Gündem%0d
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&sxsrf=ALeKk01BkHUp2hwQB9B-NguOsQKZwdv3lg:1628010477312&q=U%C5%9Fak+Valisi+azarlad%C4%B1&sa=X&ved=2ahUKEwim68LRq5XyAhWR2aQKHcbWC4QQ1QIwCnoECAUQAQ
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&sxsrf=ALeKk01BkHUp2hwQB9B-NguOsQKZwdv3lg:1628010477312&q=U%C5%9Fak+Valisi+azarlad%C4%B1&sa=X&ved=2ahUKEwim68LRq5XyAhWR2aQKHcbWC4QQ1QIwCnoECAUQAQ
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&sxsrf=ALeKk01BkHUp2hwQB9B-NguOsQKZwdv3lg:1628010477312&q=U%C5%9Fak+Valisi+kimdir&sa=X&ved=2ahUKEwim68LRq5XyAhWR2aQKHcbWC4QQ1QIwC3oECAoQAQ
https://odatv4.com/vid_video.php?id=8HD30
https://www.youtube.com/watch?v=bM9LWm8ucUM
https://www.youtube.com/watch?v=qLI-8WIf5S8
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Uşak valisinin açıklaması 
Uşak valisine yorumlar 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            EK:2  

 

Bakan Soylu, Uşak Valisi'nin tavrına ilişkin konuştu 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşları sert bir üslupla uyaran 

Uşak Valisi Funda Kocabıyık ile ilgili konuştu. Ana caddelerin seyrekleştirilmesi talimatını kendisinin 

verdiğini belirten Soylu, "Hepimizin hatası olabilir. Biraz tolere edici bakmalıyız" dedi. 

01 Nisan 2020 22:54 

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu programa katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal 

mesafe kuralına uymayan vatandaşları sert bir üslupla uyaran Uşak Valisi Funda Kocabıyık ile ilgili 

açıklamalarda bulundu. 

Bakan Soylu, "Zor bir dönemden geçiyoruz. Ana caddelerin seyrekleştirilmesi benim talimatım. Bazen 

bizler söylediklerimizle beraber çalıştığımız arkadaşları koridora sokabiliyoruz. Hepimizin hatası 

olabilir. Eğer hataysa da vatandaşımızın bizi affedeceğini düşünüyoruz. Adam kaybetmek kolay, 

kazanmak zor" ifadelerini kullandı. 

 
Sosyal mesafeye uymadılar, Valiyi kızdırdılar 

NE OLMUŞTU? 

https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&sxsrf=ALeKk01BkHUp2hwQB9B-NguOsQKZwdv3lg:1628010477312&q=U%C5%9Fak+valisinin+a%C3%A7%C4%B1klamas%C4%B1&sa=X&ved=2ahUKEwim68LRq5XyAhWR2aQKHcbWC4QQ1QIwDHoECAcQAQ
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&sxsrf=ALeKk01BkHUp2hwQB9B-NguOsQKZwdv3lg:1628010477312&q=U%C5%9Fak+valisinin+a%C3%A7%C4%B1klamas%C4%B1&sa=X&ved=2ahUKEwim68LRq5XyAhWR2aQKHcbWC4QQ1QIwDHoECAcQAQ
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&sxsrf=ALeKk01BkHUp2hwQB9B-NguOsQKZwdv3lg:1628010477312&q=U%C5%9Fak+valisine+yorumlar&sa=X&ved=2ahUKEwim68LRq5XyAhWR2aQKHcbWC4QQ1QIwDXoECAYQAQ
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&sxsrf=ALeKk01BkHUp2hwQB9B-NguOsQKZwdv3lg:1628010477312&q=U%C5%9Fak+valisine+yorumlar&sa=X&ved=2ahUKEwim68LRq5XyAhWR2aQKHcbWC4QQ1QIwDXoECAYQAQ
https://www.memurlar.net/default.aspx
https://www.memurlar.net/haber/896204/
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Uşak Valisi Funda Kocabıyık, koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla yürütülen çalışmalar 

kapsamında incelemelerde bulunmuştu. Vali Kocabıyık, incelemede bulunduğu sırada kentin yaya 

olarak en kalabalık yeri olan İsmet Paşa Caddesinde birbirlerine yakın kişileri görünce sert bir üslupla 

uyarmıştı. Vali Kocabıyık'ın "Sosyal mesafeyi ayarlayın. Düzelt! Herkes, hadi!" diye bağırması dikkat 

çekmişti.  

Vali Kocabıyık'ın bu tavrı sosyal medyada büyük tepki çekti. Binlerce Twitter kullanıcısı, Vali'nin 

vatandaşlara sert bir üslupla seslendiği anların görüntülerini paylaşarak tepki gösterdi. 

ÖZÜR DİLEDİ 
Uşak Valisi Funda Kocabıyık, görüntülerin sosyal medyada tepki çekmesi üzerine yayınladığı 

açıklamasında, "Vatandaşlarımızı kıracak her türlü davranıştan edep ederim. Böyle bir yanlış algı var 

ise, kusurumuz affola" dedi. 

25 Yorum yapıldı 

 

Sözkonusu olayla ilgili video: https://odatv4.com/vid_video.php?id=8HD30 

Youtube görüntüleri : https://www.youtube.com/watch?v=bM9LWm8ucUM 
 

 

           EK:3A 

Uşak Valisi o görüntüleri böyle savundu!  

Yurttaşlara karşı sergilediği davranışla gündeme gelen Uşak Valisi Funda 
Kocabıyık, "Dün yaşanan hadiseyle ilgili yanlış anlaşılmış olmak beni üzer, 
böyle bir yanlış algı var ise kusurumuz affola" dedi.  

cumhuriyet.com.tr 
02 Nisan 2020 Perşembe, 10:40 

 

Kocabıyık, önceki gün kentin en işlek bölgelerinden İsmet Paşa Caddesi'nde incelemelerde bulunduğu 

sırada yurttaşlara bağırmasına ilişkin açıklama yaptı.Kocabıyık, "Yanlış anlaşılmış olmak beni üzer, 

böyle bir yanlış algı var ise kusurumuz affola" ifadelerini kullandı. 

Kocabıyık, "Öncelikle şunu belirtmek isterim ki Uşaklı hemşehrilerim benim onlara olan derin 

muhabbetimi bilirler. Vatandaşlarımızı kıracak her türlü davranıştan edep ederim. Dün yaşanan 

hadiseyle ilgili yanlış anlaşılmış olmak beni üzer, böyle bir yanlış algı var ise kusurumuz affola. İlimiz 

genelinde her bölgede vatandaşlarımızın COVID-19 salgınından en az düzeyde etkilenmesi için 

elimizden geleni yapıyoruz. "ifadesini kullandı. 

https://odatv4.com/vid_video.php?id=8HD30
https://www.youtube.com/watch?v=bM9LWm8ucUM
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber-kaynagi/cumhuriyetcomtr/1
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Vali Funda Kocabıyık, şunları kaydetti:"Bizler toplum sağlığını korumak için görevimizin başındayız 

ve milletimize hizmet ediyoruz. Sadece kuralları koyma aşamasında değil, denetleme aşamasında da 

sahada yer almalıyız ve alıyoruz da. Salgının engellenebilmesi ve alınan tedbirlerimizin 

uygulanabilirliğini görmek için dün ilimizin en işlek caddelerinden olan İsmet Paşa Caddesi'nde 

denetimlerde bulundum. Görevlilerimizin de bulunduğu bir bankanın önünde sosyal izolasyonun 

sağlanmadığını fark ettim. Bu sıkıntılı günlerde mesai harcayan tüm arkadaşlarımızın çok yorulduğunu 

biliyorum. Dolayısıyla hem yorgunluktan hem de düzenlemelerin yeni başlaması sebebiyle bazen 

aksaklıklar yaşayabiliyoruz. Bu düşünce ile arkadaşlarımızın konumlandığı noktaya uzak olduğum 

için onlara seslenerek, sosyal izolasyona dikkat etmeleri gerektiği hakkında ikazda bulundum. 

Unutmayalım ki sosyal mesafe salgından zarar görmemizi engelleyen en önemli tedbirlerden. Topluma 

hizmet etmek için seferber olduğum bu görevde vatandaşlarımızı kıracak bir tavır sergilemem 

mümkün değil ancak tüm arkadaşlarımız çok yoğun bir şekilde bu amansız salgınla var gücüyle 

mücadele ediyor. Bu bizim görevimiz, milletimize olan borcumuz. Her şeyi insanlarımız için 

yapıyoruz. Toplum sağlığı için tüm birimlerimizce beraber emek veriyoruz. Lütfen siz de kendiniz için 

aileniz için evinizde kalın. Zorunlu olmadığı sürece dışarı çıkmayın. Evde kalmaya lütfen devam 

edelim." 

           EK:3B 

Görüntüler tartışma yaratmıştı: Uşak Valisi Funda 
Kocabıyık'tan açıklama 
02.04.2020 - 09:01 Hürriyet 

 

Uşak Valisi Funda Kocabıyık’ın ‘sosyal izolasyon’ teftişinde kullandığı ifadeler tepki çekti.  

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, caddede yürüyen ve tedbirleri inceleyen Kocabıyık, 

birbirlerine çok yakın bir gruba yönelik, ‘Sosyal mesafeyi ayarla, bak çok dip dipe insanlar, düzelt, 

herkes hadi!’ İfadelerini kullanmıştı. 

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre Kocabıyık, yanındakilere ‘Bankada, PTT’de işi olanlara izin 

verilecek. Onun dışında herkese para cezası kesilecek. Böyle gezmeye gelmeyecekler buraya’ diye 

talimat vermişti. 

Görüntülerin tepki çekmesinin ardından Vali Kocabıyık yazılı bir açıklama yaptı. 
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“Yaşanan hadiseyle ilgili yanlış anlaşılmış olmak beni üzer, böyle bir yanlış algı var ise, kusurumuz 

affola... Dün İsmet Paşa Caddesi’nde denetimlerde bulundum. Görevlilerimizin de bulunduğu bir 

bankanın önünde sosyal izolasyonun sağlanmadığını fark ettim. Bu sıkıntılı günlerde mesai harcayan 

tüm arkadaşlarımızın çok yorulduğunu biliyorum. Dolayısıyla hem yorgunluktan hem de 

düzenlemelerin yeni başlaması sebebiyle bazen aksaklıklar yaşayabiliyoruz. Bu düşünce ile 

arkadaşlarımızın konumlandığı noktaya uzak olduğum için onlara seslenerek, sosyal izolasyona dikkat 

etmeleri gerektiği hakkında ikazda bulundum. Topluma hizmet etmek için seferber olduğum bu 

görevde vatandaşlarımızı kıracak bir tavır sergilemem mümkün değil.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           EK:3C 

 
Uşak Valisi'nin vatandaşa bağırdığı görüntüler  
tepki çekti 
Çarşamba 01.04.2020 14:37 
 Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ın yurttaşları azarladığı video sosyal medyanın gündeminde. 

 
Uşak Valisi Funda Kocabıyık, koronavirüs yasaklarını denetlemek için basın mensuplarıyla birlikte kent 
merkezine teftişe çıktı.  Ancak Kocabıyık'ın teftiş sırasında yurttaşları azarlaması sosyal medyada tepki 
topladı. Görüntülerde Kocabıyık'ın, vatandaşlara "Sosyal mesafeyi ayarlayın! Düzelt! Herkes, hadi!" 
şeklinde bağırdığı görüldü.  Kocabıyık daha sonra "İşi olana izin verilecek, onun dışında herkese para 
cezası kesilecek. Böyle gezmeye gelmeyecekler buraya" şeklinde konuştu. Bazı sosyal medya 

https://www.tukenmezhaber.com/
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kullanıcıları, Uşak Valisinin paylaşılan bu görüntülerine üslubun uygun olmaması nedeniyle tepki 
gösterdi. 

 
“NOKTAYA UZAK OLDUĞUM İÇİN SESLENDİM” 
 

 

           EK:4 
ŞİKAYETE KONU TWİTTER’İN EKRAN GÖRÜNTÜSÜ 
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WİKİPEDİA’DAKİ YAZICIOĞLU BİYOGRAFİSİ 
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Recep Yazıcıoğlu 
Vikipedi ansiklopedisi 

Recep Yazıcıoğlu (2 Haziran 1948; Köprübaşı, Trabzon - 8 Eylül 2003; Altındağ, 
Ankara); Tokat, Aydın, Erzincan ve Denizli eski valisi. Kişiliği ve görev yaptığı bölgelerde 
halka olan yakınlığı nedeniyle, sıra dışı fikirleri ve enerjisiyle, ayrıca bambaşka 
görüşleriyle Süper Vali olarak anıldı. 

İçindekiler 
1Hayatı 
2Felsefesi 
3Ölümü 
4Komplo endişeleri 

5Köprü Dizisi, Vali Filmi ve Yazıcıoğlu 
6Kaynakça 
7Dış bağlantılar 

Hayatı 

İlkokula doğduğu köyde başladı fakat babasının görevi nedeniyle ilk, orta ve lise öğrenimini 
Milas'ta tamamladı. Adnan Kahveci ile çocukluk ve ilkokul arkadaşıdır. Ankara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi'ni tamamladıktan sonra 1968'de Aydın'a maiyet memuru olarak atandı. 
1971-1984 yılları arasında sırasıyla Kalkandere, Bahçe, Hamur, Ayvacık, Kırıkhan, Alaca, 
Akçakoca ilçelerinde kaymakamlık görevinde bulundu. 1975 yılında da asteğmen olarak Kara 
Kuvvetleri Komutanlığında askerlik görevini tamamladı. 1984 yılında 36 yaşında en genç vali 
olarakTokat Valiliği'ne atanan Recep Yazıcıoğlu 14 Ağustos 1989'da Aydın Valisi olarak 
göreve başladı. 19 Ağustos 1991 tarihinde Erzincan Valiliği'ne, 26 Eylül 1999'da Merkez 
Valiliği'ne, 30 Ocak 2003'te de Denizli Valiliği'ne getirildi. 

Felsefesi 

Sistemin işleyişine sık sık ağır eleştiriler getiren Yazıcıoğlu halkın sistemin içerisinde 
olmadığını bundan dolayı bürokrasinin hantallaştığı ve bu yüzden yerinden 
yönetim sisteminin uygulanması gerektiğini dile getirmiştir. Son günlerde sosyal medyada 
paylaşım rekorları kıran[3] ve köşe yazılarına konu olan sözleri ise çoğulculuk ve eğitime 
bakışını net bir biçimde ortaya koymaktadır:“Kültür olarak siyah-beyaz bir yaklaşım içindeyiz. 
Siyah-beyaz, dost-düşman. İç düşmanlar-dış düşmanlar... Yahu ne oluyor kardeşim ya? 
Nasıl olur? Bir vatandaş nasıl ‘düşman’ olur? Düşman olduğuna kim karar verecek be 
kardeşim? ‘Dost-düşman’ askerî terminolojidir. Sivil hayatta ‘dost-düşman’ terminolojisi 
kullanılır mı ya! Bu askerî terminolojidir. Ondan sonra zenciler-beyazlar... ‘Falan okulu 
bitirenler vatan hainidir’, ‘feşmekân okulu bitirenler vatanseverdir’... Memleket hain dolu. O 
zaman hainler çıkıyor piyasaya. Bir zamanlar zenciler vardı, solcular biliyorsunuz bir 
zamanlar zenci idi. Şimdi zenci, irticacılar oldu. Yani her zaman bir zenci buluyoruz biz. 
Demek ki zencilere şiddetle ihtiyacımız var. Yani berikiler-ötekiler. Şimdi bütün bunlar bizim 
seçkinci anlayışın, dayatmacı anlayışın, tekelci anlayışın, toplum mühendisliğinin yanlış 
kavramları, vurguları... Kamplaşmalar, kemikleşmeler... Kafamız kalıplarla dolu, dogmalarla 
dolu. Herkesin kendi doğrusu var. Herkes kendine tapıyor. Farklılıkları zenginlik kabul 
etmiyoruz. Ve devlet, sistem; ideoloji üretiyor. İdeoloji üreten sistemler demokratik sistemler 
değil, faşist sistemlerdir. Devletin görevi ideoloji üretmek değildir. İdeoloji, kişilerin, grupların, 
sivil toplumun tercihidir. Devlet hakemdir, devlet teknik devlettir. Devlet hizmet üretir.”[4] 

Vilayet yönetimleri dönemindeki uygulamaları üniversitelerde tez konusu olan[5] Recep 
Yazıcıoğlu Tokat Valiliği sırasında torba bütçe uygulaması ile Cumhuriyetten bu yana yapılan 
dersliklerden daha fazla derslik kazandırmıştır.Vali Yazıcıoğlu Erzincan Valiliği 
sırasında doğa sporları ile uğraşmış ve yörenin doğa sporları turizmine açılmasına katkı 
sağlamıştır.[6] Doğa sporlarına özellikle rafting'e olan ilgi ve katkısı Denizli Valiliği sırasında da 
devam etmiştir.[7] 

https://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6pr%C3%BCba%C5%9F%C4%B1,_Trabzon
https://tr.wikipedia.org/wiki/Alt%C4%B1nda%C4%9F,_Ankara
https://tr.wikipedia.org/wiki/Alt%C4%B1nda%C4%9F,_Ankara
https://tr.wikipedia.org/wiki/Tokat_(il)
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ayd%C4%B1n
https://tr.wikipedia.org/wiki/Erzincan
https://tr.wikipedia.org/wiki/Denizli
https://tr.wikipedia.org/wiki/Recep_Yaz%C4%B1c%C4%B1o%C4%9Flu#Felsefesi
https://tr.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCrokrasi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Recep_Yaz%C4%B1c%C4%B1o%C4%9Flu#cite_note-3
https://tr.wikipedia.org/wiki/Recep_Yaz%C4%B1c%C4%B1o%C4%9Flu#cite_note-4
https://tr.wikipedia.org/wiki/Recep_Yaz%C4%B1c%C4%B1o%C4%9Flu#cite_note-5
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Torba_b%C3%BCt%C3%A7e&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Do%C4%9Fa_sporlar%C4%B1&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Recep_Yaz%C4%B1c%C4%B1o%C4%9Flu#cite_note-6
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Denizli_Valili%C4%9Fi&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Recep_Yaz%C4%B1c%C4%B1o%C4%9Flu#cite_note-7
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Denizli'nin Acıpayam İlçesi'ne bağlı Eskiköy'de vatandaşlar tarafından yaptırılarak iki köyü 
birbirine bağlayan köprüye trafik kazasında yaşamını yitiren eski Valisi Recep Yazıcıoğlu'nun 
adı verildi.Denizli'de İncilipınar mevkisinde yapılan ve Ege Bölgesinin en büyük parkına Vali 
Recep Yazıcıoğlu'nun adı verildi. 

Kemaliye-Başpınar arasında Karasu Nehri üzerinde (Fırat Nehri'nin Kemaliye (Erzincan) 
İlçesinden geçen kolu) yapılan, yapımında Recep Yazıcıoğlu'nun çok emeğinin geçtiği, ve 
Köprü dizisine[8] de konu olan köprünün adı Vali Recep Yazıcıoğlu Köprüsüdür. 

Erzincan'ın Kemaliye İlçesi ile Çaltı İstasyonu arasındaki en uzun karayolu tüneline de Vali 
Recep Yazıcıoğlu ismi verilmiştir.Aydın il merkezinde Aydın belediyesince yaptırılan kültür 
merkezinin ismine de Vali Recep Yazıcıoğlu adı verilmiştir.Tokat il merkezindeki eski SSK 
Devlet Hastanesi'nin adı, Tokat Vali Recep Yazıcıoğlu Devlet Hastanesi olarak 
değiştirilmiştir. 

Ölümü 

2 Eylül 2003'te Eskişehir-Ankara Yolu üzerindeki Temelli Mahallesi yakınlarında geçirdiği 
trafik kazası sonucunda olaydan 2 gün sonra bitkisel hayata girerek 8 Eylül 2003 tarihinde 
öldü. Cenazesi Aydın'ın Söke ilçesinde 10 Eylül 2003'te toprağa verildi. 

Komplo endişeleri 

Vali Recep Yazıcıoğlu, uzun süredir çift görme rahatsızlığı yaşıyordu. Bunun için doktora 
Ankara'ya gidiyordu. Ankara'ya giderken tek başına ve makam aracıyla değil Ziraat Odası 
Başkanı ile gitmeyi tercih etmişti. Ziraat Odası Başkanı "Valime Mercedes yakışır." diyerek 
bir Mercedes arabayla yola koyuldular. Bu yol sırasında varlıklı bir kişi olan Ziraat Odası 
Başkanı'nı Vali yeni bir okul yapımı için ikna edecekti. Ortadaki büyük sorun ise Ziraat Odası 
Başkanı'nın usta bir şoför yerine çaycısını şoför yapmasıydı. Ankara yakınlarında Vali'nin 
arabası istinat duvarına çarparak kaza yapar. Ziraat Odası Başkanı olay yerinde hayatını 
kaybeder, Vali ise ağır yaralanır. Vali 6 gün komada kaldıktan sonra hayatını kaybeder. Ama 
bu şüpheli ölümün arkasında başka kişilerin olabileceği ağırlık kazanmıştır.[kaynak belirtilmeli] 

Köprü Dizisi, Vali Filmi ve Yazıcıoğlu 

Yazar Ayşe Kulin tarafından kaleme alınan Köprü adlı romandan esinlenilerek çekilen ve 
Star TV'de Erzincan Valiliği sırasında yapılması için büyük emek harcadığı Başpınar Vali 
Recep Yazıcıoğlu Köprüsü'nün konu edildiği bir dizi film yayınlanmıştır. Dizide valiyi 
sanatçı Erdal Beşikçioğlucanlandırmıştır.[9] Valinin karakter ismi dizideki ve diziden sonra 
devam eden "Vali" filminde Faruk Yazıcı'dır.9 Ocak 2009'da gösterime giren Vali filminde ise 
Vali Recep Yazıcıoğlu'nun Denizli'deki Uranyum rezervlerini Amerikan firmasının 
kullanımına açmadığı için suikaste kurban gittiği iddia edilmektedir. 

 
 
 
 

 

           EK:6 

SÖZCÜ / BİR MUHALİF GAZETEDE VALİ YAZICIĞLU 

Recep Yazıcıoğlu kimdir, nerelidir? Vali Recep Yazıcıoğlu,  
ölümünün 17. yılında anılıyor! 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Denizli
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ac%C4%B1payam
https://tr.wikipedia.org/wiki/Eskik%C3%B6y,_Ac%C4%B1payam
https://tr.wikipedia.org/wiki/Denizli
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%B0ncilip%C4%B1nar&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Recep_Yaz%C4%B1c%C4%B1o%C4%9Flu#cite_note-8
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ayd%C4%B1n
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ayd%C4%B1n
https://tr.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6ke
https://tr.wikipedia.org/wiki/Vikipedi:Kaynak_g%C3%B6sterme
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ay%C5%9Fe_Kulin
https://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6pr%C3%BC
https://tr.wikipedia.org/wiki/Erzincan
https://tr.wikipedia.org/wiki/Erdal_Be%C5%9Fik%C3%A7io%C4%9Flu
https://tr.wikipedia.org/wiki/Recep_Yaz%C4%B1c%C4%B1o%C4%9Flu#cite_note-9
https://tr.wikipedia.org/wiki/Vali_(film)
https://tr.wikipedia.org/wiki/Denizli
https://tr.wikipedia.org/wiki/Uranyum
https://twitter.com/UmitKaraca_
https://twitter.com/UmitKaraca_
https://twitter.com/UmitKaraca_
https://twitter.com/UmitKaraca_
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Recep Yazıcıoğlu, 2 Haziran 1948'de Trabzon'da doğdu. Valilik yaptığı illerde verdiği hizmetler ve 

halkla iç içe olması sayesinde Recep Yazıcıoğlu "Efsane Vali" olarak hatırlanıyor. 17 yıl önce geçirdiği 

kaza sonucu hayatını kaybeden Vali Recep Yazıcıoğlu ölüm yıldönümünde anılıyor. 
YAYINLANMA: 11:35 - 08 Eylül 2020 

 
FOTO: DEPOPHOTOS/ Recep Yazıcıoğlu, Tokat, Aydın, Erzincan ve Denizli’de valilik yaptı. 

RECEP YAZICIOĞLU KİMDİR? 

Recep Yazıcıoğlu, 2 Haziran 1948 yılında Trabzon, Köprübaşı’nda doğdu. Tokat, Aydın, Erzincan ve 

Denizli eski valisi olan Recep Yazıcıoğlu, kişiliği ve görev yaptığı bölgelerde halka olan yakınlığı 

nedeniyle, Süper Vali olarak anıldı. 

EĞİTİM HAYATI VE İLK ÇALIŞMA YILLARI 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni tamamladıktan sonra 1968’de Aydın’a maiyet memuru olarak 

atandı. 1971-1984 yılları arasında sırasıyla Kalkandere, Bahçe, Hamur, Ayvacık, Kırıkhan, Alaca, 

Akçakoca ilçelerinde kaymakamlık görevinde bulundu. 1975 yılında da asteğmen olarak Kara 

Kuvvetleri Komutanlığında askerlik görevini tamamladı. 

1984 yılında 36 yaşında en genç vali olarak Tokat Valiliği’ne atanan Recep Yazıcıoğlu 14 Ağustos 

1989’da Aydın Valisi olarak göreve başladı. 19 Ağustos 1991 tarihinde Erzincan Valiliği’ne, 26 Eylül 

1999’da Merkez Valiliği’ne, 30 Ocak 2003’te de Denizli Valiliği’ne getirildi. 

HALKIN SEVDİĞİ VALİ OLDU 

Sistemin işleyişine sık sık ağır eleştiriler getiren Yazıcıoğlu halkın sistemin içerisinde olmadığını 

bundan dolayı bürokrasinin hantallaştığı ve bu yüzden yerinden yönetim sisteminin uygulanması 

gerektiğini dile getirmiştir.Recep Yazıcıoğlu Tokat Valiliği sırasında torba bütçe uygulaması ile 

Cumhuriyetten bu yana yapılan dersliklerden daha fazla derslik kazandırmıştır. 

Vali Yazıcıoğlu Erzincan Valiliği sırasında doğa sporları ile uğraşmış ve yörenin doğa sporları 

turizmine açılmasına katkı sağlamıştır. Doğa sporlarına özellikle rafting’e olan ilgi ve katkısı Denizli 

Valiliği sırasında da devam etmiştir.Denizli’nin Acıpayam İlçesi’ne bağlı Eskiköy’de vatandaşlar 

tarafından yaptırılarak iki köyü birbirine bağlayan köprüye trafik kazasında yaşamını yitiren eski 

Valisi Recep Yazıcıoğlu’nun adı verildi. 
 

 

Recep Yazıcıoğlu’nun valilik görevini yürüttüğü döneminin anlatıldığı “Köprü” dizisinde valiyi 

sanatçı Erdal Beşikçioğlu canlandırdı. 

HAYATI DİZİ-FİLM YAPILDI 

Yazar Ayşe Kulin tarafından kaleme alınan Köprü adlı romandan esinlenilerek çekilen ve Star TV’de 

Erzincan Valiliği sırasında yapılması için büyük emek harcadığı Başpınar Vali Recep Yazıcıoğlu 

Köprüsü’nün konu edildiği bir dizi film yayınlanmıştır. Dizide valiyi sanatçı Erdal Beşikçioğlu 

canlandırmıştır. Valinin karakter ismi dizideki ve diziden sonra devam eden “Vali” filminde Faruk 

https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&sxsrf=ALeKk03AtlQfT4NUiHQuLnryw2ectq_VGg:1628017528557&q=Bu+sistem+de%C4%9Fi%C5%9Fmeli&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLWT9c3NDIqNjE2rVTiAXOS8gzLTA3NtAQcS0sy8otC8p3y87P983IqF7GKOpUqFGcWl6TmKqSkHpmfeXR-bmpO5g5WRgA6v2IlSgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi6xujzxZXyAhUS_7sIHVIGCtsQxA0wKnoECCwQBA
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&sxsrf=ALeKk03AtlQfT4NUiHQuLnryw2ectq_VGg:1628017528557&q=Pop%C3%BClist+politikaya,+t%C4%B1kanm%C4%B1%C5%9F+ekonomiye,+yozla%C5%9Fm%C4%B1%C5%9F+sisteme:+sil+ba%C5%9Ftan+Recep+Yaz%C4%B1c%C4%B1o%C4%9Flu&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLWT9c3NDIqNjE2rVTiAXOSKs2Tyg2NtAQcS0sy8otC8p3y87P983IqF7EmBeQXHN6Tk1lcolCQn5NZkpmdWJmoo1ByZGN2Yl7ukY1H5yukZufn5edmVqbqKFTmV-UkHp0PES8GakrNTbUCMnIUkoDCJYl5CkGpyakFCpGJVUc2Jh_ZmH9kfk7pDlZGAECq_faXAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi6xujzxZXyAhUS_7sIHVIGCtsQxA0wKnoECCwQBg


 26 

Yazıcı’dır.9 Ocak 2009’da gösterime giren Vali filminde ise Vali Recep Yazıcıoğlu’nun Denizli’deki 

Uranyum rezervlerini Amerikan firmasının kullanımına açmadığı için suikaste kurban gittiği iddia 

edilmektedir. 

HAYATINI NASIL KAYBETTİ? 

2 Eylül 2003’te Eskişehir-Ankara Yolu üzerindeki Temelli Mahallesi yakınlarında geçirdiği trafik 

kazası sonucunda olaydan 2 gün sonra bitkisel hayata girerek 8 Eylül 2003 tarihinde hayatını kaybetti. 

Cenazesi Aydın’ın Söke ilçesinde 10 Eylül 2003’te toprağa verildi. 

YAYINLANMA: 11:35 - 08 Eylül 2020 

Kitaplar 

Popülist politikaya, tıkanmış. 1999, Bu sistem değişmeli 1995. Neden sıradışı bir valiyim.2000 
 

 
2 Nis 2020 @UmitKaraca_/ adlı kişiye yanıt olarak :Vali demişken... 

EKŞİ SÖZLÜK’TE recep yazıcıoğlu 

şükela:  tümü | bugün 
türkiye cumhuriyeti tarihindeki en maharetli ve yüksek idealli yöneticilerden biri idi. 
ruhu şad olsun .erzincan'a raftingi ve rüzgar sörfünü getiren adam. polisten vali olmaz' dediği için 
kızağa çekilen adam. deprem yardım fonu ankara'ya hödüklerin cebine değil belediyelere aktarılsın 
diyen adam. insan gibi insan. 
27.09.1999 ~ 12.02.2005 19:18 rottinghorse on thedeadlyground  
sırası ile tokat, aydın ve erzincan valilikleri yapmı$, calı$kanlıgı, üretkenligi, sesli dusunmesi, 
dürüstlügü, cesareti ve de bekarlıgı !ile tanınan adam. 
31.05.2000 23:36 pardonyani  
aysekulin'in kopru romanindaaslinda kendisi anlatilmistir. 
01.02.2003 06:05 huger  
görevindeki başarısı ile denizli halkınca çok takdir edilen, pamukkale yi koruma amaçlı yeniojelerin 
uygulanabilmesi için erkan mumcu' dan bölgenin turistik gelirlerinin yine bölgeye bırakılmasını 
sağlamış, rafting, yüzme yapan, eğlenceli ve ilgili yeni tanıştığım vali. 
24.04.2003 16:02 zelyot  
 

 

           EK:7 

 

UŞAK VALİLİĞİ 

İNTERNET SİTESİ 

 
  

https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&sxsrf=ALeKk03AtlQfT4NUiHQuLnryw2ectq_VGg:1628017528557&q=recep+yaz%C4%B1c%C4%B1o%C4%9Flu+kitaplar&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLWT9c3NDIqNjE2rVRC5mhJZSdb6Sfl52frJ5aWZOQXWYHYxQr5eTmVi1hlilKTUwsUKhOrjmxMPrIx_8j8nFKF7MySxIKcxKIdrIwAOflOfloAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi6xujzxZXyAhUS_7sIHVIGCtsQMSgAMCp6BAgsEAE
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&sxsrf=ALeKk03AtlQfT4NUiHQuLnryw2ectq_VGg:1628017528557&q=Bu+sistem+de%C4%9Fi%C5%9Fmeli&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLWT9c3NDIqNjE2rVTiAXOS8gzLTA3NtAQcS0sy8otC8p3y87P983IqF7GKOpUqFGcWl6TmKqSkHpmfeXR-bmpO5g5WRgA6v2IlSgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi6xujzxZXyAhUS_7sIHVIGCtsQxA0wKnoECCwQBA
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&sxsrf=ALeKk03AtlQfT4NUiHQuLnryw2ectq_VGg:1628017528557&q=Bu+sistem+de%C4%9Fi%C5%9Fmeli&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLWT9c3NDIqNjE2rVTiAXOS8gzLTA3NtAQcS0sy8otC8p3y87P983IqF7GKOpUqFGcWl6TmKqSkHpmfeXR-bmpO5g5WRgA6v2IlSgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi6xujzxZXyAhUS_7sIHVIGCtsQxA0wKnoECCwQBA
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&sxsrf=ALeKk03AtlQfT4NUiHQuLnryw2ectq_VGg:1628017528557&q=Neden+s%C4%B1rad%C4%B1%C5%9F%C4%B1+bir+valiyim:+s%C3%B6yle%C5%9Filer+ve+yorumlar+Recep+Yaz%C4%B1c%C4%B1o%C4%9Flu&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLWT9c3NDIqNjE2rVTiAXOSCstMcnMytAQcS0sy8otC8p3y87P983IqF7H6-KWmpOYpFB_ZWJSYcmTj0flHNiokZRYplCXmZFZm5lopFB_eVpmTenR-Zk4qUDRVoTK_qDQ3J7FIISg1ObVAITKx6sjG5CMb84_MzyndwcoIALhfO2aBAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi6xujzxZXyAhUS_7sIHVIGCtsQxA0wKnoECCwQCA
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&sxsrf=ALeKk03AtlQfT4NUiHQuLnryw2ectq_VGg:1628017528557&q=Neden+s%C4%B1rad%C4%B1%C5%9F%C4%B1+bir+valiyim:+s%C3%B6yle%C5%9Filer+ve+yorumlar+Recep+Yaz%C4%B1c%C4%B1o%C4%9Flu&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLWT9c3NDIqNjE2rVTiAXOSCstMcnMytAQcS0sy8otC8p3y87P983IqF7H6-KWmpOYpFB_ZWJSYcmTj0flHNiokZRYplCXmZFZm5lopFB_eVpmTenR-Zk4qUDRVoTK_qDQ3J7FIISg1ObVAITKx6sjG5CMb84_MzyndwcoIALhfO2aBAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi6xujzxZXyAhUS_7sIHVIGCtsQxA0wKnoECCwQCA
https://twitter.com/sengun_serdar/status/1245479679328477185
https://twitter.com/UmitKaraca_
https://eksisozluk.com/recep-yazicioglu--42272
https://eksisozluk.com/recep-yazicioglu--42272?a=nice
https://eksisozluk.com/recep-yazicioglu--42272?a=dailynice
https://eksisozluk.com/?q=insan
https://eksisozluk.com/entry/38130
https://eksisozluk.com/biri/rotting-horse-on-the-deadly-ground
https://eksisozluk.com/entry/179173
https://eksisozluk.com/biri/pardonyani
https://eksisozluk.com/?q=ayse+kulin
https://eksisozluk.com/?q=kopru
https://eksisozluk.com/entry/2283287
https://eksisozluk.com/biri/huger
https://eksisozluk.com/?q=pamukkale
https://eksisozluk.com/entry/2712792
https://eksisozluk.com/biri/zelyot
https://twitter.com/camisaf123/status/1245453763785232385/photo/1
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Funda KOCABIYIK  
Vali 
        Funda KOCABIYIK, 1972 yılında Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde doğdu. Yükseköğrenimini 
Hacettepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde tamamladı. 1994 yılında felsefe 
grubu öğretmeni olarak Ordu Ünye İmam Hatip Lisesinde göreve başladı. 1995 yılından 2005 yılına 
kadar Ankara Dikmen Lisesinde felsefe grubu öğretmenliği görevini yürüttü. 2005 yılında Millî Eğitim 
Bakanlığının açtığı müfettiş yardımcılığı sınavını kazanarak müfettiş yardımcısı oldu. 3 Kasım 2008’de 
Millî Eğitim Bakanlığı Müfettişliği Yeterlik Sınavı’nı kazanarak Teftiş Kurulu Başkanlığında bakanlık 
müfettişliği görevine atandı.  
        14 Şubat 2011 tarihinde MEB Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürü olarak atandı. Görev 
kapsamında Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında yürütülen eğitim 
faaliyetlerinin niteliğini artırmak ve okul öncesi eğitime erişimi yaygınlaştırmak amacıyla politikalar 
üretilmesini sağladı. “Okul Öncesi Eğitimi Güçlendirme Projesi” gibi büyük ölçekli projeler 
geliştirilmesinde ve yürütülmesinde emek harcadı, okullaşma oranının artırılması amacıyla yarım 
günlük eğitim modeline geçiş ve devlet okullarında okul öncesi eğitim hizmetinin ücretsiz olmasına 
ilişkin mevzuat düzenleme çalışmaları yaptı.  
        28 Ocak 2012 tarihinde ise 652 sayılı KHK uyarınca MEB Teşkilat Kanunu’nun değişmesi ile MEB 
Temel Eğitim Genel Müdürü olarak atandı. Bu görevi kapsamında bakanlığa bağlı tüm okul öncesi, 
ilkokul ve ortaokul kurumlarının faaliyetlerinin niteliğini artırmaya yönelik politika ile stratejilerin 
geliştirilmesi ve uygulanmasının yanı sıra söz konusu okulların idari ve mali iş ve işlemlerinin 
yürütülmesine yönelik çalışmaları yönetmiştir. Bu çalışmalar içerisinde 12 yıllık zorunlu eğitimin 
(4+4+4) ilkokul ve ortaokul dönüşümlerinin gerçekleştirilmesi, yabancı dil eğitiminin ilkokul ikinci 
sınıftan itibaren verilmesi, ilkokullarda din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinin branş öğretmenleri 
tarafından verilmesi, ilkokul müfredatına oyun ve fiziki etkinlikler dersinin eklenmesi, ilkokula yeni 
başlayan öğrencilerin okul hayatına uyumunu kolaylaştırmak amacıyla ilkokul birinci sınıf öğretim 
materyallerinin hazırlatılarak ücretsiz olarak dağıtılması, “İlköğretim Kurumlarına Devam Oranlarının 
Artırılması Projesi” kapsamında özellikle doğu ve güneydoğu illerinde yetersiz dil becerisi olan 
çocukların akranlarına yetişebilmesi için Türkçe ve Süryanice dillerinin ortak söz varlığından hareketle 
“İlk Okuma Yazmaya Giriş” kitabının hazırlanması ve dağıtılması, ortaokul ve imam hatip 
ortaokullarında zekâ oyunları ve drama dersi öğretim programının hazırlanması, öğrencilerin çanta 
yükünün azaltılması amacıyla ders kitaplarının iki dönem hâlinde okutulmak üzere bölünmesi, ilkokul 
birinci sınıflar için uygulanan uyum programına ortaokulların da dâhil edilmesi yer almaktadır.  
         13 Ocak 2016 tarihinde Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü olarak atanan Funda 
KOCABIYIK, söz konusu genel müdürlük bünyesinde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ve 
soydaşlarımıza Türkçe ve Türk kültürünün tanıtılması ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yaptı. 
        Funda KOCABIYIK, UNESCO’da aktif rol alarak ülkemizin 2017-2021 döneminde UNESCO Yürütme 
Kurulu Üyeliğine ve 2018-2020 döneminde Eğitim Yönlendirme Komitesi Üyeliğine seçilmesinde katkı 
sağladı. Özellikle Türklerin yoğun olarak yaşadığı Almanya’da uzun yıllar sonra ilk defa 13 eğitim 
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ataşeliğinin doldurulmasında, farklı eyaletlerde aktif bulunan STK’ler ve görevlendirilen 
öğretmenlerle bir araya gelerek istişare toplantıları gerçekleştirilmesinde öncülük etti.  
        2011 yılında TODAİE (Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü) Kamu Diplomasisi Eğitimi’ni 
tamamlayan Funda KOCABIYIK, 2016-2018 yılları arasında UNESCO Yönetim Kurulu Üyeliği, UNESCO 
Eğitim İhtisas Komitesi Üyeliği, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi 
Üyeliği,  Yunus Emre Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği, Yunus Emre Enstitüsü Danışma Kurulu Üyeliği, 
Fulbright Yönetim Kurulu Üyeliği, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Danışma Kurulu Üyeliği, 
Türkiye Okul Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü. Hâlen Okul Sporları 
Federasyonu Eğitim Komisyonu Üyeliği görevini yürütmektedir.  
27 Ekim 2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığının 2018/202 sayılı Kararnamesi 
ile Uşak Valisi olarak atandı. Vali Funda KOCABIYIK, evli ve iki çocuk annesi olup İngilizce bilmektedir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           EK:8  

2 VİDEO, 3 VALİ 
Konya Valisi'nin azarlaması veRecep Yazıcıoğlu ... 
https://www.youtube.com › watch / VİDEO 
 

 

2%20VİDEO,%203%20VALİKonya%20Valisi'nin%20azarlaması%20veRecep%20Yazıcıoğlu%20...https:/www.youtube.com ›%20watch%20/%20VİDEO
2%20VİDEO,%203%20VALİKonya%20Valisi'nin%20azarlaması%20veRecep%20Yazıcıoğlu%20...https:/www.youtube.com ›%20watch%20/%20VİDEO
2%20VİDEO,%203%20VALİKonya%20Valisi'nin%20azarlaması%20veRecep%20Yazıcıoğlu%20...https:/www.youtube.com ›%20watch%20/%20VİDEO
2%20VİDEO,%203%20VALİKonya%20Valisi'nin%20azarlaması%20veRecep%20Yazıcıoğlu%20...https:/www.youtube.com ›%20watch%20/%20VİDEO
https://www.youtube.com/watch?v=iMgxSBk__ww
https://www.youtube.com/watch?v=iMgxSBk__ww
https://www.youtube.com/watch?v=iMgxSBk__ww
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2:53 

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ın ayaklarını uzatan muhabiri azarlaması tartışılırken, 
rahmetli Vali Recep bu durumu nasıl yorumladı. Kendisi ile eli cebinde konuşan vatandaşı anlamalıyız, 
tepeden bakan bir hava ile etrafına talimatlar yağdıran bir yönetici anlayışından vazgeçmeliyiz diyor.... 
26 Kas 2019 · Karar TV tarafından yüklendi 

https://www.youtube.com/watch?v=iMgxSBk__ww 

4 Dakika 

Uşak Valisi Funda Kocabıyık’ın caddede denetim yaparken, tartışma ve 
şikayete konu olan uslubunun videosu 
 

Vali sokağa çıktı böyle azarladı - ODATV Video - Odatv.com 
https://odatv4.com › vid_video 
 

 
2:50 

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla yürütülen çalışmalar 

kapsamında il ... 
31 Mar 2020 

https://www.dailymotion.com/video/x7t1cg5 

2,5 dakika 

 

 

 

 

 

 

 
EK:9 

BENİM MESAJIMDAN TWİTTERDE MESAJ YAZANLARIN NE ANLADIKLARI İLE 

İLGİLİ MESAJLARDAN ÖRNEKLER 

Yurttaşların anladıkları ile müştekilerin anladıkları!? 

Vali Yazıcıoğlu’ndan söz edince kimi yıllar önce attığı tiwitleri yeniden bulup onları göndermiş. 

İnsanlar özlemlerini ifade etmişler. Korkularından önce özlemleri canlanmış. 

Abdurrahman Dilipak @aDilipak 
3 Nis 2020 Vali var,vali var. Yazıcıoğlu gibileri yaşarken yeterince sahiplenebildik mi. Peki öyle kaç isim 
sayabilirsiniz. 
Ümit Karaca @UmitKaraca_ 

https://www.youtube.com/watch?v=iMgxSBk__ww
https://www.youtube.com/watch?v=iMgxSBk__ww
https://www.youtube.com/watch?v=iMgxSBk__ww
/Users/dilipak/Desktop/%0dVali%20sokağa%20çıktı%20böyle%20azarladı%20-%20ODATV%20Video%20-%20Odatv.com%0dhttps:/odatv4.com ›%20vid_video%0d
/Users/dilipak/Desktop/%0dVali%20sokağa%20çıktı%20böyle%20azarladı%20-%20ODATV%20Video%20-%20Odatv.com%0dhttps:/odatv4.com ›%20vid_video%0d
/Users/dilipak/Desktop/%0dVali%20sokağa%20çıktı%20böyle%20azarladı%20-%20ODATV%20Video%20-%20Odatv.com%0dhttps:/odatv4.com ›%20vid_video%0d
/Users/dilipak/Desktop/%0dVali%20sokağa%20çıktı%20böyle%20azarladı%20-%20ODATV%20Video%20-%20Odatv.com%0dhttps:/odatv4.com ›%20vid_video%0d
https://odatv4.com/vid_video.php?id=8HD30
https://odatv4.com/vid_video.php?id=8HD30
https://odatv4.com/vid_video.php?id=8HD30
https://www.dailymotion.com/video/x7t1cg5
https://twitter.com/nejla_23
https://twitter.com/nejla_23
https://twitter.com/aDilipak
https://twitter.com/aDilipak
https://twitter.com/aDilipak/status/1246049399211425793
https://odatv4.com/vid_video.php?id=8HD30
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1 Nis 2020 Elinde 14 bin liralık telefon, kuaförünü eve çağırıp saçlarını ördürmüş, kocası fetöcü, 
kendisi lise öğretmenliğinden valiliğe geçiş yapmış millete sosyal mesafeyi koruyun diye talimat 
veriyor. / Bu Tweet dizisini göster 

  
Mahmut Bıyıklı @mahmut_biyikli 10 Nis 2020 Vali denilince aklıma ilk olarak Merhum Recep Yazıcıoğlu gelir. 

Emniyet Müdürü denilince de ilk aklıma gelen Metin Alper. Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü kutlu 

olsun. Türk polisi var olsun... 
GÖKHAN GÜNDÜZ @gokhangunduz23 1 Nis 2020 Her vali rahmetli yazıcıoğlu gibi olacak degil ya Vali var 

vali var Sayın bakan @suleymansoylu ve @drfahrettinkoca millete hitap ederken nasıl ise lütfen  @TC_UsakValiligi 

valisi sizde öyle hitap ediniz milleti azarlamayınız 

Gerçek Gündem @gercekgundem 1 Nis 2020 Eski AKP'li vekilin eşi Uşak Valisi Funda Kocabıyık vatandaşı böyle 

azarladı https://gercekgundem.com/siyaset/169894/eski-akpli-vekilin-esi-usak-valisi-funda-kocabiyik-vatandasi-

boyle-azarladi… 

{[ TÜRKİYE ]} @th_yns 8 Eyl 2018 Vali! Bu İş Devletin İşi. Biz Hizmet Makamıyız, Naz Makamı Değil. 

Gidemediğimiz Yer Bizim Değildir. Ülkemizin Recep Yazıcıoğlu Gibi Halk Adamı Olan Valilere İhtiyacı Var. 

Vefatının 15. Yılında Süper Vali #RecepYazıcıoğlu'na Allah'tan Rahmet Diliyoruz. [Mekanı Cennet Olsun] 

C N  @CanElmasFB 3 Kas 2020 Bazı insanlar anılarıyla bazı insanlar da analarıyla anılır diye bi söz var.. Mesela 

yıllar geçse de Vali diyince Recep Yazıcıoğlu anılır. Mekânı cennet olsun.. Ya da müteahhit diyince Veli Göçer 

anılır................... İşte bu hatırayı insan kendi bırakıyor.. Ölümlü dünya.. 

Gül Temel @gulltemel 28 Mar Bir, halka hizmet etmeye gelmiş vali Recep Yazıcıoğlu vardı. Hatırlayanlar yahut 

bilenler, bilir. Normal olan, o. Bir de, halka efendilik taslayan, kan kusturan valiler var. Yeni normalde, bu. 

VatandaşDevlet SenÇalışansın 

Mahmut Aydın @MahmutAydn61 2 Eyl 2018 Adamlar var bin yıldır ölmemiş. Vali Recep Yazıcıoğlu 

Temel Akyürek @temelakyurek 18 Eki 2020 Süper Vali Yazıcıoğlu’nu Rahmet ve minnetle anıyorum. Vali var, 

vali Var... #pazar 

SARP  @SarpKayaDr 8 Eyl 2020 Efsane Vali Recep Yazıcıoğlu'nun atamalar konusunda ders verdiği bakanı kimse 

hatırlamaz. Ancak Vali Recep Yazıcıoğlu'nu herkes bilir hatırlar. Ülkemizin böyle çalışkan,cesur,lafını esirgemeyen 

ve vatansever devlet adamlarına ihtiyacı var.. Saygı ve Özlemle #RecepYazıcıoğlu 

T.C.SERAP#TC @tcserap13 18 Eki 2020 Vali var, vali var. Mesela vali denilince, bizim aklımızda kalan Recep 

Yazıcıoğlu vardı bir zamanlar  

Fikri Akyüz @fikriakyuz99 12 Haz 2020 Mehmet Makas'ı çok iyi tanırım. Vukufiyetli bir yönetici, sağlam bir 

dosttur. Bir başka adam daha var iyi tanıdığım, Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı.. İnanıyorum ki o da yüksek 

makamlara yakında gelecektir. İkisi de merhum Vali Recep Yazıcıoğlu kalibrasyonunda olan adamlardır. 

Mehmet MAKAS @makasmehmet34 11 Haz 2020 Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan’ın takdirleriyle 

Zeytinburnu Kaymakamlığından Erzincan Valiliği görevine atanmış bulunuyorum. Şahsıma gösterdikleri 

teveccühlerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza ve İçişleri Bakanımız Sn. @suleymansoylu’ya şükranlarımı arz 

ediyorum. 

ÜmitB @gokturk_b 2 Haz 2014 Vali var Recep Yazıcıoğlu gibi, vali var Şırnak valisi, Sakarya valisi gibi. 

Srtdlr @srtdlr 18 Eki 2020 Vali var, (Yazıcıoğlu) Valimsi/Valicik/ Valimtrak var  

Mahmut Bıyıklı @mahmut_biyikli 10 Nis 2020 Vali denilince aklıma ilk olarak Merhum Recep Yazıcıoğlu gelir. 

Emniyet Müdürü denilince de ilk aklıma gelen Metin Alper. Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü kutlu 

olsun. Türk polisi var olsun... 

Ayşe @k_aysberk 18 Eki 2020 @taylan1789 ve @foterliadamMKA adlı kullanıcılara yanıt olarak 

Tanınmak, saygı duyulmak istiyorsan.. önce sen tanıyacak, saygı duyacaksın.. "beni görün, derdimden ölün" edasını 

çekecek hali kalmadı milletin.. 

https://twitter.com/UmitKaraca_/status/1245452849900916738/photo/1
https://twitter.com/UmitKaraca_/status/1245452849900916738/photo/1
https://twitter.com/UmitKaraca_/status/1245452849900916738/photo/1
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@foterliadamMKA 18 Eki 2020 50 yıllık hayatımda gördüğüm iki muhteşem devlet adamı var; Vali Kutlu Aktaş 

ve Vali Recep Yazıcıoğlu. 80 ihtilalinde memleketim Ağrı valisiyken Kutlu Aktaş'ı, Denizli'de babamın işi 

dolayısıyla ikamet ederken Recep Yazıcıoğlu'nu tanıdım.Vali değil "Devlet Baba" idi ikiside    

@gelmisbulund_m 14 Haz 2013 Vali var Recep Yazıcıoğlu gibi vali var Mutlu gibi. Hayat tatlı tabi.  

Bulent Polat @drbulentpolat 17 Mar 2019 Her pazar günü mutlaka hastaneye gider, ameliyat ettiğim hastaları 

ziyaret ederim. Bu bir “hal-hatır sorma” ziyaretidir,sosyal vizit diyoruz:) Bunun nasıl bir doping etkisi yaptığını, 

moral destekle iyileşmeyi nasıl hızlandırdığını keyifle gözlemliyorum. Cerrahın pazar keyfi:) 

Ertuğrul Köse @ertugrul_mg 17 Mar 2019 Allah razı olsun. Farkındalık oluşturmak ve fedakarlık bu olsa gerek! 

Örnek: Onlarca Vali var, yüzlercesi de gelip geçti ama bugün hatırda kalan 1 Vali, oda Recep Yazıcıoğlu... Sebebi 

gayet net! 

Osman KEPENEK @osmankepenektr 16 Oca 2018 "Bu ülkenin başına iyi bir şey gelmesin diye tetikte 

bekleyenler var." Vali Recep Yazıcıoğlu 

Celil İdemci @celil_idemci17 18 Eki 2020 Vali var Vali var. Bir devlet ahlakı almış rahmetli Recep Yazıcıoğlu var, 

bir de devlet ahlakı almamış mevzuat bilmeyen vali var. Denizli'nin şansı ki bu ikisini de yaşayan il olarak tarihe 

geçiyor. Vatandaşından bu kadar kopuk, bu kadar yukardan bakan devlet adamlarından uzak tut. 

Karikateist @Karikateist 1 Nis 2020 Recep Yazıcıoğlu gelir bizim aklımıza Vali denince, Funda Kocabıyık bugün 

var yarın yok 

  
bi’twit @bitwit9 25 Kas 2019 Senin gibi komplekssiz memur amir bürokrat siyasetçilere ülkecek o kadar açız ki.. 

Allah gani gani rahmet eylesin.. #Vali var Vali Recep Yazıcıoğlu var (dı)... 

Politikaloji @politikaloji 24 Kas 2019 Merhum Vali Recep Yazıoğlu'nun tam da Konya Valisi'nin durumunu 

özetleyen konuşması! Allah gani gani rahmet eylesin. Ruhun şad olsun valim 

Tarik34.. @tarik34istanbul 24 Nis Kac vali var acaba recep yazıcıoglu gıbı. Ornek devlet adami nur ıcınde yatsın 

GEÇMİŞ TARİHTEN YAPILAN AKTARIMLARA BİR ÖRNEK 

Anadolu Gündem @gundem_anadolu 

18 Eki 2020 #vaybee Dönerci, Denizli Valisi'ni tanımayıp, döneri yanmasın kesmeye devam ediyor. Vali dönercinin 

kendisine "hoş beş" yapmadığı için öfkeleniyor. Eldiven takmadığı gerekçesi ile "işletmeyi kapatın" emri veriyor. 

Bilgi: Bu işletmede mevzuat gereği eldiven takmak yasak. 

 

           EK:10 
ÜMİT KARACANIN BİR DİĞER TWİTİNDE H.KOCABIYIK’IN FETÖ İLİŞKİSİNE 
REFERANS OLARAK GÖSTERDİĞİ KOCABIYIK’IN YENİ ASIRDA ÇIKAN YAZISI 
Ümit Karaca@UmitKaraca_ 
2 Nis 2020 / Vali hanımın Kocası Hüseyin Kocabıyık, Fetö elebaşı Fetullah Gülen'in son 1000 yılın 
en büyük Türk büyüklerinden biri olduğunu iddia ediyor. 

https://twitter.com/Karikateist/status/1245376747455070209/photo/1
https://twitter.com/Karikateist/status/1245376747455070209/photo/1
https://twitter.com/tarik34istanbul
https://twitter.com/tarik34istanbul
https://twitter.com/tarik34istanbul
https://twitter.com/saglamtolga_
https://twitter.com/saglamtolga_
https://twitter.com/gundem_anadolu
https://twitter.com/gundem_anadolu
https://twitter.com/gundem_anadolu/status/1317611598303891457
https://twitter.com/hashtag/vaybee?src=hashtag_click
https://twitter.com/UmitKaraca_
https://twitter.com/UmitKaraca_
https://twitter.com/UmitKaraca_/status/1245483958898434057
https://twitter.com/UmitKaraca_/status/1245483958898434057/photo/1
https://twitter.com/Karikateist/status/1245376747455070209/photo/1
https://twitter.com/MahmutAydn61/status/1036343638647865344/photo/1
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           EK:11 
H. KOCABIYIK’IN İFADEMİZLE VE ŞİKAYETE KONU  

MESAJDAKİ İDDİA İLE İLGİLİ 2 ÖRNEK MAKALESİ 
 

HÜSEYİN KOCABIYIK 

KORKU HİYERARŞİSİ 

https://twitter.com/UmitKaraca_/status/1245483958898434057/photo/1
https://twitter.com/UmitKaraca_/status/1245483958898434057/photo/1
https://twitter.com/camisaf123/status/1245453763785232385/photo/1
https://twitter.com/camisaf123/status/1245453763785232385/photo/1
https://twitter.com/UmitKaraca_/status/1245483958898434057/photo/1
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huseyin.kocabiyik@yeniasir.com.tr /19.12.2009 

Rezaleti görüyorsunuz değil mi? Ortaya çıkan bu durum karşısında "DTP kapatılmamalıydı" diyen kendinden 

menkul liberaller ne diyecekler merak ediyorum. Ortaya çıkan durum ne peki? Şudur: Anayasa mahkemesi 

kapatma kararı verdikten sonra DTP'liler sözde çok kararlı bir biçimde TBMM çalışmalarına katılmayacaklarını 

ve milletvekilliklerinden istifa edeceklerini açıkladılar.  

Oysa kendilerine oy veren insanlar DTP'lilerin TBMM üyeliğinden istifa etmelerini istemiyorlardı. 

Güneydoğu'da yaşayan halkın ve sivil toplum örgütlerinin tamamı bu isteklerini DTP'lilere ilettiler. Ancak 

DTP'de bir araya gelmiş Kürt ağaları halkı "maraba" gördüğü için dönüp "ne diyorsun" diye bakmadı bile. Dün 

yeni kurulan BDP adlı partinin toplantısında istifa kararlarını açıklayacakları sırada İmralı'da yatan mahkumdan 

gelen iki satırlık not hepsine bir saniyede fikir değiştirtti. Apo istifa etmelerini istemiyordu ve onlar da istifa 

etmeyeceklerdi. 

*** 

Ben aylardır bu Kürt ağalarının toplandığı DTP adlı partide siyaset yapanların iradesiz bir sürü zavallı tipten 

ibaret olduğu yazıyordum. Anlamadığım şey ise şuydu: Bu kadar adamın içinden bir tane onuruna düşkün birisi 

niçin çıkmıyordu? Korku mu bunun nedeni? Öyle ya, daha önce bir Kürt siyasetçisi bir iki eleştiri yapmıştı da 

kafasına kurşunu sıkıvermişlerdi. Korku duygusunun insanı bazen çaresizleştirmesini anlayabiliyorum. Ancak 

benim anlamadığım bu insanlar bu kadar onursuz yaşamaya nasıl tahammül edebiliyorlar? Şu ortaya çıkan 

tablodan Kürt vatandaşlarımızın çok iyi dersler çıkarması gerekiyor. Kendilerini temsil etsin diye oy verdikleri 

siyasetçilerin kendilerine ait bir iradelerinin olmadığını görsünler. Bu iradesiz politika ağalarının halkın görüş 

ve eğilimlerini hiç umursamadıklarını bilsinler. Dertlerinin yöre halkının demokratik haklar elde etmesi değil 

terörist bir örgütün liderinin kişisel emelleri olduğunu anlasınlar. 

*** 

Aslında daha ilginç, ilginç olduğu kadar komik bir durum daha var. Kürtleri bu derece korkutan mahkum 

Apo'nun kendisi de korkak birisi. Bütün kararlarını korku duygusuyla aldığına herkes rahatlıkla inanabilir. 

Benim bu dünyada en iyi tanıdığımı sandığım insanlardan birisidir Apo. Kurnazlıkla korkunun bileşiminden 

oluşmuş bir karakter. Rahat bırakırsan kurnazca şeylerin peşinden koşar; gardiyana verdiğiniz "mahkuma 

kaşlarını biraz çat" talimatıyla korkar ve sizin istediğinizi yapar. Sizden kastımın devlet olduğunu biliyorsunuz 

herhalde. O nedenle bu derece korkak ve bu derece kullanılması kolay bir şahsiyetsiz mahkumu bu devletin 

neden bir türlü kendi politikaları yönünde aktive etmediğini bir türlü anlayamıyorum. Mesela DTP'lilere 

"TBMM'nden istifa etmeyin" talimatını İmralı'daki bir devlet görevlisinin kulağını çekmesi sonucu 

gönderdiğine adım gibi eminim. 

Bu yazdıklarımın hiç biri hayal ürünü değil. Karşımızda korku duygusuyla hareket eden bir hiyerarşik diziliş 

var. Normal insanlar gibi demokrasi zemininde bir çözüm aramak bu insanlarla çok zor görünüyor. Anahtar 

kelime "korku" ise o vakit, Kürt vatandaşlarımızın yararına olacak gelişmelerde de korkuyu bir stratejik değer 

olarak ele almak gerekiyor. Ve bu korku hiyerarşisinin en tepesine devleti yerleştirmek zaruri hale geliyor. 

Apo'yla adamları arasındaki korku hiyerarşisinde bir sorun yok, orası tıkır tıkır işliyor. Ancak, devletle Apo'nun 

arsındaki korku hiyerarşisi aksıyor ve ben bunu anlayamıyorum. Esasen açılım sürecinde yaşanan can sıkıcı 

tabloların nedeni de buradaki aksaklıklardır. Apo'ya Kenya'dan gelirken uçakta verdiği söz bu hiyerarşi 

çerçevesinde hatırlatılmalıdır. 

 

HÜSEYİN KOCABIYIK 

SÜTLÜ KEÇİNİN OĞLAKLARI: CEMAAT VE CHP 
huseyin.kocabiyik@yeniasir.com.tr / 07.02.2015, 

Bizim Konya'nın pek sevdiğim lafıdır "sütlü keçinin oğlağı" deyimi. Olağan olandan farklı olanı, torpilli, 

imtiyazlı olanı tarif etmek için kullanılır. Bizim ülkemizdeki tuhaflıklardandır bol miktarda sütlü keçinin oğlağı 

türünden yapıların bulunması. Mesela dünyanın banka ortağı tek partisi herhalde bizim ülkemizdedir ve adı da 

CHP'dir. CHP İş Bankası'nın yüzde 25'ne sahiptir ve bu ortaklığın gereği olarak bankanın yönetimine ortaktır. 

Banka yönetimine her dönem dört üye verir CHP. Bu üyeler genellikle genel başkana yakın eski siyasetçilerden 

olur ve bu sistem genel başkana güç verir.  

Sonuçta CHP dünyanın banka sahibi tek partisidir. 

Bir sütlü keçinin oğlağı daha var ülkemizde. O da Fethullah Gülen Cemaati'dir. Birkaç gün önce BDDK ve 

TMSF tarafından yönetimine el konulan Asya Bank, Gülen Cemaati'nin malıdır. Bunun böyle olduğunu nerden 

bildiğim sorulabilir; hemen söyleyeyim: bu bankanın izninin alınmasında çok katkım olmuştu da oradan 

biliyorum.  

Biz oligarşik sermayenin egemen olduğu finans sektörünün Türk halkını sömürmesine karşı olduğumuz için 

finans sektörü çeşitlensin, inançlı insanlar bu işin içinde yer alsın diye uğraştık. Nerden bilirdik ki milletin 

parasıyla kurdukları bankayı hükümet darbesi işlerinde kullanacaklarını. O gün kendimize "yahu, bir dini 

mailto:huseyin.kocabiyik@yeniasir.com.tr
mailto:huseyin.kocabiyik@yeniasir.com.tr
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cemaatin bankaya ne ihtiyacı var?" sorusunu soramadık, zira Türkiye şartları bizi başka bir zihinsel evrende 

barındırıyordu. Sonra cemaatin sadece bir bankaya değil, aynı zamanda polise, yargıya, medyaya, istihbaratçıya, 

dış bağlantılara da sahip olduğunu anladık. 

Ve şimdi sorabiliyoruz: sen ne biçim bir dini cemaatsin böyle? Bugün bu bankanın ortaya çıkması için 

harcadığım emeğe yanıyorum ve hakkımı da bu darbe ve iktidar heveslisi cemaate hiç helal etmiyorum. 

Sonuçta, dünyanın banka sahibi tek partisi de banka sahibi tek dini cemaati de Türkiye'den çıktı. 

BİR SİYASİ "DÜŞKÜN": KEMAL KILIÇDAROĞLU 

Alevi İslam'ında Aleviliğin ahkamına, kaidelerine, itikadına uymayanlar dışlanır ve onlara Alevi 

terminolojisinde "düşkün" denir. Peki, demokrasinin en temel kurallarına, olmazsa olmaz siyasi ve ahlaki 

rükünlerine uymayana ne yapılır ve ne denir? 

Ne yapıldığını aşağıda söyleyeceğim; ancak ne denilmesi gerektiğini söyleyeyim: "Demokrasi düşkünü" denir. 

Bunu yapan sadece kural dışına çıkmış olmaz, aynı zamanda çok derin bir ahlaki deformasyona uğramış 

demektir. Bir demokrasi düşkününe ne yapılır peki? Basit, millet tarafından sandığa gömülür ve yaşayan bir ölü 

olarak evine gönderilir. 

Kemal Kılıçdaroğlu'nun neden bir demokrasi düşkünü olduğuna bakalım:  

Seçimlere dört ay gibi kısa bir süre kalmışken CHP'nin genel başkanı milleti "sokağa çıkmaya" ve "direnme 

hakkını" kullanmaya çağırıyor. Allah'tan bunu söyleyen siyasi ağırlığı olmayan biri de, bu sözler ciddiye 

alınmadı, yoksa mesela Baykal söyleseydi yer yerinden oynardı. 

Düşünün ki Anamuhalefet gibi Anayasal bir kurumun başındaki kişi seçimlerden az önce halkı isyana 

çağırıyor. Neden böyle bir şey yapıyor olabilir? Ben şahsen o eksantrik kafanın içindeki tilkinin ne yapmak 

istediğini biliyorum, belki bir gün yazarım, ama görünen bir şey daha var ki, seçimlere dair en ufak bir umudu 

olmayan bir adam söylüyor bu sözleri. Hatırlayın, Kemal Kılıçdaroğlu bir süre önce Bekir Coşkun'a "hiç iktidar 

şansımız yok" demişti. Hiç iktidar şansı olmayan ve seçimlerden sonra CHP'liler tarafından muhtemelen 

kovulacak bir siyasetçi, yapılabilecek en sıradan işi yapıyor; masayı devirerek kural dışına çıkmak, sandığı ve 

seçimin sonucunu şimdiden geçersiz hale getirmek istiyor. 

İyi de, sen şimdi demokrasi kaidelerinin dışına çıktın, "düşkün" oldun paşam! 

Demokrasi düşüğü... 

Ak parti: Fethullah Gülen cemaatine mesafeli durdu. Bu cemaatin devletin içine yönelmesine izin vermedi, ya 

da çok sınırlı izin verdi. Bu tercihi bilinçli olarak 2007'ye kadar sürdürdü. Ne zaman ki Asker cumhurbaşkanlığı 

seçimine müdahale etti ve Anayasa Mahkemesinin kafasına 367 silahını dayadı, işte o andan itibaren herşey 

değişti. Ak Parti can havliyle, o ana kadar lüzum duymadığı cemaat ittifakına yöneldi. Devletin kapılarını 

cemaate ardına kadar açtı. Stratejik mevzileri cemaate teslim etti. Aslında tam olarak kader birliği etti. 

Aslında Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığına geldiği günden beri CHP hırçınlığı, muhalefet 

hoyratlığı, sertliği hızla tabiat değiştirdi ve bir bakıma siyasette olağan olan bu özellikler yerini kabalığa, 

küfürbazlığa, nezaketsizliğe ve hödüklüğe bıraktı. 

Kabalık ve nezaketsizlik en başta Kemal Kılıçdaroğlu'nun ağzında bir CHP'li karakteri olarak tezahür ediyor. 

Ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanına kavgada ağza alınmayacak laflarla saldırıyor. Devlet adabı, devlet 

büyüklerine saygı gibi hassasiyetlerin hiçbirine riayet etmiyor CHP lideri. 

Zaten bu küfürbaz, bu adi, bu çirkin üslup belli ki bir ortak strateji olmalı, zira CHP yandaşı gazeteciler, 

gazeteler ve televizyonlar sabah akşam aynı aşağılık dili kullanıp duruyorlar. 

(Tayyip Erdoğan da bir diktatör olduğu için bu küfürlerden büyük haz duyuyor, bu gazetelerin ve siyasetçilerin 

kendisine durmadan küfretmesine müsaade ediyor!)  Mesela İzmir deyince insanın aklına eskiden hangi 

kavramlar gelirdi bir düşünün? Nezaket, estetik, zarafet, saygılı üslup ve görgü kurallarına riayet gelirdi değil 

mi?  Ya şimdi? Kabalığın, nobranlığın, hödüklüğün daniskası bu şehirde görünür oldu. Ayrıca şu bir gerçektir: 

bu şehrin karakterini bozan da taşra kökenli CHP'li siyasetçilerdir. Bundan en ufak bir şüpheniz olmasın. 

 

 

 

           EK:12 

ÖMER’LERİ ARARKEN 
Hz. Ömer bir gün şehri   denetlemeye çıkar, ve yoksul bir kadın Hz. Ömer’ e demediğini bırakmaz.   
“Aranan Ömer”in hikayesinde  hesap soran, yargılayan Hz. Ömer değil, yoksul kadındır. 
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Kocakarı İle Ömer   
Mehmet Akif Ersoy 
Üstâd-ı necîbim Ali Ekrem Bey’e  

Yok ya Abbâs’ı bilmeyen, kimdi? ...  

O sahâbîyi dinleyin şimdi:  

«Bir karanlık geceydi pek de ayaz...»  

İbni Hattâb’ı görmek üzre biraz,  

Çıktım evden ki yollar ıpıssız.  

Yolcu bir benmişim meğer yalnız!  

Aradan geçmemişti çok da zaman,  

Az ilerden yavaşça oldu iyan,  

Zulmetin sînesinde ukde gibi,  

Ansızın bir müheykel a’râbî!  

Bembeyaz bir ridâ içinde garîb,  

Geliyor muttasıl mehîb mehîb.  

Ben sokuldum, o geldi, yaklaştık;  

Durmadan karşıdan selâmlaştık.  

Düşünürken selâm alan sesini,  

O heyûlâ uzandı tuttu beni:  

Bir de baktım, Ömer değil mi imiş!  

— Yâ Ömer! Böyle geç zaman, bu ne iş?  

— Şu mahallâtı devre çıkmıştım.  

Gel beraber, benimle, üç beş adım.  

* * *  

Ne sadâ var, ne bir yürür bîdâr;  

Uhrevî bir sükûn içinde civâr.  

Ömer olmuş gezer, sıyânet-i Hak...  

Şu yatan beldenin huzûruna bak!  

O semâlar kadar yücelmiş alın,  

Çakarak sînesinden âfâkın,  

Bir zaman sönmeyen nigâhıyle, 

Necm-i sâhirde sanki bir hâle!  

Duruyor her evin önünde Ömer,  

Dinliyor, bî-haber içerdekiler.  

Geçmedik en harâb bir yapıyı.  

Yokladık sağlı sollu her kapıyı.  

Geldik artık Medîne hâricine;  

Bir çadır gördü, durdu kaldı yine.  

* * *  

Ocak başında oturmuş bir ihtiyarca kadın.  

«Açız! Açız! » diye feryâd eden çocuklarının,  

Karıştırıp duruyorken pişen nevâlesini;  

Çıkardı yuttuğu yaşlarda çırpınan sesini:  

— Durundu yavrularım, işte şimdicek pişecek...  

Fakat ne hâl ise bir türlü pişmiyordu yemek!  

Çocukların yeniden başlamıştı nâleleri...  

Selâmı verdi Ömer, daldı âkıbet içeri.  

Selâmı aldı kadın pek beşûş bir yüzle.  

— Bu yavrular niçin, ey teyze, ağlıyor, söyle?  

— Bugün ikinci gün, aç kaldılar...  

— O halde, neden  

Biraz yemek komuyorsun?  

— Yemek mi? Çömleği sen,  

Tirid mi zannediyorsun? İçinde sâde su var;  

Çakıl taşıyla beraber bütün zaman kaynar!  

Ne çâre! Belki susarlar, dedim. Ayıplamayın.  

— Peki! Senin kocan, oğlun, ya kardeşin, ya 

dayın...  

Tek erkeğin de mi yok?  

— Hepsi öldü... Kimsem yok.  

— Senin midir bu küçükler?  

— Torunlarım.  

— Ne de çok!  

Adam Emîr’e gidip söylemez mi hâlini?  

— Ah!  

Emîr’e öyle mi? Kahretsin an-karîb Allah!  

Yakında râyet-i ikbâli ser-nigûn olsun...  

Ömer, belâsını dünyâda isterim bulsun!  

— Ne yaptı, teyze, Ömer böyle inkisâr edecek?  

— Ya ben yetîm avuturken, Emîr uyur mu gerek?  

Raiyyetiz, ona bizler vedîatu’llâhız;  

Gelip de bir aramak yok mu?  

— Haklısın, yalnız,  

Zavallının işi pek çok, zaman bulup gelemez;  

Gidip de söylememişsen ne haldesin bilemez.  

— Niçin hilâfeti vaktiyle eylemişti kabûl?  

Sonunda böyle çürük özrü kim sayar makbûl?  

Zavallının işi çokmuş! ... Nedir, muhârebe mi?  

İşitme sen de civârında inleyen elemi,  

Medîne halkını üryan bırak, Mısır’da dolaş...  

Gazâ! Gazâ! diye git soy cihânı, gel paylaş!  

Çocukların bu sefer yükselince feryâdı,  

Kadın tehevvürü artık cünûna vardırdı:  

— Şu nevhalar ki çıkar tâ bulutların içine;  

Ömer! Savâik-ı tel’în olur, iner tepene!  

Yetîmin âhını yağmur duâsı zannetme!  

O sayha ra’d-ı kazâdır ki gönderir ademe!  

«Açız! Açız! Bize bir lokma olsun ekmek ver...»  

«Susundu yavrularım, işte oldu, şimdi pişer! »  

Gidip de söyleyeyim hâ? ... Dilencilik yapamam!  

Ömer de kim! Benim ondan kerîm adamdı babam.  

Ölür de yüz suyu dökmem sizin halîfenize! ...  

Ömer vuruldu bu son sözle...  

— Haklısın teyze!  

Avut çocukları, ben şimdicek gider gelirim.  

* * *  

Halîfe önde, bitik, suçlu, münfa’il, nâdim;  

Ben arkasında, perîşan, çadırdan ayrıldık. 

Sabâha karşı biraz başlamıştı aydınlık.  

Köyün köpekleri ejder misâli saldırıyor,  

Bırakmıyor bizi yoldan, fakat kim aldırıyor!  

Medîne’nin dalarak münhanî sokaklarına;  

Dönüp dönüp hele geldik zahîre anbarına.  

Halîfe girdi açıp, ben de girdim emriyle.  

Arandı her yeri bir mum yakıp ale’l-acele.  

— Şu tek çuval unu gördün ya! Haydi yükle 

bana;  

Bu testi yağ doludur, elverir o yük de sana.  

Çuval Halîfe’de, yağ bende, çıktık anbardan;  

Kilitleyip geri döndük deminki yollardan.  
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Mesâfe, baktım, uzun; yük yaman; Ömer 

yaralı;  

Dedim ki:  

— Ben götüreydim... Verir misin çuvalı?  

— Hayır, yorulsa değil, ölse yardım etme 

sakın:  

Vebâli kendine âiddir İbni Hattâb’ın.  

Kadın ne söyledi, Abbas, işitmedin mi demin?  

Yarın, huzûr-i İlâhî’de, kimseler, Ömer’in  

Şerîk-i haybeti olmaz, bugünlük olsa bile;  

Evet, hilâfeti yüklenmeyeydi vaktiyle.  

Kenâr-ı Dicle’de bir kurt aşırsa bir koyunu,  

Gelir de adl-i İlâhî sorar Ömer’den onu!  

Bir ihtiyar karı bî-kes kalır, Ömer mes’ûl!  

Yetîmi girye-i hüsrân alır, Ömer mes’ûl!  

Bir âşiyân-ı sefâlet bakılmayıp göçse:  

Ömer kalır yine altında, hiç değil kimse!  

Zemîne gadr ile bir damla kan dökünce biri:  

O damla bir koca girdâb olur boğar Ömer’i!  

Ömer duyulmada her kalbin inkisârından;  

Ömer koğulmada her mâtemin civârından!  

Ömer halîfe iken başka kim çıkar mes’ûl?  

Ömer ne yapsın, İlâhî, beşer zalûm ü cehûl!  

Ömer’den isteniyor beklenen 

Muhammed’den...  

Ömer! Ömer! Nasıl aldın bu bârı sırtına sen?  

— Sen almasan acaba kim gelip de senden iyi,  

İdâre eyleyecek düştüğün bu ma’rekeyi?  

Evet, adâleti «mutlak» hayâl edersen eğer,  

Ömer değil ya ne olsan bırak ki hepsi heder!  

Beşer adâleti «mutlak» tahayyül eylerse,  

Görür ümîdini mahkûm her zaman ye’se.  

Sen ey Ömer, ne meleksin, ne bir emîr-i 

zalûm...  

Fakat elinde ne var? Fıtraten beşer mazlûm!  

Görür bürûc-i semânın bütün sitâreleri,  

Zalâm içinde, yük altında inleyen Ömer’i!  

Huzûr-i Hakk’a çıkarken bu unlu cebhenle,  

Değil zemîni, getir şâhid âsümânı bile!  

— Uzak mı yol? Daha çok var mı?  

— Ancak üç beş adım.  

Mecâli kalmamış artık zavallının... Baktım:  

Olanca azmini cebr eyleyip, nefes nefese;  

Yavaş yavaş yürüyor. Geldi bin belâ ne ise!  

Sokuldu haymeye, indirdi arkasından unu:  

— Bırak da testiyi yerleştirin kenâra şunu.  

Hemen çakılları çömlekten indirip attı;  

Uzandı testiye, yağ koydu, sonra un kattı.  

Oturmak istedi, lâkin belâya bak ki: Ocak,  

Hemen sönüp gidecek...  

— Teyze, yok mu hiç yakacak?  

Kadın getirdi beş on parça yaş diken Ömer’e;  

Ömer de yakmak için büsbütün serildi yere.  

Ocak tüter, Ömer üfler zefîr-i hârıyle;  

Zemîni lihye-i beyzâ-yı târumârıyle,  

Sücûd tavr-ı huşû’unda, muttasıl süpürür;  

İçinde rûhu yanar, cebhesinde ter köpürür!  

Döner muhît-i nigâhında tûde tûde duman;  

Bulut geçer gibi necmin hıyât-ı nûrundan!  

Ocak tutuştu, yemek pişti;  

— Var mı teyze kabın?  

Getir de indirelim...  

— Var büyükçe bir kap alın.  

Yemek sıcaktı, fakat kim durup da bekleyecek!  

Ömer, çocuklara bir bir yedirdi üfleyerek.  

Kesildi haymede mâtem, uyandı rûh-i sürûr;  

Çocuklar oynaşıyorlar, kadın ferîh ü fahûr.  

Ömer bu âlemi gördükçe gaşy içindeydi...  

Dedim:  

— Sabâh oluyor kalkalım...  

— Evet, haydi!  

Yarın Emâret’e gel teyze, öğleyin beni bul;  

Emîr’e söyleriz, elbette hayr olur me’mûl.  

* * *  

Yüzü gülmüştü teyzenin, baktık,  

Biz de çıktık vedâ edip artık.  

Hiç görünmeksizin gelip geçene,  

Doğru indik Halîfe’nin evine.  

«Şimdi nerdeyse gün doğar, kalıver»  

Diye, koyvermiyordu, çünkü, Ömer.  

Etti az sonra subh-i velveledâr  

Uyuyan şehri kâmilen bîdâr.  

Öğle geçmişti, çıktı geldi kadın.  

— Gâlibâ teyze uykusuz kaldın!  

İşte bağlanmak üzredir nafakan,  

Alacaksın her ay gelip buradan.  

Şimdi afveyledin, değil mi beni?  

— Böyle göster fakat adâletini. 
Kaynak: SAFAHAT 

 

 

 

 

 

 

 

 


