
 1
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            17.09.2020 

DOSYA NO  : 2020 / 514 Esas 
 

DAVALI  : Abdurrahman DİLİPAK 
 VEKİLİ  : Av. Ali PACCI 

 
DAVACI  : Adalet ve Kalkınma Partisi  
VEKİLİ  : Av. Muammer CEMALOĞLU 
 
KONU : Davacı kurum adına açılan MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ile 

ilgili olarak, 2 ayrı hususta EK bilgi arzı sadedindedir. 
 
AÇIKLAMALAR 

A 
“AK PARTİ İÇİNDEKİ AKP”LİLER,“AKP’NİN PAPATYALARI” BAĞLAMINDA 
“ANAP” UYARISINA İLİŞKİN ULUSAL VE YEREL BASINDA DAHA EVVEL ÇIKAN 
BENZER HABERLER VE YAZILAR 
 
Bu belgeler izlendiğinde görülecektir ki, bu konular da ilk yazıyı yazan ben değilim ve yıllardır 

bu konuda bir çok eleştiri ve tavsiyeler olmuştur.  
Bunlar hakkında  tavzih, tekzip yapılmadığı gibi dava da açılmamıştır,  

suç duyurusunda da bulunulmamıştır. 
 

Aşağıda arz edeceğim hususlar, yazımda dava konusu olan bazı tanımların daha önce 
muteber ve muhalif mediada sıkça kullanıldığına ilişkin son 2014’den bu güne, ulusal ve yerel 
basından seçtiğim, daha kapsamlı ve sert eleştiri ve uyarılan içeren haber kopyalarını ekte 
takdim ediyorum. 

1-EK:A’de sunduğum 1. Grub belgelerde görüleceği gibi “AK PARTİ İÇİNDEKİ 
AKP’LİLER”i ilk kez ben kullanmadım. Kaldı ki ben de son 10 yılda belki onlarca kez bu konuyu 
yazılarımda ifade ettim. 

“AKP’Lİ PAPATYALAR VE ANAP’IN AKİBETİ” konusunu söz konusu yazımda ilk kez 
kullandım, ama o da EK’lerde görüleceği gibi benden önce de kullanılmış ve ne teşkilatlar, ne genel 
merkez, ne de KADEM, nezdinde bir tepkiye sebeb olmamış. 

Aşağıda bunun örneklerini göreceksiniz: 
 

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

Yazıda ayrıca diğer bölüm başlıkları şöyle: (Bütün makale baştan sona bunu örnekleri 
ile anlatmaya çalışmaktadır) 
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  -AK Parti’nin içindeki AKP’liler kimlerdir? 
  -AKP’liler AK Parti’de niçin siyaset yaparlar? 
  -AKP’lilerin hedefleri nedir? 

-Sözün özü: AK Parti, yukarıda saydığım özellikleri taşıyan AKP’lilere karşı temizlik 
operasyonu başlatıp bünyesinden dışarı atmadığı sürece öyle bir zaman gelir ki 
milletin kurduğu AK Parti’nin esamesi bile okunmaz hale gelir diye düşünüyorum. 

 
EK:3-AKP’LİLER KAZANDI, AK PARTİLİLER KAYBETTİ… 
16.4.2019 / MALATYATİME / NECDET AKBOĞA 

AKP kazandı. Makyajdan yüzü belli etmeyen, başına taktığı örtünün markasını 
kafasında gezdiren, ille de marka gösteren gözleri fıldır fıldır başında oynayan, seçim 
arabalarında erik dalı dinleyip tempo tutan, milletin parasıyla yıldızı bol otellerin 
serpme kahvaltılarının self müşterileri olan, yediğini herkese telefondan resim olarak 
servis yapan AKP'li kadınlar kazandı. (BURADA ANLATILANLAR AKP’NİN 
PAPATYALARINA BENZİYOR) 
AK Partililer kaybetti. Üç günlük yemeğini stok yapan, bu davanın bana ihtiyacı var 
diyerek altı delik ayakkabı ile sokak sokak gezen, yüzünde boya izi bulunmayan, 
konuşurken edep duyan, seçim arabasında Ömer Karaoğlan'ın şehit tahtında ezgisini 
dinleyen, en lüks yemeği birinin mevlidinde gören, kafasında farz gezdirip tarz nedir 
bilmeyen AK Partili kadınlar kaybetti. 
BU MAKALE BAŞTAN SONA 2 SAYFA AK PARTİ, AKP TANIMINA 
AYRILMIŞTIR 

 
EK:4-MHP’Lİ C. ENGİNYURT: AK PARTİYE EN ÇOK ZARAR VEREN, AK PARTİ 
İÇİNDEKİ AKP’LİLERDİR. 
7.3.2019 / ALP TV / MEDYA AJANS - ÜNYE FLASH / 15.3.2019 

“Recep Tayyip Erdoğan’ında AK Parti’nin de rakibi AK Parti içindeki 
AKP’lilerdir. Koltuklarından olup ben olmadım benden sonrası tufan ben 
yoksam hesabı soracağım, ben yoksam kazanamayacaklar diyerek nefsiyle 
hareket edenler en büyük zararı AK Parti’ye bunlar veriyor.” 
ÜNYE FLASH / ENGİNYURT: AK Parti içindeki AKP'liler akıllarını başına 
alsın... (…) AK Parti içinde bulunan AKP'liler kendilerini ne kadar gizlemeye 
çalışırlarsa çalışsınlar belli oluyorlar. Bunlar Sn. Cumhurbaşkanımızın, 
“beraber yürüdük biz bu yollarda, beraber ıslandık yağan yağmurda sözlerine, 
belediye başkan adayı, milletvekili adayı, belediye meclisi adayı, ya da başka 
görevler kendilerine verildiği takdirde inanan verilmediği takdirde ise partisi 
içinde "AKP"li olarak yanlış çalışanlardır.” 
 

EK:5-AK PARTİ NEDEN OY KAYBEDİYOR? 
2.7.2019 / ÇUMRA / SEDAT ULUPINARLI 

“AK Parti içinde şahsi çıkar peşinde koşan, çoluk çocuğunun işini halletmeye 
çalışan, ihalelerden ve atamalardan ailesi ve yakınları için çıkar sağlamaya çalışan, 
Ak Partinin derdi ve davasından zerre kadar haberi olmayan menfaat gurubu 
vardır ki bunlarda Ak Partinin içindeki AKP’lilerdir.” 

 
EK:6- AKP’LİLER CHP’YE Mİ ÇALIŞTI? YA DA AKP’NİN “ALTIN KIZLAR”I KİM! 
15.4.2019 / POSTAM  

“AK partinin Marmara adalarda hezimete uğraması için bütün AKP’liler resmen 
CHP ile aynı safta yer almış!!” 
POSTAM’A GÖRE “PAPATYA” DEĞİL,“ALTIN KIZLARMIŞ” 
Gül Ağaoğlu’nun başını çektiği “Altın Kızlar” manşetimizi hatırlarsınız. O haberimizde 
aslında bugün olanları anlatmıştık. Gül Ağaoğlu ve Altın Kızları ile birlikte olan bir çok 
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AKParti’li ismin Marmara Adalar’da partinin altını oyduğunu, mevcut Başkan Süleyman 
Aksoy’un kazanmaması için ellerinden geleni yaptıklarını yazmıştık… Bugün geldiğimiz 
noktada manşetimizin ne kadar haklı olduğu bir kez daha ortaya çıktı… 

 
EK:7- ERSOY DEDE: GÜL’E GİDİP GELEN AKP’LİLER KAYBETTİ! / GÜL 

KONUŞTU, AK PARTİ’NİN İÇİNDEKİ AKP’LİLER KAYBETTİ. 
29.4.2018 / YENİ AKİT 
Star gazetesi yazarlarından Ersoy Dede, Abdullah Gül'ün açıklamasından sonra, AK 

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

 
 EK:8- ‘AK PARTİ İÇİNDEKİ AKP’LİLERSEKÜLERLEŞME KONUSUNDA BEYNİMİZE 

DOKUNUYORLAR.  
8.2.2019 / TELE 1 / “GERİCİ” DİYE TANIMLADIĞI DİLİPAK’TAN ALINTI 
 
EK:9-AK PARTİ’DEKİ AKP’LİLER 
8.11.2015 / BİZİM YAKA KOCAELİ GAZETESİ / HAYRULLAH DEMİR 

Bu yazı, 2015’deki benim bir yazımdan alıntılanmış ve sonuna “Bu yazının altına 
imzamı atarım…” denmiş. Bu yazıdan dolayı bana hiçbir eleştiri, tavzih, tekzip, kınama 
sözkonusu olmamış, aksine bugün olduğu gibi, toplumun çok farklı ve çok geniş bir 
kesiminden takdir mesajları almıştım. O yazıdan bir pasaj şöyle: 

  “AK Parti’deki AKP’liler 
“AKParti şimdi, önce kendi içindeki derin devletin adamlarını, paralel yapının 
adamlarını, mafya bozuntularını, şahsi menfaatlerini memleket davasının üstünde 
görenleri ayıklaması gerek.. Önce parti teşkilatı arındırılmalı, sonra yerel yönetimler, 
bürokrasi ve parti grubu.. 
Kavakçı’nın seçim kampanyasına destek vermek için 80 yaşındaki eski bir politikacı 
parti toplantısına geliyor, arkadan yeni yetme, yakışıklı, sonradan görme bir tip; 
‘bu dinozorları buraya kim çağırır bilmem ki’ diyor..” 
 

EK:10-AK PARTİ İÇİNDEKİ AKP’LİLER SORGULANMALI 
12.1.2029 / AFYON POSTASI / ATA GÜNDÜZ KURŞUN 

“Ata Gündüz Kurşun : “Hiç kimse benim AK Parti ve Erdoğan sevdamı sorgulamaya 
kalkmasın. Asıl sorgulanacak olanlar AK Parti içindeki ‘AKP’lilerdir..” 

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

 
EK:11-SALİH TUNA:“AK PARTİYİ ERDOĞANDAN KOPARTMAYA ÇALIŞAN 
AKP’LİLER İLE FOX TV’NİN ALGI OPERASTÖRLERİ AYNI HEDEFİN HİZMETKÂRI”  
10.12.2019 / TAKVİM GAZETESİ 

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

 
EK:12-FAİK IŞIK: A-KE-PE’LİLER ADAM DEĞİLLER AMA, HER NASİLSA İTİBAR 
GÖRÜRLER 
27.7.2020 / ODA TV 

Faik Işık: “A-Ke-Pe’liler her partide varlar. Üstelik her dönemde hiç hak etmedikleri yerleri, 
birbirlerini kollayarak tutuyorlar. Birkaç sayfalık ezberleriyle kibir abideleri şeklinde 
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koltukları doldurup, yetkileri keyiflerince kullanıyorlar. Adam değiller ama her nasılsa itibar 
görürler” 

 
EK:13-AK PARTİ İÇİNDEKİ AKP’LİLER 
9.10.2020 / DİYARBAKIR GAZETESİ 

AK Parti İçinde bulunan AKP’lilerin partiyi yerle yeksan etmek için tüm gayretleri sarf 
ettiklerine de şiddetle vurgu yapılıyor, altı kırmızı kalemle çiziliyor. 
(…) Ak Parti içerisinde ki AKP’ li grupların kendilerini kamufle ederek, sürekli aleyhte 
yoğun bir şekilde çalışmaları neticesinde, 2007 yılında % 38-40 bandında olan oy 
oranının, 24 Haziran 2018 seçimlerinde, % 20-21 seviyelerine el birliği ile nasıl 
düşürüldüğü, ihanetin boyutunun ne denli tehlike arz ettiğinin, apaçık göstergesidir. 

 
EK:14-KİM BU AK PARTİ İÇİNDEKİ AKP’LİLER? 
29.07.2017 / URFA HABER 

 ŞASEMKOM Başkanı Faruk Akbaş: “Evet çok.. ister kızın, ister sövün çoook 
fazla.. AKP’li alçakların yaptığı vurgunlar, eski dönemleri aratır oldu..” 

 
EK:15-AK PARTİ’NİN İÇİNDEKİ AKP’LİLER 
11.MART 2019 / KARS OLAY / SEZGİN YILDIZ 

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

 
EK:16-BU AKP’LİLERİN ÇOĞU ESKİ FETÖ’CÜ 
23 ARALIK 2019 / YÜZDEYÜZ HABER 

Karamollaoğlu, "Ciddi bir araştırma yapılsın herkes görecek ki, FETÖ’nün temeli AKP'nin 
içinde zaten" 

 
EK:17-AK PARTİ İÇİNDEKİ “AKP”LİLER 
27.3.2017 / İSTİKLAL / VEDAT YAVUZ 

Vedat Yavuz: “Referandum pusulasını eline alıp oy kabinine girecek olan AK Parti içindeki 
‘AKP’liler, mührü ‘Hayır’a vurup pusuda bekleyen…” 

 
EK:18-KİM BU AK PARTİ İÇİNDEKİ AKP’LİLER? 
2 EKİM 2018 / ÇANAKKALE ZAFER / ZAFER DURMAZ 

Zafer Durmaz: ”AK Parti’nin tek rakibi içindeki AKP’liler. Her zaman dediğim gibi 
Çanakkale’de de Türkiye’de de AK Parti’yi tuzağa düşürecek olanlar içindeki AKP’lilerdir” 
“AK Parti AKP’lilerden temizlenmeli!” Siyasi hesapların olduğu, AK Parti zihniyetinden 
uzak fake (feyk) AKP lilerin kriptotik Hatır-gönül.. İş bitirme; “gayretli” fasılların neticesi 
işte bunlar.Özetle Velhasıl Bu mevzu, AK Parti içerisindeki AKP’lilerin dışa vuruş mahiyetli. 
Neler yaptıklarını Davaya nasıl “menfaatkar” bakıldığını öyle yada böyle görüyoruz. 
 

EK:19-AK PARTİ İÇİNDEKİ VE DIŞINDAKİ AKP’LİLER!.. 
15 MAYIS 2017 / YÖREM / ORHAN KAPLAN 

 “Orhan Kaplan: “AK Parti İçindeki bu Pensilvanyalılarla AKP’liler” 
 
EK:20-AK PARTİ İÇİNDEKİ AKP’LİLER VE MUHALEFET 
4 NİSAN 2019 / İKTİBAS / ABDULLAH PAMUK 

Abdullah Pamuk: “AK Parti teşkilatının üst düzeylerindeki AKP’lilerde Recep Tayyip 
Erdoğan yönetiminden memnuniyetsizlikler olduğu bilinmektedir.” (3 SAYFALIK KONU 
İLE İLGİLİ BİR ANALİZDEN) 
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EK:21-TURGAY GÜLER: ERDOĞAN AK PARTİ İÇİNDEKİ ‘AKP’LİLERE  
DİKKAT ETMELİ 
18 HAZİRAN 2014 /  AKŞAM GAZETESİ / TURGAY GÜLER 

TURGAY GÜLER:“AK Parti içindeki bazı ‘AKP’lilerin kaşı-gözü oynamaya başlamış 
bile. (…) İşte bu yüzden Erdoğan, AK Parti içindeki ‘AKP’lilere çok dikkat etmeli.  Zira 
küresel aktörler bu kez var güçleriyle saldıracaklar.” 

 
EK:22-AK PARTİ’NİN RAKİBİ AKP’LİLERDİR! 
16 NİSAN 2019 / ÖZGÜR HABER / BEKİR DOĞAN 

“AK Parti eski il başkanımız,” AK Partililer var bir de AKP’liler var ki bunlar cebini 
doldurma derdinde ve cebi dolan, bugünden sonra umudu kalmayanlar , başka partilere 
kaydılar,” diyor.”. AK Parti , AK Parti içindeki AKP’lileri temizlemesi gerekir.. Yalaka, 
taklacı, üç kağıtçı cebini dolduran AKP’lileri temizlemesi gerekir ki AK Parti AK Parti olsun” 

 
EK:23-AK PARTİ AKP TARTIŞMASI İLE İLGİLİ BAZI VİDEO BAĞLANTI ADRESLERİ 

1-ŞEVKİ YILMAZ: AK PARTİ İÇİNDEKİ AKP’Lİ HESABİLER VE KRİPTOLAR 
BUSEÇİMİN TEK GALİBİDİR. 
25 Haz 2019 - www.enkocaeli.com › haber › sevki-yilmazdan-ak-parti... 
2-ŞEVKİ YILMAZ HÜKÜMETİ UYARDI AK PARTİNİN EN BÜYÜK 
DÜŞMANI AK PARTİ İÇİNDEKİ AKP'LİLERDİR 
8 Oca 2019 - www.dailymotion.com › video 
3-KİM BU ERZURUM´DAKİ AK PARTİ´NİN İÇİNDEKİ AKP´LİLER? 
4 Şub 2019 - www.anadoluhaber.com › haber › kim-bu-erzurumdaki.. 
 

İlgili belgeleri (EK:A)’da sunuyorum. 
 

B 
*-KOPYALA / YAPIŞTIR SUÇ DUYURUSU 
**-KOPYALA / YAPIŞTIR KONUŞMA 
***-KURGULANMIŞ VE TALİMATA BAĞLI ÖVGÜ VE ÜZÜNTÜ 
 
Dava konusu yayın nedeniyle Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına AK Parti İl Kadın Kolları 

Başkanlarınca gönderilen bütün şikayet dilekçeleri KOPYALA / YAPIŞTIR şeklinde hazırlanmış; 
müştekiler muhtemelen suç duyurusunda bulundukları yazı ve dilekçede yazılanları bile ciddi bir 
şekilde okuma, onlara ekleme çıkarma yapma gereği bile duymadan imzaladıkları metinlerle suç 
duyurusunda bulunmuşlar. 

“Gerçekte duyulan acı, elem ve ıstırabın bir bölümüyle bir bölümüyle karşılayabilecek bu 
tazminatın miktarından çok mana ve ehemmiyetinin büyüklüğü tartışmasızdır…” ifadesi 
yanında Tazminat dava dilekçesi ve Suç duyurusu dilekçesi ile Suç duyurusunda bulunanların basın 
açıklamalarında bulunanların konuşmaları aynı kalem tarafından yazılmış konuşmalar olduğu 
anlaşılıyor. 

Esasen, 81 ilde yapılan suç duyurusu, davalılara ve yargıya, doğrudan ve dolaylı bir bir 
MOBBİNG anlamı taşımaya yönelik bir etki mekanizmasını harekete geçirmeye yönelik, toplum 
mühendisliği anlayışı ile programlanmış ve davalılara yönelik algı operasyonu ve yargı öncesi bir 
cezalandırma yöntemi olarak algılanacak şekilde planlandığı anlaşılmaktadır. 

Bu süreçte yaşanan şudur: KOPYALA / YAPIŞTIR SUÇ DUYURUSU, KOPYALA / 
YAPIŞTIR KONUŞMA, KURGULANMIŞ VE TALİMATA BAĞLI ÖVGÜ VE ÜZÜNTÜ.. 

Gerçekte “duyulan acı, elem ve ıstırab”tan sözetmek mümkün değildir. Bu metinler yazanın 
hesabi planlarının ifadesidir. Sipariş mutluluk, sipariş üzüntü, sipariş eleştiri ve parti ve lider 
övgüsü bile, samimiyetten uzak, birbirinin kopyası, Türkiye’ye yakışmayan türden, “hazır 
metin okumaları” şeklinde kurgulanmıştır. 
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Bu AK PARTİ gibi bir partiye yakışmıyor. Kendi kendini övmek, ya da birini hiç alakası yokken 
bir parti dilekçesinde övmek ya da bir haksızlık iddiası ile şikayetçi olurken bir başkasına iftira, 
hakaret nitelikli tehdit meydan okuma ve hakaret ifade eden kelimelerle saldırmak hukuki, ahlaki 
anlamda, sözü edilen toplumsal barışın korunması adına meşru değildir. “Keskin sirke küpüne 
zarar verir.” Unutmamak gerekir ki, “Haddinden fazla şiddet gayedeki hikmeti yokeder”.  

Gün geçer ve bu sözleri söyleyenler, yarın şartlar değiştiğinde, bugün iteat ettikleri ihbar da ederler. 
Çünkü bu işler, bu seviyede hep böyle olur ve ben bunu ilk kez yaşamıyorum. 

Bizim geleneğimizde “Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste” denmiştir. İnancımız  bize 
“zalimlere yardım etmeyin, sonra ateş size de dokunur” demektedir. Unutmamak gerekir ki 
“zulme rıza da zulümdür”. Haksızlıklar karşısında, onlara destek verenler değil, susanlar da 
kınanmıştır! 

Aşağıda, AK Parti’nin MUTEBER medialarından sadece SABAH gazetesinde 7  örnek ile  11-
12.8.2020 tarihli, suç duyurusu haberlerindeki açıklama yapan AK Parti Kadın Kolları 
Başkanlarının konuşmalarının gazete haberine yansıyan bölümlerini alıntıladık. Görünen o ki, Genel 
başkan ve Parti övgüsünden, şikayet edilen kişi ve kuruma yönelik eleştiri, olayın tanımlanmasına 
kadar her şey aynı. Gezi Parkı, Ağaç olayı,  “AK Kadın’lar hiç kimse tarafından AK Parti‘li / 
AKP’li gibi ayrıştırılamaz!” gibi ifadeler o kadar kısa sürede, okuyup duyarak kurgulanmış olamaz. 
Bunlar merkezi bir “acı ıstırap transferi, övgü, övünme ve suçlama” bir kalıp olarak merkezden 
örgütlenmiştir. Dolayısı ile bir acı, elem, ıstıraptan söz edilemez. 

Görülen, edilen bilgilere göre, örnek olayda, doğrudan genel merkezde bir ekip tarafından 
oluşturulan / kurgulanan eylem biçimi ve metinler, talimatla, kim tarafından nasıl ve kimlerle 
savcılığa verileceği, nasıl fotoğraf çektirileceği, nasıl bir mesaj verileceği, birbirinin kopyası 
şeklinde ve bir müsamere formatında icra edilen bir “görev” söz konusudur. 

Bu suç duyurusu sürecinde yaşananlar, bu haliyle, trajik bir tiyatro olayında, haksızlığa uğrayan 
kişinin rol icabı üzüntüsünü gerçek sanan birinin “kötü adam” rolünü oynayan kişiden davacı 
olması örneği ile açıklanabilecek bir durumu anlamak için açıklayıcı bir örnek olabilir. 

Bu anlamda böyle bir tazminattan sözetmek mümkün olmayacaktır. 
 Aşağıda SABAH GAZETESİ’nden alıntılan suç duyurusu açıklamaları ile ilgili haberleri 

EK:B’de takdim ediyorum. 
 

NETİCE VE TALEP :Daha önce verdiğimiz cevap dilekçemizde beyan edilen,   
 davaya ilişkin hukuki anlamda önemli bilgileri muhtevi hususlarla ilgili olarak yukarıdaki 
BEYAN ve   TALEP’lerimizi bilgilerinize arzeder, saygılar sunarım. 

 
 
 
 
 
 
  Abdurrahman Dilipak 
  Davalı 
 

EKLER: (6 Asıl +38+8 Ek =TOPLAM: 52 SAYFA 
1-EK:A / “AK PARTİ İÇİNDEKİ AKPLİLER”,“AKP’NİN PAPATYALARI” bağlamında 
“ANAP”uyarısına ilişkin ulusal ve yerel basında çıkan haberler ve yazılar. TOPLAM 23 İKTİBAS 
(38 Sayfa) 
 
2-EK:B / Sabah gazetesinde, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlarından bazılarının suç duyurusu ile 
ilgili SABAH gazetesinde çıkan yayınlar. ( 8 Sayfa) 
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EK:A 
“AK PARTİ İÇİNDEKİ AKP”LİLER,“AKP’NİN PAPATYALARI” BAĞLAMINDA 

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

 

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

 
http://manisadasonnokta.com/36-Makale
13.12.2019 - NAZMİ AYDIN 

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

faili meçhul cinayetler, esnafın, memurun, işçinin, çiftçinin, öğrencilerin meydanlarda yaptığı 
eylemler, koalisyonlarla yönetilen ülkeyi zor duruma düşürmüştü. ANASOL
iktidar olduğu 2001 yılında yaşanan ekonomik kriz ise bardağı

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

Yapılacak en erken seçimlerde ise milletvekiller
içinde olmayan, riyakârlık nedir bilmeyen, insanlara tepeden bakmayan, tevazulu, hoşgörülü, 
merhametli birilerinin olmasını istiyordu.

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

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

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

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

Ne zaman ki, AK Parti’ye AKP diyenler yavaş yava
ruh büyük bir aile olan milletin partisi AK Parti’nin bünyesinden çıkmaya başlıyordu.

       

AK PARTİ İÇİNDEKİ AKP’LİLER KİMLER 
13.12.2019 / MANİSA SON NOKTA / NAZMİ AYDIN / EK2; SAYFA 2 
AKP’liler AK Parti’de niçin siyaset yaparlar? Siyasi ve ticari rant sağlamak için, Kendilerine 

Egolarını tatmin etmek için, Siyasi nüfuz elde etmek için,
AKP’lilerin hiçbir hedefi yoktur. Onlar gönül adamı değil günün adamıdırlar. 
mdeyse onlarla beraber olurlar. 

Makale-ak-partinin-icindeki-akpliler 

AK PARTİ’NİN İÇİNDEKİ AKP’LİLER 

Türkiye’de 1990’lı yıllarda yaşanan siyasi istikrarsızlık, hayat pahalılığı, üst üste gelen 
faili meçhul cinayetler, esnafın, memurun, işçinin, çiftçinin, öğrencilerin meydanlarda yaptığı 
eylemler, koalisyonlarla yönetilen ülkeyi zor duruma düşürmüştü. ANASOL
iktidar olduğu 2001 yılında yaşanan ekonomik kriz ise bardağı taşıran son damla olmuştu. 

Millet, kendisini böylesi bir ortamdan çıkaracak, yaşadığı sıkıntılardan kurtaracak bir parti ve bu 
partinin başında da güçlü, dirayetli, bir o kadar da merhametli bir lider arayışına girmişti. Öyle bir 

bu partiyi kendisi kursun, partinin il ve ilçe teşkilatları kendisi gibi düşünen, 
kendisi gibi milli ve manevi değerlerine bağlı, geçmişini unutmayan, geleceğe de umutla bakan 

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

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

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

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

3 Kasım 2002 tarihinde yapılan erken seçimde ise bu aziz millet en doğru kararını veriyor AK
Parti’yi tek başına iş başına getiriyor, kendisine sıkıntılı günler yaşatan partileri de deyim yerindeyse 

  AK Parti’yi tek başına iş başına getiren ruha da 2002 ruhu 

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

10 

 EK:2 

Siyasi ve ticari rant sağlamak için, Kendilerine 
Egolarını tatmin etmek için, Siyasi nüfuz elde etmek için,AKP’lilerin 

AKP’lilerin hiçbir hedefi yoktur. Onlar gönül adamı değil günün adamıdırlar. 

Türkiye’de 1990’lı yıllarda yaşanan siyasi istikrarsızlık, hayat pahalılığı, üst üste gelen intiharlar, 
faili meçhul cinayetler, esnafın, memurun, işçinin, çiftçinin, öğrencilerin meydanlarda yaptığı 
eylemler, koalisyonlarla yönetilen ülkeyi zor duruma düşürmüştü. ANASOL-M Hükümeti’nin 

taşıran son damla olmuştu.   
Millet, kendisini böylesi bir ortamdan çıkaracak, yaşadığı sıkıntılardan kurtaracak bir parti ve bu 

partinin başında da güçlü, dirayetli, bir o kadar da merhametli bir lider arayışına girmişti. Öyle bir 
bu partiyi kendisi kursun, partinin il ve ilçe teşkilatları kendisi gibi düşünen, 

kendisi gibi milli ve manevi değerlerine bağlı, geçmişini unutmayan, geleceğe de umutla bakan 

i de fildişi kulelerde yetişenlerden değil, kibir 
içinde olmayan, riyakârlık nedir bilmeyen, insanlara tepeden bakmayan, tevazulu, hoşgörülü, 

adaşlarım dediği ekiple 
birlikte 14 Ağustos 2001 tarihinde AK Parti’yi kurdu. O gün Erdoğan “Bundan sonra hiçbir şey 
eskisi gibi olmayacak” diyerek çıktığı hizmet yolunda gerek yurt içinde gerekse yurt dışında gecesini 

Yukarıda saymaya çalıştığım sıkıntılı süreçten çıkılabilmenin bir tek şartı vardı o da erken seçime 
gitmekti. Bunu gören MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 Kasım tarihinde erken seçim olmazsa 

arına rest çekti. Bahçeli’nin bu resti karşısında kara kara düşünen 
dönemin Başbakanı Bülent Ecevit ve Başbakan Yardımcısı Mesut Yılmaz Türkiye Büyük Millet 
Meclisinden (TBMM) 3 Kasım 2002 tarihinde erken seçim yapılması kararı aldırmaktan başka 

Erken seçim kararının alınmasıyla birlikte daha önce gecesini gündüzüne katarak çalışan AK 
Parti’nin Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere onun dava arkadaşları da il il, ilçe 

le teşkilatlarıyla birlikte milletin ayağına gidiyor 
partilerinin kuruluş amacını ve iktidar olmaları halinde yapacakları hizmetleri bir bir dile 

3 Kasım 2002 tarihinde yapılan erken seçimde ise bu aziz millet en doğru kararını veriyor AK 
Parti’yi tek başına iş başına getiriyor, kendisine sıkıntılı günler yaşatan partileri de deyim yerindeyse 

AK Parti’yi tek başına iş başına getiren ruha da 2002 ruhu 

ş sirayet etmeye başladı işte o zaman bu 
ruh büyük bir aile olan milletin partisi AK Parti’nin bünyesinden çıkmaya başlıyordu. 
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7 Haziran tarihinde yapılan seçimlerde bu ruhun bünyeden çıktığını gören AK Parti Genel 
Başkanı Başbakan Ahmet Davutoğlu, 1 Kasım seçimlerine 2002 ruhu ile gidileceğini 
söylüyordu.Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun bu söylemleri, benim ve benim gibi düşünenlerin ne 
kadar haklı olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyordu.   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AKP’liler Kazandı, AK Partililer Kaybetti... 
Yine troller, pelikanlar, et kafalar, kiralık akıllar, dini sarımsağa bile katıp yutanlar, bezciler, 

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

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

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

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

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

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

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

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

AKP kazandı. Makyajdan yüzü belli etmeyen, başına taktığı örtünün markasını kafasında 
gezdiren, ille de marka gösteren gözleri fıldır fıldır başında oynayan, seçim arabalarında erik dalı 
dinleyip tempo tutan, milletin parasıyla yıldızı bol otellerin serpme kahvaltılarının self müşterileri 
olan, yediğini herkese telefondan resim olarak servis yapanAKP'li kadınlar kazandı. 
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AkKpartililer kaybetti. Üç günlük yemeğini stok yapan, bu davanın bana ihtiyacı var diyerek 
altı delik ayakkabı ile sokak sokak gezen, yüzünde boya izi bulunmayan, konuşurken edep duyan, 
seçim arabasında Ömer Karaoğlan'ın şehit tahtında ezgisini dinleyen, en lüks yemeği birinin 
mevlidinde gören, kafasında farz gezdirip tarz nedir bilmeyenAK Partili kadınlar kaybetti. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alp tv 
Medya AjansÇok Zarar Veren Ak Parti İçindeki AKP’lilerdir” 
7-03-2019 
 

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

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

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

Ziyarette Ak Parti içinde AKP’lilerin olduğunu söyleyen Enginyurt,” Ordu’da ve Türkiye’deki 
temel sıkıntı şu anda Ak Parti İçinde AKP’lilerde sıkıntı var. Aleyhte çalışıyorlar. Osman 
Kaygı aday kazanmasın diye alttan alta başka partiye çalışıyorlar. Bu nasıl bir zihniyet. O 
zaman 17 ilçede bizim adayımız olmadı diye bizde mi aleyhte çalışalım. Eğer Çamaş ve İkizce’de 
aleyhte çalışırsanız 17 ilçede de biz aleyhte çalışırız. Biz Ak Parti için 17 ilçede çalışıyoruz da size 
ne oluyor.Ak Parti’nin adaylarına biz kendi adayımız gibi çalışırken Ak Partililerinde bizim 2 
adayımıza da kendi adayları gibi çalışması gerekir. Ama maalesef birileri kuyu kazmaya çalışıyor. 
Recep Tayyip Erdoğan’ında AK Parti’nin de rakibi AK Parti içindeki AKP’lilerdir. 
Koltuklarından olup ben olmadım benden sonrası tufan ben yoksam hesabı soracağım, ben 
yoksam kazanamayacaklar diyerek nefsiyle hareket edenler en büyük zararı AK Parti’ye 
bunlar veriyor. Ama biz MHP’liler ne yapacağız bu oyunlara asla gelmeyeceğiz. 19 ilçede AK 
Parti’nin, 2 ilçede MHP’nin kazanması için nefsimizi kırgınlığımız görmemezlikten geleceğiz ve 
Cumhur İttifakını kazandıracağız.”dedi. 
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EK:4-A 

ÜNYE FLASH / 15.3.2019 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ŞİMDİİİİ 
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AK Parti İstanbul seçimlerinden sonra neleri düşünmeli ve neleri halletmeli ki parti eski yüzde 50 
oy aldığı ve tek başına iktidar olduğu günlere geri gelebilmeli. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Sayın Erdoğan Ak Partinin varlığını devam ettirebilmek için bunların daha fazlasını gündemine 
önümüzdeki günlerde mutlaka alacaktır. Aksi takdirde parti çıkış ve sabit kalış sürecini bitirmiş ve 
iniş sürecine geçmiş olacaktır ki buda partinin sonu anlamına gelir.. 

 
 
 
 
 
            

 
 
 
 



 

 

 
AKP’LİLER CHP’YE Mİ ÇALIŞTI? YA DA AKP’NİN “ALTIN 
POSTAM 15.4.2019 
“AK partinin Marmara adalarda hezimete uğraması için bütün AKP’liler resmen CHP ile 
aynı safta yer almış!!” 

15 Nisan 2019 - Pazartesi  

SİZİ GİDİ AKP’LİLER!

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

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

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

Gül Ağaoğlu’nun başını çektiği “Altın Kızlar” manşetimizi hatırlarsınız. O haberimizde 
aslında bugün olanları anlatmıştık. Gül Ağ
AKParti’li ismin Marmara Adalar’da partinin altını oyduğunu, mevcut Başkan Süleyman 
Aksoy’un kazanmaması için ellerinden geleni yaptıklarını yazmıştık… Bugün geldiğimiz 
noktada manşetimizin ne kadar haklı ol

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

 

“AKP’NİN PAPATYALARI” DEĞİL, BUNLAR DA “ALTIN KIZLAR”
Lafta Reis’in izindeler ama resmen partiye çökmüşler!!

AKP’LİLER CHP’YE Mİ ÇALIŞTI? YA DA AKP’NİN “ALTIN KIZLAR”I KİM!

“AK partinin Marmara adalarda hezimete uğraması için bütün AKP’liler resmen CHP ile 

 

SİZİ GİDİ AKP’LİLER! 

AK parti’nin içindeki AKP’liler CHP mitinglerinde!! AK partinin Marmara adalarda 
bütün AKP’liler resmen CHP ile aynı safta yer almış!!

İşin içinde rant olunca, ihale olunca, belediyeye eşini, dostunu, akrabanı işe sokmak olunca, 
koltuk sevdası olunca AK PARTİ’liyiz. İş davaya hizmet etmeye gelince, bir de koltuk verilmeyince 

İşte Marmara Adalar’da tam da bu durum yaşanıyor… AKP’liler sırf AK Parti 
kazanmasın diye CHP mitinglerinde boy gösteriyor!!! 

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

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

RI” DEĞİL, BUNLAR DA “ALTIN KIZLAR”
Lafta Reis’in izindeler ama resmen partiye çökmüşler!! 
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KIZLAR”I KİM! 

“AK partinin Marmara adalarda hezimete uğraması için bütün AKP’liler resmen CHP ile 

 

AK parti’nin içindeki AKP’liler CHP mitinglerinde!! AK partinin Marmara adalarda 
bütün AKP’liler resmen CHP ile aynı safta yer almış!! 

İşin içinde rant olunca, ihale olunca, belediyeye eşini, dostunu, akrabanı işe sokmak olunca, 
koltuk sevdası olunca AK PARTİ’liyiz. İş davaya hizmet etmeye gelince, bir de koltuk verilmeyince 

AKP’liler sırf AK Parti 

Gül Ağaoğlu’nun başını çektiği “Altın Kızlar” manşetimizi hatırlarsınız. O haberimizde 
aoğlu ve Altın Kızları ile birlikte olan bir çok 

AKParti’li ismin Marmara Adalar’da partinin altını oyduğunu, mevcut Başkan Süleyman 
Aksoy’un kazanmaması için ellerinden geleni yaptıklarını yazmıştık… Bugün geldiğimiz 

 
Bu CHP mitingi resimlerinde kimler yok ki! Gül Ağaoğlu, Cevat Barbaros, Avşa eski belediye 

başkanı Cevdet Çağlar, Marmara eski Belediye Cem Kırık… Partiye kızıp çalışmamayı, parti içinde 
lışmamayı anlarız da, rakip partinin mitingine gidip bayrak 

sallamak nedir arkadaş… Bu partiye ihanetin, davaya ihanetin hangi safhasıdır… Koltuk, makam 
verilmeyince, istediğiniz rant işeri gerçekleşmeyince özünüze dönmüşsünüz maşallah… 

RI” DEĞİL, BUNLAR DA “ALTIN KIZLAR” 
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           EK:7 
ERSOY DEDE: GÜL’E GİDİP GELEN AKP’LİLER KAYBETTİ! 

2018-04-29  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

            
  



 

 

 
8 Şubat 2019 Cuma 
 

‘AK Parti içindeki AKP’liler, 
sekülerleştirme konusunda beynimize dokunuyorlar’
 
Gerici Akit yazarı Abdurrahman

sıraladığı bugünkü yazısında, 
beynimize dokunuyorlar” dedi. 

Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bazı kavramların kullanımına ilişkin eleştirilerini sıraladığı 
bugünkü yazısında, “Fizik, entelektüel
idole dönüştürüldüler” dedi. CHP’nin “laikçi” bir anlayışla insanların bedenlerine dokunduğunu 
yazan Dilipak Adalet ve Kalkınma Partisi’ni de, “AK Parti
konusunda beynimize dokunuyorlar”

Dilipak’ın “Hafazanallah!” başlığ
…Bu seküler dünyada “Ahlak” yok, “Din” yok. “Din” yerine “Religio” var. “Ahlak” 

yerine, Seküler anlamda “vicdan”la ilişkilendirilmiş bir “Moral” ve mesleki “stand
ilişkilendirilmiş bir “etik-deotoloj
“Rol modelleri”, “Moda”ları üretildi. Bunlar “art” ile ilişkilendirildi. “Art
tarafından dönüştürülmek istendiler.
insanlar, kültürel bir “idol: Put”a dönüştürüldüler.

CHP laikçi bir kafa ile bizim bedenimize dokundu.
konusunda beynimize dokunuyorlar.
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‘AK Parti içindeki AKP’liler,  
sekülerleştirme konusunda beynimize dokunuyorlar’

Abdurrahman Dilipak, bazı kavramların kullanımına
 “AK Parti içindeki AKP’liler, sekülerleştirme
 

Abdurrahman Dilipak, bazı kavramların kullanımına ilişkin eleştirilerini sıraladığı 
bugünkü yazısında, “Fizik, entelektüel ve estetik açıdan fenomen hale getirilen insanlar, kültürel bir 

dedi. CHP’nin “laikçi” bir anlayışla insanların bedenlerine dokunduğunu 
yazan Dilipak Adalet ve Kalkınma Partisi’ni de, “AK Parti içindeki AKP’liler, sekülerleştirme 
konusunda beynimize dokunuyorlar”  sözleriyle eleştirdi. 

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

anlamda “vicdan”la ilişkilendirilmiş bir “Moral” ve mesleki “stand
deotoloji” kavramı üretildi. Bunun “Mod’ları, “Motto”ları, “Mode”leri, 

“Rol modelleri”, “Moda”ları üretildi. Bunlar “art” ile ilişkilendirildi. “Art
tarafından dönüştürülmek istendiler. Fizik, entelektüel ve estetik açıdan fenomen hale getiril
insanlar, kültürel bir “idol: Put”a dönüştürüldüler. 

bir kafa ile bizim bedenimize dokundu. AK Parti içindeki AKP’liler, sekülerleştirme 
konusunda beynimize dokunuyorlar. 
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sekülerleştirme konusunda beynimize dokunuyorlar’ 

kullanımına ilişkin eleştirilerini 
sekülerleştirme konusunda 

Abdurrahman Dilipak, bazı kavramların kullanımına ilişkin eleştirilerini sıraladığı 
estetik açıdan fenomen hale getirilen insanlar, kültürel bir 

dedi. CHP’nin “laikçi” bir anlayışla insanların bedenlerine dokunduğunu 
AKP’liler, sekülerleştirme 

ıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle: 
dünyada “Ahlak” yok, “Din” yok. “Din” yerine “Religio” var. “Ahlak” 

anlamda “vicdan”la ilişkilendirilmiş bir “Moral” ve mesleki “stand-art”larla 
i” kavramı üretildi. Bunun “Mod’ları, “Motto”ları, “Mode”leri, 

“Rol modelleri”, “Moda”ları üretildi. Bunlar “art” ile ilişkilendirildi. “Art-İst”ler (Sanatçılar) 
açıdan fenomen hale getirilen 

AKP’liler, sekülerleştirme 

  



 

 
Aslında benim yazımı alıntılamış yazar. Yıl 2015. Yazarın son cümlesi 
şöyle: “Bu yazının altına imzamı atarım… Hem de canı gönülden.. 
Bunlardan birileri vazgeçmeli.”
 

 
08 Kas 2015  

AK Parti’deki AKP’liler

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

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

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

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

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

Kavakçı’nın seçim kampanyasına destek vermek için 
toplantısına geliyor, arkadan yeni yetme, yakışıklı, sonradan
buraya kim çağırır bilmem ki” diyor..

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

istiyor, o yaşında sadece dua etmek için, duaları ile süslediği günlere yaklaşmış 
ile o yaşında size destek vermeye geliyor..
söylenecek bir söz mü bu.. Eeee sucuk reklamına gelin kaynana rekabetini yüklerseniz olacağı 
bu.. O firmada aklı başında kimse yok mu? O rekla
size nasıl güvenebilirim ki.. Arıyorsunuz ilgilisine bağlamıyorlar, adınızı soyadınızı bırakıyorsunuz, 
telefonunuzu bırakıyorsunuz, uyarmak için, geri dönmüyorlar bile, nasıl bir halkla ilişkilerse..

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

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

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

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

Aslında benim yazımı alıntılamış yazar. Yıl 2015. Yazarın son cümlesi 
Bu yazının altına imzamı atarım… Hem de canı gönülden.. 

Bunlardan birileri vazgeçmeli.” 

AK Parti’deki AKP’liler 

Aslına bakarsanız zaman zaman çok farklı şeyler yazmak ve söylemek istediğimde o anda ya 
sosyal medyada paylaşılan bir yazı ya da bazı yazarların yazıları imdadımıza yetişiyor.

Bu günde gerçekten öyle bir gün.Seçim bitti herkes oyunu verdi.Ülke gerçekten rahatladı.En 
azından bazı şeyler sonlandı.Piyasalar rahatladı.İşler biraz daha iyiye gidecek gibi.Lakin düzelmesi 
gereken bir şey daha var.Orada da yıllardır yazılarını gerçekten beğendiğim bir isim Abdurrahman 

“AKParti şimdi, önce kendi içindeki derin devletin adamlarını, paralel yapının adamlarını, mafya 
bozuntularını, şahsi menfaatlerini memleket davasının üstünde görenleri ayıklaması gerek.. Önce 
parti teşkilatı arındırılmalı, sonra yerel yönetimler, bürokrasi ve parti grubu.. 

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

Kim bu adamlar. Bu gerizekalıları kim partinin vitrinine yerleştirir ki.. Senden bir şey mi 
istiyor, o yaşında sadece dua etmek için, duaları ile süslediği günlere yaklaşmış 
ile o yaşında size destek vermeye geliyor.. Sadece dostluğunu göstermek için kalkıp gelmiş birine 

Eeee sucuk reklamına gelin kaynana rekabetini yüklerseniz olacağı 
O firmada aklı başında kimse yok mu? O reklam ajansı hangi dünyada yaşıyor. O zaman ben 

size nasıl güvenebilirim ki.. Arıyorsunuz ilgilisine bağlamıyorlar, adınızı soyadınızı bırakıyorsunuz, 
telefonunuzu bırakıyorsunuz, uyarmak için, geri dönmüyorlar bile, nasıl bir halkla ilişkilerse..

r hanım başından geçen bir olayı anlatıyor. Yanındaki jipe binmiş, sonradan görme 
başörtülü genç bir hanım yalpalayarak gidiyor. Kırmızı ışıkta durunca normal bir arabada giden 

“kızım daha dikkatli araba kullansan” diyor.. Küstah hanımefen
kadar konuş” diyor. Sözün ilk sahibi, “kızım bu arabayı ben kendi paramla aldım, sana o 
arabayı kim aldı” diyor, basıp gidiyor.. Bunlar haramzade.. 

Bunlar hacca da gidiyor, namaz da kılıyor, ama bu ibadetlerin kendilerine yükledikleri 
kların farkında değiller. Artık cemaatin aktif bir üyesi değiller, 5 yıldızlı otellerde günler 

düzenleyip, şıklık yarışına giriyorlar. Zaten konsept evlerde yaşıyorlar.. Camileri bile ayrı. Bayramda 
Yunan adalarında tatile gidiyorlar.. Kam alıyorlar dünyadan.. Hayatlarında çile, hüzün yok. Haz var, 
zevk var, eğlence var, heyecan var..Mütrefin bunlar.. 

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

ok itibar görüyor sanki.. Bunu görelim ve tedbir alalım.. Bunlar ağaç kurdu, bunlar 

22 

EK:9 

Aslında benim yazımı alıntılamış yazar. Yıl 2015. Yazarın son cümlesi  
Bu yazının altına imzamı atarım… Hem de canı gönülden..  

Aslına bakarsanız zaman zaman çok farklı şeyler yazmak ve söylemek istediğimde o anda ya 
sosyal medyada paylaşılan bir yazı ya da bazı yazarların yazıları imdadımıza yetişiyor. 

Bu günde gerçekten öyle bir gün.Seçim bitti herkes oyunu verdi.Ülke gerçekten rahatladı.En 
azından bazı şeyler sonlandı.Piyasalar rahatladı.İşler biraz daha iyiye gidecek gibi.Lakin düzelmesi 

n beğendiğim bir isim Abdurrahman 

“AKParti şimdi, önce kendi içindeki derin devletin adamlarını, paralel yapının adamlarını, mafya 
ayıklaması gerek.. Önce 

80 yaşındaki eski bir politikacı parti 
görme bir tip; “bu dinozorları 

Kim bu adamlar. Bu gerizekalıları kim partinin vitrinine yerleştirir ki.. Senden bir şey mi 
istiyor, o yaşında sadece dua etmek için, duaları ile süslediği günlere yaklaşmış olmanın sevinci 

Sadece dostluğunu göstermek için kalkıp gelmiş birine 
Eeee sucuk reklamına gelin kaynana rekabetini yüklerseniz olacağı 

m ajansı hangi dünyada yaşıyor. O zaman ben 
size nasıl güvenebilirim ki.. Arıyorsunuz ilgilisine bağlamıyorlar, adınızı soyadınızı bırakıyorsunuz, 
telefonunuzu bırakıyorsunuz, uyarmak için, geri dönmüyorlar bile, nasıl bir halkla ilişkilerse.. 

r hanım başından geçen bir olayı anlatıyor. Yanındaki jipe binmiş, sonradan görme 
başörtülü genç bir hanım yalpalayarak gidiyor. Kırmızı ışıkta durunca normal bir arabada giden 

“kızım daha dikkatli araba kullansan” diyor.. Küstah hanımefendi, “araban 
kadar konuş” diyor. Sözün ilk sahibi, “kızım bu arabayı ben kendi paramla aldım, sana o 

Bunlar hacca da gidiyor, namaz da kılıyor, ama bu ibadetlerin kendilerine yükledikleri 
kların farkında değiller. Artık cemaatin aktif bir üyesi değiller, 5 yıldızlı otellerde günler 

düzenleyip, şıklık yarışına giriyorlar. Zaten konsept evlerde yaşıyorlar.. Camileri bile ayrı. Bayramda 
an.. Hayatlarında çile, hüzün yok. Haz var, 

Tamam, bunların sayısı çok değil ama, bunların sesi daha yüksek çıkıyor.. Bunlar öne geçiyor, bu 
ok itibar görüyor sanki.. Bunu görelim ve tedbir alalım.. Bunlar ağaç kurdu, bunlar 
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sırtımızdaki kambur.. Bunlar parazit. Aşağılık tipler bunlar.. İyi gün dostları bunlar, karagün değil. 
Zor günde sizi satarlar.. Brütüs soyu bunlar.. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

partimizin takdirleri sonucu aday gösterilmedim. Buna rağmen hiç kimse benim AK Parti ve 
Erdoğan sevdamı sorgulamaya kalkmasın. Asıl sorgulanacak olanlar AK Parti içindeki 
‘AKP’lilerdir! Aday adaylığım sürecinde bana yürekten desteklerini esirgemeyen herkese ben de 
yürekten teşekkür ederim.”       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

     

Salih Tuna: "AK Parti'yi
AKP'liler hangi siyasi 
itibariyle aynı hedefin ‘hizmetkarıdırlar’".

10.12.2019  
 

Salih Tuna:  
"AK Parti'yi Erdoğan'dan kopartmaya çalışan AKP'liler 
ile FOX TV'nin algı operatörleri aynı hedefin hizmetkarı!"
Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna

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

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

AK PARTİ'Yİ ERDOĞAN'DAN
15 Temmuz hain darbe girişiminde asıl hedefin

Tuna, "AK Parti'yi ruhundan 
oluşumcuklarla yan yana
"hizmetkarıdırlar" dedi. 

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

söyleyen Tuna, "Yeni Samanyolu
hedef için sosyolojiyi zehirliyor"

İşte Salih Tuna'nın yazısının
de AK Parti değildi, Başkan 
çalışan AKP'liler hangi siyasi oluşumcuklarla yan yana gelirlerse gelsin sonuç itibariyle aynı hedefin 
"hizmetkarıdırlar."Her daim aklımızdan çıkartmayalım: Emperyalizmin acelesi yoktur.

Her yolu deniyorlar işte; tek
Erdoğan.Bu hedef uğruna ortopedik
ediyorlar"Yeni Samanyolu TV"
sosyolojiyi zehirliyor. 

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

Demem o ki "hayasız akın" şekil değiştirerek devam ediyor!
Agâh olmazsak bu aziz milletin

kamuflajlar altında bacalarımızdan
 
 
 
 
 
 

       

Parti'yi ruhundan yani Erdoğan'dan kopartmaya
 oluşumcuklarla yan yana gelirlerse

‘hizmetkarıdırlar’".  

 

'yi Erdoğan'dan kopartmaya çalışan AKP'liler 
'nin algı operatörleri aynı hedefin hizmetkarı!"

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

'u bile inkar ettiklerini ifade ederek, "Malumunuz, Fetullah'la eşzamanlı ve 
ağızbirliği içinde "tiyatro" veya "kontrollü darbe" dediler. Bunlara kalsa bu ülke 15 Temmuz'da 

rın ve hayasızların işgal girişimine maruz kalmamış sanki" diye yazdı. 
ERDOĞAN'DAN KOPARMAYA ÇALIŞIYORLAR 

15 Temmuz hain darbe girişiminde asıl hedefin AK Parti değil Başkan Erdoğan 
 yani Erdoğan'dan kopartmaya çalışan AKP'liler

yana gelirlerse gelsin sonuç itibariyle

HEDEFİN HİZMETKARI 
una ortopedik muhafazakarı tavlayıp şebelek muhaliflere yoldaş ettiği 

Samanyolu TV" tesmiye ettiğim FOX TV'nin algı
zehirliyor" diye yazdı. 

yazısının ilgili bölümü:Gladyonun 15 Temmuz saldırısındaki
 Erdoğan'dı.AK Parti'yi ruhundan yani Erdoğan'dan kopartmaya 

çalışan AKP'liler hangi siyasi oluşumcuklarla yan yana gelirlerse gelsin sonuç itibariyle aynı hedefin 
aklımızdan çıkartmayalım: Emperyalizmin acelesi yoktur.

tek değişmeyen, mızraklarının ucunu yönelttikleri
ortopedik muhafazakarı tavlayıp şebelek

TV" tesmiye ettiğim FOX TV'nin algı operatörleri

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

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

bacalarımızdan girer de ruhumuz duymaz. 
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 EK: 11 
kopartmaya çalışan 

gelirlerse gelsin sonuç 

'yi Erdoğan'dan kopartmaya çalışan AKP'liler  
'nin algı operatörleri aynı hedefin hizmetkarı!" 

'den ayrılıp Başkan Erdoğan'ı eleştiren isimlere tepki 
gösterdi. Tuna, "Her yolu deniyorlar işte; tek değişmeyen, mızraklarının ucunu yönelttikleri 
hedefleri, yani Erdoğan. Bu hedef uğruna ortopedik muhafazakarı tavlayıp şebelek muhaliflere 

, evinin yolunu dahi 
bulamayacak olan kişilerin sırf muhalefet olsun diye siyasetle uğraşmalarına tepki gösterdi. 

'u bile inkar ettiklerini ifade ederek, "Malumunuz, Fetullah'la eşzamanlı ve 
ağızbirliği içinde "tiyatro" veya "kontrollü darbe" dediler. Bunlara kalsa bu ülke 15 Temmuz'da 

 

değil Başkan Erdoğan olduğunu yazan 
AKP'liler hangi siyasi 

itibariyle aynı hedefin 

una ortopedik muhafazakarı tavlayıp şebelek muhaliflere yoldaş ettiği 
algı operatörleri de bu 

saldırısındaki ana hedefi 
AK Parti'yi ruhundan yani Erdoğan'dan kopartmaya 

çalışan AKP'liler hangi siyasi oluşumcuklarla yan yana gelirlerse gelsin sonuç itibariyle aynı hedefin 
aklımızdan çıkartmayalım: Emperyalizmin acelesi yoktur. 

yönelttikleri hedefleri, yani 
şebelek muhaliflere yoldaş 
operatörleri de bu hedef için 

Algıda kaybedersen sonuç itibariyle kaybetmeye mahkumsun.Mesela, Barış Pınarı Harekatıyla 
r de dönüp bakarsın ki 

sen cephede savaşırken sinsi algı operatörleri boş durmamış, sırtını yasladığın sosyolojiyi çatallı 

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

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

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

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

 
Odatv.com 

 



 

     

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

09 Ekim 2018  

‘AK PARTİ İÇİNDEKİ A
Birlik ve Akademik Düşünce Derneği tarafından hazırlanan ve 24 Haziran seçimlerinin ve 

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

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

İşte o raporun TEŞKİLATLAR
‘TEŞKİLATLAR ŞAİBELİ VE
Diyarbakır’ da Ak Partinin, geçmişten günümüze kadar görev yapan bazı İl Başkanları, İlçe 

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

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

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

‘BİLE, BİLE SEYİRCİ KALDILAR’
Diyarbakır’ da yıllarca seçimler, terör örgütleri v

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

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

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

‘TEŞKİLATLAR HEYECAN

       

AK Parti İçinde bulunan AKP’lilerin partiyi yerle yeksan etmek için tüm 
gayretleri sarf ettiklerine de şiddetle vurgu yapılıyor, altı kırmızı kalemle 

 

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

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

Derneğin Genel Başkanı Muhammed Beybur tarafından açıklanan analiz raporunun Teşkilatlar 
le sundukları sayfaların yaprakları arasında gezinen vatandaşlarımız kamuoyunun teşkilatlara 

 
TEŞKİLATLAR başlığı ile ele aldıkları analiz raporu:  

VE AKÇELİ…’ 
geçmişten günümüze kadar görev yapan bazı İl Başkanları, İlçe 

Başkanları, Kadın kolları Başkanları ve Gençlik Kolları başkanları ile birlikte bazı teşkilat 
mensuplarının, şaibeli ve akçeli işlere bulaşmaları, halkla bütünleşmemeleri, halka inmeyip, 

arına çözüm bulmamaları, İl ve İlçe binalarına gelen vatandaşların çoğunun, muhatap 
bulamadan ve netice alamadan ayrılmaları, 24 Haziran 2018 seçimlerine oy anlamında olumsuz 

GEREKEN MESAJLARI VERMEMİŞTİR’ 
ncesinde sahada birebir çalışma yapmadıkları gibi, vatandaşlara da seçimde, 

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

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

şantaj dili kullanılarak gerçekleşmiştir. Ak Parti teşkilatları ve adaylarının çoğu da, Diyarbakır’ da ki 
bu yapılarla ters düşmemek anlamında, kendi geleceğini ve ailesini düşünerek, Ak Partinin de 

ni bile, bile, bu hukuk dışı olaylara seyirci kalmışlardır. 
DAĞITMADILAR’ 

Diyarbakır il ve ilçelerinde, 24 Haziran 2018 seçimleri de dâhil olmak üzere, Ak Partinin girmiş 
olduğu tüm seçimlerde, seçim tanıtımlarının yeterli şekilde yapılmadığı, seçim vaatlerini ve 
hükümetin icraatlarını anlatan broşürlerin dağıtılmadığı, belirli yerlerin dışında Diyarbakır’ ın çoğu 
yerine bayrak ve flamaların asılmadığı, adaylar tarafından çoğu ilçe ve mahallelerde seçim 
bürolarının açılmadığı, tespit edilen konulardır. Bu durum, seçimlerde rakiplerinizle mücadele 
etmenizi imkânsız hale getirdiği gibi, size inanan ve güvenen seçmen tarafından da korktuğunuz 
düşünülerek, bırakın seçimleri kazanmayı, diğer partilere rakip olmanızı bile, seçmen gözünde 

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

Birlik ve Akademik Düşünce Derneği tarafından hazırlanan ve 24 Haziran seçimlerinin ve 
ı analiz raporu düzenlenen bir basın toplantısı aracılığı ile kamuoyu 

ile paylaşılmıştı. Yazı dizisi olarak verdiğimiz bu analiz raporunun açıklanması ile birlikte 
Diyarbakır’da sesler yükselmeye başladı. Büyük yankı uyandıran analiz raporu hem halk arasında 
hem de sosyal medyada büyük yankı uyandırırken bu günkü yazı dizimizde ise ‘Teşkilatlar’ başlığı 
ile yer alan konuyu siz sevgili okurlarımıza sunacağız. Düzenlenen analiz raporunda teşkilatların 

Parti İçinde bulunan AKP’lilerin partiyi 
yerle yeksan etmek için tüm gayretleri sarf ettiklerine de şiddetle vurgu yapılıyor, altı kırmızı 

Derneğin Genel Başkanı Muhammed Beybur tarafından açıklanan analiz raporunun Teşkilatlar 
le sundukları sayfaların yaprakları arasında gezinen vatandaşlarımız kamuoyunun teşkilatlara 

 

geçmişten günümüze kadar görev yapan bazı İl Başkanları, İlçe 
Başkanları, Kadın kolları Başkanları ve Gençlik Kolları başkanları ile birlikte bazı teşkilat 
mensuplarının, şaibeli ve akçeli işlere bulaşmaları, halkla bütünleşmemeleri, halka inmeyip, 

arına çözüm bulmamaları, İl ve İlçe binalarına gelen vatandaşların çoğunun, muhatap 
bulamadan ve netice alamadan ayrılmaları, 24 Haziran 2018 seçimlerine oy anlamında olumsuz 

ncesinde sahada birebir çalışma yapmadıkları gibi, vatandaşlara da seçimde, 
sandığa güven ve huzur içerisinde gidebilecekleri yönünde, gerekli mesaj vermemiştir. Teşkilatlar, 
devletin her zaman halkının yanında olduğunu, her seçmenin oyunu mutlaka kullanması gerektiğini, 
bu seçimin Türkiye Cumhuriyetinin geleceği için ne kadar hayati önem taşıdığını, seçmene detayları 

e militan yandaşlarının gözetiminde tehdit ve 
şantaj dili kullanılarak gerçekleşmiştir. Ak Parti teşkilatları ve adaylarının çoğu da, Diyarbakır’ da ki 
bu yapılarla ters düşmemek anlamında, kendi geleceğini ve ailesini düşünerek, Ak Partinin de 

Diyarbakır il ve ilçelerinde, 24 Haziran 2018 seçimleri de dâhil olmak üzere, Ak Partinin girmiş 
ığı, seçim vaatlerini ve 

hükümetin icraatlarını anlatan broşürlerin dağıtılmadığı, belirli yerlerin dışında Diyarbakır’ ın çoğu 
yerine bayrak ve flamaların asılmadığı, adaylar tarafından çoğu ilçe ve mahallelerde seçim 

konulardır. Bu durum, seçimlerde rakiplerinizle mücadele 
etmenizi imkânsız hale getirdiği gibi, size inanan ve güvenen seçmen tarafından da korktuğunuz 
düşünülerek, bırakın seçimleri kazanmayı, diğer partilere rakip olmanızı bile, seçmen gözünde 
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24 Haziran seçimlerinde, teşkilatlar ve mevcut adayların çoğu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ ın halka yaşattığı seçim heyecanının gerisinde kaldığı, adaylar açıklandıktan sonra, İl 
Gençlik Kolları Başkanı ve ekibinin, Diyarbakır havaalanı başta olmak üzere, aday tanıtım 
toplantısında ve aynı günün gecesinde Ulu Cami çıkışında, listelere tepki bahane edilerek, partililerle 
başlattığı kavgalar, Ak Parti seçmenin tepkisine neden olduğu gibi, parti içerisinde de iç çekişme 
olarak yorumlanmıştır. Ak Parti içerisinde yaşanan bu ve buna benzer olumsuzlukların akabinde, Ak 
Parti yöneticilerinin bu olumsuzlukların önüne geçmeyerek seyirci kalması, teşkilatlarda ve 
seçmenler arasında kırgınlıklara ve dargınlıklara yol açmıştır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ ın halkın üzerinde yarattığı seçim heyecanını, Diyarbakır Ak Parti teşkilatlarının ve 
adaylarının yakalayamaması ve bu heyecanla seçime gidememesi, seçim esnasında yaşanan 
olumsuzluklarında seçmene etki etmesi neticesinde, sandıklara negatif olarak yansımıştır. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ak parti teşkilatlarının bir kısmının tutarsız tavırları, yapmış oldukları yanlı ve yanlış işleri, halkı 
dinlememeleri ve ulaşılmaz olmaları, bölgede Ak partiye olan güven duygusunu zedelemekle 
birlikte, halkın Ak partiden uzaklaşmasına ve seçimlerde ciddi oy kayıplarına neden olmuştur. 
(DEVAMI YARIN) AHMET BEŞENK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

     

ŞASEMKOM) Başkanı Faruk Akbaş
fazla.. AKP’li alçakların 

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

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

Bugün sosyal medyada dolaşan bir iddiaya göre asgari ücretin 1900 lira olacağı 
civarında…Başkan Akbaş’ta bu durumun üzerine sosyal medya hesabından konu ile ilgili bir 
açıklama yaptı ve AK Parti’yi eleştirdi.

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

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

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

Kurdukları menfaat odaklı,ilişkiler sayesinde,sürekli zirvede kalmayı başarabilmektedirler.
Dünyadaki sistem hep böylemi yürür,bilmem..ama Osmanlının çök

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

vurgunlardır.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

ŞASEMKOM) Başkanı Faruk Akbaş: “Evet çok.. ister kızın, ister sövün çoook
fazla.. AKP’li alçakların yaptığı vurgunlar, eski dönemleri aratır oldu

 

Kim bu AK Parti’nin içindeki AKP’liler? 
Şanlıurfa Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği (ŞASEMKOM) 
kendi sosyal medya hesabı Facebook’ta har vurup harman savundu.

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

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

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

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

Bu alçaklar;her dönemin adamı kimliğiyle,her zaman ışığın etrafında kendilerine yer 
ları paralarla,fakirlerin daha çok ezilmesine,asgari ücretin,yerlerde sürünmesine 

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

sistemimizin,böyle bozuk,kokuşmuş olduğunu çok iyi biliyorum. 
Bugünkü şartlarda,asgari ücretin 3409 TL olmasının önündeki tek engel,namussuzların yaptıkları, 
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 EK:14 
: “Evet çok.. ister kızın, ister sövün çoook 

yaptığı vurgunlar, eski dönemleri aratır oldu..” 

Şanlıurfa Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği (ŞASEMKOM) 
kendi sosyal medya hesabı Facebook’ta har vurup harman savundu.  

Bugün sosyal medyada dolaşan bir iddiaya göre asgari ücretin 1900 lira olacağı 
’ta bu durumun üzerine sosyal medya hesabından konu ile ilgili bir 

Bu kadar soyulan,bu kadar yolsuzluğun olduğu bir ülkede,asgari ücret 1409 TL çok..fazla… 
İşin ilginç tarafı:bu yolsuzluğu yapan kişilerin, birbirinden farkı olmadığı gibi,siyasi çizgileri de 

ur.Bir zamanlar CHP’yi vurgun yapıyor diye eleştirirken,sonraları Ak partinin içindeki,AKP’li 

Bu alçaklar;her dönemin adamı kimliğiyle,her zaman ışığın etrafında kendilerine yer 
ları paralarla,fakirlerin daha çok ezilmesine,asgari ücretin,yerlerde sürünmesine 

Kurdukları menfaat odaklı,ilişkiler sayesinde,sürekli zirvede kalmayı başarabilmektedirler. 
üş döneminden bu yana,bizim 

Bugünkü şartlarda,asgari ücretin 3409 TL olmasının önündeki tek engel,namussuzların yaptıkları, 



 

 
 

     

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

11 Mart 2019  

AK Parti'nin İçindeki AKP'liler

Kars'ın Keskin Kalemlerinden Olan Sezgin Yıldız 31 Mart'a doğru yine gündem 
yazıya imza attı.  

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

adayları ve görevden uzaklaştırılan
AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın
hakkında hiçbiri insaf sınırı ile bağdaşmayacak bir biçimde iftira atıp l

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

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

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

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

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

             Arslan, Kılıç ve Çalkın, Kars’ı oluşturan sosyal dokuyu yok saymadan bizi bir ve beraber 
tutmaya çalışırken tüm sübjektif kaygılarını bir kenara bırakıp gece gündüz demeden Cumhur ittifakı 
adayı sn. Çetin Nazik ’in kazanması için cansiperane ç
Havaalanında net talimat veriyor; “ Aman ha çalışmaları sıkı tutun” diyor.

       

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

 

AK Parti'nin İçindeki AKP'liler 

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

İşte Sezgin Yıldız'ın "AK Parti'nin İçindeki AKP'liler" Başlıklı Yazısı...

AK PARTİ’NİN İÇİNDEKİ AKP’LİLER  
31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken kuzu postu giyen kurtlar, listelerde yer almayan aday

adayları ve görevden uzaklaştırılan “BAZILARI” Cumhurbaşkanı’nın gösterdiği hedefe yürüyen 
AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, Bakanımız Ahmet Arslan ve Komisyon başkanımız Yunus Kılıç 

i insaf sınırı ile bağdaşmayacak bir biçimde iftira atıp linç kampanyası başlattı.
Kişisel hesapları uğruna suyu bulandıran şu arkadaşlara soruyoruz bu riyakâr tutum ve kindar 

Bütün derdi bu davaya ve bu şehre hizmet amacı taşıyanlara neden engel olmaya çalışıyorsunuz 

Bu millet sizi iyi tanıyor. Sizler barışta var olup mücadelede tüyenlersiniz. Dava adamlığının bir 
hizmet yarışı olduğunu unutup kendinizi bulunmaz Hint kumaşı sanıp yanıldınız çünkü hiç kimse 

Siz olsanız da olmasanız da bu dava tevazu, samimiyet ve gayret ile 
çalışanların omuzlarında yükselmeye devam edecektir. 

Peki, Arslan, Kılıç ve Çalkın ne yapıyor, neden yapıyor? 
İl başkanı, Ak Parti adayı açıklandığı andan beri en çok sahiplenip omuz verenlerdendi. 
rkez, Kars adayını geri çekmesin diye Vekillerimizle birlikte direnip genel merkeze 

raporlar sunsalar da adayın geri çektirilmesine engel olamadılar ve hadise malumunuz.
Arslan, Kılıç ve Çalkın, Kars’ı oluşturan sosyal dokuyu yok saymadan bizi bir ve beraber 

tutmaya çalışırken tüm sübjektif kaygılarını bir kenara bırakıp gece gündüz demeden Cumhur ittifakı 
adayı sn. Çetin Nazik ’in kazanması için cansiperane çalışıyorlar. Çünkü bu davanın lideri, 
Havaalanında net talimat veriyor; “ Aman ha çalışmaları sıkı tutun” diyor.
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 EK:15 
AKP’liler, bireysel menfaatlerini düşünen fikri cüceler de bir 

yandan davayı anlamamış olacaklar ki bu durumu fırsat bilip Çalkın’ı ve 

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

İşte Sezgin Yıldız'ın "AK Parti'nin İçindeki AKP'liler" Başlıklı Yazısı... 

31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken kuzu postu giyen kurtlar, listelerde yer almayan aday 
Cumhurbaşkanı’nın gösterdiği hedefe yürüyen 

, Bakanımız Ahmet Arslan ve Komisyon başkanımız Yunus Kılıç 
inç kampanyası başlattı. 

Kişisel hesapları uğruna suyu bulandıran şu arkadaşlara soruyoruz bu riyakâr tutum ve kindar 

Bütün derdi bu davaya ve bu şehre hizmet amacı taşıyanlara neden engel olmaya çalışıyorsunuz 

Bu millet sizi iyi tanıyor. Sizler barışta var olup mücadelede tüyenlersiniz. Dava adamlığının bir 
hizmet yarışı olduğunu unutup kendinizi bulunmaz Hint kumaşı sanıp yanıldınız çünkü hiç kimse 

dava tevazu, samimiyet ve gayret ile 

İl başkanı, Ak Parti adayı açıklandığı andan beri en çok sahiplenip omuz verenlerdendi. 
rkez, Kars adayını geri çekmesin diye Vekillerimizle birlikte direnip genel merkeze 

raporlar sunsalar da adayın geri çektirilmesine engel olamadılar ve hadise malumunuz. 
Arslan, Kılıç ve Çalkın, Kars’ı oluşturan sosyal dokuyu yok saymadan bizi bir ve beraber 

tutmaya çalışırken tüm sübjektif kaygılarını bir kenara bırakıp gece gündüz demeden Cumhur ittifakı 
alışıyorlar. Çünkü bu davanın lideri,  Kars 

Havaalanında net talimat veriyor; “ Aman ha çalışmaları sıkı tutun” diyor.  Öte yandan, Genel 
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Merkez Teşkilat Başkanından aynı netlik ve kararlılıkta talimat geliyor. Başkan ve vekillerimiz 
Cumhur ittifakı ruhuna uygun olarak aldıkları talimatlara sadakatle uyup inanılmaz bir eşgüdüm ve 
koordinasyonla bir ayak ilçelerde diğer ayak Cumhur ittifakı seçim bürosunda olacak şekilde 
soluksuz çalışıyorlar. Çalışıyorlar ama Ak Parti içindeki AKP’liler, bireysel menfaatlerini 
düşünen fikri cüceler de bir yandan davayı anlamamış olacaklar ki bu durumu fırsat bilip 
Çalkın’ı ve Vekilleri nasıl yıpratırız gibi ucuz hesaplara girdiler.    

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

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

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

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

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

etmeden, bin bir türlü yalan ve iftirayauğramadan olmaz. Söylenenlere, istihzalara aldırma! 
Sadeceyürü. Zafer dediğin şey; o görünen hiçbir burç, hiçbir kale veyasur değildir. Biliyoruzki, 
Hiçbir unvan, hiçbir makam, hiçbir geçici aralıktaki zafer seninbu davaya ve liderine olan 
sadakatinden üstün değil.Şimdi oturuptevilcilerin, müfterilerin toz dumanında içimizi çürütmenin bir 
anlamı yok. Bir işbittiğinde diğerine başlayan bir yolcusun. Kalk ve yeniden yorul! Her 
vakityineleyip kendini yenilediğin gibi içini dışını yenile. Yol yürümekzahmetlidir, yolda kalmak 
ondan daha zahmetlidir. Kimse bize kolayolacağını söylemedi. 

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

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

 
YÜZDEYÜZ HABER 
23 Aralık 2019 

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

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

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

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

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

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

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

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

YUZDEYUZHABERhttp://www.haberyuzdeyuz.com/guncel/bu-akplilerin-cogu-eski-fetocu-
h27973.html 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

     

Vedat Yavuz: (2017) “Referandum pusulasını eline alıp oy kabinine girecek olan 
AK Parti içindeki ‘AKP’liler, mührü ‘Hayır’a vurup pusuda bekleyen…”

 

27 Mar 2017  
Vedat Yavuz 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

  

       

Vedat Yavuz: (2017) “Referandum pusulasını eline alıp oy kabinine girecek olan 
arti içindeki ‘AKP’liler, mührü ‘Hayır’a vurup pusuda bekleyen…”

 

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

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çekerken onu Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan’ı da MHP 

Külliye tarafında sadece baş değil tüm gövde taşın altına konulurken, Evet cephesindeki karşı 
komşuda (AK Parti ve MHP) durumlar bir hayli karışık. MHP’de baş kaldırı herkes tarafından 
bilinen bir gerçek. 15 Temmuz öncesi Bahçeli’yi dar ağacına götürmek isteyen parti içindeki 

sonrası yine sahneye çıktı. Bahçeli, bu kişilerin kalemini kırmış gibi 
görünse de yine de MHP lideri açısından tehlike çanları çalmaya devam etmekte.

Kongre ile istediğini alamayanlar, Meclis'ten AK Parti-MHP mutabakatıyla geçen ve 16 Nisan’da 
sunulacak olan referandumda CHP ve HDP’nin başını çektiği ‘HAYIR’cılar tarafında 

yer alarak, hem Cumhurbaşkanı hem de Bahçeli’ye darbe vurmak için son kozlarını oynuyor.
MHP içindeki kavgalar herkesin gözü önünde yapılırken, gözlerden ve gönüllerden ırak 

kopartacak asıl kavga ise başka yerde yapılıyor aynen 7 Haziran öncesinde olduğu gibi çok ama çok 

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

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

Merak etmiyor da değilim. 
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 EK:17 
Vedat Yavuz: (2017) “Referandum pusulasını eline alıp oy kabinine girecek olan 

arti içindeki ‘AKP’liler, mührü ‘Hayır’a vurup pusuda bekleyen…” 

sayılı günler kaldı. Liderler iller arasında adete mekik dokuyor. Evet cephesinde başı 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çekerken onu Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan’ı da MHP 

ın altına konulurken, Evet cephesindeki karşı 
komşuda (AK Parti ve MHP) durumlar bir hayli karışık. MHP’de baş kaldırı herkes tarafından 
bilinen bir gerçek. 15 Temmuz öncesi Bahçeli’yi dar ağacına götürmek isteyen parti içindeki 

sonrası yine sahneye çıktı. Bahçeli, bu kişilerin kalemini kırmış gibi 
görünse de yine de MHP lideri açısından tehlike çanları çalmaya devam etmekte. 

MHP mutabakatıyla geçen ve 16 Nisan’da 
sunulacak olan referandumda CHP ve HDP’nin başını çektiği ‘HAYIR’cılar tarafında 

yer alarak, hem Cumhurbaşkanı hem de Bahçeli’ye darbe vurmak için son kozlarını oynuyor. 
MHP içindeki kavgalar herkesin gözü önünde yapılırken, gözlerden ve gönüllerden ırak baş 

kopartacak asıl kavga ise başka yerde yapılıyor aynen 7 Haziran öncesinde olduğu gibi çok ama çok 

7 düvel Bahçeli'yi idam sehpasına götürmek isterken peki AK Parti cenahında her şey güllük 
k yok yola devam' deyip harıl harıl mı 

çalışıyor? AK Parti cephesinde kavga, görültü patırtı hatta çatırtı yok mudur? 16 Nisan’da AK Parti 

Diyeceğim o ki: Yolun yarısında iken kalemi kırılanlar?, 7 Haziran seçimlerinde ceylan derisi 
koltuklarında mini minnacık oturanlar?, FETÖ ile kayınbabalık bağları olanlar?, 15 Temmuz akşamı 
duruma göre kalıba girenler?, İhalelerden istediğini alamayanlar, Oradan görünüp başka tarafa 

yi beceremeyen cibiliyetsizler… Referandum 
pusulasını eline alıp oy kabinine girecek olan AK Parti içindeki ‘AKP’liler, mührü ‘Hayır’a 
vurup pusuda bekleyen atıyla ve itiyle tam bir ırkçı ve faşist Avrupa’nın alkışları eşliğinde 
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EK:18 

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

k 

 

Kim bu AK Parti İçerisindeki AKP’liler ?  
 Ekim 2, 2018  Çanakkale Zafer  
Özellikle Çanakkale ve de ilçeleri için ,Her söylemim ve yazımda açıkça vurguluyorum,AK 

Parti içindeki şu AKP’lileri bir gözden geçirmeli: 
– Partiyi dizayn etme çabası içerisinde şimdiden kulis yapanları, 
– Simaları protokolden protokole görülenleri, 
– Ego ve kompleks içinde olup, halka inemeyenleri, 
– Davayı dağın eteklerinde bırakıp kendilerini zirveye çıkaranları (siyasi ve ticari rant 

koşturanlar), 
– Koltuğa değer katamayıp, koltuktan değer ve güç alanları, 
– Seçimleri bekleyip sadece seçim zamanında bir kaç lokal,STK sokak gezmesi yapanları, 
-Konumlarını gayri ahlaki ilişkilerde Ahlaksızca tatmin edebilmek için kullananları 
– Kişisel hırs ve ihtiraslarını “dava” adı altında pazarlayanları, 
– En önemlisi de AK Parti’deki ve halkın gözündeki “Erdoğan” imajını zedeleyenleri 
Bu maddeler böyle uzar gider daha da türetebilirsiniz. Evet AK Parti’deki AKP’liler itici bir söz 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Orhan Kaplan 
15 MAYIS 2017 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 
 

     

Abdullah Pamuk: “AK Parti teşkilatının üst düzeylerindeki AKP’lilerde 
Recep Tayyip Erdoğan yönetiminden memnuniyetsizlikler olduğu 
bilinmektedir.” 

 
“Yeni Parti”de Bir Proje mi

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

Bir zamanların etkili gazetecilerinden
duruşuyla paralel bir yazı kaleme almış.Fehmi Koru ,Yeni Parti’nin kurulması neden ihanet olsun ki diye 
soruyor yazısında. Bir algı yönetimi ve yeni partiyi meşrulaştırma amacıyla yazılmış makalede Koru 
partinin kurulma sebebini şöyle ifade ediy
siyasi ortamından mutsuz olanların sayısı mutlu olanları geçmesine ve siyasetin yenileşmesi
kökleşmesine yol açıyor”… 

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

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

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

Kaçınılmaz olarak, Türkiye’ye yönelik ABD’nin strateji değişikliği ile birl
operasyonlar, hamleler birbirini takip etti. Söz konusu operasyonlar ve hamlelerin içinde 
çoğu eski Türkiye’den nemalanmış olan muhalefet de vardı. Malum muhalefet 

       

Abdullah Pamuk: “AK Parti teşkilatının üst düzeylerindeki AKP’lilerde 
Recep Tayyip Erdoğan yönetiminden memnuniyetsizlikler olduğu 

mi !?  

AKP’liler ve Muhalefet 
2019 

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

Değişen dünya ve bölge dengelerine paralel olarak Türkiye’de yaşanan değişim ve dönüşümün 
yeni bir Türkiye’yi gündeme taşıdığı malum.Ve Yeni Türkiye’de iktidar 

AK Parti / AKP’nin alternatifinin de yine AKP çizgisinde,
ile zıtlaşmayan bir partinin konjonktürü sabırla bekleyerek  oluşabileceği  de bir gerçeklik. Lakin 
paradigma/model değişikliği yaşayan Türkiye’de eski Türkiye unsurlarının iktidarı tamamen 
kaybetmemek adına her yolu denediği, dirençlerinin kırıldığı bir aşamada ise ABD’nin strateji değişikliği 

ABD ilişkilerinde yaşanan sürecin açtığı alanda eski refleksleriyle yollarına devam 
ettikleri bilinmektedir. Yani Türkiye’de -normal şartlarda- bir iktidar partisi sorunundan ço
anlamıyla “muhalefet” partisi sorunu bulunduğu çok açık… 

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

dengelerinde Müslümanları  ve Müslümanların yaşadıkları coğrafyayı kontrol 
stratejik bir gereklilik olarak gören küresel odaklar bunun için malum projeyi (Genişletilmiş 

Büyük Ortadoğu Projesi) uygulamaya koydular. “Arap Baharı” adıyla meşhur bu sür
farklı yorumlansa da herkesçe bilinmektedir. Ne var ki projenin belirleyici unsuru olan ABD, 
içindeki güç ve strateji savaşlarının bir sonucu olarak- strateji değişikliğine gitti.(Kontrollü) Demokratik 

Kaos Stratejisi’ni devreye aldı… Bölgedeki partnerlerinden Türkiye için bu 
değişiklik bir stratejik kavşak noktası anlamına gelmekteydi. Yeni konumu ve misyonu, tarihi ve stratejik 
derinliği ile Türkiye, kendi güvenliği ve geleceği için, stratejisinin esaslarında bir değişikliğe gitmesinin 
kendisini ABD ile birlikte nerelere taşıyacağını fark etti… Ve küresel sistem içinde 
kalarak/meşruiyetini(sözde evrensel) Batılı değerlerden alarak yoluna devamda ısrar etti. ABD 

arak, zaman zaman da Çin’in küresel güç olma yolundaki hamlelerinin 
açtığı alanı kullanarak “Ilımlı İslam” ideolojisi ekseninde ve reel-politik gerçekleri dikkate alarak 
bugünlere geldi… Bu arada Türkiye yeni denge arayışlarının açtığı alanda stratejik ve 
derinliğini(ve yumuşak gücünü) iyi kullanırken gerektiğinde de “hard power”/sert gücünü de etkili 
kullanabileceğini gösterdi… Çünkü, tüm hatalı okumalara, kendisine yüklenilen hak etmediği misyona 

Demokratik Türkiye, Batılı kimliğinden esasta sapmadan, gelişmelerin dinamiklerini 
ve bölge gerçeklerini dikkate almaktan geri durmadı. Kısa vadeli düşünmek yerine orta ve uzun vadeli 

Kaçınılmaz olarak, Türkiye’ye yönelik ABD’nin strateji değişikliği ile birl
operasyonlar, hamleler birbirini takip etti. Söz konusu operasyonlar ve hamlelerin içinde 
çoğu eski Türkiye’den nemalanmış olan muhalefet de vardı. Malum muhalefet 
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Abdullah Pamuk: “AK Parti teşkilatının üst düzeylerindeki AKP’lilerde  
Recep Tayyip Erdoğan yönetiminden memnuniyetsizlikler olduğu  

meşhur(…) Fehmi Koru, “Yeni Parti” konusunda , malum 
duruşuyla paralel bir yazı kaleme almış.Fehmi Koru ,Yeni Parti’nin kurulması neden ihanet olsun ki diye 
soruyor yazısında. Bir algı yönetimi ve yeni partiyi meşrulaştırma amacıyla yazılmış makalede Koru 

muhalefet ayrımı yapmaksızın, şu anki 
siyasi ortamından mutsuz olanların sayısı mutlu olanları geçmesine ve siyasetin yenileşmesi  arzusunun 

nan değişim ve dönüşümün -temel 
yeni bir Türkiye’yi gündeme taşıdığı malum.Ve Yeni Türkiye’de iktidar 

AK Parti / AKP’nin alternatifinin de yine AKP çizgisinde, bu partinin tabanı 
de bir gerçeklik. Lakin 

paradigma/model değişikliği yaşayan Türkiye’de eski Türkiye unsurlarının iktidarı tamamen 
inin kırıldığı bir aşamada ise ABD’nin strateji değişikliği 

ABD ilişkilerinde yaşanan sürecin açtığı alanda eski refleksleriyle yollarına devam 
bir iktidar partisi sorunundan çok tam 

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

ve Müslümanların yaşadıkları coğrafyayı kontrol 
stratejik bir gereklilik olarak gören küresel odaklar bunun için malum projeyi (Genişletilmiş 

Büyük Ortadoğu Projesi) uygulamaya koydular. “Arap Baharı” adıyla meşhur bu süreçte yaşananlar, 
farklı yorumlansa da herkesçe bilinmektedir. Ne var ki projenin belirleyici unsuru olan ABD, -kendi  

strateji değişikliğine gitti.(Kontrollü) Demokratik 
Kaos Stratejisi’ni devreye aldı… Bölgedeki partnerlerinden Türkiye için bu 

değişiklik bir stratejik kavşak noktası anlamına gelmekteydi. Yeni konumu ve misyonu, tarihi ve stratejik 
slarında bir değişikliğe gitmesinin 

kendisini ABD ile birlikte nerelere taşıyacağını fark etti… Ve küresel sistem içinde 
kalarak/meşruiyetini(sözde evrensel) Batılı değerlerden alarak yoluna devamda ısrar etti. ABD –Rusya 

arak, zaman zaman da Çin’in küresel güç olma yolundaki hamlelerinin 
politik gerçekleri dikkate alarak 

bugünlere geldi… Bu arada Türkiye yeni denge arayışlarının açtığı alanda stratejik ve tarihi 
derinliğini(ve yumuşak gücünü) iyi kullanırken gerektiğinde de “hard power”/sert gücünü de etkili 
kullanabileceğini gösterdi… Çünkü, tüm hatalı okumalara, kendisine yüklenilen hak etmediği misyona 

ğinden esasta sapmadan, gelişmelerin dinamiklerini 
ve bölge gerçeklerini dikkate almaktan geri durmadı. Kısa vadeli düşünmek yerine orta ve uzun vadeli 

Kaçınılmaz olarak, Türkiye’ye yönelik ABD’nin strateji değişikliği ile birlikte -dış destekli- 
operasyonlar, hamleler birbirini takip etti. Söz konusu operasyonlar ve hamlelerin içinde -hiç şüphesiz- 
çoğu eski Türkiye’den nemalanmış olan muhalefet de vardı. Malum muhalefet -açık ya da gizli- tüm 
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operasyonların ya içinde yer aldı ya da kenarında, gelişmelerin seyrine göre pozisyon almak üzere pusuya 
yattı. Eski Türkiye’nin ana unsurlarından olduğu ortaya çıkan Nitelikli Terör Örgütü (NFETÖ) ve 
NFETÖ’nün motive ettiği -özellikle seküler boyutları öne çıkan- Türkçüler/”milliyetçiler” de muhalefet 
cephesinde yerlerini aldılar. Tüm bu gelişmelere rağmen mevcut iktidarın yeterince zayıflatılamaması, 
malum odakların istedikleri çizgiye çekilememesi yeni hesapların, planların gündeme gelmesi sonucunu 
doğurdu. AK Parti içindeki AKP’liler, “romantik demokratlar” ve “Başkanlık Sistemi” nin iktidar 
umutlarını zayıflattığı çevreler de muhalefet ile dirsek temasına geçtiler. Veyahut, kullandıkları 
eleştiri dilini, iç eleştirinin ötesine taşıyarak mevcut yönetimi zayıflatmak, mümkünse iktidarı düşürmek 
istemeyenlerle daha çok ortak zemin bulmaya başladılar. Hatta eski Türkiye ‘yi tekrar “Parlamenter” 
sisteme döndürmeden daha sık bahseder oldular. Oysa “hükümet etme sistemi”/siyasal sistem değişikliği 
Türkiye için tercih olmaktan öte şartların ortaya çıkardığı bir zorunluluktu. Kızgınlıkları, kırgınlıkları 
dünyanın “Güvenlikçi demokrasi” yi konuştuğu bir zamanda -“ikbal beklentileriyle ideolojik kaygılarını 
telif edenlerin”-  romantik demokrat takılmalarına sebep oldu. Ve bunlar da ”güçlendirilmiş parlamenter 
sistem”den dem vurmaktalar… 

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

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

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

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

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

AK Parti/AKP, Türkiye siyasetinde baş aktör olarak yoluna devam etmektedir. İdeolojik çizgisi 
bağlamında reel-politik olarak Türkiye’nin güvenliği ve geleceği bağlamında hamleler yapmaya da 
aralıksız devam etmektedir… Karşısında iktidara aday bir partinin olmamasına karşın, bölgedeki yeni 
denge arayışının ortaya çıkardığı krizler, – içeride ve dışarıdaki gelişmelerin alan açtığı- operasyonlara 
karşı AK Parti her zaman gücünü korumayı, kendini yenilemeyi başarmış gözükmektedir. Ve yaşanan bu 
süreç, kimi gözlemcilerde, herhalde, AK Parti’nin yerini alacak, sosyo-politik olarak ileride bırakacağı 
boşluğu dolduracak partinin yine AK Parti çizgisinde olacağı izlenimi güçlenmiştir. Tabi ki böyle bir 
partinin AK Parti tabanı ile zıtlaşmayan, kritik dönemlerde “doğru bir duruş” sergileyen lider ve 
kadrolarla yola çıkması gerektiği de bir gerçekliktir… Yani AK Parti’nin alternatifi mevut muhalefet 
değil, yine AK Parti’nin versiyonu bir başka parti olabilir… 
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Bu açık gerçekliğe karşın, özellikle Türkiye’nin ABD ile strateji farklılığının derinleştiği bir süreçte, 
eski AK Parti kadrolarından birilerinin, iç ve dış muhalefetle  dirsek temasında bir görüntü vermesi, 
söylemleriyle ve zamanla duruşlarıyla da onlarla aynı karede değerlendirilmesi gerçekten ilginç bir 
manzara ortaya koymaktadır. Ve Yeni Parti/partilere de bir boşluğu doldurmaktan çok AKP’yi zayıflatıcı 
bir misyon yüklenilmesi, parti kurucularının da istemediği bir durum ile karşı karşı kalmaları sonucunu 
şimdiden doğurmuş gözükmektedir.  Yani AK Parti, nasıl geçmişte bir konjonktürün/dönemsel dengenin 
ortaya çıkardığı bir “proje parti” ise Yeni Parti de yeni bir “proje”ye destek sağlayacak bir alt “proje” 
partisi izlenimi vermektedir… 

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

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

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

18 Haziran 2014 Çarşamba 

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

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

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

 

Ak Partililer  
Bekir DOĞAN  

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

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

aday adaylığısürecinde Ak Partinin il ve ilçeyönetimlerininiçiboşaldı.  
Sadece Kahramanmaraş’ta değilTürkiye genelinde aynı olay yaşandığıiçin bir çok yerde sandık 

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

canını dişine takarak, Yedi düvenlesavaşırkeniçerde ise AKP’liler partinin içini oyanlarla 
mücadele etti.  

Kahramanmaraş’ta bunun bariz örneğini : Türkoğlu, Onikişubat, Dulkadiroğluilçelerimizdeaçık ve 
net olarak gördük.. Seçimsürecindetüm bunları yaşadık..  

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

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

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

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

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

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

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

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

Ak Partinin bugün : Ankara, İstanbul, Antalya gibi büyükşehirleri kayıp etmesinin altında 
yatan gerçek sebep de bu , AKP’liler Ak Partinin içiniboşaltıyor..  
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Biz bunu Kahramanmaraş merkez de çokaçık ve net gördük.. Dulkadiroğluilçemizin oyu ak parti 
içinyüzde 70-72 bandında olması gerekiyordu.. Onikişubatilçemizde ise yüzde 70-75 bandında 
olması gerekiyordu ama olmadı..  

Ak Partinin içindeki AKP’ler , Belediye Başkan adaylarını bile sahaya çıkarmadılar, Belediye 
Meclis üyelerini AKP’liler belirledi.. “ Tepki var algısı yaparak, pus sus yaptılar sonuç da 
sandık başlarına koyacak görevli bulamadılar Ak Partinin oylarını çaldılar..  

DünTürkoğluilçemizde yapılan Mazbata törenine Vekilimiz İmranKılıç bey katıldı ve orada 
görülenfotoğraf bize şunugösterdi.. 

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

Kahramanmaraş içindeğilTürkiyeiçinböyledir..  
Ak Parti il ve ilçebaşkanlıkları Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ‘a gönül veren ben Ak 

Partiliyim ve Tayyip ’çiyim diyenlerle yeniden yönetimoluşturulmalıdır..  
Ak Parti oy alacaksa : Toplumda karşılığı olan kişiler Ak Parti il ve İlçeyönetimlerindegörev 

almalıdır..  
Allah uzun ömür versin Sayın Cumhurbaşkanı bir gündeİstanbul da 8 ilçedekonuşarak oy 

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

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

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

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

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

Fazla söze gerek var mı? Bizden bu kadar. İyigünler..  
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           EK:23 
 
“AK PARTİ - AKP” TARTIŞMASI İLE İLGİLİ  
BAZI VİDEO BAĞLANTI ADRESLERİ 

 

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

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

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

 
 

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

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

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

 

3 
KİM BU ERZURUM´DAKİ AK PARTİ´NİN İÇİNDEKİ AKP´LİLER? 
www.anadoluhaber.com › haber › kim-bu-erzurumdaki... 
4 Şub 2019 - KİM BU ERZURUM´DAKİ AK PARTİ´NİN İÇİNDEKİ AKP´LİLER??? 
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EK:B 
“AK PARTİ İÇİNDEKİ AKP”LİLER, “AKP’NİN PAPATYALARI” 

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

 
 
1-GENEL MERKEZ / 12.08.2020 Kadın Kolları Başkanı LUTFİYE SELVA 

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

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

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

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

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

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

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

 
3-ERZURUM / 11.08.2020 / AYŞE DENİZ ÇELİK 
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AK Parti Erzurum İl Kadın Kolları Başkanlığı’nca gazeteci Abdurrahman Dilipak hakkında suç 
duyurusunda bulunuldu. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Diğer taraftan ise aileyi yıkan, nesilleri kirleten tüm sapkınlıklara, ahlâksızlıklara karşı her türlü 
mücadeleyi vermiştir, vermeye de devam edecektir. 

Kültürümüz, değerlerimiz, aile bilincimiz ve geçmişten geleceğe aktarılması gereken 
öğretilerimizle AK kadınlar olarak bizler, yurdumuzun dört bir köşesinde mücadele etmekteyiz. 
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Her bir üyemiz parti disiplini içinde, teşkilat eğitimleri ve siyasi duruşu ile görev yaparken eş, 
çocuk veya ebeveynlerini ihmal etmemek üzere bir yaşam modelini benimsemiştir. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bu sebepten dolayı, AK Parti Genel Merkezimiz, Partimizin kadınlarına yönelik hakaret, çirkin 
yakıştırma ve yazıları ile yapmış olduğu saldırılardan dolayı Yeni Akit Gazetesi köşe yazarı, 
Abdurrahman Dilipak aleyhine Yargıya başvurmuş olup, hukuki takip için dava açılmış 
bulunmaktadır. 
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Bununla birlikte, eş zamanlı olarak Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığımız ve 81 İldeki 
Başkanlıklarımızla birlikte sözkonusu gazeteci hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç 
duyurusunda bulunduk. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Kamu Kurum ve Kuruluşları başta olmak üzere siyasette, bürokraside, yargıda, güvenlikte, 
akademide, eğitim kurumlarında kılık ve kıyafet ayrımcılıkları kaldırılmış, kadınlar arasındaki eşitlik 
sağlanmış, toplumsal barışın yeniden tesisinde ülkemiz hak ettiği seviyeye kavuşmuştur. Bütün bu 
hak ve özgürlükleri milletimize, liderimiz, partimiz ve hükümetlerimiz sağlamıştır. Öyle birilerinin 
5- 10 bin twit atmasıyla ve algı yönetmesiyle kazanılabilecek başarılar değildir. Her şeyden önce 
milletimiz ahde vefalıdır, kadir kıymet bilir, asla nankörlük yapmaz. Aynı şekilde partimiz, cahiliye 
devirlerine ait, kadınlara yönelik her türlü şiddetin, katliamın ve zulmün tavizsiz karşısında 
durmuştur. Sadece ülkemizin değil, Gönül Coğrafyamızın tamamında her zaman mazlumların, 
mağdurların, köşesinde sessiz sedasız acılar içinde gözyaşlarını akıtan gönlü kırıkların yanında yer 
almıştır. Diğer taraftan ise aileyi yıkan, nesilleri kirleten tüm sapkınlıklara, ahlâksızlıklara karşı her 
türlü mücadeleyi vermiştir, vermeye de devam edecektir. 
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Kültürümüz, değerlerimiz, aile bilincimiz ve geçmişten geleceğe aktarılması gereken 
öğretilerimizle Ak kadınlar olarak bizler, yurdumuzun dört bir köşesinde mücadele etmekteyiz. Her 
bir üyemiz parti disiplini içinde, teşkilat eğitimleri ve siyasi duruşu ile görev yaparken eş, çocuk 
veya ebeveynlerini ihmal etmemek üzere bir yaşam modelini benimsemiştir. Disiplinli ve ilkeli 
duruşu ile çalışmalarını yürütürken kadın kimliğiyle siyasal hayatımıza katkı vermeye gayret 
göstermiştir. Diklenmeden dik durarak, erkekleşmeden kadın olarak, siyaset yapmaya özen 
göstermiştir. Ak kadın hareketi asla bir feminist hareket değildir! Ak kadınlar hiçbir zaman papatya 
da olmamıştır! Ak kadınlar hiç kimse tarafından AK Partili / AKP’li gibi ayrıştırılamaz! Ak 
kadınlar dürüst, ahlaklı ve vatansever insanlardan oluşmaktadır! Hiç kimse ağzımıza dahi 
alamadığımız o ahlaksız küfürler ile kadınlarımızın namusuna dil uzatamaz. Bizler her şeyden önce 
ailelerimizin kadın, anne, evlat, kardeş veya eş olarak birer ferdiyiz. Hiç kimse mensubu olduğumuz 
ailelerimizi, partimizi ve camiamızı hakaret ve çirkin yatıştırmalar ile rencide edemez ve incitemez. 
Ayrıca din, iman, inanç, namus ve ahlak gibi değerlerimiz hiç kimsenin tekelinde değildir. Partimizin 
içinde bir fitne ve bölünme vesilesi olacağı ümidiyle, sözde bizimle birlikte siyasi hareketin 
içindeymiş gibi görünen ama aslında kirlenmiş ve dar zihniyetli gazeteci ve sosyal medya 
fenomenleri karşısında asla susmadık, susmayız! Bugün bizlerin bu toplantıyı tertip etmemize neden 
olan kadınlarımıza yönelik ağır hakaretlerle dolu içerik, artık teşkilatlarımızda bardağı taşıran son 
damla olmuştur. İllerimizde partimize ve davamıza gönül veren kadınlarımızın ve ailelerinin 
tepkilerine rağmen, şu ana kadar herhangi bir pişmanlık, mahcubiyet ve rücu etme çabasının 
olmadığını görmüş bulunmaktayız. Aksine inançlarımızın ve değerlerimizin istismarı üzerinden 
yanıltıcı yazı ve paylaşımlara devam edilmiştir. Dünyanın her bir köşesine fesatlık, sapkınlık, 
ahlaksızlık ve azgınlık yaygınlaşırken bizler asla duyarsız kalmadık, kalmayacağız!Son 10 yılda 
dünyadaki hızlı değişim ve dönüşümledijital ağlar, akıllı telefonlar, sosyal platformlar, sinema film 
ve diziler aracılığıyla yayılan tehlikeli akımlara karşı tedbirleri geliştirmeye devam edeceğiz! Genç 
nesillerimizin korunması adına tüm çirkinliklere ve kötülüklere karşı savaşımız da dün olduğu gibi 
bugün de artarak devam edecektir. Değişik kademelerde hiçbir gelir ve menfaati olmadan, görevini 
yapmaya çalışan, kadınlarımıza hakaret eden o kirli ve çirkin zihniyeti kınıyoruz. Umarız ki Genel 
Merkezimizden ve 81 ilimizden, 922 ilçemizden yapılan bu çağrılar vesilesi ile bundan sonra 
kalemini siyasal tehdit aracına kimse döndürmez. Yine umarız ki binbir zahmet ile ter akıtan, 
devletine, milletine ve insanlığa yararlı işler yapanlara karşı bir takım art niyetliler de klavye başında 
kolaycı ve saldırgan tarzları ile kahramanlık ve dindarlık istismarlarına kalkışmaz. Ak kadınlarımız 
bugünlere büyük mücadeleler vererek, zoru başararak geldi. Ülkemizin en zor zamanlarında 
meydanlarda, en önlerde yer aldı. 15 Temmuz başta olmak üzere, 28 Şubat, 27 Nisan, 17 \ 25 Aralık 
ve daha nice sıkıntılı günlerde aileleri ile birlikte ciddi mücadeleler verdi. Ak kadınlar olarak bizler, 
28 Şubat sürecinin o acılarla dolu günlerdeki mücadelemizi sadece ve sadece hak ve 
özgürlüklerimizi kazanabilmek için yaptık. O mücadelelerimizi de, daha sonra başkalarına karşı bir 
üstünlük, övünç, saldırı vesilesi veya istismar aracı olarak kullanmadık. Liderimizin riyasetinde elde 
ettiğimiz tüm hak ve özgürlüklerin değerini bilerek sonuna kadar muhafazası için çalışmaya devam 
etmekteyiz.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Bizi ayrıştırmak birilerinin paylaşımları ile olacak iş değildir” 
AK Parti döneminde kadınlara verilen haklarla eşitliğin sağlandığını söyleyen Timoçin, “Kadınlara 

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

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

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

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

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


