Sahte Demokratlar Bilinçli Provokatörler

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşu dünya tarihine geçen kahramanlık destanları yazan
Anadolu’nun

Türk,Kürt,Arap,Çerkez

veya

Sünni

-Alevi

ayrışımını

asla

kimsenin

yapamayacağı tüm unsurlarının yiğitlik,fedakârlık, şehitlik veya gazilikle elde ettikleri bizlere
ve bizden sonraki nesillere onur şeref emaneti olan ilelebet yaşayacak ortak vatanıdır.Bu yüce
vatanın kurtuluş savaşını yüce Anadolu insanı Gazi Mustafa Kemal ‘in önderliği,liderliği ve
komutasında onun gibi kahraman ve fedakâr silah arkadaşlarının üstün gayret emek çaba ve
komutanlıklarında ANADOLU askerleri hayatlarını feda ederek kazanmış tüm dünyaya asla
hiçbir gücün esareti veya güdümünde olmayacağının mesajını vermiştir.
Cumhuriyeti cihana karşı durarak ve savaşarak kuran Anadolu insanına asıl içerde onlarca yıl
zulmeden yok sayan hatta tebaası, marabası konumuna düşüren bir yapı oluştubu yapıyı
paylaşan birey veya kurumlar Cumhuriyet’in tüm kazanımlarını yüksek duvarlarla ördükleri
derin hendeklerle muhafazaya aldıkları ve içerisinde yalnız kendileri ve ailelerinin yaşadığı bir
kale inşa ettiler ve Cumhuriyet’in tüm kazanımlarını burada muhafazaya aldıklarını tehlikenin
de cumhurdan yani Türkiye Cumhuriyeti’nin gerçek ve tek sahibinden geldiğini bazı
yargı,ordu,basın,haksız kazançla ekonomik güç ve kudret sahibi kesimler ile toplumun her
alandaki kazanımlarına el koydular. Anadolu insanından gasp ettikleri bu güç ve kudretlerini
kendilerine yani halka karşı kullanarak tüm imtiyaz ve kazanımların bireysel veya kurumsal
sahibi oldular.Topluma hükmedebilmek için toplum bilimcileri ile projeler ürettiler ve hayata
geçirdiler.
İmtiyazlı konumlarını koruyabilmek için bu projeler sürekli oluşturuldu ve aktif olarak
uygulandı.Bazen Cumhuriyeti kuranların içlerinden seçtikleri başbakanlarını bakanlarını hiçbir
hukuk medeniyet ve uygarlık kavramlarını önemsemeden katlettiler.Bazen sağ sol diye global
ideolojileri fırsat bilip bununla ilgili projeler üretip toplumu yine bölerek amaçlarına
ulaştılar.Bedel beş binin üzerinde vatan evladı, toprağa on binlerce vatan evladı, zindanlara
çökmüş bir ekonomi, hat safhada işsizlik hazinesi, bomboş Türkiye Cumhuriyeti Devleti
birbirine düşman edilmiş veya imtiyaz sahiplerinin yörüngesinde politikacılar, Cumhuriyetin
kurucuları yani halk yine meşgul ve mağdur, imtiyaz kalesinde küçücük bir zümre olağan üstü
imkânlarla yoluna devam ediyor.Toplumu meşgul eden projeler peş peşe aralıksız hayata
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geçirildi, Alevi- Sünni projesi toplumu uzun süre oyaladı,halk yine tuzağa düştü ve çok büyük
bedeller ödendi.Ama imtiyaz kalesinde devam edecekti projeler Türkiye Cumhuriyeti Devleti
ve milletine yapılan en ağır vahşi oyundu etnik yapı ile oynamak.Maşalar bulmak kolaydı,oyun
sahnelendi, devletimizin ve milletimizin coğrafyamız başta olmak üzere tarihsel çok düşmanı
var buna global çıkar ve gelecek hesapları yapan güçlü ve karar merci olacak Türkiye’yi
istemeyen, dost görünen sinsi global düşmanları eklediğimizde alçak proje hızla hayat geçirildi
ve Türkiye dünyanın her tarafından açık veya gizli destek himmet ve katkı gören çağın belası
ile karşı karşıya kaldı. Belki imtiyaz kalesinde bu projenin bu boyutta başımıza bela olunacağı
hesaplanmamıştır bu kuvvetli bir ihtimaldir.
Ara projelerde kamuoyuna sürüldü laik, anti-laik gibi.Suikastlar öldürülen aydın,
akademisyen, bilim adamları, gazeteci, faili meçhul binlerce insan, din adamları, yargı
mensupları gibi yüzlerce proje sayabiliriz.İmtiyaz kalesinden hayata geçirilen veya teşebbüs
olarak kalan Cumhurbaşkanına suikast, Başbakana suikast gibi onlarca proje.Darbelere, ara
rejimlere değinmedim nedeni; zaten bunca çaba proje sonuca yani darbeye giden amaç değil
miydi?
SAHNEDEKİ YENİ OYUN GEZİ PARKI
Ben hayatı boyunca kanunlara riayet eden milli ve manevi değerlerle yol haritasını belirleyen
bir vatandaşım ben ve yetiştirdiğim evlatlarım sadece inançlarına ve sahip oldukları
ülkelerine,tüm insanlığa katkı sağlayacak gücümüz ölçüsünde katkı sunmaya hayırlara vesile
olacak

işlerle

uğraştık.

Gezi

Parkı

bahanesi

ile

sokaktaki

bazı

sözde

çağdaş,uygar,demokrat,aydın özde çağdışı,yobaz,gerici,demokrasi ve insan haklarından nefret
eden inanç,düşünme özgürlüğü gibi evrensel değer ve kavramlarla tüm yaşantıları boyunca
karşı duruş sergileyen zevat masum iyi niyetli en temel insani hakkınıkullananGezi Parkı
eylemlerini ve eylemcileri kullanarak bizim özgürlüklerimize müdahaleye başladılar.Sen içinde
sözde doğa sevgisi olan büyük provaktör, benim ve benim gibi milyonlarca anne baba ve
çocuğun en temel evrensel hakkı olan okuma hakkını elinden almadınmı?Ben babayım iki kız
çocuğumu sen sahte demokrat izin vermedin diye inançlarını ben izin verdiğim ölçülere göre
yaşaya bilirsin emir buyurdun diye ülkemde, evimde okutamadım şimdide yaşadığım kenti
ülkeyi kirli emellerine alet ediyorsun güzel memleketimi tüm dünyaya rezil ettin,çek kirli
ellerini benim,bizim ve güzel ülkemizin üzerinden yetmiş altı milyon seni tanıyor artık kirli
emellerine ulaşamayacaksın.
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HEPİMİZ

YALNIZCA

BİZİ

KARDEŞ

YAPAN

ANAMIZIN,

ANADOLUNUN

ASKERLERİYİZ
Türk’ü, Kürt’ü, Laz’ı, Arap’ıyla,Sünni’si, Alevi’siyle bizler bu toplum bilimcilerinin
projeleriyle hazırladıkları tuzaklara düşmeyeceğiz.İmtiyaz kalesinin halk iradesi ve
demokrasinin gücü ile yerle bir edildiği bugünlerin hepimiz kıymetini çok iyi biliyoruz.
30.01.2013 Tarihinde Ankara’daki evimden ofisime gidiyordum,ışıkta yaya geçişini
bekliyordukönümden iki kişi geçti, birbirlerine destek olmuş biri ama idisağ elinde asası, diğeri
sol bacağı sakattısol koltuğunda koltuk altı değnek, sağ eliyle ama olanın sol elini tutmuş çok
neşeli derin bir sohbetle yürüyüp gittiler.Ben arkamdan çalan korna sesleri ile kendime
geldiğimde

gözlerimden

yaşlar

akıyordu.Rabbimin

bana

verdiği

bize

verdiği

nimetlerin,sağlığın,mal-mülk ve makamın ne kadar farkındaydık ki diye düşüncelerle çalışma
ofisime geldim bu duygularla özgürlük şiirini kaleme aldım yaradan bizi özgür yaratmış her
türlü nimetle donatmış, ne kadarının farkındayız hiç düşündük mü? Hepimizin bildiği ve
yaşadığı yakın tarihimizle ilgili kısa bir analiz ve anımsatma yaptım ki yetmiş sente muhtaçken
bugünkü ekonomik seviyeyi unutmayalım,hiçbir saygınlığı kalmayan dünya nezdindeki
diplomatik zavallı Türkiye yerine bugünkü güçlü Türkiye’nin kıymetini bilelim, unutmayalım
ki demokratik yaşamda bireysel inanç, sosyal ve düşünme özgürlükleri ellerinden alınmış
toplumsal köleler yerine hepimiz özgür bireyleriz.Evet, Demokratik yapımız yeterli
değil,gideceğimiz çok yol, alacağımız çok mesafe var,lakin özgürlük lafı yalın kalmamalı
sokakta gördüğüm kör ve ayağı sakat iki vatandaşın sevgi,mutluluk, dayanışma ve paylaşımını
gelin kendimiz de gelecek nesiller ve güzel ülkemiz için uygulayalım.Müslüman’ı,Gayri
Müslüm’ü Sünni’si,Alevi’si veya farklı ideolojide olan insanlar ülke sevgisini, toplumsal
huzuru, düşünce ve inanç özgürlüklerini birlikte uygulayalım sağduyulu davranarak
provakatörlerin kötü emellerine alet olmayalım.
“GEZİ

PARKINDA

DEMOKRATİK

EYLEM

YAPAN

HERKESİ

ŞİİRİMDEKİ

ÖZGÜRLÜK MISRALARIYLA SELAMLIYOR,ÖZGÜRLÜK ŞİİRİMİ ONLARA İTHAF
EDİYORUM.”
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ÖZGÜRLÜK
Güne Tan yerinin ağarmasını, güneşin doğuşunu keyifle seyretmekle başladım.
Gün boyu gökyüzüne, çevremdeki renklere,tabiata doyasıya baktım.
İnsanları, hayvanları, bitkileri dikkatle izledim beynime kaydettim.
Gören gözlerime şükrederken senin gözlerin olmaya çalıştım, ama kardeşim
Güne başlarken durmaksızın yürüdüm şehrin cadde sokaklarını
Amaçsız bilinçsiz sadece yürüdüm kalabalık veya ıssız yollarda
Bedenimi taşıyan yorgun, bitkin moraran ayaklarla koştum durmaksızın
Ayaklarım benim değil, senin bedenini taşıyordu yürüyemeyen kardeşim
Güne kırlarda doğayla başladım, tabiatla baş başa şehirde tamamladım
Zaman sorunum olmadan ne yaptığımı kimse sorgulamadan gözetlemeden
Kitap gazete okudum, ıslık çaldım, şarkı söyledim, kimseye hesap vermeden
Özgürce yürüdüm önümde duvar olmadan, senin için kader mahkûmu kardeşim
Güne özlediklerimi arayarak başladım, sınırsız konuşarak seslerini dinledim
Dostlarımla buluştum güldüm, kızdım, dertleştim insani duyguları paylaştım
Eski dostlarla maziyi yâd ettik, anılarla sevgiyi paylaştık mutlu geçmişi yaşadım
Günü, sevgiyi, özlemi, dostluğuve hasretle özgürlükleri bekleyenler için yaşadım.
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