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KÜÇÜKÇEKMECE 2. ASLİYECEZA MAHKEMESİNE  

İstanbul 

           14.09.2022 

 

DOSYA NO: 2020/622  

 

SANIK  :Abdurrahman DİLİPAK 

VEKİLİ   1-Av.Ali PACCI 

2-Av. Faruk KELEŞTİMUR 

3-Ve diğer 

 

MÜŞTEKİ   1-Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezi /Ankara 

2-AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanlığı / Ankara 

3-AK Parti 81 İl Kadın Kolları Başkanlıkları / 81 İl 

4-KADEM / İstanbul 

 

KONU  :Usule ve esasa ilişkin itiraz ve taleplerimiz ile, dava konusu 

yazının başlangıcı niteliğinde, bir gün önceki yazıdaki ifadelerin 

tahlili, bir müştekinin şikayetini geri çekmesi hakkında bilgi arzı 

ve yeni ek beyanlarımızı muhtevidir.  

 

AÇIKLAMALAR  

 

1-Geçen duruşmadan bu güne “AK Parti içindeki FETÖ’nün zihniyet ikizi AKP’liler” diye 

başlayan cümleyi, basına düşen kaset ve dosyaları ile yaşadığımız örneklerle birlikte kullanarak 

“şimdi anladınız mı ne demek istediğimi” diye onlarca kez yazdım ve söyledim. Bir çok kişi 

“şimdi anladık ama geç oldu” diyor ve özür diliyor. 

“Bu fahişelere ve onların Türevlerine karşı” ifadesine gelince, “Bu” kelimesi, daha önce 

de ifade ettiğim gibi Arapça’daki “El” İngilizce’deki “The” karşılığı olan bir harfi tariftir ve bu 

tartışma konusu 4 paragraftada açık seçik ortaya konulmaktadır. “AK Parti değil, AK Parti 

içindeki FETÖ’nün zihniyet ikizi AKP’liler”. Müştekiler bunu üzerlerine alıyorlar mı? Ben 

bunu onlar için neden demiş olayım. “AK Parti içindeki FETÖ’nün zihniyet ikizi AKP’liler”  

derken, nasıl bütün AK Parti teşkilatını hedef almış olabilirim. Suçlamayı üzerilerine 

alanlar, matufiyet açısından tasrih edilen profil konusunda neden ve nasıl kendilerinin 

hedef alındığı zan ya da kanaatına ulaştılar. 

Ve  “AK Partiyi bu erguvani AKP’nin papatyaları bitirecek bu gidişle”. Burada suçlanan 

kim? “Erguvani Papatya” ifadesi ile kim niye kendinin hedef alındı zehabına katılıyor. 

 

2-Bir başka hedefteki tanım: (2. Paragraf) “Bunlardan maddi yardım almayan cemaat ve vakıf 

kaldı mı?” KADEM bu ifadelerden nasıl kendinin hedef alındığını söyleyebilir. Bir genelleme 

yapılarak “yurt içi ve dışı kaynak, fon ve sermaye grubları tarafından desteklendi” ifadesi, 

o gayeye hizmet edecek herkese kaynak aktarıldı demiş oluyorum. Merkezi hükümet, yerel 

yönetim, STK, Akademi ve Media da buna dahil. 

(3 Paragraf): “AB fonları ile semirenlerin sesleri nasıl inceldi, eskiden ter kokuyorlardı, 

şimdi parfüm kokuyorlar. Bodrum katlarında rutubet kokan derneklerden çıkıp 

plazalara taşındılar”. 

Kimdi bunlar: “AK Parti’yi de, bu Erguvani AKP’nin “Papatyaları”(!?) bitirecek bu 

gidişle. AK Parti içindeki AKP’liler” 

ERGUVANİ AKP’lilerin şifresi EK:1 ‘deki kısa özetini aşağıya alıntıladığım 

DERGİPARK’daki makalede saklı: 
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“Yazar Tayfun Er, “Erguvaniler-Türkiye’de İktidar Doğanlar” kitabıyla ezber 

bozuyor. Sağ, sol, sanat, edebiyat, akademi, bürokrasi, siyaset, medya… Akla gelen her 

alanda “iktidar”ın kimlere ait olduğunu bütün çıplaklığıyla ispatlıyor. Kitap, adını, 

Bizans’ta imparatorların çocuklarının erguvan renkli sarayda, erguvan 

rengindeki odada doğmasından alıyor. Çünkü, erguvan rengi soyluların rengidir. 

Nedeni de, erguvanın, Antik Çağ’da kırmız böceğinden elde edilen kırmız renginin 

bir türevi olarak elde edilebilmesi; bir böcekten ancak birkaç damla renk maddesi 

elde edildiği için de çok pahalı olması… O yüzden erguvan rengi giysi giymek son 

derece pahalı; dolayısıyla sadece en üst sınıfın giysilerinde bu renk 

görülebiliyordu.“  

Ben “Yeşil sermayeye çağrı yapıyorum, “Erguvani AKP’liler köşeyi tuttu” diyorum, 

kimin ayağına basıyorum, ses nereden geliyor. Bunu anlamakta zorluk çekiyorum. 

Bu konuda, başka bir çok mecrada da bu konular tartışıldı, yazıldı, çizildi. Bunlara örnek 

olarak; 

-EK:2 / “KADEM, GİNOSANTRİK BİR ÖRGÜTTÜR” başlıklı bir sosyoloğun 

makalesi ve Sema Maraşlı’nın KADEM ile ilgili makalesi. Burada KADEM ile ilgili 

farklı mecralarda bu ve benzeri konularda bir çok eleştiri sözkonusudur. 

 

-EK:3 / AKP’nin Papatyaları Soluyor ve Solduruyor - Ahmet Battal. “AKP ve 

Papatya” tanımı ile ilgili internette yüzlerce haber ve yazı bulmak mümkün. Gazeteci 

Ahmet Battal da bu konuyu ele almış. 

 

3-Aslında düğüm 4. Paragrafta Çözülüyor: 

AK Parti içindeki AKP’liler, FETÖ’nün zihniyet ikizi gibi davranıyorlar. Hem 

uluslararası fonlarla destekleniyorlar hem de kamu fonlarını kullanıyorlar. Malum 

“Yeşil Sermaye” de bunlara sponsor olabiliyor. Koç kadar, Sabancı kadar, Eczacıbaşı 

kadar bizim “Yeşil sermaye” davasına sadakat gösterip, bu fahişelere ve onların 

türevlerine karşı seslerini yükseltebilecekler mi? Konfeksiyoncu, gıda zinciri, finans 

kuruluşu, ses ver Türkiye! Ne bekliyorsunuz! 

-EK:4 / Eşcinsellerle, LGBT topluluğuna İK’larında “Pozitif Ayırımcılık” 

uygulayacaklarını açıklayan firmalar ve markalarla ilgili basında yer alan 

haberler 

Hiç düşünmek gerekmez mi, burada neden bu Holdinglerden söz ediliyor. Çünkü bu 

holdingler İK’larında, LGBT’ye pozitif ayırımcılık kararı aldılar.  

Ve sonrasında yüzümü döndüğüm, sözlerimin muhatabı olan adres belli: “bizim yeşil 

sermaye” yani MÜSİAD! Bunu anlamak için yüksek bir zekaya sahip olmak gerekmiyor. Orta 

bir zeka bili bunu anlar.  

Zaten, matufiyet açısında baştaki adrese dönecek olursanız, o adres de belli, “AK Parti 

içindeki FETÖ’nün zihniyet ikizi AKP’liler ve AKP’nin papatyaları” 

Cevabını arayan soru şu: Niye bu kişilerden başka bir kişi ya da  bir parti veya dernek 

bu ifadelerden gocunmuyor, üstüne alınmıyor, kendilerini bu ifadeden özellikle rahatsız 

eden ve hedefteki kişi olduğunu gösteren ne var? Daha doğrusu HKP’nin baş vurusunu 

savcılık bu anlamda hukuki bulmadı ve işleme koymadı. 

Burada asıl sorunun Türk dili ve edebiyatı eğitiminden kaynaklandığı anlaşılıyor, ya da 

müfredat yetersiz. Bu kadar okumuş kadın, bunu nasıl anlamadı. Okuduklarını anlamadıklarına 

göre, burada bir sorun var.  

Yani sorunun temelinde “Türkçe okur-yazar olmak ve söyleneni anlıyor, düşündüğünü 

doğru ifade ediyor olmakla ilgili bir sorun” var! 

 

“ARANAN ÖMER SORUNU” 
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Burada bir “ARANAN ÖMER SORUNU” var. R. Tayyip Erdoğan’nın bu yönde tekrarladığı 

bir çağrı vardı. Ben o çağrıya inandım ve davete icabet ettim, ama bunlar geldi başıma. Bu konu 

ile ilgili aktaracağım bilginin kaynağı: (1- Hz. Ömer’in Yönetim Anlayışı / Calıph Umar’s 

Management Approach /Mustafa Necati Barış / dr. öğr. Üyesi (Bozok Üniversitesi İlahiyat fak.) 

https://dergi.diyanet.gov.tr/makaledetay.php?ID=31579; 2-Hz. Ömer Döneminde Yönetim 

ve Yöneticilerin Uygulamalarından Kesitler. Murat AKARSU / İslam Tarihi Araştırmaları 

Dergisi Sayı: 4 Autumn - 2018). Aktarmak istediğim bilgi şu: 

“Bir gün kendisini, “Allah’tan kork ya Ömer!” diye eleştirmeye kalkan bir kişinin 

halifeye saygısızlık ettiği düşüncesiyle orada bulunanlar tarafından engellenmesi 

üzerine, “Onu serbest bırakın. Eğer (doğruları) bize söylemezlerse onlarda hayır 

yoktur. Eğer (onların doğru sözlerini) kabul etmezsek bizde de hayır 

yoktur” sözleriyle halk tarafından yönetimin denetlenmesinin önemine dikkat çekmiş; 

kendisini eleştiren kişiyi takdir, Müslümanları da böyle davranmaları hususunda 

teşvik etmiştir. Ebû Yûsuf, Kitâbü’l-harâc, 12.” 

“Ömer yasaları”na göre BEN değil, BENİ SUSTURMAK İSTEYENLERin yargılanması 

gerekirdi!. 

 

4-Kaldı ki, burada iddianamedeki bir diğer konu, bir tanımla ilgili ve bu tanım  6 kelimeden 

oluşuyor: “Bu Fahişelere ve türevlerine karşı”. Böyle bir hakaret kalıbı yok. Bu cümle 

kalıbını kullanarak karşınızdaki kişi ya da gruba karşı galiz, küfür anlamına gelen bir cümle 

kuramazsınız. “Bundan sen beni/bizi kastediyorsun” diyemezsiniz. Orada sözü edilen 3 

holding var. Onlar o zaman İK’larında LGBT’ye karşı pozitif ayırımcılık yaparak öncelik 

verecekleri açıklamasını yapmışlardı. Bugün hala bu tartışmalara sıcak bir şekilde devam 

ediyor. Daha önce AK Parti içindeki iş dünyasından bazı AKP’liler de bunlarla birlikte bazı 

etkinliklere sponsor olmuşlardı. “Malum ‘Yeşil Sermaye’ de bunlara sponsor olabiliyor” 

göndermesi onlara. Bu konuda bakınız EK:5 (AK Partiye ve çevresine sızmaya çalışan 

lobiler ve eşcinsel grublarla ilgili haberler) 

Benim yazımdaki ifadeler şunlar: “Bu felaketin sorumluları arasında en önemli isim 

olarak karşımıza hep Fatma Şahin çıkıyor. Şahin hâlâ bu yönde genelgeler yayınlıyor. 

Toplumdaki öfke konusunda sanırım bilgi sahibi değil. KADEM bir, Fatma Şahin iki. 

KADEM aile ile yakın ilişkisi sebebi ile daha öncelikli olarak akla geliyor. Geçen 

süreçte, bu fitne hareketi, milletvekilleri, bakanlar, valiler, kaymakamlar, belediye 

başkanları, merkez ve taşradaki hemen hemen kamu bürokrasisi ve işadamlarının hemen 

hepsinin aile ve çocuklarını kendi içine çekti ve bu çevrelerin kafaları bu cehennemde 

formatlandı. Aile Bakanlığının ilgili birimleri, Bazı STK’lar, GRAVİO bir misyoner 

örgütü gibi çalıştı. Maarifi mahvettiler. Bütün devlet kademelerine sızdılar. Bunlar çok 

ileri gittiler. Bırakın eleştirmeyi, soru sormak bile azarlanmanız, aşağılanmanız için 

yeterliydi.” 

Buradaki ifadelerimde “Şahin hâlâ bu yönde genelgeler yayınlıyor. 

Toplumdaki öfke konusunda sanırım bilgi sahibi değil. KADEM bir, Fatma 

Şahin iki. KADEM aile ile yakın ilişkisi sebebi ile daha öncelikli olarak akla 

geliyor.” “Fatma Şahin’in toplumdaki öfke konusunda sanırım bilgi sahibi 

değil” derken aslında bir uyarı ve sorgulama var. 

Bu paragrafta sadece  KADEM’den söz edilmiyor. F.Şahin üzerine 

alınmıyor. Sözü edilen kurumlar çok geniş bir çerçeveyi kapsıyor. Bu herkes için 

uyarı anlamına gelen bir ifade iken, KADEM bunu doğrudan kendi üzerine 

alıyor. Oysa Adalet Bakanı kendi bakanlığına yönelik eleştiriler konusunda 

öncelikle ikna edilmesi gereken yerin KADEM olduğunu söyleyebiliyordu. Bu 

paragrafta konu ile ilgili ifadelerim şöyle: “bu fitne hareketi, milletvekilleri, 

https://dergi.diyanet.gov.tr/makaledetay.php?ID=31579
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bakanlar, valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, merkez ve taşradaki 

hemen hemen kamu bürokrasisi ve işadamlarının hemen hepsinin aile ve 

çocuklarını kendi içine çekti ve bu çevrelerin kafaları bu cehennemde 

formatlandı. Aile Bakanlığının ilgili birimleri, Bazı STK’lar, GRAVİO bir 

misyoner örgütü gibi çalıştı. Maarifi mahvettiler. Bütün devlet kademelerine 

sızdılar” 

Devam eden cümle şöyle: “... Geçen süreçte, bu fitne hareketi, milletvekilleri, 

bakanlar, valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, merkez ve taşradaki 

hemen hemen kamu bürokrasisi ve iş adamlarının hemen hepsinin aile ve 

çocuklarını kendi içine çekti ve bu çevrelerin kafaları bu cehennemde 

formatlandı..." Evet, milletvekilleri, bakanlar, valiler, kaymakamlar, 

belediye başkanları, merkez ve taşra kamu bürokrasisi, işadamları neden 

bunu üzerine alınmadılar. Çünkü onları hedef almıyor, onları bir tehdit 

konusunda uyarı sözkonusu idi. 

 

Peki, “Koç kadar, Sabancı kadar, Eczacıbaşı kadar bizim “Yeşil sermaye” davasına 

sadakat gösterip, bu fahişelere ve onların türevlerine karşı seslerini yükseltebilecekler 

mi?” derken ben kime ne demiş oluyorum: “Yeşil Sermaye” dediğinizde ilk akla gelen iki 

SİAD’dan biri MÜSİAD, biri de ASKON’dur. Ben MÜSİAD’ın uzun yıllar danışmanlığını ve 

Yüksek İstişare Kurulu üyeliğini yaptım. Kendi arkadaşlarımı uyarıyorum. Sesini çıkartın 

diyorum. Kime karşı “Bu Fahişelere ve onların türevlerine karşı”. Burada AK Partiyi 

korumaya çalışarak içlerindeki FETÖ’nün zihniyet ikizi olan AKP’lilere karşı uyarıyorum, 

onlar yerli-yabancı fonlarla parti içinde güçleniyorlar. Burada sözü edilen o grub konusunda bir 

uyarıda bulunuyorum, ama ilginçtir, benim uyarmaya, korumaya çalıştıklarım bana hakaret 

ediyor ve beni mahkemeye veriyorlar. 

Eğer bana ille de bunu söyletmek istiyorsanız o zaman söylüyorum: EĞER SİZ FETÖNÜN 

ZİHNİYET İKİZİ VE ONLARIN PAPATYALARI, BU LGBT’LİLERE ARKA ÇIKAN 

VE FUHŞİYATIN SERBEST BIRAKILMASINI İSTEYENLERDEN VE YOSUZLUK 

YAPANLARDANSANIZ, YABANCI FON VEREN, LGBT’YE DESTEK OLAN 

KURULUŞLARIN İÇİMİZDEKİ TRUVA ATI İSENİZ, ONLARIN 

DESTEKLEDİKLERİNDENSENİZ, EVET BİLDİNİZ, TAM DA SİZİ 

KASTEDİYORUM! 

Bu eleştirileri üstlerine alınmalarını gerektiren bir durum yok! “FETÖ’nün zihniyet 

ikizi” diye bir kesimden söz ediyorum. Bir ALAMETİ FARİKA yani ayırt edici vasıf’dan 

söz ediyorum. Böyle bir ŞAİBE taşımıyorlarsa niye rahatsız oluyorlar. FARİK VASIF 

(Tefrik edici, tahsis, tasrih edici bir ifade) olmayınca MATUFİYET’den söz edemezsiniz. 

 Bu durum hem AK Parti, hem de KADEM için geçerli. Orada Vakıf ve Derneklerden, 

genel olarak içeriden ve dışarıdan, sermayeden FON desteği alan kuruluşlardan söz 

ediliyor. EVET TEKRAR SÖYLÜYORUM: “ Bunlardan maddi yardım almayan cemaat ve 

vakıf kaldı mı?” sorusunu sormak nasıl suç olabilir. Bu dava olmadan kısa süre öncesine kadar 

aynı grubda yer alan TÜRGEV’de Üniversitede okuyan kız çocuklarına, TÜRGEV’de erkek 

öğrencilere konferanslar veriyordum! 

 

Sormak gerek; 

4.1-Bu kişiler bu fahişelere ve onların türevlerine ifadesinden “Bu”dan kastı bu 

açıklamalar dışında nasıl anlıyorlar? 

4.2-O belirlenmiş ve çoğul olarak ifade edilen “Fahişeler”, gerçek meslekleri 

“Fahişelik” olan ve bu mesleki isim ve sıfatı kendileri için “Onur” olarak görenlerden 

ayrı olarak, benim ifademi kendileri ile nasıl ilişkilendiriyorlar? 
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4.3-Mesela Twitter’e bir il adı yazın, bakın, ekrana gelen kendini pazarlayanlar bu 

ifadelerden ve “bu” tanımından neden etkilenmiyorlar. Oysa onların bir çoğu 

LGBT’nin  “onur yürüyüşü”ne katılıp kendilerini bu şekilde tesmiye edebiliyorlar. 

Halbuki, yazıda sözü edilen Holdinglerin kendilerine sponsorluk etmedikleri açık. 

Aksine bizim yeşil sermayenin neden ötekilere destek verdikleri sorgulaması var. 

4.4-Bu Mübhemliğe ek olarak ONLARIN TÜREVLERİ derken, “Fahişelerin 

türevleri” kim oluyor. Tanım bütün olarak ele alındığından bundan nasıl bir kimlik ve 

hakaret ifadesi üretilebiliyor? 

4.5-Türev, onun benzerleri, çeşitleri, aynı türden olan şeyler. Esasen Fahişe, fuhuş, 

fahşa derken, kastedilen fiil tek kişi ile değil, aynı cinsse mesela Lezbiyenlik de olur. 

Karşı cins ise ve o şeyi yapıyorsa, o sıfatla anılır. Bunun Arapçası zinadır. Ve Zina da 

esasen rızaya dayalı olması halinde suç olmadığı gibi, yasaya göre de pozitif 

ayırımcılığa tabi işlerdendir. Müştekiler açısından bu tanımda kendilerini ilgilendiren 

bir durum, kasıt yokken bu ilişkiyi nasıl kurduklarını anlamak mantıken mümkün 

değildir.  

 

5-Ben MÜSİAD’ı, bir konuda yardıma çağırıyorsam, bunu nasıl AK Partiye karşı 

yapıyorum. MÜSİAD büyük ölçüde AK Parti ile birlikte yürüyen bir SİAD, Kongrelerinde 

baş konur Cumhurbaşkanıdır. Kaç tane bakan, bakan yardımcısı, onlarca milletvekili ve parti 

yöneticisi var AK Parti’de MÜSİAD üyesi. 

Bu ifadelerden dava açmak, Türkçe bilmemektir. Bu ifadelerden böyle bir sonuç çıkartmak 

Mantık dışıdır. Suçlanan Holdingler belli, bu konuda onlar kadar , onlara karşı bir ses yükseltme 

talebi var. Niye o Holdinglere karşı, çünkü onlar “Bu fahişeler ve onların türevleri”ne karşı 

pozitif ayırımcılık uyguluyor.. Ben burada kimi kime şikayet etmiş oluyorum. 

Bir ülkede, bir yazarın, 81 ilde açılan bir davada, Türkiye’nin en büyük siyasi partisi ve genel 

başkanlığının, Türkiye’nin en büyük kadın örgütünün suç duyurusu ile böyle bir davada sanık 

sandalyesine oturtulmuş olması bile, ülkemizdeki entelektüel seviyenin, basın özgürlüğün 

nerelerde olduğunu göstermesi açısından turnosol kağıdı görevi görmektedir. 

İddianamede alıntılanan cümleler aynen şöyle:  

 

5.1-Sözkonusu yazının davaya konu olan kısmı paragraf paragraf şöyle: 

1. PARAGRAF: ANAP’ı o “Papatyalar”, o “Lale Devri çocukları” bitirdi. AK 

Partiyi de, bu Erguvani AKP’nin “Papatyaları”(!?) bitirecek bu gidişle. AK 

Parti içindeki AKP’liler konuşuyor, AK Partililer susuyor. AKP’liler terfi etti 

zenginleşti, itibar sahibi oldular. Kaymağı onlar yiyor, parayı onlar veriyor. 

Camiye, okula, yurda parayı veren de onlar. Eee, parayı veren düdüğü çalıyor. “Kem 

alat ile kemalat olmuyor”. Haram para ile hayır olmayacağı gibi.  

AK Partiyi bu erguvani AKP’nin papatyaları bitirecek bu gidişle. 

Burada suçlananlar AKP denen özel ve artık bilinen, zaten FETÖ’nün 

zihniyet ikizi olarak tanımlanan, son günlerde davalara konu olan bir 

gruptan söz ediliyor ve “Erguvani” göndermesi ile, kripto ve masonik bir 

yapıdan söz ediliyor. BUNDAN KİM, NİÇİN ALINIYOR!?. “Bu gidişle” 

vurgusu var, bir takım olaylardan söz ediliyor bu arada. 

“AK Parti içindeki AKP’liler konuşuyor, AK Partililer susuyor. 

AKP’liler terfi etti zenginleşti, itibar sahibi oldular. Kaymağı onlar 

yiyor, parayı onlar veriyor.” O harcamaları yapanlar da, Parayı 

verenler de onlar,  

2.PARAGRAF: Bunlardan maddi yardım almayan cemaat ve vakıf kaldı mı? Ha, işte 

böyle, veren al alan elden üstündür. Daha önce siz konuşuyordunuz onlar dinliyordu, 

şimdi onlar konuşuyor, siz dinliyorsunuz.. 
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Burada “onlar” diye sözü edilenler kimler? 1. Paragrafta ONLAR konuşuyor, 

AK Partililer susuyordu. ONLAR terfi etti. Bunlardan maddi yardım almayan 

cemaat ve vakıf kaldı mı? Diye bir soru da var. Peki böyle bir genellemeden 

davacılar bu ifadeleri neden, nasıl, niçin üstlerine alınıyorlar.? 

3.PARAGRAF:AB fonları ile semirenlerin sesleri nasıl inceldi, eskiden ter 

kokuyorlardı, şimdi parfüm kokuyorlar. Bodrum katlarında rutubet kokan 

derneklerden çıkıp plazalara taşındılar. 

Peki, o AB fonları ile semirenler kimlermiş? 1. Paragrafta ONLAR 

konuşuyor, AK Partililer susuyordu. ONLAR terfi etti. Bunlardan maddi yardım 

almayan cemaat ve vakıf kaldı mı? AK Parti özellikle ayrı tutulduğu ve AKP 

diye masonik bir yapı adres gösterildiği halde, AK Parti ve KADEM adı yazıda 

geçiyor diye, müştekiler nasıl kendilerinin hedef gösterildiğini ileri 

sürebiliyor.? Anadoluda “Haşa huzurdan” Huzurdakilerden özür 

dileyerek verilen bir örnektir ve bu açıkça tasrih edilmiştir. Hem de tekrar 

tekrar.  “Müşarünileyh” işaret edilen, adı geçen demektir. 

4.PARAGRAF:AK Parti içindeki AKP’liler, FETÖ’nün zihniyet ikizi gibi 

davranıyorlar. Hem uluslararası fonlarla destekleniyorlar hem de kamu fonlarını 

kullanıyorlar. Malum “Yeşil Sermaye” de bunlara sponsor olabiliyor. Koç kadar, 

Sabancı kadar, Eczacıbaşı kadar bizim “Yeşil sermaye” davasına sadakat gösterip, bu 

fahişelere ve onların türevlerine karşı seslerini yükseltebilecekler mi? Konfeksiyoncu, 

gıda zinciri, finans kuruluşu, ses ver Türkiye! Ne bekliyorsunuz! 

Gerekirse bu ifadelerin Türk Dil Kurumu’na gönderilerek incelenmesi gerekir. 

Burada o kastedilen, o “parayı veren” “ONLAR kim”  

6- Diyanet İşleri Başkanlığından sorulsun, kutsal kitaplarda Fahişe kelimesi neden, nasıl, kimler 

için kullanılıyor. Kime fahişe denir, Fahişe olmayana Fahişe demek ne anlama gelir. Cezası 

nedir. Kendisine Fahişe denmeyen biri bir başkasına bu şekilde iftirada bulunursa hükmü nedir? 

Zina, Fahşa, Fuhuş, Fuhşiyat ne demektir ve Kur’an-ı Kerimde hangi anlamda kullanılır ve 

kaç defa ve nerede geçer? 

Fâhişe kelimesi, Kur'an-ı Kerîm'de 13 yerde geçmektedir. Ayrıca 4 yerde de çoğulu olan 

"fevâhiş" zikredilmektedir. Fahşâ ve fâhişe kelimesi, zinadan kinaye olarak 

kullanılmıştır. Bu kökten türeyen fahşâ, fâhişe ve fevâhiş kelimeleri 24 yerde geçmektedir. 

Ayrıca buradaki fahşâ sözcüğü “Haddi aşmak, isyan, serkeşlik” anlamında da kullanılır. 

Haddi aşan yüksek fiyat’da “Fahiş” olarak tanımlanır. Hadislerde “fuhuş” kelimesi 

ve fâhiş, mütefahhiş, fâhişe, fevâhiş şeklinde de ifade edilmektedir. Yani bu kelimenin 

kullanılması edep ve haya sorunu değil, buna izin vermek ya da o işi yapanlar, yaptıranlar, bu 

işi hoşgörenler kınanmaktadır.   

Günümüzde bu konu artık “Sex işçiliği” olarak değerlendirilmektedir. Ve bu konu bir turizm, 

eğlence sektöründe bir yatırım faaliyetidir. Bu anlamda bunların batıda olduğu gibi 

sendikalaşması ve meslek odası olarak örgütlenmesi de mümkün olabilmektedir. 

Yazımda eleştiri konusu olan durum, aşağıdaki fotoğraflarda da ifadesini bulmaktadır. 

  
İngiltere’de SEX İŞÇİLİĞİ yapan öğrenciler için, eğitim fırsatı sunan ve rehberlik yapan 

Üniversite haberi için bakınız (2 Haber) EK:6    
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7-İstanbul Sözleşmesi ve  Lanzarotte sürecinde, AK Parti ve çevresine yaklaşmak için bu 

konuda çalışan yerli ve yabancı lobiler her yolu denediler ve işbirliği imkanları araştırdılar. 

İstanbul sözleşmesinden geri çekilinmesine sebeb olan ahlaksızlıklarıın ve Lanzarottenin 

kabul edilmesi sürecinde bu konuda yerli ve yabancı lobiler, AK Parti ve çevresindeki 

STK’lara bu anlamda doğrudan ve dolaylı olarak nüfuz etme girişimleri oldu. Zaten bu 

sözleşmelerin kabul edilmesi, bu lobilerin bu konuda başarılı olduklarını gösteriyor. İŞTE 

ASIL ELEŞTİRİYE MUHATAP OLAN ÇEVRELER BUNLAR. Bunlara karşı AK Parti 

ve Çevre örgütleri uyarırken, bu çevrelerin bu uyarılarda eleştirenler yerine kendilerini 

eleştirenlere karşı tavır almalarının mantığını anlamakta güçlük çekiyorum. Bunların girişimleri 

ile ilgili belgeleri EK:5’de sunmuştum. 

O lobiler başarılı olmadan, fıtrata yabancı biyolojik cinsiyeti reddeden ve “toplumsal 

cinsiyeti” kabul eden, FERD’i “Biyolojik cinsiyet, din, ahlak ve gelenekten bağımsız bir 

şekilde  14 yaşındaki çocuklar için bile cinsel tercihlerini cinsel yönelim ve deneyimle 

belirlemeleri ilkesi”nin kabul edilmesi, nüfus cüzdanlarımıza ve pasaportlarımıza “Toplumsal 

cinsiyet kimliği” olarak GENDER yazılmasını nasıl açıklayabiliriz?. 

Geri çekilinen “İstanbul Sözleşmesi”, “Toplumsal Cinsiyet” GENDER Din, ahlak, gelenek 

ve biyolojik cinsiyetten bağımsız bir BİREY tanımlaması yapan GENOM’dan söz ederken, 

onu GENDER olarak tanımlıyor ve LGBT topluluğuna Pozitif ayırımcılık ön görüyordu.  

AK Parti ve aynı görüş çevresindeki STK’lara sızma girişimini belgeleyen gazete 

haberlerinden bazılarını EK: ‘de takdim ediyorum.  

Bütün bunları yapan, eleştirimin hedefindekiler kim: “AK Parti içindeki FETÖ’nün 

zihniyet ikizi AKP’liler ve AKP’nin papatyaları”. Ve bunların arkasında LGBT’ye destek 

veren AB ve diğer uluslararası örgütler var. Zaten bunu söylüyorum. ABD başkanı Biden daha 

ilk günden “LGBT’ye karşı yönetimlere yaptırım uygulayacağız” dedi. AB’den benzer 

açıklamalar geldi. 

Doktor hastasına “akciğerinizde mikrop var”, “beyin zarınızda mikrop var” dediğinde siz 

ne mikrop adamsınız mı demiş oluyor!. “Yedikleriniz içtikleriniz, hasta insanlarla temasınız 

sizi de hasta etmiş” demez mi doktorunuz. Benim söylediklerimin sosyopolitik açıdan bu 

sözlerden ne farkı var.  

Hem zaten Cumhurbaşkanı bir kararname ile bu belaların asıl sebebi olan İstanbul 

sözleşmesinden çekildiğimizi açıklamadı mı? Niye çekildi, bu belli değil mi. Demek ki 

yakınma gerçek! O zaman dava niye. Söz konusu yazımda “Bırakın eleştirmeyi, soru sormak 

bile azarlanmanız, aşağılanmanız için yeterliydi.” Demiştim. Eksik yazmışım sadece 

azarlanmanız değil sanık sandalyesine oturtulmayı da buna eklemem gerekiyormuş. 

Bu dava, bu aşamaya geldi, biz hala şu sorunun cevabını bilmiyoruz: Suç duyurusunu yapan 

kişiler İddianamede, il başkanı sıfatı ile  bulunuyorlar. Savcılık dilekçesinde hem kişisel 

başvuruda bulunduklarını söylüyorlar. Partide konuşurken, basına açıklama yaparken, yönetim 

kurulu ile birlikte hareket ediyorlar. “Suç duyurusu kişisel olarak mı yapıldı, teşkilat kararı 

ile mi yapıldı?” Ben bunu bilmiyorum. En az bunların 3’de biri ölmüş, istifa etmiş, görevden 

alınmış ya da seçilememiş. Onlar bu davada ne konumdalar. (Bu konudaki gelişmelerle ilgili 

haberler için bakınız: EK:7) Ayrılanlar davaya hangi sıfatla katılacaklar. Suç duyurusu TEK 

TİP SUÇ DUYURUSU metni ile yapıldı. Bu da örgütlü bir hareket olduğunu gösteriyor. İlçeler 

suç duyurusunda bulunmuyor. Oysa ilden büyük ilçeler var. Bu Media linçi yanında, yargı 

üzerinden bir basın mensubunu susturma operasyonu olarak  kendini gösteriyor.   

Müşteki avukatları kişisel avukatları mı, Parti avukatı mı? Suç duyurusu konusunda il 

Teşkilatı olarak parti kararı alındı mı? Genel Merkezden yazılı bir talimat geldi mi? İl 

Başkanlığının bu konuda bir kararı ve talimatı, ya da itirazı oldu mu? 

Cumhurbaşkanı İstanbul Sözleşmesinden çekilindiğini açıkladı. Dava konusu yazı 

“Toplumsal cinsiyet” çerçevesinde “İstanbul Sözleşmesi”nde “Pozitif ayrımcılığa” tabi 
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LGBT+ın bir takım Holdingler tarafından destekleneceği açıklamasına tepki  olarak, İngilizce 

isimlerinin baş harflerinden oluşan LGBT yerine Kur’an-ı kerimde ve diğer kutsal kitaplarda 

FUHŞİYAT, Fahişelik, FAHŞA olarak zikredilen ahlaksızlıkları ifade için Türkçede de 

kullanılan “Bu Fahişe ve Türevleri” ifadesine tepkinin yazıdan birkaç gün sonra, önce 

trollerin, ardından basının devreye girmesi ile konunun yargıya taşınması hala bir muamma 

olarak ortada durmaktadır. Sormak gerek, neden yazı yazıldığı birkaç gün içinde hiçbir olumsuz 

bir tepki verilmemişken, daha sonra sosyal mediada birilerinin devreye girmesinin ardından, 

bir takım gazetelerde arkası arkasına yazılar çıkmasının ardından genel merkez çevresinde ve 

81 il başkanlığının harekete geçmesi sözkonusu oldu. Türkiye’de 312 General davasından 

sonra ilk kez böyle bir durum oluyor. Aynı yazı ile ilgili “Halkın Kurtuluş Partisi”nin, bazı 

parti üyeleri, il ve ilçe teşkilatları ile bazı STK’ların suç duyuruluları reddedilirken AK 

Partinin suç duyurusunun işleme konulması da ayrıca üzerinde durulması gereken bir konu. 

Zaten TGC ve HKP’nin açıklamaları, iddialar arasındaki çelişkiyi açıkça ortaya koymaktadır. 

Aslında yazının hedefindeki profili, kimlik olarak, ona en yakın bir biçimde EK:8’de 

sunduğum Yılmaz Özdil’in 3 Eylül 2022 tarihli “Devlet Adamı” başlıklı yazısı 

resmetmektedir. Yine “Bu Fahişeler ve türevleri” tanımı için en uygun fotoğraf da, “kendi 

beyan ve ikrarları” ile EK:9’da kendilerini ele vermektedir. 

 

SON BİR GELİŞME VE DAVA KONUSU YAZIDAN BİR GÜN ÖNCEKİ YAZI’DAN 

YOLA ÇIKARAK, ELEŞTİRİNİN MUHTAPLARININ KİMLİKLER HAKKINDA 

 

8-1-Düzce AK Parti il Kadın Kolları Başkanı Gönül Asuk görevinden ayrıldı ve 3.8.2022 

tarihinde vekili Av. Recep Albayrak  tarafından mahkemenize geri çekilme taleplerini ilettiler. 

Çekilme talebi kuşkusuz kendi kararıdır. Geçen duruşmada bir avukat ile temsil edilmişlerdi. 

Geri çekilme kararının sebebinin sorulması, bu konuda kendilerine bir yönlendirme, Genel 

merkez, il ve tabandan bir talep ve  baskı, tavsiye olup olmadığının yazılı olarak sorulması ve 

hatta tanık olarak dinlenmesini talep ediyorum. Kuşkusuz bu kendi kararıdır ve bu konuda 

açıklama yapıp yapmama hakkı da vardır. 

Gönül Asuk’un çekilmesi ile ilgili yazı ve konu ile ilgili basında yer alan bir haberi EK’de 

sunuyorum. (EK:10) 

 

9-Bir yazarın yazısının doğru anlaşılması için zaman, mekan, onu o yazıyı yazmaya sevkeden 

olayların da doğru anlaşılması gerekir.  

Aynı şekilde yazarın ele aldığı konudaki daha önceki yazıları, kavram, kurum ve kişilerle ilgili 

değer yargıları da bu çerçevede öncelikle ele alınıp değerlendirilmesi gerekir.  

Yani sadece dava konusu yazının bir bütün olarak ele alınmasından öte, o konu ile ilgili, daha önce ve 

sonradan yazdıkları, sözleri, kişinin inanç ve değer yargılarının da analiz edilmesi gerekir. Bu çerçevede, 

benim konuya ilişkin onlarca makalem mevcut olmakla birlikte, bu yazıdan “bir gün” önce, yani 26 

Temmuz 2020’de, AYNI GAZETEDE, AYNI KÖŞEDE yazdığım “AYASOFYAYI AÇDIK DA!” 

başlıklı yazımı da EK’de takdim ediyorum. (EK:11 ) 

 Burada dikkat edilmesi gereken bir husus, o gün Ayasofyanın açılmasının hemen sonrasında, 

Kurban bayramının arefesinde ve 15 Temmuz’un yıl dönümüzde yazılmış bir yazı. Bu yazının 

daha ilk paragrafı şöyle:  

“Evet Ayasofya’yı açtık. Hayırlı olsun. Ayasofya ve İstanbul sözleşmesi, bizim için bir 

turnosol kağıdı görevi yapıyor. Bu vesile ile kim kimdir onu görüyor ve not ediyoruz. Hangi 

partiler, hangi siyasiler, media, STK nerede duruyor bunlar bu dünya için de ahiret için 

de önemli. Kim kimle haşrolacak onu da görüyoruz bu vesile ile.” 

Lutfen bu yazı dikkatle incelensin. Bir gün önceki yazımda, eleştirdiğim kişiler ile ilgili 

ipuçları var: 
“Birlerine göre İstanbul sözleşmesi geri çekilirse AK Parti bu işten siyasi olarak zarar 

görür. Bu görüşte olan parti üst yönetiminde de isimler var, teşkilatlarlarda da. Özellikle 

KADEM çevresindeki, Aile Bakanlığı çevresindeki bazı isimler, bazı milletvekilleri de bu 



 9 

görüşe destek veriyor. Bu kesimlerin referansları yine kendileri. Kendileri söylüyorlar, kendi 

sözlerini tekrarlayan arkadaşlarını şahid tutuyorlar iddialarının isbatına. Önce Erdoğan’ın 

ailesinden birilerini yanlarına alınca ayakları yerden kesildi, başta Aile Bakanlığı da 

onların paraleline girince, Yasama, yürütme, yargı da hiçbir engelle karşılaşmadan herşey 

tereyağdan kıl çeker gibi hallolunca bunlar bir güç zehirlenmesine kapıldılar. TBMM’deki 

bir komisyon toplantısındaki konuşmaları eleştirince buyurgan bir şekilde aba altından sopa 

göstermeye kalkmışlardı. Bu çevrelerin iddiaları şu: sekülerleşme artıyor. Bu durum AK Parti 

tabanındaki gençleri de etkiliyor. 2023’de 5 milyon yeni seçmen oy kullanacağı 

unutulmamalıdır.  AK Parti bu kesimden oy almak istiyorsa, İstanbul sözleşmesine karşı 

çıkmamalı.“ 

Bir sonraki paragrafta “Bu fahişe ve türevleri” zaten açıklanıyor. Bir önceki duruşmada Av. 

Faruk Keleştimur bu konuya dikkat çekmişti: 
“Mesela bu çevrelere göre ekonomi ve işsizlik İstanbul sözleşmesinden önce gelir. AK Partiyi 

Ayasofya üzerinden eleştiren bir video var. Aynı mantıkla hazırlanmış bir video. Bunlara 

göre  Gençlerin tek derdi şuan iş ve kariyer. Söyleyeyim, yolsuzluk, rüşvet, torpil de 

konuşuluyor da, ailelerine ateş düşenlerin derdi sandıkları gibi para değil, aileleri.. Kadını, 

erkeği, çocukları ile dünyalarını karartmakla kalmayıp, ahiretlerini de mahveden bir sürece 

girmeleri. Fuhuş, uyuşturucu, Lezbiyenlik, Homoseksüellik..” 

Bir gün önceki yazımda herşey çok yalın, basit ve açık şekilde KADEM’in de adı geçirilerek izah 

edilmiş. Başka vakıf ve dernekleri de adı geçiyor yazımda: 

“Madem birileri bu konuyu, AK Parti’nin kazanımı ya da kaybı açısından sorguluyor. 

O zaman söylüyorum, Halep oradaysa arşın burada. Yanlış hesap sandıktan döner. İşte 

o zaman görürüsünüz gününüzü. Gelenler önce sizleri, bugün FETÖ’cülerin düştüğü 

durumdan daha beter ederler. Ne KADEM kalır, ne TUGVA, ne ENSAR, TÜRGEV! 

Ne de bunlara destek veren Holdingler.” 

Son bölümünde zaten, açık seçik ve net bir şekilde, olanları, olacak olanları, bunların KİM’ler 

oldukları yazmışım: 
“Milletin sinir uçlarında trampet çalmaktan vazgeçin. Bu rezalette, imzası, sorumluluğu olan 

herkesi, TBMM komisyonlarında yapılan konuşmalar elimizde, Genel kurul zabıtları da. 

Komisyon üyeleri, Aile Bakanlığı yetkilileri, STK’lardan bunlara arka çıkanları, KADEM’i bu 

konuyu, yeniden bir kere daha düşünmeye, bu konuda açıklama yapmaya davet ediyoruz. Biz 

kim kimdir biliyoruz. Susarsanız, bunu ikrar sayarız. Seçime giderken sizi teşhir ederiz. Kul 

hakkına girersiniz, siz hakkımızı helal etmeyiz. Tevbe edin. “Islah edici” gibi gelerek ailenin 

ifsadına sebeb olan bir işi başlatanlardan olduğunuz ve bozgunculuk yaptığınız, girdiğiniz kul 

hakkının sorumluluğundan kurtulmak için, daha fazla bu insanların üzerine gelmeyin, 

oyalamayın bu insanların sabrını test etmeyin derim. Sonra üzülürsünüz.  Son bir not: Onlar 

şerlerinden emin oldukları için dostlarını uzak tuttular. Kendilerine bağlamak için 

düşmanlarını yakınlaştırdılar. Yakın tutulan düşman dost olmadı. Ama uzak tutulan 

dostları düşman oldu. Herkes düşman safında birleşince yıkılmaları mukadder oldu.“ 
Yukarıdaki, “tırnak içi” olarak alıntılan “Islah edici” tanımı, benim yazılarımda, yaygın 

olarak kullanageldiğim, bilinen, “Bakara” suresindeki “Onlar bizler islah edicileriz derler. 

İyi bilin ki onlar bozguncuların tak kendileridir” ayetine göndermedir. Bakara/11: “Bunlara, 

‘Yeryüzünde fesat çıkarmayın’ denildiğinde, ‘Biz ancak ıslah edicileriz!’ derler.” 

AK Parti ve KADEM neyi üzerine alıyor? AİLEYİ YIKMAK İÇİN HAREKETE GEÇEN  BU 

FAHİŞE VE TÜREVLERİ DİYE ADLARI BİR GÜN ÖNCE YAZILAN HOMOSEKSÜEL VE 

LEZBİYENLER, FUHUŞ VE UYUŞTURUCU İŞİNE KARIŞMIŞ LOBİNİN TUZAKLARINA 

DİKKAT EDİN, YOKSA KAYBEDENLERDEN OLURSUNUZ uyarı yapmak nasıl suç olabilir. 

Ben adeta, “sizin dost sandıklarınız, evinizin kapısına gelip kapınızı çalan, dost sandığınız, 

ahlaksız, hilebaz, ikiyüzlü birileri eşiğe muz kabuğu bırakmış. Bakın sonra bu muz kabuğuna 

basarsanız  düşersiniz” diye uyarıyorum.  

Hakkımda şikayetçi olanlar da, “Bize nasıl ahlaksız, hilebaz, ikiyüzlü dersin” diye davacı oluyorlar. 

Onların içerideki ve media’daki uzantıları da öyle iki yüzlü kü, “Bak dilipak size ne dedi” diye, onları 

kışkırtıyorlar. Onlar da benim uyarılarımı dikkate almak yerine, onlara, son zamanlarda Media içindeki 

Truva atlarına bir gönderme olarak popüler hale gelen, kötü bir örnek de olsa, “Teşbihte hata olmaz” 
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karinesinden yola çıkarak, konunun anlaşılması açısından çok açıklayıcı olan “…Nuh’un 

köpekleri(!?)”ne inanıyorlar. 

 

10-Benim itirazlarım, eleştirilerim, şikayetlerim, öteden beri, zaman zaman parti içinden de 

gelmektedir. Kaldı ki, ben bir gazeteciyim, bu anlamda artırılmış bir eleştiri hakkına sahibim.  

FON’larla ilgili, Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, ülkemizdeki yabancı vakıfların faaliyetleri 

ve bunlardan destek alanların faaliyetleri ile ilgili olarak yazdıkları sebebi ile 18 Aralık 2002’de 

bir suikast sonucu öldürülmüştü. Ve bu cinayet, aradan 20 yıl geçmesine rağmen,  hala bugün 

de Levent Göktaş üzerinden tartışılmaya devam etmektedir. En fazla fon, gıda, aşı, İstanbul 

sözleşmesi, Toplumsal cinsiyet, Lanzarotte, LGBT, Aile, Azınlıklar, Dinlerarası diyalog, 

Bilim ve teknoloji, Bilişim sektörü, MetaVerse alanlarında verilmektedir. Bu anlamda 

fonlanmayan hemen hemen hiçbir topluluk kalmamıştır. En fazla akademik makale ve yurt dışı 

faaliyet de bu alanlarda verilmektedir. Bu Çerçevede, KADEM ile de doğrudan ve dolaylı 

olarak, Kamu ya da Akademiler, Media ya da diğer STK Platformları üzerinden daha bir çok 

işbirlikleri gerçekleştirilmiştir ve bugün FETÖ olarak tanımlanan örgüt, bu anlamda kilit bir 

role sahiptir. Osman Kavala, George Soros bağlantısı üzerinden yargılanmaktadır. Gezi 

olaylarında Strafor’un ilişkileri bilinen bir gerçektir. TESEV’in Soros bağlantısı da öyle. Ya 

da bugün Dünya Ekonomi Forumu / WEF hemen hemen bir çok bakanlıkla doğrudan ve 

dolaylı olarak, İklim, Gıda, Sağlık, Ekonomi, Bilim ve teknoloji AB ve DSÖ gibi BM 

örgütleri üzerinden, Bill Gates ya da Elon Musk gibi sermaye grubları üzerinden FDA gibi 

uluslararası Standartlar üreten kuruluşlar üzerinden doğrudan ve dolaylı olarak bu süreçlere 

müdahil olmaktadır. 

Bu gibi davalar üzerinden ya da bu adına “Yeni Uluslararası düzen” ya da “Global Reset 

hareketi” de denilen global sisteme aykırı fikir ve eylem sahiplerine, sosyal media’da aktif 

boykot uygulanmaktadır. Twitter, FaceBook, YouTube, İnstegramda engellenmektedirler. 

Bu tür yargılamalar da, bu konuda araştırma yapmak ve görüş açıklamak isteyenlere karşı 

“kızım sana söylüyorum, gelinim sen dinle” kabilinden, birilerine uyarı anlamına da 

gelebilmektedir. 

Bu konu KADEM’i aşan, onun hassasiyetlerinin çok ötesinde bir anlam taşımaktadır. 

KADEM de diğer bir çok vakıf gibi, ulusal ve uluslararası fonlardan destek almıştır. Konuyla 

ilgili ulusal resmi ve özel fonların arkasında da yine büyük ölçüde aynı uluslararası sistem 

bulunmaktadır. Onlar Hükümet ya da kendi paralellerinde hareket eden STK’lar, meslek 

örgütleri üzerinden ve Holdingler üzerinden fon sağlayabilmektedirler. 

KADEM, kendi sitesinde yayınladığı FON belgelerini daha sonra silmiştir. WAYBACK 

sisteminden geri aldığımız birkaç fon belgesini de EK’de sunuyorum. (EK:12) Kaldı ki 

KADEM’in, özellikle Aile Bakanlığı başta olmak üzere doğrudan kamu fonlarını ve kamu 

üzerinden uluslararası fonları kullanma ve kullandırtma konusundaki içiçeliğini izaha 

gerek yoktur. 

 

NETİCE VE TALEP :Ben bir gazeteciyim, yazarım, yarım asırlık meslek kariyerim 

var. Ve ben bir insan hakları aktivistiyim. Bu suçlamalar, benim meslek hayatım ve ülkemdeki 

düşünce ve ifade hürriyeti, basın hürriyeti açısından turnusol kağıdı görevi yapan bir davadır. 

Gazetecilerin artırılmış eleştiri hakkı ve kamu otoriteleri ve siyasilerin artırılmış 

tahammül yükümlülükleri vardır.  

 

Kaldı ki, bu yazının suç kabul edilmesi için ne maddi ve ne de manevi bir unsur şartı vardır. 

Suç isnadı için gerekli olan gerçeklik, aktüel, düşünce ile ifade arasındaki bağ ve ölçülülük, 

genel ahlak, kamu düzeni vd, hepsi açısından, suç duyurusu için sorun olması gereken bir 

makale söz konusudur. Kim, bu yazıdan nasıl maddi ya da manevi zarar gördü!?.  
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BEN VE BAŞKALARI BU SÜREÇTE KLASİK MEDİA VE SOSYAL MEDİADA BU 

İFADELERİ AYNEN VE AYNI ANLAMA GELECEK ŞEKİLDE DEFALARCA 

KULLANMAMIZA RAĞMEN HİÇ BİR YAKINMA YA DA ŞİKAYET SÖZKONUSU 

OLMADI. “HZ. LUT, HZ NUH ÇEVRELERİNDEKİ AHLAKSIZLARIN ZİHNİYET 

İKİZLERİNİ ENGELLEYEMEZLERSE VAY LUT KAVMİNE, VAY NUH 

KAVMİNE” DEMEK NASIL SUÇ OLABİLİR. “BU AHLAKSIZLAR VE 

TÜREVLERİNE KARŞI NUH ALEYHİSSELAMIN, LUT ALEYHİSSELAMIN 

ÇOCUKLARI NE YAPIYORLAR” DEMEK NİÇİN SUÇ OLSUN. AK PARTİ YA DA 

KADEM KENDİNİ BU PEYGAMBERLER AİLELERİNDEN DAHA GÜVENDE 

HİSSEDİYOR OLAMAZ!  

 

Anayasa, yasalar, yargı kararları, AYM kararları, AİHM kararları ortadadır. Bu ifadelerde 

alışılmışın dışında, şok edici bir ifade de yok. 

Bu güne kadar belki aynı ifadeleri ben belki 40 kez kullandım. Kimseden de olumsuz tepki 

almadım. Müştekilerin bu işten zarar gördükleri de açık bir şekilde ortada. Yarın asırlık yazarlık 

hayatımda, her devrin sanığı olarak her zaman yaptığım gibi, yine kendim, ülkemin halkı için 

Adalet istiyorum! 

 

 

Abdurrahman Dilipak 

 

EK’LER 

 
01-KİM bu Erguvaniler? Türkiye’nin Erguvani Çocukları! / 1 Sayfa 

02-KADEM Nasıl bir Örgüt? (2 Makale). 1-KADEM Ginosantirik bir örgüttür! / 2- Sema 

Maraşlıdan sert eleştiri /(1+3=4) / 4 Sayfa 

03-Ahmet Battal’ın 30.3.2021 tarihli “AKP’nin Papatyaları soluyor ve solduruyor” başlıklı yazısı / 

1 Sayfa 

04-Eşcinselliğe İK’larında pozitif ayırımcılık uygulayacağını açıklayan firmalar haberleri (4 

Haber) / 4 Sayfa 

05-AK Partiye sızmaya çalışan lobiler ve eşcinsel grubların bu girişimleri ile ilgili 4 haber / 3 Sayfa 

06-İngilterede “sex işçiliği” yapan öğrenciler için eğitim sunan üniversite” haberi (Enson haber ve 

BBC’den 2 Haber) / 2 Sayfa 

07-AK Parti Eskişehir ve Kastamonu Kadın kollarından istifa haberleri (2 Haber) / 2 Sayfa 08-

Yılmaz Özdil’in, AK Parti içindeki AKP’liler profilini örnekleyen bir kişilik tanımı ile ilgili “Devlet 

Adamı” başlıklı 3 Eylül 2022 tarihli yazısı / 1 Sayfa 

9-Dava konusu yazı ile ilgili “Bu Fahişeler ve türevleri”ni profil olarak tanımlayan bir belge (Özür 

dileyerek)  / 1 Sayfa 

10-(A-B) AK Parti Düzce eski kadın kolları il başkanı Gönül Asuk’un Şikayetini geri çektiğine dair 

haber ve geri çekme dilekçesinin suresi / 2 Sayfa 

11-Dava konusu yazıdan bir gün önce, bu yazının  ilk bölümünü teşkil eden, matufiyet açısından asıl 

maksad ve gayesini, hedef kitlesini sarahaten ortaya koyan yazarın makalesi / 2 Sayfa 

12-KADEM’in daha önce sayfasında yayınladığı ve daha sonra sildiği, WayBack’den geri çağırılan 

Fon ilişkisini gösteren sayfalar /5 Sayfa 

 

TOLAM  11+27=38 Sayfa 
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           EK:1 
KİM BU ERGUVANİLER? 
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/623898 

Türkiye'nin Erguvani Çocukları 
Onlar Erguvaniler, her dönemin efendileri... Geçmişte Hilafet diyen de Meşrutiyet diyen de 

aynı ailenin çocuklarıydı. Şimdi de AB karşıtları da taraftarları da aynı ailenin çocukları... 
GİRİŞ 11.05.2007  

'Bu işler böyle işte; geçmişte Hilafet diyen de Meşrutiyet diyen de aynı ailenin çocuklarıydı. 
Şimdi de AB karşıtları da taraftarları da aynı ailenin çocuklarıdır. Bunu iki kardeşin 
durumlarından yola çıkarak yazmıyoruz. Türkiye AB’ye girse de girmese de aynı aile iktidarda 
olacaktır' diyor Erguvaniler / Türkiye'de İktidar Doğanlar kitabının yazarı Tayfun Er.  
Taygun Er'in Erguvaniler / Türkiye'de İktidar Doğanlar kitabı komplo teorileri içermiyor, 
kişilerin soy ağacından yola çıkıp bir ağ örerek hayali senaryolar kurmuyor ve sadece bugüne 
dek ispatlı gerçekleri göz önüne sermekle yetinerek, 'Erguvani elbiseler içinde kimler var' 
Tanıdığınız, tanımak zorunda bırakıldığınız herkes var bu kitapta… Aslında onların bir çoğunu 
tanıyorsunuz çünkü son günlerde yine onların isimleri gazete manşetlerinde uçuşmaya başladı. 
Adaylık için gönlü alınması istenen listelerin çoğu onların isimlerinden oluşuyor...  

Yazar Tayfun Er, “Erguvaniler-Türkiye’de İktidar Doğanlar” kitabıyla ezber bozuyor. Sağ, sol, 
sanat, edebiyat, akademi, bürokrasi, siyaset, medya… Akla gelen her alanda “iktidar”ın 
kimlere ait olduğunu bütün çıplaklığıyla ispatlıyor.  

Kitap, adını, Bizans’ta imparatorların çocuklarının erguvan renkli sarayda, erguvan 
rengindeki odada doğmasından alıyor. Çünkü, erguvan rengi soyluların rengidir. Nedeni de, 
erguvanın, Antik Çağ’da kırmız böceğinden elde edilen kırmız renginin bir türevi olarak elde 
edilebilmesi; bir böcekten ancak birkaç damla renk maddesi elde edildiği için de çok pahalı 
olması… O yüzden erguvan rengi giysi giymek son derece pahalı; dolayısıyla sadece en üst 
sınıfın giysilerinde bu renk görülebiliyordu.   

Yazar Tayfun Er’in inanılmaz çaba ve çalışmasıyla ortaya koyduğu eser, Türkiye’de son 
yıllarda tartışılan “iktidar ve bağları” meselesine son noktayı koyuyor. 

Birbirlerine giren, davacı olan, kan düşmanı gibi davranan; ayrı kampların, ideolojilerin, 
anlayışların insanları gibi görünen; yüzyıllardır böyle öğretilen insanların aslında akraba 
olduklarını öğrenmek çok büyük bir aydınlanma değil midir?  

Solun ideologlarından, önderlerinden, bayrak yapılan isimlerinden Nazım Hikmet’in, 
Mehmet Ali Aybar’ın, Oktay Rifat’ın, TKP’nin bütün üst düzey yöneticilerinin sağın ve/veya 
devletin en simge isimleri Kazım Karabekir, Ali Fethi Okyar, Ali Fuat Cebesoy, Turgut Sunalp, 
Cevat Rifat Atilhan gibi isimlerle yakın akraba olmaları az şaşırtıcı bilgi midir?  
Aynı aile içinde Keçecizade Fuat paşa, İbrahim Ethem Paşa, ressam Osman Hamdi Bey, Abidin 
Dino, Recaizade Ekrem, gazeteci Umur Talu’nun da bulunması nasıl bir yeni bilgidir…  

Bütün iktidarlar, bir şekilde aynı aileye mi mensup sorusunu soran ve sorduran 350 sayfalık 
kitap, bütün karışık bağlara rağmen ustalıkla yazılmış ve bir solukta okunuyor.  

Türkiye’nin tanınmış bütün isimlerinin neredeyse aynı ailenin akrabası, hısımı olduğunu 
ispatlayan kitap, yeni ve çok önemli bir bilgi kapısı açıyor.  

Kitapta, ayrıca çok eğlenceli ya da ilgi çekici anekdotlar da yer alıyor.  
Anne ve babasının nişan töreni Fransızca gazetede yer alan Çetin Altan’ın dedesinin şapka 

kanununa muhalefetten astığı zavallı kadından; Abdülhakhamit Tarhan’ın Makber’de 
anlattığı büyük aşkı eşinin ölümünden sonra zenci sevgilisiyle kederini dağıtma savunmasına; 
Güneri Civaoğlu’nun 12 Eylül öncesi gazetecilik performansından Koç Ailesi’ne kadar ne 
ararsanız bu kitapta… 

http://www.ilknokta.com/V2/Pg/MetaDetail/Number/39598.htm
http://www.ilknokta.com/V2/Pg/MetaDetail/Number/39598.htm
https://www.yasemin.com/
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EK:2A  
 

KADEM , GİNOSANTRİK BİR ÖRGÜTTÜR.  
VEDAT KAT 
Nilüfer Rehberlik ve Araştırma Merkezi şirketinde Psikolojik Danışman &Sosyolog 

KADEM, muhafazakâr camianın kadın hakları, kadın sorunları, kadın araştırmaları konusunda ki 

eksikliğini, boşluğunu doldurmak için kuruldu.  İlk kurulduğunda biraz daha mutedil gibi görünüyordu ve 

pek tanınmıyordu. Feministlerle içli dışlı olmaya başlayınca işin rengi değişti. 

İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasa üzerinden savunucu bir dil geliştirince tepkilerin hedefi oldu. 

Zinaya, fuhuşa bulaşmamak için genç yaşta evlendiği için hapiste olan genç erkeklerin hapisten çıkarılmasına 

karşı çıktı.  Süresiz nafaka zulmü konusunda net bir söylem geliştirmedi. Çözüme yardımcı olmadı.  Aynı 

suça cinsiyetine göre farklı cezalar verilmesine karşı çıkmadı. Son TCK düzenlemesinde maalesef bu 

ayrımcı, cinsiyetçi maddeler vardı. Bu maddeler görmezden gelindi. Feminist örgütlerin, erkeklere yönelik 

misandrik davranışlarını görmedi.  Kadın beyanı yüzünden , iftiraya uğrayan, şantaj yapılan, kumpas kurulan, 

servetine çökülen mağdur erkekleri görmezden geldi.  6284 sayılı yasayı kötüye kullanıp , erkeği kandırıp 

kısa bir süre evli kalıp sonra yalan beyanla evden attırıp süresiz nafaka alan kadınların sayısındaki artışı 

görmezden geldi.  Aile kurumunun çöküşünü, boşanmaların artışını, çocukların ortada kalmasını görmedi, 

umursamadı bile.  "Şiddet uygulayan, cinayet işleyen kadınların bunu neden yaptığını anlamalıyız" diyen 

ama şiddet uygulayan cinayet işleyen erkekler için bunu neden yaptığını anlamaya yanaşmayan, empati 

kurmayan , aksine cezaların daha da artırılmasını savunan cinsiyetçi bir tutum sergiledi.  İftiraya, şantaja 

uğrayan erkeğin haklı olduğu ispatlansa bile yalan söyleyen, delilleri karartan  , iftira atan kadınlara neden 

ceza verilmediğini sorgulamadı, bu işin peşine düşmedi. İftira atan kadınların çoğu ceza bile almadı.  

KADEM, kadının yalan söyleyebileceğini, iftira atabileceğini, şiddete cinayete bulaşabileceğini, ormanları 

yakabileceğini, suç işleyebileceği gerçeğini hep görmezden geldi. KADEM, bu iğrenç durumlara göz 

yumdu. KADEM, erkekleri taciz eden, çocukları istismar eden bazı sapkın kadınları görmedi, görmek 

istemedi. vAnneleri tarafından öldürülen bebekleri, çocukları gündem yapmadı. Eşine, çocuklarına, anne 

babasına, diğer kadınlara şiddet uygulayan, bazı kadınların bu şirretlik hallerine göz yumdu.  Feministlerin 

her sene 8 mart günü yaptıkları yürüyüşlerdeki çirkin ahlak dışı pankart, döviz ve afişlere ilişkin ciddi bir 

kınama yapmadı.  Teşhirciliğin, asla özgürlük olmadığını, sapkınlık ve ahlaksızlık olduğunu dile 

getirmedi.  Kadın beyanı yüzünden, (şiddet uygulayanlar hariç) eşine şiddet uygulamayan yüzbinlerce erkek 

evden uzaklaştırıldı.  Bu erkeklerin dışarda ne yiyip içeceği, nerede yatacağı, hasta olup olmadığı, gece 

başına bir iş gelip gelmediği asla düşünülmedi. Aylarca evine gelemeyen erkeklerin psikolojisi hiç hesaba 

katılmadı.  Psikolojisi bozulan, cinnet geçiren, deliren erkeklerin bazılarının şiddete, cinayete yönelebileceği 

hesap edilemedi. 6284 sayılı yasanın misandrik maddelerinin şiddeti, cinayetleri daha da artırıldığı 

görmezden gelindi.  Çünkü erkeklerin psikolojik yapıları ve toplumun sosyolojisi hesaba katılmadı. Aile 

mahkemelerinde kadın hakimlerin sayısının çok olmasını görmezden geldi. Aile bakanlığında üst birimlerde 

ve illerde kadın personel sayısının çok olmasını görmezden geldi. Yargıtay 2.Dairesinde kadın sayısının çok 

fazla olmasını görmezden geldi. Mağdur olan bazı kadınlar için davaya müdahil olan Aile bakanlığının, 

kadınlar tarafından mağdur olan babalar ve erkekler için neden davalara müdahil olmadığı sorgulanmadı.   

Çünkü KADEM, insanı değil, kadını korumanın derdine düştü. Takvalı, erdemli, insani değerler yerine 

"ginosantrik" bakışla yaklaştı, empati kurmadı. Çocuğunu göremeyen babaların icra ile görmesinin zulüm 

olduğunu söylemedi. Ebeveyn Yabancılaştırma Sendromu adı altında çocukların babasına düşman edilmesi, 

babasından soğutulmasına yönelik kılını bile kıpırtdatmadı. Öldürülen, intihar eden erkek sayısının 

kadınlardan çok daha fazla olmasını dert etmedi.  Ayrıca ülkedeki mor feministler, kızıl feministler, yeşil 

feministler dahil tüm feminist örgütlerle iletişim kurdu. Onlarla birlikte çalıştaylara, kongrelere, toplantılara, 

panellere katıldı.  Küresel sermayenin, neden eşcinsel ve feminist örgütleri fonladığını, desteklediğini 

sorgulamadı. KADEM'in de AB projeleri kapsamında fon ve destek aldığı iddia edildi. Bu iddia doğru mu 

bilmiyoruz. Genel merkezin ve şubelerin kiralarının ve diğer devasa masraflarının nasıl ve kimler tarafından 

karşılandığı konusunda kamuoyunu şeffaf bir şekilde bilgilendirmediler.  KADEM, toplumsal cinsiyet 

eşitliğinin sadece cinsiyet rolleri ile sınırlı olmadığı, farklı cinsel yönelimleri , farklı cinsel tercihleri de 

meşrulaştıran sapkın tarafını görmezden geldi.  KADEM, AB değerleri ekseninde hareket eden, AB 

değerlerini önemseyen, toplumsal cinsiyet eşitliğine inanan, ginosantrik, yeşil feminist bir 

dernektir. KADEM, takvayı, hakkaniyeti değil, ginosantrizmi, kadın merkezli özcü bakışı esas 
alır. Kadınların çıkar ve menfaatlerini kollar. Kadınların "güç" elde etmesine odaklanır. Erkeklerin negatif 

ayrımcılığa uğraması, mağdur olmaları, bu derneğin umrunda bile değildir. Feministlerden farklıyız demeleri 

inandırıcı değildir.  Yaptıkları ortadadır. Bizden uzak olsunlar yeter.. 

https://ms-my.facebook.com/Dpl-Pdg-Samet-Aslan-2400461693567500/posts/?ref=page_internal
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            2B 

 
https://islamianaliz.com/haber/7467190/sema-maraslidan-sert-elestiri-kadem-soylemleriyle-islam-dusmani-

kadin-dernekleriyle-yarisiyor 

02 May 2019 

Sema Maraşlı’dan sert eleştiri: 

KADEM, Söylemleriyle İslam Düşmanı Kadın Dernekleriyle Yarışıyor 
Aile üzerine yazılarıyla tanınan Sema Maraşlı, web sitesinde yayınladığı yazıda Müslüman 

feministlere eleştirilerini sıraladı. 

 
Aile üzerine yazılarıyla tanınan Sema Maraşlı, web sitesinde yayınladığı yazıda Müslüman 

feministlere eleştirilerini sıraladı. 

Başörtülü Diktatörlerin Kur’an Karşıtı Çalışmaları 

İslam düşmanları yıllardan beri İslam’a aile üzerinden saldırmışlardır. “İslam kadına değer 

vermiyor…” gibi söylemler maalesef ki bazı Müslümanlar üzerinde etkisi gösterdi. 

Bir de 28 şubat süreci yaşadı ülkemiz. Müslümanlarının bir kısmı yıllardan beri içinden 

çıkamadığı bir aşağılık kompleksi yaşıyor. Sanki memleket kendilerininmiş gibi ağzı köpüklü, 

ayyaş din düşmanlarının: “Arabistan’a gidin…” naraları Müslüman memleketinden 

Müslümanları kovma çabaları psikolojik olarak Müslümanlar üzerinde bir aşağılık kompleksi 

oluşturdu maalesef ki. 

28 şubat sürecinden sonra gerek erkekler de gerek kadınlar da bir modern görünme “Aman 

biz sizin zannettiğiniz gibi değiliz, biz de çok moderniz…” bizi sevin, yaltaklanmaları onlara 

benzemek için verilen tavizler neticesi din düşmanlarının nefreti artırırken, tavizkar 

Müslümanları ise dinlerinin karşıtı davaları savunur hale getirdi. 

Eskiden din düşmanlarından duyduğumuz sözleri artık dindar olma iddiasındaki kişilerden 

duymaya başladık. Dininden utanan kadınlar arttı. 

Artık din düşmanlarının savunduğu davaları başörtülü kadınlar savunuyor hem de 

dernekleşerek, sistemli bir şekilde. Ve bu kadınlar Müslümanlara, din karşıtlarından daha fazla 

zarar veriyorlar. Başörtü üzerinden aşağılanan kadınlar, birikmiş öfkelerini erkeklere çevirdiler 

ve feminist oldular. Tabii feministlerin devlet ve Avrupa fonundan beslenmeleri ise işin 

duygusal boyutu (!) 

Sistemleşen, çoğunluğu başörtülü kadınlardan oluşan siyasette de etkili olan dernek KADEM 

dir. KADEM kurulduğu günden beri “kadın hakları” adı altında feminizme hizmet 

eden, Ak Parti”ye yakınlığı ile bilinen fakat din düşmanı, PKK lı feminist kadınlardan daha 

fazla ülkeye zarar veren bir dernek oldu. 

KADEM kadınları, sırtlarını siyasi iktidara dayayıp, erkekleri ayılardan, kurtlardan vahşi 

hayvanlardan daha aşağı gösteren videolar yaptırıp yayınladılar. 

KADEM nedense aile kurumuna zarar veren bütün projeleri ve kanunları destekliyor. 

Eşcinselliğin yayılmasına ve aile kurumundan kadını alıp tanrılaştıran İstanbul sözleşmesini ve 

6284 ü de destekliyor. Pek çok mağduriyete sebep olan, dinen de haram olan eski eşe süresiz 

nafakayı savunuyorlar. 

https://islamianaliz.com/haber/7467190/sema-maraslidan-sert-elestiri-kadem-soylemleriyle-islam-dusmani-kadin-dernekleriyle-yarisiyor
https://islamianaliz.com/haber/7467190/sema-maraslidan-sert-elestiri-kadem-soylemleriyle-islam-dusmani-kadin-dernekleriyle-yarisiyor
https://islamianaliz.com/
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Genç evliliğe karşılar ve genç evlenen kocaların hapis cezası almaları için çalışma yapıyorlar. 

Geçen yıllarda 18 yaş altı genç evlilik yapanların hapisteki eşlerine yapılacak affı son akşam 

durdurdular. Binlerce kadın ve çocuk onların sebebi ile perişan, göz yaşı döküyorlar, yatıp 

kalkıp onlara beddua ediyorlar. Mazlumun bedduasından da korkmuyorlar. 

Neymiş KADEM kadınlara erken evliliğe karşılarmış. Neye dayanarak karşısınız? 

İnandığınızı söylediğiniz dininiz mi yasaklamış? Ninelerimiz dedeleriniz hep on beş on altı 

yaşında evlenmişler. Şimdi ne olacak onların hali. Ellerinden gelse onları da mezardan çıkarıp 

hapse atarlar. Atalarımızın hepsi 18 yaş altında evlendi diye cinsel istismarcı onlara göre. 

Kısacası KADEM her konuda açıkça din düşmanı kadın dernekleri ile yarışıyor, “biz sizden 

daha fazlasını yapabiliriz” diye. KADEM de aktif çalışan bir avukat hanımla bir yerde 

karşılaştık. “Sizin Mor Çatı gibi derneklerden ne farkınız var?” diye sordum. “Olur mu 

canım bizi onlarla mı kıyaslıyorsunuz, çok farkımız var.” dedi. “Mesela” dedim. “Biz 

kurumsalız” dedi ve başka da bir fark bulamadı. Oysa KADEM in onlardan en büyük farkı 

siyasi bir desteği olması, kanunlar üzerinde belirleyici olmaları. 

Nafaka mağdurları Adalet Bakanlığı’na gittiklerinde, bakanlık yetkilileri açıkça “Gidin 

KADEM i ikna edin gelin, istediğiniz kanunu çıkaralım.” demişler. Yani bakmayın 

memleketi erkekler yönetiyormuş gibi göründüğüne, memleketi Kösem Sultanlar, dişi 

diktatörler yönetiyor aslında. Bir taraftan da ülkenin sonunu hazırlıyorlar. 

Nafaka mağdurlar kaç kez güç bela KADEM den randevu alıp birkaç görüşmeye gittiler, 

dertlerini anlattılar, Adalet Bakanlığı’ndan öyle cevap alınca. “Boşa gidiyorsunuz onlardan bir 

şey çıkmaz.” dedim ve dediğim gibi de oldu. 

Zira KADEM her halükarda haksız da olsa kadının yanındalar. Gerçi süresiz nafaka yüzünden 

ikinci evliliklerin yapan erkeklerin yeni eşleri de nafaka konusundan mağdurlar fakat o kadınlar 

ve genç evli kadınların mağduriyetleri, gözyaşları KADEM kadınlarını pek ilgilendirmiyor. 

Onlar lüks binalarında, şık salonlarda, cici kıyafetleri ile devleti yönlendirecek daha doğrusu 

mecbur bırakacak çalıştay yapma derdindeler. 

Şimdiler de MHP nin teklifi ile nafakanın bir yıldan beş yıla indirilmesi meselesi 

konuşuluyor. Ki bu bile yeterince adaletli değil. 

Erkek zaten çocuğu varsa boşandıktan sonra çocuğuna nafaka vermek zorunda fakat eski eşine 

ayrıca nafaka vermek zorunda değil. Hele bir de çocuğu olmayan için bir gün de evli kalsa 

yıllarca eski karısına nafaka ödeyenler var. Ödeyecek durumu olmayanlar hapse giriyor. 

Sonraki evlilikleri zarar görüyor. 

Süresiz nafakaya süre getirilmesi konuşulmaya başlayınca din karşıtı feminist kadın 

dernekleri hemen itirazlara başladılar açıklamalar yapıyorlar. “Nafaka kadının hakkı…” diye. 

Çok ilginç bir söz. Bir kadının eli nasıl eski kocasının cebinde olabilir ve bunu 

hak olarak görebilir. Erkek de madem boşandıktan sonra eski karı-kocanın hakları devam 

ediyor deyip o da başka haklar peşine düşerse ne olacak o da erkeğin mi hakkı olacak. 

Din karşıtı feministler fikir beyan ederler de başörtülü feministler geri kalır mı?  Onlar da 

hemen karşı çıktılar nafakaya süre getirilmesine. KADEM bir açıklama yaptı. Eski eşe çocuk 

da olmasa nafaka süresiz devam etmeliymiş de hakimler duruma göre karar vermelilermiş. Eğer 

bu olamayacaksa en kısa evlilikte bir gün de olsa erkek en az iki yıl en çok on yıl nafaka 

ödemeliymiş. 

Mesela kadın bir ay sonra “ben evlilik hayatına adapte olamadım” deyip gitse, erkek düğün 

borçlarının üstüne bir de iki yıl kadına nafaka vermeliymiş. Bu ne kadar insafsız bir şey. Sadece 

kadın düşünülüyor erkek ne yaparsa yapsın, yoksa da hapse girsin. Kadınlar ne ara bu kadar 

vicdansız oldular. 

KADEM uzun süren evliliklerde de evlilik yılı kadar nafaka ödenmesini uygun görmüş. 

“Nafaka olmazsa kadın yoksulluğa düşermiş.” İyi de bu kadının geliri yoksa kendi ailesi yok 

mu? Bir kadına bakmak ona el olmuş eski kocaya mı düşer, yoksa kendi ailesine mi? Bu kadın 

evlenmeseydi ailesi onu kapıya mı koyacaktı. Kadının çocuğu varsa zaten baba ona nafaka 
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ödeyecek, kadına neden ödesin? Ayrıca çalıştığı halde nafaka alan binlerce kadın var, onu hiç 

konuşmuyorlar. 

KADEM güya kadınlara merhamet ediyor. Oysa kimse Allah’tan daha merhametli değildir. 

Dinimiz bu konuda ne diyor. Kur’n-ı Kerim de açık ve net olarak belirtilmiş. Boşanma sonrası 

iddet müddeti denen kadının başkası ile evlenmesi haram olan sürede erkek kadının geçimini 

sağlamak zorundadır. Bu da üç kez adet olup bitimine kadardır. Bundan sonra artık karı koca 

birbirine eldir. Kadın gidip başkasıyla evlenebilir. Evlenmese de kadının nafakasını eksi koca 

değil kendi ailesi o da yoksa devlet üstlenir. 

KADEM ve benzeri dernekler eğer gerçekten bir işi yapmak istiyorlarsa çocukları için nafaka 

alamayan yüzlerce kadın var, boşanma sonrası çocuklarının bütün ihtiyacını karşılamaya 

çalışan. O kadınların çocuklarının haklarını savunsunlar. Baba geliri nispetinde boşanma 

sonrası çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamak zorunda. On beş bin maaş alıp önceki evliliğinden 

olan çocuklarına doğru düzgün bakmayan, onları perişan eden babalar duyuyoruz, o çocukların 

kanuni haklarının peşine düşsünler. 

Çocuğunu babasına göstermeyen, yabancılaştıran ebeveynlerin kanuni ceza almalarını, 

ülkenin en büyük utancı çocuk haczinin kalkmasını sağlasınlar, gerçekten hayırlı bir iş 

yapmak istiyorlarsa. 

KADEM in başörtülü kadınları toplaşmışlar Allah’tan daha iyi bildiklerine karar vermişler 

ve Kur’an-ı Kerimin karşısında kendi görüşlerini daha iyi görüp çözüm önerisi 

olarak sunmuşlar. 

“Çözüm önerisi” adına bakıp aldanmayın aslında devlete bir kadın dayatması bu. Kadınlara 

karşı zaafı olan erkek siyasetçileri ve kadın baskısından korkan, korkak siyasetçileri de 

düşündüğümüzde KADEM in teklifi dikkate alınacaktır. Allah’tan razı olmayan kadınların 

nefsani isteklerini karşılayacak, Allah’tan çok daha fazla kadınlardan korkan siyasilerimiz 

olduğu müddetçe işimiz zor. 

Bakalım bu dişi diktatörler karşısında MHP nin teklifi ne kadar dikkate alınacak. Ki MHP nin 

teklifi de nafaka süresi olarak çok fazla onu da desteklemiyoruz, nafaka üç ay eğer bunu 

yapamıyorlarsa süresiz olmadan önce yıllarca uygulandığı gibi bir yıl olabilir. 

KADEM beş yılı az bulmuş. Bakalım kim kazanacak. Açıkçası kadın diktatörler karşısında 

erkeklerin pek şansı olduğunu düşünmüyorum. 

Yine başörtülü kadınların yıllardır faaliyet gösterdiği HAZAR derneği var. KADEM in bir 

başka modeli. “Kadının insan haklarını” savunuyorlarmış. Ne saçma bir cümle. İnsanın insan 

hakkı vardır, cinsiyet üzerinden yaparsanız bölücü olursunuz. Kadının insan hakkı var da 

erkeğin hayvan hakkı mı var! Gerçi şu sıralar ülkemizde erkeklerin hakkı hayvanlar kadar da 

yok. İnsan hakkı peşindeyseniz cinsiyetçilik yapmayın mağdurun yanında olun. 

Onlar da yememiş içmemiş günahımızı daha nasıl artırırız, nasıl Allah’a savaş açarız, diye 

düşünmüşler, Kur’an âyetlerinin tam aksi nafaka konusunda düşüncelerini geçen hafta Aile 

Bakanlığı’na sundular. Nafaka mağdurlarının yüzüne bakmayan bakanlık yetkilileri bunları 

kapılarda karşılıyorlar. 

Siz inandığınızı iddia ettiğiniz dinin, kitabının aksini nasıl savunursunuz? İnsan Kur’an-ı 

Kerim’deki bir emri yapamaz bu kendi bireysel günahı olur. Fakat Allah’ın âyetinin aksini iddia 

edersen ve bunun için de mücadele edersen Allah’a savaş açarsın. Allah’tan razı olmayan 

kadınların aşağılık komplekslerinin cezasını mazlumlar çekmek zorunda değil. 

Bu kuruluşların çatısı altında olan herkes mazlumların bedduasına ve bu günahlara ortaktır. 

Velhasıl ülkemiz son yıllarda bu başörtülü diktatörlerden çektiğini dinsiz feministlerden 

çekmedi. Din ve devlet düşmanı feministler bugün bu kadar şımardılarsa sebebi hükumetin 

yanlış aile politikaları ve bunlara destek olan başörtülü feministlerdir. 
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EK:3 

AKP’nin Papatyaları Soluyor ve Solduruyor 
Ahmet BATTAL 

drbattal@yahoo.com 
https://www.yeniasya.com.tr/ahmet-battal/akp-nin-papatyalari-soluyor-ve-solduruyor_539732 

30 Mart 2021, Salı 

Gençler bilmiyor. Bilen yaşlılar da neredeyse unutmuş. Ama Semra Özal merkezli 

“Papatyalar” 80’lerin sonundan itibaren ANAP’ın hem iktidarını ve hem de -aslında zaten 

olmayan- partiliğini bitirdi. Elbette güzel bazı şeyler de yapmaya çalıştılar, ama çoğu “purolu 

hayat, ah ne rahat, bak keyfine, yan gel de yat” modunda idiler.  

AKP ise 19. senesinde benzer bir türbülansa girmiş durumda ve sağlam çıkması da mümkün 

değil. Sosyal medya çalkalanıyor.  Gencecik insanların uyuşturucu bağımlısı ya da gösteriş 

budalası olması elbette sevinilecek bir durum değil. Hepimizin hem kendi çoluk çocuğu adına 

ve hem de milletimizin geleceği adına ders ve ibret alması ve çözüm düşünmesi gereken şeyler 

bunlar. Ama iktidardaki siyasilerin ve bilhassa güvenlik bürokrasisinin başındakilerin “bizim 

de görevimiz gereği bildiğimiz, ama söylemediklerimiz var, bir söylemeye başlarsak 

görürsünüz gününüzü” diyerek ve belden aşağıya gönderme yaparak siyasî savunma yapmaya 

çalışması âcizliğin göstergesi.  

Ya da basındaki ak trollerin, yine işi muhalefete yıkmaya çalışıp, olayı “sizin kokainciniz 

bizimkinden daha kötü” noktasına taşıması yanlış ve kimse yutmuyor.  Konu gençlerimizin 

kötü alışkanlıklarından ibaret olsa idi mesele ortak mesele olurdu ve hem mesele ve hem de 

çözümü siyasallaşmazdı. Ama aktroller ne kadar örtmeye çalışsalar da maalesef konu bu değil.  

Konu AKP’nin Papatyaları ve bunları doğuran siyasî rahim. Her şehirde bir Çukurambar 

var. (Hem “çukur” ve hem de “ambar”. Adı bile garip ve ironi dolu.) 

Her şehrin siyaset çukurunun muktedirler ambarında, bir şekilde devletten beslenen, kafasını 

haram dumanla tütsüleyen ve karnını haram parayla şişiren çok sayıda “partili genç” var. (“Ak” 

partili demeye dilimiz varmadı). Bunların müsebbibi elbette hepimiziz. Zira “bir çağ yangını 

bu” ve “masum değiliz hiçbirimiz”. Ama asıl sorumluluk elbette siyaseti denetimsiz bırakan ve 

bundan nemalanan iktidar. Bu sebeple iktidardakilerin ve taraftarlarının “genç muhalifler de 

haylazlık yapıyor” diyerek yukarı fırlattığı çamurların yapışacağı yer, kafalarını kuma gömmüş 

değillerse, yine kendi suratları. Zira on dokuz senenin siyasî sorumlusu AKP. 

Biz AKP’nin dondurma gibi eriyişine üzülüyor ya da seviniyor değiliz. Biz, siyasetin, 

memleketin ve insanımızın içine düşürüldüğü duruma üzülüyor ve çıkış yolu bulunması için 

duâ ve gayret ediyoruz. Çare belli. Siyaseti “tek adam”ın hatırı “için” değil, “dimdik” ve “adam 

gibi” yapmak. Denetim mekanizmalarını yeniden çalıştırmak.  

Çok ah alanların güncel şiir demeti şöyle: “Nargilemin marpucu da gümüştendir gümüşten, / 

bir kez tadın aldım ya, ben vaz geçmem bu işten!” Ya da “nargileli-dumanlı hayat, 

denetimsizlik-oh ne rahat, / bin cipine-git kongrene, dön evine-yan gel de yat.” Ama bu millet 

de bir şiir yazacak elbet… Belki de destan!  

 (Eğer ben bu siyasetçi/medyacı esnafını tanıyorsam… Önce hararetle araştırmacı gazeteci 

ayaklarına yatarlar, hadisenin üstünü usul usul örterler, neticede “Sedat Peker ayıp etti”ye 

bağlarlar.) E şimdi, doğal olarak diyeceksiniz ki, iktidarıyla muhalefetiyle herkesin adeta kapış 

kapış kapıştığı, tebrik etmek için kuyruğa girdiği böylesine büyük bir devlet adamımızla senin 

hiç temasın olmadı mı? Olmaz olur mu, oldu. Benim hakkımda suç duyurusunda bulundu! 

Yetmedi, beni mahkemeye verdi. Mahkeme kararıyla yazıma erişim yasağı getirtti, yayından 

kaldırttı. Sözcü'nün internet arşivinden bile sildirtti! 

Aslında yerden göğe haklıydı. Benim bu tür devlet adamı işlerine kafam pek çalışmıyor. 

Kendisinin doğumgününü kutlayacağıma, Sedat Peker'in doğumgününü kutlamayı tercih 

ettim, gazeteci filan olmadığım ordan belliydi! Devlet adamlarımızın kıymetini bilmediğim için 

kendi kendimi ayıplıyorum. Yolsuzlukla mücadelede cümleten hayırlı başarılar diliyorum. 

mailto:drbattal@yahoo.com


 18 

 

           EK:4 
EŞCİNSELLİĞE İK’LARINDA POZİTİF AYIRIMCILIK 
UYGULAYACAĞINI AÇIKLAYAN FİRMALAR 

 

29 Haziran 2020 

Türkiye'de sapkın LGBT'yi destekleyen firmalar eşcinselliği 
meşrulaştırmaya çalışıyor 

LGBT akımlarını normalleştirme ve yaygınlaştırmak için uluslararası düzeyde gerçekleştirilen 
lobi faaliyetlerinin yanı sıra birçok ülkedeki büyük firmalar da eşcinselliği “cinsel yönelim” adı 
altında meşrulaştırmaya çalışıyor. Türkiye'de de teknolojiden giyime sektörüne kadar birçok 
firma LGBT'yi destekliyor. Özellikle sosyal medya üzerinden yapılan bu destekler gençler ve 
çocuklar üzerine yıkıcı etkileri ortaya çıkaracak bir tuzak. Siemens, Sel Yayıncılık, İletişim 
Yayınları, Ayrıntı Yayınevi, Can Yayınları, Decathlon, Nıvea, Çiçeksepeti, İz İletişim gibi büyük 
firmalar LGBT'yi açıkça destekliyor.  
 

 
Giriş Tarihi: 30.6.2020 

50 STK'dan Ortak Bildiri! 

LGBT Ürünleri Satan Markalara Sert Tepki... 
Sema ALİM DALGIÇ 

 
LGBT ürünlerini satan ticari marka ve alışveriş sitelerine karşı aralarında Başakşehir Gençlik 

ve Kadın Platformu, İHH İnsani Yardım Vakfı ve Türk Gençlik Vakfı’nın bulunduğu 50 Sivil 

Toplum Kuruluşu (STK) ortak bildiri yayınladı. 

https://www.sabah.com.tr/haberleri/lgbt
https://www.sabah.com.tr/sema-alim-dalgic/haberleri
https://www.sabah.com.tr/haberleri/lgbt
https://www.sabah.com.tr/
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LGBT ürünlerini satan ticari marka ve alışveriş sitelerine karşı, aralarında Başakşehir Gençlik 

ve Kadın Platformu, İHH İnsani Yardım Vakfı ve Türk Gençlik Vakfı'nın bulunduğu 50 Sivil 

Toplum Kuruluşu (STK) ortak imzalı bir bildiri yayınlandı. 

İşte çizgi filmleri ve yayınlarıyla çocuklara LGBTİ sapkınlıklarını aşılamaya çalışan şirketler...  

STK'lar, 'Ailemizden çekin ellerinizi' başlıklı bildirisinde LGBT ürünleri satan yerli 

ticari marka ve alışveriş sitelerine şu çağrıda bulundu: "Son yıllarda LGBT hareketinin 

toplumsallaşması ve giderek siyahi bir hüviyete bürünmesi için dünya çapında çalışmalar 

yapılıyor. Bu çalışmalar uluslararası kurum ve kuruluşların desteği ile bir dayatmaya 

dönüşmektedir. LGBT toplumun temel yapı taşı olan aileyi ve aileyi oluşturan bireylerin 

fiziksel yapısını bozup ruhsal açıdan sağlıklı bireylerin yetişmesini engelleyerek, eşcinsel 

sapkınlık ile aileyi ortadan kaldırmaya çalışmakta… 

 

Son dönemlerde ülkemizde de yerli ticari markaların ve alışveriş sitelerinin böyle bir 

kampanyaya dahil olduklarına şahit olmaktayız. Gerek alışveriş sitelerinin, gerek belli 

markaların LGBT isimlendirmesi ile ürün çeşitlendirmesinde bulunup, alışveriş seçeneklerinin 

arasına aldığı bu sınıflandırmanın LGBT'yi sanki toplumun kabul görmüş hali gibi gösterip 

sunmasını, meşru hale getirmeye çalışmasını esefle kınıyoruz. 

Tüm ticari markaları bu dayatmaya karşı durmaya, alışveriş sitelerindeki seçeneklerin alışveriş 

listelerinden acilen çıkarılmasını sağlamak adına da kamuoyunu LGBT destekçisi ticari 

markaları boykota ve aynı hassasiyette bulunan STK'ları toplumsal değerleri önceleyen sağlıklı 

bireyler adına desteğe davet ediyoruz. Geleceğimiz, çocuklarımızı ve insanlık haysiyetini 

korumak hepimizin ortak vasifesidir." 

 

KOÇ Holding işbirliğinde “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini 
Destekliyorum” Projesi 
Ocak 3, 2018 

2015 yılı itibarıyla Koç Holding şirketleri çalışanlarına toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda 
farkındalık kazandırmak amacıyla “Ülkem İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekliyorum” 
projesini yürütmeye başladık. Proje kapsamında AÇEV tarafından öncelikle, KOÇ Topluluğu 
şirketlerinde toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmak üzere “Bilgi Değirmeni 
Semineri” geliştirildi. Bilgi Değirmeni Semineri’nin şirketlerdeki ilk uygulamaları, 2015 yılında 
AÇEV tarafından gerçekleştirildi. Bu doğrultuda, AÇEV eğitimcileri arasından toplumsal cinsiyet 

https://www.sabah.com.tr/haberleri/lgbt
https://www.sabah.com.tr/video/haber/iste-cizgi-filmleri-ve-yayinlariyla-cocuklara-lgbti-sapkinliklarini-asilamaya-calisan-sirketler-video
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ve yetişkin eğitimi konusunda yetkin, uzman eğitimcilere destekleyici eğitimler verildi. Koç 
Holding şirketlerinden gelen talepler doğrultusunda AÇEV eğitimcileri tarafından seminerler 
düzenlendi. 

Türkiye İzcilik Federasyonundan LGBT 

sapkınlığına tepki: Kimliklerini cinsel arzuları üzerinden tanımlayan bu harekete karşıyız 

  
 

2016’DAN BERİ KOÇ BU KONUDA AKTİF 
2016 yılında, projenin ikinci ayağı olan Bilgi Değirmeni Semineri’nin yerelde bayilere 

uygulanmak üzere kısa, bir saatlik versiyonu geliştirildi. Ek olarak, şirketler de verilen Bilgi 
Değirmeni Semineri’ne katıldı, toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili daha yoğun çalışmak isteyen, 
kurum içinde bu konuda girişimlerde bulunabilecek ve liderlik edebilecek kişiler için “Anlama 
Atölyesi” geliştirildi. Atölyede, toplumsal cinsiyet ile ilgili konular daha derinlemesine 
tartışılarak, konunun günlük ve iş hayatındaki yansımaları ve değişim için yapılabileceklere 
odaklanılıyor. Ayrımcılık, toplumsal cinsiyet rolleri, bu rollerin etkileri gibi konularda kişilerin 
kendi üzerlerinden çalışmalarını ve farkındalık kazanmalarını amaçlayan atölyenin 
uygulamaları 2017 yılında da devam etti. 

Bağlı olduğumuz Koç Holding’in, Topluluk şirketlerinin ve paydaşlarının toplumsal 
sorunların çözümüne yönelik olarak ortak hareket etmelerini sağlamak ve iş birliği 
geliştirerek kalıcı çözümler yaratmak üzere hayata geçirdiği Ülkem İçin Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliğini Destekliyorum Programı kapsamındaki projelere gönüllü olarak destek veriyoruz.  

Bu kapsamda, AÇEV iş birliğiyle gönüllü şirket elçilerinin, onlar aracılığıyla da tüm şirket 
çalışanlarının toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki farkındalıklarını artırmayı hedefleyen 
Bilgi Değirmeni Seminerleri düzenliyoruz. 2016 yılından itibaren, 30 gönüllü eğitmen olan 
Arçelik çalışanının desteğiyle, Türkiye’de 8 kampüste, 306 farkındalık semineri düzenleyerek 
toplam 17.956 çalışana ulaştık. Çalışan ailelerine, yetkili satıcı ve servislere yönelik 
düzenlenen seminerler kapsamında ise 1.239 kişiye eğitim verdik. 

https://www.sabah.com.tr/gundem/2020/06/29/turkiye-izcilik-federasyonundan-lgbt-sapkinligina-sert-tepki
https://www.sabah.com.tr/gundem/2020/06/29/turkiye-izcilik-federasyonundan-lgbt-sapkinligina-sert-tepki
https://www.sabah.com.tr/gundem/2020/06/29/turkiye-izcilik-federasyonundan-lgbt-sapkinligina-sert-tepki
https://www.sabah.com.tr/gundem/2020/06/29/turkiye-izcilik-federasyonundan-lgbt-sapkinligina-sert-tepki
https://www.sabah.com.tr/gundem/2020/06/29/baskan-erdogandan-chpli-siyasetcilere-ve-lgbt-hareketine-destek-verenlere-sert-tepki
https://www.sabah.com.tr/gundem/2020/06/28/chpli-siyasetciler-ve-genclik-kollarindan-lezbiyen-gey-biseksuellerle-ilgili-calismalar-yapanlgbt-hareketine-destek


 21 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekliyorum 
Koç Holding ‘Ülkem İçin’ Projesi 2015-2017 uygulamasında ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini 

Destekliyorum’ teması ile yoluna devam etmekte, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin nedenlerine 
ve sonuçlarına dair toplumun tüm kesimlerinde farkındalık yaratmayı hedeflemektedir.  
Bu toplumsal bilinci oluşturmak ve geniş kitlelere ulaştırmak için Koç Topluluğu şirket 
çalışanlarına yönelik olarak ‘Farkındalık Seminerleri’ düzenlenmeye başlanmıştır. ‘Ülkem 
İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekliyorum’ diyerek konu ile ilgili farkındalık yaratmak 
adına Haziran 2015’te çıktığımız bu yolu, Demir Export olarak tüm personelimizin ‘Bilgi 
Değirmeni Seminerine’ katılımı ile sonlandırılmış bulunuyoruz. Tüm personelimize katılımları 
ve eşit bir ülke olma yolunda verecekleri destek için şimdiden teşekkürlerimizi sunarız. 
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           EK:5 
Eşcinseller AKP'nin vitrinine nasıl konmuştu 
Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananların ardından gözaltına alınanlarla ilgili Soylu, "sapkın" 

dedi. Peki, AKP'nin seçim dönemlerinde eşcinsellerle ilişkisi nasıldı?   

 
30.01.2021 15:09  

Boğaziçi Üniversitesinde, rektör Melih Bulu’nun atanmasının ardından başlayan eylemlerde 

dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Eylemler sırasında üzerinde Kabe’nin resmi olduğu iddia 

edilen örtünün yere serilmesi tepki toplamıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu görüntüye 

soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada “halkın bir kesiminin benimsediği dini 

değerleri alenen aşağılama” suçundan dolayı resen soruşturma başlatıldığı aktarıldı. Söz konusu 

soruşturmayla ilgili dört kişinin gözaltına alındığı açıklandı. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gözaltıları "Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe-i Muazzama’ya 

yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı!" ifadeleriyle duyurdu. 

İstanbul Valiliği de yaptığı açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi Güzel Sanatlar Kulübünde 

arama yapıldığını aramada söz konusu resmin asıldığı taşınabilir sunta pano ve çeşitli 

eylemlerde kullanılan afiş ve pankartlar bulunduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca, “Boğaziçi 

Üniversitesi LGBTi+ Kulübünde yapılan aramada; PKK terör örgütü amblemli ve propaganda 

içerikli yasaklanmış bir kitap, LGBTİ bayrakları ile eylemlerde kullanılan çeşitli afiş ve 

pankartlar ele geçirilmiştir” ifadeleri yer aldı. 

Soylu’nun gözaltına alınanlarla ilgili kullandığı “sapkın” ifadesi ve İstanbul Valiliği’nin 

aramalar sırasında LGBTİ bayrağı bulunduğunu duyurması dikkat çekti. 

BİR ZAMANLAR ERDOĞAN:  

EŞCİNSELLERİN DE KENDİ HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ...  

Bu açıklamalar AKP'nin eşcinsellere yaklaşımını ve arşivleri hatırlattı. 2002 seçimleri 

öncesinde Abbas Güçlü ile Genç Bakış Programı'nın konuğu olan Recep Tayyip Erdoğan, Altın 

Işık isimli bir öğrencinin sorduğu "Bildiğimiz gibi Türkiye'de eşcinsel vatandaşlarımız var, 

eşcinsel vatandaşlarımıza Avrupa'da olduğu gibi evlilik hakkı gibi başka haklar tanımayı 

düşünüyor musunuz, kişisel olarak ne düşünüyorsunuz, eşcinsellere haklar tanınmalı mı 

tanınmamalı mı?" sorusuna şu yanıtı vermişti: "Eşcinsellerin de kendi hak ve özgürlükleri 

çerçevesinde yasal güvence altına alınması şart. Zaman zaman bazı televizyon ekranlarında 

onların da muhatap oldukları muameleleri insani bulmuyoruz." 

MADAM MARİKA OY İSTEDİ  

Yerel seçimler döneminde AKP’nin Beyoğlu standı renkliydi. İngilizce öğretmeni iken 

meslekten atılan ve sık sık gündeme gelen Madam Marika, AKP Beyoğlu standındaydı. Eline 

mikrofonu alarak Binali Yıldırım’a ve AKP’ye oy isteyen Madam Marika’ya, eşcinsel bir 

arkadaşı da dans ederek eşlik etmişti. Beyoğlu’nda AKP’ye oy isteyen Madam Marika’ya 

müdahale eden olmazken, kimse de “sapkın” dememişti. 

Madam Marika’nın cinsiyet değiştirmek için gereken ameliyat parasını da AK LGBT’liler 

karşılamıştı. 

"BİR DÖNME OLARAK OYUMU AKP’YE VERDİM" 

Trans Model Çağla Akal’ın da AKP’ye oy çağrısında bulunmuştu. Akalın, Radikal Blog'daki 

yazısında, “Bir dönme olarak oyumu AKP’ye verdim. Pişman değilim. Yine de vereceğim, 

çevremdeki herkese de AKP'ye oy verin diye ikna ediyorum. Hatta AK LGBT oluşumuna 
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da sonuna kadar destek veriyorum. Neden mi Camideki imamla oyum aynı sokaktaki 

simitçiyle, alkol satan tekelci ile de” demişti. 

    
 

 
“AK LGBT’LER” MİTİNGLERDEYDİ 

LGBTİ+ bireyler aynı zamanda AKP içinde de örgütlü. Muhafazakar camiada oldukça 

tartışılan ve kendilerini "AK Parti LGBT Bireyleri" diye tanımlayan AK-LGBTİ yöneticisi 

Emir Egesoy, kurdukları grubun bilinmeyenlerini ve oluşum sürecini anlatmıştı. Emir Egesoy, 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde ilk kez gökkuşağı bayrağı açtıklarında, Erdoğan'ın "Hoş 

gelmişler" dediğini öne sürmüştü. 

  
Egesoy, grubun ortaya çıkışını şöyle anlatmıştı: “İlk İstanbul- Ankara arasındaki hızlı tren 

açılışındaydık. Daha sonra Recep Tayyip Erdoğan'ın Maltepe'deki mitinginde ortaya çıktık. 

Gökkuşağı bayraklarını açtık. Onur yürüyüşü, uyuşturucuya hayır yürüyüşü derken bugünlere 

https://odatv4.com/vid_video.php?id=8G9H2
https://odatv4.com/vid_video.php?id=8G1H6
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geldik. Twitter’dan ilk twitimizi attık "Alışın Her yerdeyiz.!" dedik. İnsanlar şaşırdı. Erdoğan'ın 

önünde ilk kez gökkuşağı bayrağı açtık. ‘Hoş gelmişler.’ Dedi Recep Tayyip Erdoğan. İnsanlar 

bizimle ilk o zaman tanıştı.” 

REFERANDUMDA AKP’Yİ DESTEKLEDİLER:  

DAHA ÖZGÜR OLABİLDİĞİM İÇİN… 

Türkiye başkanlık anayasası olarak nitelendirilen anayasa değişiklik referandumunda AK 

LGBT’liler sandıktan “evet” çıkması için çalışma yapmış, “evet” oyu kullanmışlardı. AK 

LGBT’liler sosyal medyada da kullandıkları oyların fotoğraflarını paylaşmışlardı. Kendilerini 

"AK Parti Muhafazakar LGBTİ Bireyleri" diye tanımlayan vatandaşların oy pusulalarıyla 

yaptıkları paylaşımda "Ülkemiz cinsel kimliğimizden daha önemli", "Daha özgür olabildiğim 

için evet", "İbne olarak doğdum ama ülkeme ibnelik yapmıyorum. Ülkem için evet. Müslüman 

LGBTİ" yazıları dikkat çekmişti. 
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EK:6 

 

İngiltere'de seks işçiliği yapan öğrenciler için eğitim 
fırsatı sunan üniversiteye tepki 

İngiltere'deki Durham Üniversitesi, seks işçisi olarak çalışan öğrencilere eğitim programı 

hazırladı. Üniversitenin bu programı, tepkiye yol açtı. 

Haber Merkezi 14.11.2021  

İngiltere'deki Durham Üniversitesi'ndeki öğrenci birliği, "seks sektöründe bulunan öğrenciler için 

eğitim fırsatı" sunulduğuna dair tüm öğrencilere ve çalışanlara bir e-posta gönderdi.Metinde seks işçiliği 

yapan öğrencilerin "desteğe ulaşmakta hiçbir sorun yaşamaması gerektiği" belirtilirken, eğitimin 

önyargılardan bağımsız şekilde bilgi ve tavsiye sunmayı hedeflediği ifade edildi. E-postada eğitimlerin, 

seks endüstrisinde çalışan kişilere destek sağlayan uzmanlar tarafından verileceği de belirtildi. 

''SEKS İŞÇİLİĞİNİ TEŞVİK ETMEYİ DEĞİL, ÖĞRENCİLERİMİZİ DESTEKLEMEYİ 

AMAÇLIYORUZ'' 

Öğrenci birliğinin metninde, "Seks işçiliğini teşvik etmeyi değil, öğrencilerimizi desteklemeyi 

amaçlıyoruz. Toplumsal yaftalamaların, risk altında olan ve ihtiyaç duyduğu desteğe erişmeye 

çalışan öğrencilerin önünde engel oluşturmamasını sağlamayı hedefliyoruz" dendi. 

''BU EĞİTİM CİNSELLİĞİN SATILMASINI NORMALLEŞTİRİYOR'' 

Öte yandan Birleşik Krallık Yüksek Eğitimden Sorumlu Bakan Yardımcısı Michelle Donelan, 

üniversitenin kararını eleştirerek bunun "kadınları sömüren tehlikeli bir sektörü meşru hale 

getirdiğini" savundu. Donelan, "Böyle bir şey yapan herhangi bir üniversite, öğrencilerini koruma 

görevini yerine getiremiyor demektir. Sömürülen kadınlara destek verilmesi kesinlikle önemli. 

Fakat bu eğitim cinselliğin satılmasını normalleştiriyor. Böyle bir şeyin bizim üniversitelerimizde 

yeri yok"ifadelerini kullandı. Üniversiteden yapılan açıklamadaysa eğitim projesinin öğrencilerin 

güvenliğini sağlamak için yapıldığı, çalışmanın öğrencilerden gelen talepler doğrultusunda ve 

üniversitenin ilgili birimlerine danışılarak hazırlandığı belirtildi. 

 
 

Üniversite harcı için seks işçiliği 
Son güncelleme: 29 KASIM 2012   https://www.bbc.com/turkce/haberler/2012/11/121129_sex_tuition_fee 

İngiltere'deki bazı kadın üniversite öğrencilerinin eğitim harcamalarını karşılamak için bir internet 

sitesi üzerinden zengin iş adamlarıyla birlikte olduğu ortaya çıktı. 

Independent gazetesinde yayınlanan habere göre bu internet sitesinde yaşları 17 ila 24 arasında 

değişen 1400 öğrencinin kaydı bulunuyor. Siteye kaydolan kadın öğrenciler burada buldukları ve eğitim 

harcamalarını karşılayan bir erkekle belli bir dönem boyunca belli sıklıkta birarada olmak zorunda. 

Gazetenin bir kadın muhabiri bu organizasyonun ayrıntılarını ortaya çıkarmak için kendini öğrenci 

olarak tanıtarak internet sitesi sorumlularından biriyle görüşmüş. 

Gizli kameraya çekilen buluşmada yetkili kendisine internet üzerinden bir 'sponsor' bulabilmesi için 

genç kadından buluştukları yerin yakınlarındaki daireye giderek 'pratik değerlendirme' yapmasını 

istediğini yazıyor gazete. Gazete bu kişinin bu teklifinin genç kadınların bu yolla istismar edildiğinin 

kanıtı olabileceğini yazıyor. Gazetede haberle ilgili yayınlanan analizde ise İngiltere'de eğitim 

harcamalarını karşılamak için fuhuşa yönelen öğrencilerin varlığının bir süreden beri bilindiği ancak 

buna karşı hem üniversitelerin hem de sivil toplum örgütlerinin bunu önemsenmediği vurgulanıyor. (…) 
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EK:7A 

 

AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Yalçın, 
Görevinden İstifa Ettiğini Açıkladı. 
https://www.haberler.com/politika/ak-parti-eskisehir-il-kadin-kollari-baskani-yalcin-13721709-haberi/ 

 
Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, genel merkez ile yaptıkları istişareler sonucunda yaklaşık 4 
yıldır sürdürdüğü AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanlığı görevinden istifa ettiğini bildirdi. 
6 Şubat 2017 tarihinde şahsısına verilen başkanlık görevi boyunca desteklerini esirgemeyen 
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam'a teşekkür eden Yalçın, şöyle 
devam etti:  
"Bugüne kadar koordinatörlüğümüzü yapmış başkanlarıma, sayın Nabi Avcı'ya, sayın Harun 
Karacan'a, sayın Emine Nur Günay'a, aktif siyaset yapmamı ve bu davada hizmet etme 
onurunu sağlayan geçmiş dönem il başkanım sayın Dündar Ünlü'ye, daha sonra ki İl 
başkanlarım Murat Özcan, Zihni Çalışkan ve yönetimlerine, il kadın kolları yönetim kurulu 
üyelerime, il gençlik kolları başkanlarıma ve yönetimlerine, ilçe kadın kolları başkanlarıma ve 
yönetimlerine, ilçe ana kademe ve gençlik kolları başkan ve yönetimlerine, belediye 
başkanlarıma, mahalle başkanlarından yönetim kurullarına, komisyonlarına ve sandık başkan 
ve müşahitlerine kadar adlarını sayamadığım tüm dava ve yol arkadaşlarıma, yazılı ve görsel 
basınımıza ve yeteri kadar vakit ayıramadığım tüm aileme çalışmalarımda verdikleri destek için 
il kadın kolları başkanlığımız ve şahsım adına teşekkür ediyorum. 
Bu kutlu bayrağı devralacak arkadaşımıza tüm kalbimle başarılar diliyorum. 7 yıllık aktif teşkilat 
geçmişime bağlı olarak her zaman bilgi, teşkilat hafızası ve tecrübelerimle yanlarında olacağımı 
şimdiden belirtmek isterim. 
Bugünden itibaren her zaman olduğu gibi yine Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Genel Merkezimizin talimatları doğrultusunda inandığım yolda 
durmadan yürümeye devam edeceğim." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

 

https://ms-my.facebook.com/Dpl-Pdg-Samet-Aslan-2400461693567500/posts/?ref=page_internal
safari-reader://www.haberler.com/ak-parti/
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7B 
AKP Kadın Kolları Başkan Vekili istifa etti:  

Teşkilatta kardeşlik hukuku kalmamıştır, bu duruma genel merkezimiz sessiz kalmaktadır 

Beyhan Kayıkçı, Kastamonu İl Başkanı için  
"Güvenim Kalmamıştır" İfadesini Kullandı 

https://t24.com.tr/haber/akp-kadin-kollari-baskan-vekili-istifa-etti-teskilatta-kardeslik-hukuku-kalmamistir-bu-

duruma-genel-merkezimiz-sessiz-kalmaktadir,1055982 

 
30 Ağustos 2022 / T24 

AKP Kastamonu Kadın Kolları Başkan Vekili Beyhan Kayıkçı, parti ve il yönetimine isyan 

ederek görevinden istifa etti. Kayıkçı, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip 

Erdoğan'a çağrıda bulunarak "teşkilata el atmaya" çağırdı. 

AKP Kastamonu Kadın Kolları Başkan Vekili Beyhan Kayıkçı, parti teşkilatına yönelik zehir 

zemberek sözler ettiği bir açıklama yaparak istifasını duyurdu. 

Kayıkçı, Facebook hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, teşkilatta kardeşlik hukukunun 

kalmadığını belirterek "Mevcut İl Başkanımız Sayın Doğan Ünlü ve yönetimiyle bir saat bile 

aynı çatı altında kalmaya tahammül edemiyorum. En hafif tabirle il başkanımız Sayın Doğan 

Ünlü'ye asla güvenim kalmamıştır" dedi.  

Kayıkçı'nın açıklaması şöyle:  

"Aziz Kastamonu'lular ve kıymetli dava arkadaşlarım 3 dönem il yönetim kurulu üyeliği 

olmak üzere uzun yıllar inandığım Ak davaya onurla şerefle hizmet ettim bu can bu 

tende olduğu müddetçe Sayın Cumhurbaşkanımızın yolunda bir an bile tereddüt 

etmeden inançla azimle çalışacağımdan hiç kimsenin şüphesi olmasın yönetimde 

bulunduğum il kadın kolları başkanımız Sayın Neslihan Kaya Tufan hanımefendinin 

istifa etmesinden sonra genel merkezimizin tensipleri ile Kadın Kolları İl Başkanlığına 

asaleten atama yapılıncaya kadar vekalet etmekten onur ve gurur duyuyorum. Ancak şu 

kadarını söyleyeyim ki Sayın Cumhurbaşkanımıza ve AK davamıza zarar gelmesin ve 

Kastamonu'muzdaki on binlerce AK partimize gönül vermiş hemşehrilerimiz üzülmesin 

diye susuyorum. Mevcut İl Başkanımız Sayın Doğan Ünlü ve yönetimiyle bir saat bile 

aynı çatı altında kalmaya tahammül edemiyorum. En hafif tabirle il başkanımız Sayın 

Doğan Ünlü'ye asla güvenim kalmamıştır.  

Ve bu teşkilatta kardeşlik hukuku kalmamıştır. Maalesef bu duruma Sayın vekillerimiz 

ve genel merkezimiz sessiz kalmaktadır. Şayet sesim duyulursa yoluna baş koyduğum 

Sayın Cumhurbaşkanımdan istirhamım bu teşkilata bir an önce el almasıdır. İşte bu 

saydığım daha doğrusu sayamadığım gerekçelerle vekaleten yürütmekte olduğum AK 

Parti Kadın Kolları Başkanlığından istifa ediyorum AK davaya gönül vermiş dava 

kardeşlerime ve aziz Kastamonu kamuoyuna saygılar sunarım." 

 

 

 

https://t24.com.tr/haber/akp-kadin-kollari-baskan-vekili-istifa-etti-teskilatta-kardeslik-hukuku-kalmamistir-bu-duruma-genel-merkezimiz-sessiz-kalmaktadir,1055982
https://t24.com.tr/haber/akp-kadin-kollari-baskan-vekili-istifa-etti-teskilatta-kardeslik-hukuku-kalmamistir-bu-duruma-genel-merkezimiz-sessiz-kalmaktadir,1055982
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DEVLET ADAMI 
Yılmaz Özdil / Sözcü Gazetesi / yozdil@sozcu.com.tr 
3 Eylül 2022          

Sedat Peker tarafından yolsuzlukla suçlanan “saray danışmanı” istifa etti deniyor. ★ Kıllık yapmak 

istemem ama, tam olarak öyle mi? ★ Siyasete Anap'ta başladı. Geleceğin “devlet adamları”nı 

yetiştirecek olan Arı Grubu'ndaydı. Galiba, İstanbul Maltepe gençlik kolları başkanıydı. 

Bilahare, Cem Boyner'in Yeni Demokrasi Hareketi'nde boy gösterdi. Bi baktık, Şişli belediye 

başkanlığı döneminde Mustafa Sarıgül'ün en yakın isimlerinden biri oldu, “kara kutusuyum” diyordu. 

Şak, Chp genel merkezine geçti, Chp genel başkanı Deniz Baykal'ın etrafında pervane olan isimlerden 

biriydi, “prensiyim” diyordu. Sözcü gazetesinde yazar oldu! Aynı zamanda, Hadi Özışık ve Süleyman 

Özışık kardeşlerin internet sitesinde yazar oldu. Fox Tv'de program yapmaya başladı, siyaset, medya ve 

iş dünyasından konuklar ağırlıyordu. Evlendi, Kandilli'de Adile Sultan Sarayı'nda düğün yaptı. 

Kendisine yakın gazetecileri düğününe davet ederken “Mustafa Sarıgül ve Hüsamettin Özkan nikah 

şahitlerim olacak” dedi. Dönemin Ankara büyükşehir belediye başkanı Melih Gökçek'in oğlu Osman 

Gökçek de düğüne gelenler arasındaydı, hatta, sohbet ettiği gazetecilere, “babam da ben de kendisini 

çok severiz, yakın dostumuzdur, çok ısrar etti, nikah şahitlerinden biri olacağım” dedi. 

Ama, büyük bir sürpriz oldu… Mikrofonla anons yapılarak, nikah şahidi olmak üzere sahneye dokuz 

kişi davet edildi. İlk şahit, Deniz Baykal'dı, ikinci şahit, Ankara Ticaret Odası başkanı Sinan Aygün'dü, 

üçüncü şahit, Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. 

Ne Sarıgül vardı, ne Hüsamettin Özkan, ne de Gökçek. Baykal ve Kılıçdaroğlu sahneye çıktılar, bu 

çok kıymetli arkadaşlarının şahiti olarak poz verdiler. Bu şahitliklerle birlikte bu çok kıymetli arkadaşın 

Chp'deki konumu iyice sağlamlaşmıştı, televizyon televizyon dolaşıyor, ekranlara çıkıyor, Chp adına 

konuşuyor, Chp politikalarını anlatıyordu. Kılıçdaroğlu genel başkan olur olmaz, Chp parti meclisine 

girdi, Chp'nin en genç parti meclisi üyesi oldu. 

Chp'de o kadar kıymetliydi ki, Engin Altay'dan, Berhan Şimşek'ten, Oya Araslı'dan, Necla Arat'tan, 

Tekin Bingöl'den, Gökhan Günaydın'dan, Haluk Koç'tan, Umut Oran'dan, Oğuz Oyan'dan, Faik 

Öztrak'tan, Gürsel Tekin'den, Önder Sav'dan bile fazla oy almıştı. Şu anda muhalif medyadaki bazı 

kahraman gazeteci arkadaşlar kendisini hiç tanımıyormuş gibi davranıyor ama, aynı parti 

meclisindeydiler, birlikte seçilmişler, birlikte çalışmışlardı. Şak, Akp'ye geçti. Chp otobüsünden indi, 

asrın liderimizin otobüsüne bindi, asrın liderimizle birlikte rabia işareti yapmaya başladı. 

Saraya danışman oldu. Asrın liderimizin ekonomi politikaları kurulu üyesi oldu. Akp merkez karar 

yürütme kurulu üyesi oldu. Binali Yıldırım, Bekir Bozdağ, Hayati Yazıcı, Numan Kurtulmuş, Ömer 

Çelik'le birlikte, Akp'nin en üst karar organına girdi. Hem Chp'de hem Akp'de partinin en üst karar 

organına giren, bu özelliğe sahip tarihteki ilk ve tek kişi oldu. Yetmedi, Akp yerel yönetimler başkan 

yardımcısı oldu. O kadar kıymetli bir devlet adamıydı ki, 41'inci doğumgünü şerefine, arkadaşları 

dostları, kendisine sürpriz bir kutlama videosu hazırladı. 

Chp'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kktc cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Akp'nin ekonomi 

bakanı Nihat Zeybekçi, İyi Parti grup başkanvekili Lütfü Türkkan, Akp belediye başkanı Tevfik Göksu, 

ballandıra ballandıra doğumgününü kutladılar. 

Kutlama videosu “happy birthday” şarkısıyla başlıyordu. Neredeyse hepsi “sevgili kardeşim” diye 

hitap ediyordu. Ferasetini, kabiliyetini, vizyonunu öve öve bitiremiyorlardı. Akp belediye başkanı “41 

kere maşallah” diyordu. Müteahhit Ali Ağaoğlu mesela, kendisini şahane şekilde tarif ediyordu, “boyu 

küçük, işlevi büyük kardeşim” diyordu. Aynı kutlama videosunda yeralan kişilerden biri, küresel 

karaparacı Sezgin Baran Korkmaz'dı… “Çok kıymetli dostum, abim Korkmaz, iyi ki doğdun, iyi ki seni 

tanıdım kardeşim, bir hemşehri olarak bana gösterdiğin desteği hiç unutmayacağım, Allah sana her daim 

huzurlu günler nasip eylesin” diyordu. Ardahan milletvekili olacaktı. Ama, talihsizlik işte… Sedat Peker 

tarafından yolsuzlukla suçlanınca, istifa etmek zorunda kaldı. 

★ Muhalif medyamızda kısaca “saray danışmanı” denilen bu kıymetli devlet adamımızın, en son 

durağı saraydı, saraya gelene kadar uğramadığı, el üstünde tutulmadığı adres kalmamıştı. ★ (Halk 

arasındaki tabirle etle tırnaktır bu… Al takke ver külahtır, al gülüm ver gülümdür, şıracıyla bozacıdır, 

hacivatla karagözdür, kavukluyla pişekardır, aşukla maşuktur, iktidarmış muhalefetmiş gibidir ama, ruh 

ikizidir, biri olmazsa öbürü olmaz, tencere kapaktır.) ★ (Düzen değişse bile, düzülenin aynı kalmasına 

özen gösteren sistemdir.) 

https://ms-my.facebook.com/Dpl-Pdg-Samet-Aslan-2400461693567500/posts/?ref=page_internal
mailto:yozdil@sozcu.com.tr
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ÖZÜR DİLEYEREK 

Müştekiler benim yakamı bıraksınlar ve kendilerine pozitif ayırımcılık verilen, fotoğraftaki 

kişilerin yakasına yapışsınlar. 

 

PEKİ  BUNLARI KİM YETİŞTİRDİ, NEREDEN TÜREDİ BUNLAR?  
ÇAĞDAŞLIK, İLERİCİLİK, ADINA KADINLARI, GENÇLERİ BATAĞA İTTİLER  

NİKAHSIZ BİRLİKTELİK YAŞAYANLARA, ZİNA YAPANLARA,   
LGBT’LİLERE “POZİTİF AYIRIMCILARIK” YAPILDI.  

DİN AHLAK VE GELENEKTEN BAĞIMSIZ BİR GENÇLİK OLUŞTURULDU 
HATTA “BİYOLOJİK CİNSİYET”İN YERİNE “TOPLUMSAL CİNSİYET” GETİRİLDİ 

KİMLİĞİMİZDE ARTIK “GENDER” YAZIYOR. 
LANZAROTTE’YE GÖRE, 14 YAŞINDAKİ ÇOCUKLAR CİNSEL YÖNELİM, DENEYİM 

VE TERCİHLERİNE GÖRE KENDİ CİNSİYETİNİ BELİRLEMEKTEN SÖZ EDİYOR. 
VE SONUÇ AŞAĞIDA 

 
SAĞ ALT KÖŞEDEKİ AFİŞTE RESİM YOK. ELİNDE ÇERÇEVE 

TAŞIYAN BİREY,  

“8 MART FEMİNİST GÜNÜ YÜRÜYÜŞÜ”NDE  “YILIN EN SÜRTÜĞÜ” 

AFİŞİ İLE  

KENDİNİ VE ORADAKİ HERKESİ ETİKETLEMİŞ OLUYOR! 

https://ms-my.facebook.com/Dpl-Pdg-Samet-Aslan-2400461693567500/posts/?ref=page_internal
https://twitter.com/reiscisezo/status/1481548909604487168/photo/1
https://twitter.com/reiscisezo/status/1481548909604487168/photo/1
https://twitter.com/reiscisezo/status/1481548909604487168/photo/1
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Eski kadın kolları başkanı 

AK Parti-Dilipak Davasından Çekildi 
12.09.2022 

 
Haziran ayında AK Parti Düzce İl Kadın Kolları Başkanlığı görevinden ayrılan Gönül 

Asuk, Abdurrahman Dilipak aleyhine 81 ilde açılan davadan çekildi. 

Haziran ayında AK Parti Düzce İl Kadın Kolları Başkanlığı görevinden ayrılan Gönül Asuk, 

görevden ayrılmasının ardından Abdurrahman Dilipak aleyhine açılan davadan çekildiğini 

duyurdu. 81 il ile birlikte yapılan suç duyurusunda Asuk'un da adı geçiyordu.  

DURUŞMAYA KATILAN TEK İL KADIN KOLLARININ BAŞKANIYDI 

Son duruşmada müşteki 81 il, AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanlığı ve AK Parti Genel 

Merkezi'nden hiç kimse duruşmaya katılmamışken, Düzce İl Kadın Kolları adına bir avukat 

duruşmaya katılmıştı. 

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNAN KADIN KOLLARI BAŞKANLARININ 3'TE 1'İ  

ŞU AN GÖREVDE DEĞİL 

Bilindiği gibi suç duyuruları o günkü kadın kolları il başkanları tarafından, partide, diğer 

yönetim kurulu üyeleri ile birlikte açıklama yapılarak yapılmasına rağmen kadın kolları il 

başkanları kişisel olarak şikayetçi olmuşlardı. Müşteki 81 il kadın kolları başkanının yaklaşık 

üçte biri; ölüm, istifa, görevden alma ve kongre ile bugün o görevde bulunmuyor. Ayrılan il 

başkanlarının şikayetlerini sürdürüp sürdürmedikleri, yeni göreve gelenlerin şikayetçi olup 

olmadıkları, bu konuda parti il başkanlıkları ve genel merkez teşkilatlarının hiyerarşi içinde bir 

kararları olup olmadığı bilinmiyor. 

BU OLAYDAN SONRA KADIN KOLLARINDA VE BAKANLIKTA 

DEĞİŞİKLİKLER OLDU 

Bilindiği gibi bu süreçte, bu süreci yöneten kadın kolları genel başkanı ve aile bakanlıklarında 

da değişiklikler olmuştu. Aynı şekilde, dava konusu yazıda şikayet konusu edilen İstanbul 

Sözleşmesi'nden de cumhurbaşkanı geri çekilme kararı almıştı. 

SADECE BİR KADIN KOLLARI BAŞKANI AVUKAT GÖNDERİYOR 

Son olarak AK Parti Giresun İl Kadın Kolları Başkanı Berrin Aydın adına bir avukat, 

mahkemeye vekaletname gönderdi. 

14 EYLÜL'DE DURUŞMA DEVAM EDECEK 

Dilipak'ın davası, 14 Eylül’de bu Çarşamba günü, Küçükçekmece 2. Asliye Ceza 

Mahkemesinde saat 10.00 da kaldığı yerden devam edecek. 

 

https://www.habervakti.com/haberleri/ak-parti
https://www.habervakti.com/haberleri/duzce
https://www.habervakti.com/haberleri/gonul-asuk
https://www.habervakti.com/haberleri/abdurrahman-dilipak
https://habervakticom.teimg.com/crop/1280x720/habervakti-com/uploads/2022/09/gonul-asuk.jpg
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GÖNÜL ASUK’UN ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇME DİLEKÇESİ 
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AYASOFYA’YI AÇTIK DA!  

A.Dilipak 26.temmuz 2020 / Yeni Akit 

Evet Ayasofya’yı açtık. Hayırlı olsun.  

Ayasofya ve İstanbul sözleşmesi, bizim için birturnosol kağıdı görevi yapıyor. Bu vesile ile 

kim kimdir onu görüyor ve not ediyoruz. Hangi partiler, hangi siyasiler, media, STK nerede 

duruyor bunlar bu dünya için de ahiret için de önemli. Kim kimle haşrolacak onu da görüyoruz 

bu vesile ile. 

Şimdi, hem bu Ayasofya konusunda atmamız gereken daha bir çok adım var ve hem de 

bundan önce varolan sorunlar var, şimdi buna eklenecek yeni sorunlar var. Mesela bunlardan 

biri şu İstanbul sözleşmesi. Bu sözleşmeyi tek başına ele almalıyız. Bunun ilk adımını CEDAW 

ile 12 Eylül darbecileri (LA)  attı. CEDAW lobisi 2. Adımını İstanbul Sözleşmesi ile attı. Bu 

Şeytan Üçgeni’nin 3. Ayağı TBMM’de onay bekleyen Lazaranta sözleşmesi ile atılacaktı ki, 

olay patladı. 

Birlerine göre İstanbul sözleşmesi geri çekilirse AK Parti bu işten siyasi olarak zarar görür. 

Bu görüşte olan parti üst yönetiminde de isimler var, teşkilatlarlarda da. Özellikle KADEM 

çevresindeki, Aile Bakanlığı çevresindeki bazı isimler, bazı milletvekilleri de bu görüşe destek 

veriyor. Bu kesimlerin referansları yine kendileri. Kendileri söylüyorlar, kendi sözlerini 

tekrarlayan arkadaşlarını şahid tutuyorlar iddialarının isbatına. Önce Erdoğan’ın ailesinden 

birilerini yanlarına alınca ayakları yerden kesildi, başta Aile Bakanlığı da onların paraleline 

girince, Yasama, yürütme, yargı da hiçbir engelle karşılaşmadan herşey tereyağdan kıl çeker 

gibi hallolunca bunlar bir güç zehirlenmesine kapıldılar. TBMM’deki bir komisyon 

toplantısındaki konuşmaları eleştirince buyurgan bir şekilde aba altından sopa göstermeye 

kalkmışlardı.   

Bu çevrelerin iddiaları şu: sekülerleşme artıyor Bu durum AK Parti tabanındaki gençleri de 

etkiliyor. 2023’de 5 milyon yeni seçmen oy kullanacağı unutulmamalıdır.  AK Parti bu 

kesimden oy almak istiyorsa, İstanbul sözleşmesine karşı çıkmamalı.  

Bu çevreler sözleşmelerin muhtevası konusunda genel olarak birkaç maddede yaşanan 

sıkıntıların giderilmesi halinde “Yola devam” anlayışındalar. Bu sözleşme değişince yasa, 

yönetmelik, genelgelerin değiştirilmesi gerekecek. Bu durum da onlar açısından kazanımların 

kaybedilmesi anlamına geliyor. Tabi bir de suçluluk psikolojisi ile kendilerinden hesap 

sorulmasından korkuyorlar. Çünkü bu konuda daha önce laf dinlemediler, hatta karşı çıkanları 

susturmak için kaba davranışlarda bulundular. Ayakları yere basmıyordu. Uçuyorlardı. Seküler 

kesimlerin desteği, batıdan gelen destek başlarını döndürmüştü. Bu kesim, Sözleşmeden geri 

adım atılırsa, bunun arkası gelir. Bu da partide hem bölünmeye yol açar, hem kazanımlar elden 

gider, bu işin sonunda AK Parti’nin sonu hazırlanır. 

Mesela bu çevrelere göre ekonomi ve işsizlik İstanbul sözleşmesinden önce gelir. AK Partiyi 

Ayasofya üzerinden eleştiren bir video var. Aynı mantıkla hazırlanmış bir video. Bunlara 

göre  Gençlerin tek derdi şuan iş ve kariyer. Söyleyeyim, yolsuzluk, rüşvet, torpil de 

konuşuluyor da, ailelerine ateş düşenlerin derdi sandıkları gibi para değil, aileleri.. Kadını, 

erkeği, çocukları ile dünyalarını karartmakla kalmayıp, ahiretlerini de mahveden bir sürece 

girmeleri. Fuhuş, uyuşturucu, Lezbiyenlik, Homoseksüellik.. 

Bu arkadaşların kafası böyle çalışıyor. Bu kafa ile Erdoğan’ın kararını engellemeye 

çalışıyorlar. 

Bu işleri nereden ne kadar oy gelir ya da oy kaybederiz diye düşünmeden önce, yaptığımız 

için Allah’ın rızasına uygun olmadığı açısından sorgulamak gerek. 

İşi öyle bir noktaya getirdiler ki, bir grub arkadaş, namaz platformu, cami platformu, TDP, 

MÜSİAD/IBF’den arkadaşlar Diyanet İşleri Başkanını ziyarete gitmişiz, bir çok sorun var 

konuşulan, Diyanetin yeniden yapılandırılması, İş Bankası, Cami dernekleri, İş Bankası, Hatta 

Kenevir konusu, Bitcoin, aramızda bir kadın yokmuş, biri bizim Diyanet İşleri başkanı ile 

fotoğrafımızın  fotoğrafımız altına “İstanbul sözleşmesini kaldırılmasını isteyen heyet . 
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Sembolik olarak bile bir kadın aralarına almayacak kadar pervasızlar, niyetleri açık. Bu kadın 

düşmanı görüntüyü de alın hafızaya. İleride bugünleri anlatan sembolik görüntülerden biri 

olacak” diye yazmış Twit hesabından. İleride, bugünleri anlatan sembolik Twitlerden biri 

olacak bu, “özel bir ziyarette, kandın yok diye” heyeti “Pervasızlık”la ve “kadın düşmanlığı” 

ile suçlayan başörtülü kadının edep seviyesi örnekte görüldüğü gibi.! Biz de bunu not ettik. 

Bunları yetiştiren çevrelerin şerrinden Allah insanları korusun. İşte bunun için bu sözleşmenin 

derhal ortadan kaldırılması gerek. 

Madem birileri bu konuyu, AK Parti’nin kazanımı ya da kaybı açısından sorguluyor. O zaman 

söylüyorum, Halep oradaysa arşın burada. Yanlış hesap sandıktan döner. İşte o zaman 

görürüsünüz gününüzü. Gelenler önce sizleri, bugün FETÖ’cülerin düştüğü durumdan daha 

beter ederler. Ne KADEM kalır, ne TUGVA, ne ENSAR, TÜRGEV! Ne de bunlara destek 

veren Holdingler. 

Milletin sinir uçlarında trampet çalmaktan vazgeçin. Bu rezalette, imzası, sorumluluğu olan 

herkesi, TBMM komisyonlarında yapılan konuşmalar elimizde, Genel kurul zabıtları da. 

Komisyon üyeleri, Aile Bakanlığı yetkilileri, STK’lardan bunlara arka çıkanları, KADEM’i bu 

konuyu, yeniden bir kere daha düşünmeye, bu konuda açıklama yapmaya davet ediyoruz. Biz 

kim kimdir biliyoruz. Susarsanız, bunu ikrar sayarız. Seçime giderken sizi teşhir ederiz. Kul 

hakkına girersiniz, siz hakkımızı helal etmeyiz. Tevbe edin. “Islah edici” gibi gelerek ailenin 

ifsadına sebeb olan bir işi başlatanlardan olduğunuz ve bozgunculuk yaptığınız, girdiğiniz kul 

hakkının sorumluluğundan kurtulmak için, daha fazla bu insanların üzerine gelmeyin, 

oyalamayın bu insanların sabrını test etmeyin derim. Sonra üzülürsünüz.  Son bir not: Onlar 

şerlerinden emin oldukları için dostlarını uzak tuttular. Kendilerine bağlamak için düşmanlarını 

yakınlaştırdılar. Yakın tutulan düşman dost olmadı. Ama uzak tutulan dostları düşman oldu. 

Herkes düşman safında birleşince yıkılmaları mukadder oldu. Selam ve dua ile. 
 


