Received by NSD/FARA Registration Unit

07/06/2020 9:09:24 AM

View this email in vour browser

CHP
TURKiYl'NiN BiRLESTlRiCi GOcQ

oo
Turkey’s opposition leaders have responded to President Erdogan’s threat to
shut down “YouTube, Twitter and Netflix” with humorous posts. “I would be
really hurt if you would shut down Netflix without me watching the last
season of Dark, Mr. Erdogan,” iYi Party chair Ak§ener wrote on Twitter, while
HDP co-chair Buldan said: “We were waiting for the last season of La Casa
De Papel.”
Turkey’s opposition leaders have criticized President Recep Tayyip Erdogan with
humorous posts on Twitter after the latter vowed to tighten government control
over social media following insults directed at his daughter and son-in-law.
“I would be really hurt if you would shut down Netflix without me watching the last
season of Dark, Mr. Erdogan,” iYi (Good) Party chairwoman Meral Akgener wrote
on Twitter, referring to the German science fiction drama series aired on Netflix.
Akgener also shared the hashtag “SosyalMedyamaDokunma” in her post, which
translates as “Don’t touch my social media,” which became trending on Twitter,
soon after Erdogan’s remarks.
In a separate Tweet, Akgener also wrote, “Here is the vision, the intelligence and
strategy. We will then have to watch A Haber.” According to a recent survey, the
pro-government TV channel of A Haber was found to be the least trusted news
source in Turkey.
In response to Akgener’s Tweet, main opposition Republican People’s Party (CHP)
leader Kemal Kiligdaroglu similarly voiced a humorous criticism of Erdogan’s
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remarks, writing: “Oh dear Ms. Meral, he [Erdogan] would now give away spoiler
out of his anger:)”
The Peoples’ Democratic Party (HDP) co-chair Pervin Buldan also joined the
discussion, responding to Kiligdaroglu’s Tweet with the following message: “We
were waiting for the last season of La Casa De Papel:(“
Opposition leaders’ remarks came shortly after Erdogan said on July 1 that the
reason behind insults targeting his family is social media usage, adding that “rapid
steps will be taken for their complete removal.”
“We experienced similar attacks in the past. The fact that these social media
platforms are uncontrolled have a role in the increase in these immoralities. Do you
understand why we’re against social media platforms such as YouTube, Twitter
and Netflix? To get rid of these immoralities. They are immoral,” he said.
Erdogan’s plan to introduce legislation to bring social media under the
government’s control was widely criticized among Turkish Twitter users, who
responded to the president’s threat with humor and satire.
“It seems the chief [referring Erdogan] did not like Dark’s third season, as he in
between also shut down Netflix,” said one Twitter user, whereas another said:
“Netflix’s management has just found out that Netflix is social media.”
Another wrote, “Twitter users are experienced about being shut down, no need for
panic, but YouTubers are thinking about how this shutting down will happen. And
Netflix is still trying to figure out what it has to do with the issue.”
The ruling Justice and Development Party (AKP) government previously blocked
Twitter and YouTube in 2014 after audio recordings were posted implicating
Erdogan and his family in an alleged corruption scandal.
https://www.duvarenalish.com/politics/2020/07/01/opposition-leaders-respond-toerdoaans-threat-to-block-netflix-with-humorous-posts-let-me-at-least-watch-darkslast-season/
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ANKARA — CHP Genel Bagkam Kemal Kiligdaroglu, Cumhurbagkam ve AKP
Genel Bagkam Recep Tayyip Erdogan’dan gundemdeki tartigmali yasal
duzenlemelerden vazgegmesi konusunda gorugme talep etmeyi anlamli
bulmadigim agikladi. Kiligdaroglu, “Erdogan'in Turkiye’nin demokratik
standartlarimn guglendirilmesi agisindan bir adim atacagina asla inanmiyorum.
Tam tersine bugun var olan baskilari sureg iginde buyuterek yoluna devam etmek
istiyor. Zaten Bahgeli de boyle bir tablodan yana” dedi. Kiligdaroglu, en son rejim
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degigikligine yol agan anayasa degigikligine kargi 18 Ocak 2017’de gbrugtugu MHP
Genel Bagkam Devlet Bahgeli’yle gorugse de ornegin sosyal medya gibi
meselelerde uzlagma olabilecegini dugunmedigini vurguladi.
Turkiye’nin ana muhalefet partisi lideri Kiligdaroglu, VOA Turkge’nin, mevcut ve
rattan indirilecek yasal degigikliklerin nereye ilerledigi, olasi bir erken segim, nasil
bir Cumhurbagkanligi adayi gikarmak istedikleri, Bahgeli’ye iligkin gorugu, CHP’nin
parti igi geligmeleri, genel bagkanligi birakip birakmayacagi gibi pek gok konudaki
sorularim yamtladi.
Kiligdaroglu, Turkiye’de ornegin barolarca oturma eylemi yapilmasina yol agan
yasal degigiklikler gibi konularda “Cumhur ittifaki”nin baskiyi arttirma ve “dikta
ozlemi” yaklagimi sergiledigini soyledi. Erdogan veya Bahgeli ile gorugmesi igin
"olaganustuluk" olmasi gerektigini ancak Turkiye’de her gun olaganustu geligmeler
yagandigim kaydeden Kiligdaroglu, yanlig yapildigmi kamuoyu onunde
agiklamalarina ragmen iktidar cephesince bunlara kulak verilmedigini soyledi.
CHP’nin Cumhurbagkam adayi olarak Erdogan ismi kargisina kimi gikaracagi
konusunda, aday profilini anlatan Kiligdaroglu, adayin bir siyasi parti genel bagkam
olmamasi gerektigini ifade etti. Kiligdaroglu, bu durumda kendisinin aday olmasi
halinde CHP Genel Bagkanligi’ndan istifa edip etmeyecegi sorusuna cevaben, “O
donem degerlendirilir” demekle yetindi.
Kiligdaroglu, son donemde Bahgeli’nin sikga soyledigi yasal degigikliklerle
“Cumhurbagkanligi Hukumet Sistemi’nin kaliciligi, devami saglanmali” yonundeki
gorugu iginse “Buyuk bir sagmalik, asla dogru degil” tepkisini gosterdi.
Kiligdaroglu, “Kasit Erdogan'in omur boyu orada kalmasi anlamina mi geliyor? Ne
demek kalici hale gelmesi? Kalici hale gelmesi gu: Bir kigi zaten segildi. Hatta yeri
geldiginde parlamento zaten vesayet altinda, parlamentoya da gerek yok. Medya
ozgurlugu diye bir gey olmamasi lazim. Sosyal medyayi da tumuyle kapatmamiz
lazim. Ne demek yargi bagimsizligi yani yargici eger bir partinin genel bagkam
atiyorsa yargi bagimsizligi mi olur? O yargi bagimsizligindaki var olan kirintilari da
tamamen yok edelim. Segim sistemini de tamamen degigtirelim, yeni arayiglara
girelim. Erdogan yuzde 10 da oy alsa, yuzde 80 de oy alsa Erdogan
Cumhurbagkam olsun. Bunun hukuki altyapisim olugturalim. Ben boyle anliyorum.
Buyuk bir sagmalik. Asia dogru degil” diye konugtu.
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Turkiye’nin mevcut gidigatinda turn yagananlarla ilgili “Dolayisiyla butun
olumsuzluklara AK Parti ile beraber MHP’nin de ortak oldugunu ifade etmek
isterim” diyen Kiligdaroglu, parlamentoda muhalefetge yapilan itirazlar dikkate
alinmaksizin iktidar cephesinin milletvekili gogunluguyla yasalari hayata gegirmesi
sureci bakimindan ise “O gogunluk iginde ben gunu da gayet iyi biliyorum: gerek
MHP'nin iginde gerekse AK Parti'nin iginde Turkiye'nin bu gidiginden rahatsiz olan
gok sayida degerli milletvekili de var” ifadesini kullandi.
CHP Lideri Kiligdaroglu, partisinde yeniden genel bagkanlik yarigina da sahne
olacak 25-26 Temmuz’daki kurultay oncesinde Turkiye’nin siyaseti, gelecegi ve
CHP’yle ilgili VOA Turkge’nin sorularim goyle yamtladi:
Kiligdaroglu iktidari ittifak ile mi kazanmayi ongdruyor?
VOA: CHP olarak ay sonunda “iktidar kurultayi” gergeklegtireceginizi agikladimz.
Mevcut sistemde iktidar olunmasi igin Cumhurbagkam koltuguna sahip gikilmasi,
segilmesi gerekiyor. Erdogan ismi arkasinda AKP-MHP geklinde yiizde 51'lik bir
blok var. Mevcut durumda nasil iktidar olacaksmiz?
Kiligdaroglu: Qaligarak olacagiz. Malum “Cumhur ittifaki” ve "Millet ittifaki” diye iki
ittifak var. Cumhur ittifaki gu anda iktidar. Bir koalisyon var aslinda. MHP,
dogrudan bakan vermemekle beraber bir koalisyon var. Bu koalisyon hem
uygulamalarda goriiluyor hem de Turkiye Buyiik Millet Meclisi’nde yapilan
galigmalarda AK Parti ile MHP igbirligini goruyoruz. Dolayisiyla butun
olumsuzluklara AK Parti ile beraber MHP’nin de ortak oldugunu ifade etmek
isterim. Millet ittifaki da aslinda guglu bir ittifak. Bu gergevede -buyuk olasiliklayeniden segimlere gidilecek. Arti yeni siyasi partiler de kuruluyor. O da bir bagka
gergegimiz, Gelecek Parti'nin, DEVA Partisi’nin kurulmasi. Onumuzdeki sureg
iginde nasil bir tablo gikar dogrusunu isterseniz hep beraber gorecegiz. Ama
yagadigimiz bir gergek var: Bu sistemin Turkiye’nin iyi yonetilmesi agisindan
yetersiz oldugunu ve butun karar mekanizmalarimn bir kigiye baglanmasimn
Turkiye agisindan gok olumsuz sonuglar dogurdugunu hepimiz gorduk ve tamgiyiz.
Bu tablonun degigmesi lazim. Biz de zaten bunu degigtirmeye kararliyiz.
“Tek Adam Parti Devleti’nde erken segime Erdogan karar verecektir, biz
erkene de haziriz”
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VOA: Sizce segim planlanan 2023 yilinda mi olacak yoksa bir erken segim
ongoruyor musunuz? CHP, bu erken segime hazir mi?
Kiligdaroglu: §u andan itibaren daha dogrusu yerel segimlerden sonra biz genel
segimler igin butun hazirliklarimizi yapmig durumdayiz. Her geyimiz hazir. Belki bir
segim bildirgesi hazirlanacak ama onun da butun alt parametreleri hazirlanmig
vaziyette. Biz olasi bir baskin segime de zamanmda yapilacak bir segime de hazir
olan bir partiyiz. Bunun altini ozellikle gizmek isterim. Erken segim olur mu? “Tek
Adam Parti DevletF’nin oldugu bir rejimde dogal olarak segime bir kigi karar verir. O
kigi de malum Erdogan... Erdogan “Erken segime gidiyoruz” dedikten sonra
parlamentodaki AK Parti ve MHP “evet” diyecektir ve dolayisiyla erken segim
karari alinacaktir. Erken segim kararmi yasal olarak parlamento yani TBMM’nin
almasi gerekiyorsa da vesayet altinda olmasi, Erdogan'in vesayeti altinda olmasi
nedeniyle karari Erdogan verecektir.
“MHP olumsuz tabloya ortak olmazsa erken segime gidebilir, Bahgeli daha
once bunu yapti”
Burada bir bagka tablo ortaya gikabilir. Geligen butun olumsuz tabloya MHP ortak
olmak istemeyebilir. O nedenle “Ben (Bahgeli/MHP) artik destek vermiyorum
parlamentoda” diyebilir. O zaman Erdogan zorunlu olarak erken segime gitmek
durumunda kalabilir.
VOA: Bahgeli sizce boyle bir hamle yapar mi?
Kiligdaroglu: Bahgeli her zaman yapabilir. Bahgeli daha once de bazi hamleler
yapti. Ornegin (7 Haziran 2015) segimlerden sonra hemen agiklama yapmigti:
“Derhal bir erken segime gitmeliyiz” diye. Sonra Turkiye'de bir dizi teror saldirisi
oldu ve AK Parti yuzde 49 oy aldi Sayin Davutoglu o donemde. Ecevit Hukumeti
doneminde de butun onemli kararlar ekonomik agidan alinmigti. Tam o kararlarin
olumlu sonuglari alinacakken yine Bahgeli bir erken segim karari aldi ve erken
segime gidildi. Dolayisiyla Bahgeli bu suregte boyle bir karari alabilir. Kugkusuz bu
tamamen bizim digimizda. Sayin Bahgeli'nin alacagi karar demokratik olarak ya
erken segime gidilmesi kapisim agabilir ya da tarn tersine Erdogan'in tercihine
uygun olarak Erdogan’in uygun gorecegi bir zaman dilimi iginde bir segim
gergeklegebilir.
Cumhurbaskanligi'na Kilicdaroglu'nun kendisi aday olacak mi?
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VOA: Mevcut sistemde iktidarin kilidi Cumhurbagkanligi koltugu gorunuyor. Erken
segime de haziriz dediniz. Cumhurbagkanligi segiminde bu kez siz aday misiniz?
Eger kendiniz aday olmayacaksamz bu hazirliklarimz kapsaminda nasil bir aday
profiliniz var?
Kilicdaroglu: §imdi bir ittifak yaprmgsamz, ittifaktaki aktorlerinden goruglerini
almadan, onlarin Cumhurbagkanligi dolayisiyla beklentilerini dikkate almadan bir
karar vermeniz etik agidan dogru degil. Eger bir segim olacaksa bu segim
surecinde biz Sayin Meral Akgener ile, Sayin Temel Karamollaoglu ile de,
Demokrat Parti'nin Sayin Genel Bagkam (Gultekin Uysal) ile de elbette oturup
konugacagiz. Her parti bagimsiz cumhurbagkam adayi gikarabilir. Veya “Hayir,
ittifaki gergeklegtirelim ve bir tek cumhurbagkam adayi olsun o gergevede segime
gidelim” denilebilir. Bugunden buna karar vermek gok zor. Ama ben gunu ifade
edeyim: Cumhurbagkam olacak kiginin aym zamanda bir partinin genel bagkam
olmamasi lazim. Qiinku Cumhurbagkam olacak kigi parlamentoda yemin ettigi
zaman, Anayasa’nm geregi olarak tarafsiz olacagina dair namusu ve gerefi uzerine
and igiyor. Eger siz namusunuzu ya da gerefinizi korumak isterseniz, namus ve
geref kavrami bizim igin gok degerlidir derseniz, bir siyasi partinin genel bagkanimn
Cumhurbagkam olmamasi lazim.
“Cumhurbagkam adayi siyasi parti genel bagkam olmamali”
VOA: Bu sozleriniz sizin adayligimz agisindan kapiyi kapatir mi yoksa bir istifa
durumu mu olur genel bagkanliktan?
Kilicdaroglu: Yani dedigim gibi o, o donem degerlendirilir. Ama benim gorugum
bugun de yarin da bir bagka gun de 10 yil sonra daha da 30 yil sonra da eger
Cumhurbagkam dedigimiz bir kigi, 83 milyonu temsil edecekse, bu aym zamanda
bir partinin genel bagkam olmamalidir. Cumhurbagkanmin tarafsizhgi ve
bagimsizligi gok onemlidir. Qunku o yargig atayacaktir. Bir partinin genel bagkam,
bir yargig atarsa yargiya olan guven temelinden sarsilacaktir. Bizim gorugumuz
dun de boyleydi, bugun de boyle, gelecekte de boyle olacak.
“Erdogan dmiir boyu orada mi kalacak, sistem nasil kalici olacak, biiyuk bir
sagmalik”
VOA: MHP Lideri Devlet Bahgeli son donemde sikga “Cumhurbagkanligi Hukiimet
Sistemi devam etmeli kalici olmali” yonunde mesajlar veriyor ve bu konuda diyor ki
“yasal degigiklikler yapilmali”. Sizce bu sistemi kalici hale getirmek igin ne
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yapabilirler? Ornegin 7 Haziran 2015 dugunuldugunde bu iktidar sizce segimde
degigecek mi yoksa degigmemesi yonunde ne hamleler bekliyorsunuz?
Kilicdaroglu: Kalici... Biraz espri yapayim kalici yani gelmesinden kasit
Erdogan'in omur boyu orada kalmasi anlamina mi geliyor? Ne demek kalici hale
gelmesi? Bu sistemin Turkiye'ye verdigi zarari hepimiz bilmiyor muyuz? Bir siyasi
partinin genel bagkam (Bahgeli), Erdogan'in surekli cumhurbagkanligini savunur
konuma gelmesi gergekten de bizim demokrasimiz agisindan acikli bir tablo degil
midir? Ne demek kalici hale gelmesi? Kalici hale gelmesi gu: Bir kigi zaten segildi.
Hatta yeri geldiginde parlamento zaten vesayet altinda, parlamentoya da gerek
yok. Medya dzgurlugu diye bir gey olmamasi lazim. Sosyal medyayi da tumuyle
kapatmamiz lazim. Ne demek yargi bagimsizligi yani yargici eger bir partinin genel
bagkam atiyorsa yargi bagimsizligi mi olur? O yargi bagimsizhgindaki var olan
kirintilari da tamamen yok edelim. Segim sistemini de tamamen degigtirelim, yeni
arayiglara girelim. Erdogan yuzde 10 da oy alsa, yuzde 80 de oy alsa Erdogan
Cumhurbagkam olsun. Bunun hukuki altyapisim olugturalim. Ben boyle anhyorum.
Buyuk bir sagmalik. Asia dogru degil.
VOA: Bu (segim sistemi) yasa degigikligi olarak gelirse?
Kilicdaroglu: Gelmedi, gelmeden bugunden gorug beyan etmek dogru degil. Ama
boyle bir gey geldigi takdirde... Bununla ilgili bir galigmamn yapildigim biliyoruz.
Nasil bir duzenleme gelecek? Biz de bilmiyoruz ama geldigi zaman
duguncelerimizi kamuoyuyla paylagiriz.
Bahgeli ile en son 18 Ocak 2017’de konugtu
VOA: Bahgeli ile en son ne zaman gorugmugtunuz, yani siyaset konugtugunuz
anlamda? Sizce Bahgeli ne zaman muhalefette olmaktan vazgegti?
Kilicdaroglu: Dogrusunu isterseniz ben ozel olarak bir Bahgeli tartigmasi
yapilmasindan yana degilim. En son anayasa degigiklikleri parlamentoda
gbrugulurken, Bahgeli ile bag baga bir gorugmemiz olmugtu (18 Ocak 2017’deki
TBMM’de yapilan 45 dakikalik gorugmeyi kast ediyor. Gorugmeyi CHP tarafi talep
etmigti). O anayasa degigikliklerinin (Cumhurbagkanligi Hukumet Sistemi’ne gegig)
Turkiye gelecegi agisindan ciddi sorunlar doguracagim ifade etmigtim. Onun
diginda Sayin Bahgeli ile oturup, herhangi bir gorugmemiz olmadi.
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VOA: Sizce Bahgeli 7 Haziran 2015 gecesi “koalisyona asla katilmayacagim”
soyledigi beyamyla mi muhalefette durmaktan vazgegti?
Kilicdaroglu: Bilmiyorum, dogrusunu isterseniz. Belki bunu Bahgeli’ye sormak
lazim.
“Erdogan veya Bahgeli’yle goriigmeyi talep etmem, adimlarindan
vazgegeceklerini zannetmiyorum”
VOA: Gundemdeki tartigmalara baktigimzda, Meclis’te de aritmetik olarak AKPMHP ittifaki sayisal gogunlugu var ve dolayisiyla yasal mekanizmayi o gekilde
igletiyorlar ve pek gok tartigmali duzenlemeyi yasallagtiriyorlar. Bir noktada
Cumhurbagkam Erdogan ile ya da Bahgeli ile gorugmeyi dugunur musunuz?
Muhalefet olarak uzlagma arayigi agisindan talep eder misiniz?
Kiligdaroglu: Hangi agidan? Benim Sayin Bahgeli ile ya da Sayin Erdogan ile
gorugmem igin gok olaganustu bir gey olmasi lazim. Zaten Turkiye, her gun
olaganustu olaylar yagiyor. Benim yaptigim, yapacagimi dugundugum ya da
yapacagim gorugmelerin Erdogan'i ya da Bahgeli'ye vazgegirecegini sanmiyorum.
Yani bir kigi kafasina, “Turkiye'de ben medya ozgurlugunu bitirecegim” diye
koymug ve bu konuda adimlar atmigsa, siz bunu zaten kamuoyu onunde deklare
ediyorsunuz, “Bu da dogru degil, yanligtir”. Sadece ben degil sivil toplum orgutleri
de bunu soyluyorlar. Erdogan, “Hayir, inatla ben bunu degigtirecegim” diyor.
Dolayisiyla Erdogan'la yapilacak bir gorugmenin Erdogan'in Turkiye’nin demokratik
standartlarimn guglendirilmesi agisindan bir adim atacagina asla inanmiyorum.
Tam tersine bugun var olan baskilari sureg iginde buyuterek yoluna devam etmek
istiyor. Zaten Bahgeli de boyle bir tablodan yana. Dolayisiyla da ikisinin
parlamentoda gogunlugu var. O gogunluk iginde ben gunu da gayet iyi biliyorum:
gerek MHP'nin iginde gerekse AK Parti'nin iginde Turkiye'nin bu gidiginden rahatsiz
olan gok sayida degerli milletvekili de var.
“iktidar giig kaybediyor, 2023’te Cumhuriyet demokrasiyle taglanacak”
VOA: CHP, bir suru tammlama yapiyor, "diktatorluk" de bunlardan birisi. Turkiye,
bu igaret ettiginiz "sosyal medyayi kapatan, barolari goklu baro sistemine
donugturen ve benzer pek gok duzenlemeyi de rattan indirmeye hazirlanan" bir
iktidarla nereye gidiyor?

Received by NSD/FARA Registration Unit

07/06/2020 9:09:22 AM

Received by NSD/FARA Registration Unit

07/06/2020 9:09:22 AM

Kiligdaroglu: Dikta yonetimi giderek baskisim arttiriyor. Ama goyle; toplumun
onemli gogunlugu, yuzde 50’sinden fazlasi demokrasiden yana tavir aldi. Bunun en
belirgin ornegi de istanbul segimleri. Yuksek Segim Kurulu’nun (YSK) bile manipule
edilerek istanbul segimlerini aym zarfin igine konan 4 kagittan, 4 oy pusulasindan
ugunu gegerli sayip, birini gegersiz sayan akil digi bir karar uzerine istanbul
segmeni “Oyle bir rezalet olmaz” dedi ve 13 binlik farki 800 bine gikarak gerekli
dersi verdi. §u bir gergek, demokrasi kulturu artik dokularimiza igledi. Qocuklarimiz
hangi yagta olursa olsun aile iginde demokrasiyi savunmaya bagladi. Biz
gevremizde de, mahallemizde de, apartmammda da demokrasiyi savunmaya
bagladik. Biz demokrasi kulturunu bir anlamda ozumsedik. Dolayisiyla baskici
yonetimler, iktidarda kalmak igin, kendi iktidarlarim surekli kilmak igin yasalarla
oynayacaklar, baski yapacaklardir medyayi susturmaya, ele gegirmeye
galigacaklardir. Medyayi ele gegirdiler, buyuk kismi kontrolleri altinda. amao
medya, medya degil. AK Parti'ye veya MHP oy veren vatandaglar, gidip o
gazeteleri almiyor. Qunku o gazetelerin yanli oldugunu biliyor, o televizyonlari da
izlemiyor, onlarin da yanli oldugunu biliyor, verdikleri haberlerin de dogru
olmadigim biliyor ve dolayisiyla gug kaybediyorlar. Yani butun imkanlari kullamyor,
devletin butun olanaklari kullamlarak gug kaybediyorlar. Nereye gidecek? 2023
yani Cumhuriyet’in 100'uncu yilinda biz bu ulkede halkimiza soz verdik
Cumhuriyet’i demokrasiyle taglandiracagiz.
Neden CHP’nin muhalefet gizgisini sertlegtirmesinden yana degil?
VOA: Ana muhalefet partisi bugun iktidarca teror orgutu ile egdeger tutuluyor,
boyle agiklamalar yapiliyor. Hangi agamada siz muhalefet gizginizde ornegin sine-i
millete donmek gibi muhalefet stratejinizi sertlegtirmeyi dugunursunuz?
Kilicdaroglu: Biz nabiz tuttuk, toplum kavgadan yana degil. Biz nabzina, toplumun
beklentilerine gore bir politika olugturmak zorundayiz. Mesela sine-i millete
dondunuz, belki Erdogan en gok bunu ister, yeniden bir segim yapalim der. Segime
girmeyecek misiniz, gireceksiniz. Niye sine-i millet? Hangi gerekgeyle?
Parlamentoda bir milletvekili kalsak bile o kursuden demokrasiyi savunmamiz
gerekiyor. O kursuyu bir hak kursusu oldugunu, o kursuden milletin sorunlarimn
dile getirilmesi gereken bir kursu oldugunu bizim anlatmamiz gerekiyor. Sivil
toplum orgutleri ve meslek kuruluglari igin yine demokrasiden yana, hukuktan
yana, hukukun ustunlugunden yana tavir takinmalari gerekiyor. Yine o kursuden
bizim yargi uzerindeki vesayetin kaldirilmasini, yarginin bagimsiz olmasim,
evrensel hukuk kurallarina gore karar vermesi gerektigini, Yargitay'in, Damgtay'in,
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mahkemeler, istinaf mahkemelerce, Anayasa Mahkemesi'nin Avrupa insan Haklari
Mahkemesi’ne kogut kararlar almasi gerektigini, hapishanelerde gazeteciler
olmamasi gerektigini bizim seslendirmemiz gerekiyor. Bunlari seslendirecegimiz
yerlerden birisi de Turkiye Buyiik Millet Meclisi kursusudur. Qunku o kursude
yaptigimiz her konugma Meclis tutanaklarina gegiyor. Ben gelecek kugaklara da bu
CHP ne yapmig, parlamentoda o baski donemlerinde neler soylemig diye
bakacaklardir. Aragtirmacilar, gengler, gocuklar bir gekilde bakacaklardir.
“iktidar ve ortagi CHP’li belediyelerin bagarisim sindiremediler”
VOA: §ahsimz dahil fezlekeler geliyor. “Meclis’te tek vekil kalsak bile devam
edecegiz” dediniz. Bir yandan da yerelde, HDP’ninki gibi toptan gekilde degil ama
teker teker belediye bagkanliklari da hedefte gorunuyor. Mesela gimdi en son
Rize'deki tek belediyeniz Findikli Belediye Bagkam’nm hedefte olmasi gibi. Bu
adimlar sizce CHP’yi nasil bir muhalefet etsin diye yapiliyor?
Kilicdaroglu: iktidar ve onun koalisyon ortagi, CHP’li belediyelerin bagarisim
iglerini sindiremediler, pandemi doneminde yasaklar getirdiler. Vatandaglarin bagig
olarak agilan banka hesaplarina yatirilan paralarina bile el koydular. Butun bunlar
herkesin gozunun onunde oldu. Belediye bagkanligim ig yapamaz, gorev yapamaz
konuma getirmek istiyorlar. Surekli denetlemek istiyorlar. Ama butun bunlarin hepsi
yagamrken belediye bagkam arkadaglarima gunu soyledim: Baskilar ne olursa
olsun, bir, asla gikayet etmeyeceksiniz. “Vay efendim elim baglandi, kolum
baglandi. Gorev yapamadim” demeyeceksiniz. Siz butun olumsuz tabloya kargi
halka umut vereceksiniz ve onlara yardim edeceksiniz. Bu yapildi. Tamami. Beg
maskeyi dagitamayan devasa bir saray iktidari, gunku devletin butun kurumlari ona
bagli. Ama biz 5 maskeyi degil, 5 bin maskeyi degil, beg yuz bin maskeyi degil,
milyonlarca maskeyi milyonlarca kigiye ucretsiz dagittik. Bu bizim gucumuzu
gosterdi ve vatandag gunu gdrdu: Evet bunlar beg maskeyi bile parali
dagitamadilar. Parasiz zaten hig dagitamadilar. Ama CHP'li belediyeler butun
baskilara kargin ellerinden gelen butun gabalari gosterdiler. Evet gosteriyoruz.
Bugun bizim belediyelerin hemen hemen tamami denetleniyor. Bir yerde bir
gikayeti, isimsiz ihbar mektubu olmasi bile yeterli. Normalde isimsiz olunca igleme
konulmamasi yazim. isimsiz bir ihbar mektubu veya bir isim var ama ismin kirn
oldugu belli degil. Hemen derhal sorugturmalar agiliyor, igigleri Bakanligi denetim
elemanlari gonderiyor. Denetimden kagmiyoruz.
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S. Demirtag’in tutuklulugu: "Turkiye’de demokrasinin olmadigim gosteriyor"
VOA: Bir bagka muhalefet partisi liderleriyken tutuklanmig iki eg genel bagkan var.
Siz kendi uzerinizde bu baskiyi kigisel olarak nasil hissediyorsunuz? Turkiye’de
muhalefet yapmak, muhalefet lideri olarak ne dugunuyorsunuz?
Kilicdaroglu: Bir kiginin konumu ne olursa olsun, ister sade vatandag, isterse bir
siyasi partinin genel bagkam olsun siyasi goruglerinden dolayi tutuklanmasim asla
dogru bulmam. Hele de 21’nci yuzyilda. Bir siyasi partinin genel bagkam, eline
silah alip birisini bldurmemig, sokaga gikip insanlari dbvmemig, bir yere bomba
atmamig. Bir kigi duguncelerini soylemig. Siz duguncelerini soyledi diye bir kigiyi
yakalayip haksiz, hukuksuz gekilde mahkemelerce tahliye karari vermesine kargin,
bir bagka dava uydurup onu igerde tutuyorsamz, bu Turkiye'de demokrasinin
olmadigim, adaletin olmadigim, yargimn vesayet altinda ve baski altinda oldugunu
gosteriyor. Gergek bu.
“iktidar kendi ayagina kur§un sikiyor, bu duzen dikta ozlemi duzeni”
Son barolar olayinda da bir fotograf vardi: Polislerce etten brulmug bir duvar ve
onunde yerde oturan avukatlar. §imdi bu fotografi dunyanm hangi ulkesinde
gosterirseniz gosterin, bu fotograf hangi ulkeye ait Turkiye'ye ait, akla ilk gelen
dugunce Turkiye'de demokrasi yok. Bu iktidar ayagina kurgun sikarak, bu tabloyu
butun dunyaya gosteriyor. Avukatlarin ne gunahi var? Higbir gunahi yok.
Hapishanelerde gazeteciler var haber yaptiklari igin, aslinda butun dunyanm bildigi
haberi bizim halkimiz ogrenmesin, gazeteci gazetecilik gorevini yerine getirmesin
diye. Sadece Saray’in istedigi haberleri haber yapsin, ben onu besleyebilirim,
paralar verebilirim, yonetim kurulu uyelikleriyle buyuk maaglar verebilirim. Yeter ki
benim istedigim haberleri yapsin, beni goklere gikarsin. Onlarin gozunde gazeteci
bu. Ama bu gazetecilik degil ki. Gazetecilik halk adina gucu sorgulamaktir. iktidari
sorgulamaktir. Yeri geldiginde muhalefeti sorgulamaktir. Gazetecinin gorevi budur,
aksi halde ona zaten gazeteci denilmez. Ben de zaten iktidari surekli oven
insanlara gazeteci degil Saray’in beslemeleri diyorum ve de hakliyim. Hig kimse de
kalkip, “Bana besleme dedin” diye dava agmiyor agamiyor.
O nedenle hapishanelerinde gazeteciler, sivil toplum orgutleri yoneticileri, Harp
Okulu ogrencileri, avukatlar olan, siyasi dugunceleri dolayisiyla insanlarin haksiz,
hukuksuz mahkum edildigi bir duzen demokratik bir duzen degildir. O duzen, dikta
yonetimi ozlemi iginde olanlarin duzenidir. Bir baski duzenidir.
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“Kiligdaroglu hapse girecek denilince sesimizi gikarmayacagiz
zannediyorlar”
VOA: Bu duzende ana muhalefet lideri olmak ne hissettiriyor?
Kiligdaroglu: Kegke mumkun olsaydi da Turkiye'nin daha farkli sorunlarim
tartigabilseydi. Ornegin Turkiye bolgesinde nasil gok daha giiglu bir hale gelebilir?
Turkiye'nin universiteleri nasil bilgi ureten kurumlar haline gelebilir? Universiteleri
her turlu dugiincenin ozgurce tartigildigi kurumlara nasil donugturebiliriz? Egitim
sistemi nasil olmalidir, hep beraber bir araya gelelim, egitimcilerin, pedagoglarin
gorugunu alalim ve bunlar Turkiye'yi 21 ’nci yuzyilin yildizi haline nasil getirebilir?
Turkiye’nin tarlalarim yani her alanda uretim ekonomisini nasil ayagi kaldirabiliriz?
Kegke bunlari tartigabilseydik. Ama biz bunlari degil, karabasan gibi toplumun ve
Turkiye’nin goken bir baski yonetiminin getirdigi ortamda, vatandag nasil nefes
alabilir bunun arayigi igindeyiz. O baski sadece vatandag uzerinde degil, bizim
uzerimize de var zaten. Yaziyorlar: “Kiligdaroglu bakalim ne zaman hapse girecek,
yakinda dokunulmazligi kalkacak?” Zannediyorlar ki bunlar yazildiginda biz geri
adim atacagiz ve dolayisiyla sesimizi gikarmayacagiz. Tam tersine her turlu
hukuksuzlugun ustune kararlilikla gitmek zaten bizim gorevimiz.
CHP’de parti igi tartigmalara “Partiyi yipratmayalim” uyarisi yapti
VOA: Siz “vatandaglar kavga istemiyor” diyerek kamuoyu galigmalarimz neticesi
olarak bir muhalefet stratejisi olugturuyorsunuz ve belediyeler bagta olmak uzere
bir yonetim tarzim belirliyorsunuz. Ama bu CHP tabanmda bir tartigmaya yol
agiyor. Parti iginde muhalefet tarzmiz konusunda farkli beklentiler oluyor. CHP’yi
yoneten kigi olarak bu dengeyi kurmak, o muhalefet gizgisini belirlemek, zor mu
CHP’yi yonetmek?
Kiligdaroglu: Dogrudur, CHP yonetmek kolay degil. Ama aslinda kolay. Zor
degildir. Her dugunceye saygi gostermek zorundasimz. Biz universitelerde ve
medyada her turlu dugunce ozgurce tartigilsin derken; CHP’nin Parti Meclisi'nde
veya kurultaylarinda “Hayir efendim her dugunce ozgurce tartigilmasin sadece
genel bagkaninm soyledigi olsun” derseniz o zaman kendi iginizde geligirsiniz. Bu
dogru olmaz. CHP’nin Parti Meclisi'nde de, grubunda da, il bagkanlari, ilge
bagkanlari, belediye bagkanlari toplantilarinda da, arkadaglarimiz duguncelerini
dzgurce ifade ederler. Hatta diyelim ki herkes 10 dakika konugacaksa, yonetimi
elegtiren bu arkadaglara daha uzun sure veririm. Qunku olur ya bizim bir eksigimiz,
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hatamiz olabilir. Biz her halukarda onlari dinlemek ve ona gore bir yol haritasi
belirlemek zorundayiz. Ama guna dikkat ediyorum, butun arkadaglarim da dikkat
etmeli: Her turlu dugunce partinin kendi iginde ozgurce tartigilmalidir. CHP’nin
diginda partiyi yipratacak tartigmalari dogru bulmuyorum. Oturur kendi aramizda
konuguruz. Digariya giktigimiz zaman da konugmalarimzi yaptik, duguncelerimizi
ifade ettik, yol haritamizi belirledik ve bu yol haritasi gergevesinde yolumuza
devam edecegiz dememiz gerekiyor. Kamuoyu onunde her kafadan bir sesin
gikmasmi dogru bulmuyorum.
“Belediyeler orneginde demokratik yollarla galigarak iktidari kazanacagiz”
VOA: §imdi “galigarak iktidar olacagiz” dediniz ama bu konuda ciddi kaygilar var,
nasil olacak bu ig, nasil bir muhalefet stratejisiyle olacak diye. Bu baski duzeni ve
diktatorluk olarak ifade ettiginiz duzende nasil olacak?
Kiligdaroglu: Demokratik yollarla, butun degigimi demokratik yollarla
gergeklegtirecegiz. Turkiye’de halkin sagduyusuna guveniyorum. Halkimiz egrisiyle
dogruyu birbirinden ayirabilecek bir birikimi olan bir kitle. Bir yanliglik varsa once
yanligligin duzeltilmesini ister. Biz demokratik yollarla nasil degigtirecegiz? Neyi,
nasil yapacagimizi anlatarak...
CHP elegtiri kulturunden gelmig ve elegtiriyi gok onde tutan bir parti. Bugune kadar
oyle bir gelenekten gelmig tavrimiz da var. Ama dikkat ederseniz son yillarda biz
gozumler uzerinde gok fazla duruyoruz. Qdzumleri toplumun onune koyuyoruz.
Pandemi surecinde yaptigim ug basin toplantisinda da bu ekonomik ve siyasal
buhran donemini nasil agacagimiza dair gozumlerimizi ifade ettim. Topluma
anayasa degigikligi, demokratik parlamenter sistem ve yargi bagimsizhgindan yola
gikarak, Ulusal Vergi Konseyi’ne kadar butun ayrintilariyla mesajlar verdim.
Dolayisiyla CHP iktidarinda, neyin nasil yapilacagim, ana ilkeler ve hangi
gerekgelerle belirlendigini toplumun onune koymaliyiz. Yani sorunlari tartigan ama
aym zamanda gozumleri de ogreten bir parti anlayigiyla yola giktik. istanbul
segimlerini de, diger buyukgehir bagkanliklarim da bu stratejiyle kazandik.
VOA: “Bu strateji bize segimi kazandiracak” mi diyorsunuz?
Kilicdaroglu: Kesinlikle. Demokratik yollardan bize segimi kazandiracak. Ayrica
bu stratejinin genel bir kabulu oldugunu da goruyoruz. Ornegin demokratik
parlamenter sistemi savunan sadece ben degilim. iyi Parti de, Saadet Partisi de,
DEVA Partisi de, Gelecek Partisi de, Demokratik Parti de savunuyor. Dolayisiyla
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demokratik yollardan Turkiye'de bir iktidar degigimini gergeklegtirmenin bana gore
onkogullari buyuk olgude hazir. Segim bekliyoruz.
Davutoglu ve Babacan konusunda: "Gegmigi kan davasina
donugturmeyelim"
VOA: Ahmet Davutoglu’yla Gelecek Partisi, Ali Babacan’la DEVA Partisi olarak
bakildiginda, CHP tabanmda bunlari “AKP’nin suglarina ortak olmug kesimler” diye
gorenler var. Bu partilerle nasil bir ittifak kurabilirsiniz, AK Parti’nin iktidarlarinda
gok ust kademelerde gorev almig, uygulamalarinda imzasi olan bu isimler ile diye
soruluyor?
Kiligdaroglu: §oyle, bugunden bugun ittifaklar veya ittifak igin bir gorug ortaya
koymak dogru degil. Once bir segim karari alinmasi lazim. Gelecek Partisi ve
DEVA Partisi’nin orgutlenmeleri devam ediyor. Pandemi doneminde engeller
gikmigti, gimdi engeller buyuk olgude kalkti. Orgutlenmeye galigiyorlar. §u gergegi
unutmamak gerekiyor: Gegmige iligkin elegtirileri, eger gelecek agisindan size
saglikli bir tabloda yapabiliyorsamz ve gegmigte olanlari bir kan davasina
ddnugturmuyorsamz gelecegi iyi inga edebilirsiniz. Ben Sayin Babacan’in da Sayin
Davutoglu'nun da lilkeye iyi hizmetler yaptigim biliyorum, goruyorum. Belirli ciddi
donemlerde aksakliklar oldugunu biliyoruz. O aksakliklarin onlardan degil buyuk
olgude Erdogan'dan kaynaklandigim da biliyoruz. O gergekler de bir gekilde gun
yuzune agir agir gikmaya bagladi. Benim agimdan onunuze koydugunuz hedef
onemli. Hedef nedir? Hedef, herkesin huzur iginde yagayabilecegi, duguncesini
bzgurce ifade edebilecegi bir Turkiye inga etmektir. Turkiye’yi inga edecegimiz bu
suregte kirn bir tugla koyarsa, bence gocuklarina, torunlarina en guzel mirasi
birakmig olacaktir.
“iyi bir gelecek inga etmek” igin ittifak mesaji
"Gelecekteki Turkiye'de ozgurce yagamak, bzgurce duguncelerini ifade etmek, kigi
bagina gelirin arttigi, herkesin uretime katildigi, uretimin gok onemli oldugu,
Turkiye'nin kendi bolgesinde degil dunyada bir yildiz olarak guvenebilecegi bir
Turkiye inga etmek igin ben bu mucadeleyi yaptim. Bu mucadeleye katki verenler,
hepsi bir araya geldi. Sadece benim gucum degil bu gug hepimizin ortak gucudur”
diyebilecegimiz bir ortami yaratacagiz. Eger bu ortam yaratilabilirse, bence
Turkiye'de demokratik yontemlerle Cumhuriyet'i demokrasi ile taglandiracagiz.

Received by NSD/FARA Registration Unit

07/06/2020 9:09:22 AM

Received by NSD/FARA Registration Unit

07/06/2020 9:09:22 AM

HDP sorusu: “Bolunmeye degil birliktelige ihtiyag var”
VOA: Saydigmiz partiler arasinda HDP’nin adi gegmedi. Meclis’in uguncu buyuk
partisi HDP. Ama ittifak ortagimz iyi Parti’nin de tutumu belli. HDP’yle OHP
arasinda gizli bir ittifak oldugu iddiasi ortaya atiliyor. HDP’yle iligkinizi nasil
gekillendirmeyi planliyorsunuz?
Kilicdaroglu: Aramizda gizli bir ittifak var mi, yok mu? Bunu Sayin Mithat Sancar
ifade etti, “aramizda gizli bir ittifak yok” dedi. Dogru. Aramizda gizli kapakli bir ittifak
yok. Ama HDP’nin kitlesi de demokrasi istiyor. Onlar da iktidarin, baskici bir
yonetimin Turkiye'ye zarar verdigini onlar da goruyorlar. Dolayisiyla bizim belediye
bagkanlarimiza HDP tabanmdan yuzde 100 olmamakla beraber tabanmdan ciddi
bir destek geldigini de biliyoruz. Ama kegke... Siyasi partiler ne ister? Her vatandag
kendilerine oy versin isterler. Ben AK Parti tabanmdan da oy isterim. AK Parti'ye oy
veren kardeglerim CHP’ye oy versinler isterim. Neden? Eger sen gocugunun
karnini doyuramiyorsan, universiteyi bitiren oglun/kizin igsiz ise, 18 yildir
iktidardalar ve 18 yildir bu ulkenin kaynaklari goturup Londra'daki bir avug tefeciye
teslim ediyorlarsa, Turkiye'yi faizcilere teslim ediyorlarsa benim kadar AK Partili de
rahatsiz olmasi lazim. Dolayisiyla HDP, iyi Parti, Saadet Partisi, MHP, AK Parti
diye bir ayrim ile degil her siyasi partinin amaci nedir, iktidar olmaktir. Her siyasi
parti vatandagtan oy ister. Bunlari partiler baglaminda bir araya getirdiginde,
tabanlari da sanki yuzde yuz liderlerince soylendigi gibi hareket edecek diye bir
kural yoktur.
Demokrasiden yana olan butun guglerin ortak, birlikte hareket etmesi lazim.
Ayrigmaya degil, bolunmeye degil birlikte yagamaya ihtiyacimiz var. Bu gergevede
bakiyoruz. HDP’nin zaten parlamentoda grubu var. HDP’yi ifade etmedim, Millet
ittifaki’na dahil olmadigi igin adim gegirmedim. HDP de Turkiye’nin saygin
partilerinden birisi.
Kariyer hedefi sorusu: “Ulke igin yapmayi istedigim gok gey var”
VOA: Burada 12. kattaki makamimzda genel bagkanlar tablosuna baktigimizda,
ismet inonu haricinde, 2010 yilindan bugune genel bagkanlik yaptigmiz
dugunuldugunde “ikinci en uzun sureli CHP lideri” sifatmi almig durumdasimz.
Eger tarihlerde hata yapmiyorsam. Kurultay itibariyle CHP'deki goreviniz agisindan
ne dugunuyorsunuz? Kigisel kariyeriniz agisindan planlamamz nedir?
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Kiligdaroglu: Agikgasi kigisel agidan kariyer duguncem olmadi. Ama ulke igin
dugundugum, yapmayi istedigim gok gey var. Demokrasilerde uzlagma kulturu gok
onemlidir. Uzlagma kulturu hem parti yonetimine hem il/ilge bagkanliklarina yani
tabana yayma gibi bir hedefim var. Bunun yam sira Turkiye'nin ciddi sorunlari var
ve bu sorunlarin gozumune yonelik ciddi gabalarin harcanmasi gerektigi yonunde
bir hedefim var. Bir amacim daha var: Demokrasilerde olmasi gereken her genel
bagkamn yeni genel bagkan adaylarina imkan saglama zorunlulugu var ve
dolayisiyla bizim milletvekillerimizin veya partililerimizin iginde bana gore genel
bagkanlik yapabilecek gok degerli arkadaglarimiz var. Bunlar yeri ve zamam
gelince elbette aday olacaklardir. Kendi goruglerini partililerimiz de bir araya gelip
konugabileceklerdir.
Koltugunu nasil bir adaya devretmek istiyor?
Benim bu konuda istedigim: Bir, gergekten toplumun her kesimiyle sicak ve samimi
iligki kurmak. iki, CHP’nin tarihini gok iyi bilmek. Ug adimiz Cumhuriyet Halk Partisi,
halkin partisi oldugumuzu asla unutmamak, belli bir gevrenin, belli bir grubun degil
halkin partisi yani apartman gorevlisinden tutun, igsiz bir kigiden tutun sanayiciye
kadar, universitedeki hocayi tutun anaokulundaki ogrenciye kadar, ev kadinindan
tutun galigan kadinlara kadar, orman koylusunden tutun sendikali iggiye kadar
butun sorunlari bilmek, bzgurce tartigmak ve gozum uretmek. Dig politikada da
bang eksenli bir politikayi surdurebilmek. Bu ana ilkeler igerisinde, eksende yeni
arkadaglarimiz mutlaka gikacaktir.
CHP Genel Bagkanligi’na devam kararinda parti orgiitunu igaret etti
VOA: Ama bu kurultayda sizi mi gorecegiz genel bagkan olarak?
Kilicdaroglu: Bilmiyorum. Belki bu kurultayda arkadaglar gikar. Aytug Atici aday
olacak, benimle geldi gbrugtu ve adayligim ifade etti. Ben de memnuniyetimi
kendisine ifade ettim ve galigmasi gerektigini soyledim. Aytug bey hem Mersin'de
milletvekilligi yapti, akademik dunyadan geliyor, iyi bir saglikgi. Parti okulumuzda
uzun sure hizmet verdi ve gosterdigi gabalari da saygiyla anmam gerekiyor.
Dolayisiyla onumuzdeki suregte gorecegiz.
VOA: Bunun netlegmesi igin soracagim, genel bagkanligi, siyaseti birakma noktasi
igin bir hedefiniz var mi? Ben gurada yoruldum ya da gurada tamam derim
dediginiz bir hedefiniz var mi?
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Kiligdaroglu: Benim degil aslinda orgutun bu konuda nabzim tutmak gerekiyor.
Orgut, eger bu konuda “evet, bir ba§ka adaya ihtiyacimiz var” dedigi anda biz
gorevimizi yerine getiririz.
https://www.amerikaninsesi-com/a/kilicdaroalu-erdoaan-la-aorussem-dedemokrasiyi-guclendirmez/5488994.html
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Kiligdaroglu: Telefon konu^malarinda ‘Bizim trollere haber verin, gerekeni
yapsinlar’ diyen ben degilim, AK Parti
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CHP lideri Kemal Kiligdaroglu, Independent Tiirkge igin Benan Kepsutlu'nun
sorularini yanitladi

Millet ittifaki'nm agir taglarindan olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) hem AK Parti’nin
politikalarina ve o politikalarin sahadaki uygulamalarina olan kargi durugla, hem de
soylemleriyle Turkiye gundeminin belirleyici unsurlarindan.
Son olarak, Cumhurbagkam Recep Tayyip Erdoaan'in sosyal medyaya yonelik
yapmayi planladigi kisitlamalara kargi olan tavirlari, Turkiye'de barolarin segim
sistemindeki degigiklige gidilen suregteki duruglari, Ayasofya'nm muzeden camiye
gevirilip gevirilmemesine yonelik agiklamalariyla muhalif taraflarim konugturdular.
AK Parti'den ayrilarak kendi partilerini kuran Ahmet Davutoglu ve Ali Babacan ile
ittifaki genigletmeye yonelik bir gizgi izleyecekler mi merak konusu gunku bu faktorler
onumuzdeki suregte Turkiye siyasetinin yol haritasim belirleyecek onemli etkenler.
Turkiye'de ana muhalefet partisi olmasi dolayisiyla attigi her adimin
konuguldugu CHP'nin iginde yukselen farkli sesler de dikkat gekiyor.
25-26 Temmuz'da kurultaya hazirlanan parti, yonetimi elegtiren farkli gorugler
barindiriyor.
Kurultayin ertelenmesi igin mahkemeye bagvuran eski Manisa milletvekili §ahin
Mengu ya da gegmig kurultayda Kiligdaroglu'nun kargisinda rakip olarak adi
gegen Muharrem ince gibi.
Turn bunlari Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kiligdaroalu'yla konugtuk.
Soylegimiz Ankara'da, CHP Genel Merkezi'nde gergeklegti.
Pandemi dolayisiyla parti binasinda alinan onlemler ust safhadaydi.
Soylegiye gegmeden once, sosval mesafe kurallari gergevesinde Kiligdaroglu ile, ara
ara yaptigi esprilerle, biraz da sohbet ettik.
Yogun ig temposuna ragmen kendisini yorgun gormedim igin agikgasi.
Sanki partiye yeni kaydolmug ve ilk defa segim atmosferini yagayacak geng bir
siyasetgi adayinm heyecam ve enerjisi vardi hal ve tavirlarinda.
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Roportaj esnasinda da sorularima sozii dolandirmadan agik yamtlar verdi.
Son sozu "2023'te iktidara gidiyoruz" oldu.
igte CHP Genel Bagkam Kemal Kilicdaroalu ile yaptigim soyleginin detaylari...
Gundemi son giinlerde meggul eden baslikla baglamak istiyorum. O da
Cumhurbagkam Erdogan'in ozellikle sosyal medyaya yonelik, degigtirmeye
yonelik duyurdugu yeni duzenleme. Esra ve Berat Albayrak’a yonelik sosyal
medya uzerinden yapilan hakaret, Canan Kaftancioglu’nun yedi yil oncesinde
attigi tweet sonucundaki yargi yolunun agilmasi, Bagak Demirtag'in yine sosyal
medyada hedef haline getirilmesi konusuyla beraber gimdi Turkiye’de sosyal
medya konusu bambagka bir boyuta ulagti. Bir taraftan iran ve Kuzey Kore
ornegi veriliyor. Diger taraftan Almanya’ya ve Fransa’ya i?aret ediliyor. ^imdi
baktiginizda Erdogan sosyal medyayla ilgili “Kapatacagiz” kelimesini kullandi
ama hemen arkasindan Fahrettin Altun’un “Turkiye bir hukuk devletidir”
agiklamasi yaptigim goruyoruz. Boyle bir duzenleme gerekli mi Turkiye
igerisinde sosyal medyaya yonelik? Eger gerekliyse bunun simrlari nasil olmali?
§imdi once §u: Higbir ozgurlukgu yonetim medyadan rahatsiz olmamasi gereken
yonetimdir. Qunku medya halk adina yonetenleri denetler. Yanlig yapiyorsa yazarlar,
eksigini yazar. Dogru yapiyorsa onu da zaten yazacaktir. Yani medyanm dorduncii
gug olarak demokrasilerde konumlanmasinin temel nedeni gucu denetlemesidir.
Baskici yonetimler bu denetimden her zaman rahatsiz olurlar ve medyayi susturmak
isterler. Turkiye’nin boyle bir gergekle kargi kargiya oldugunu hepimiz bir gekilde
biliyoruz yani.
§imdi Erdogan’in ozellikle sosyal medyada kullandigi ciimle gu, aynen okuyayim izin
verirseniz. Diyor ki; “Bu tur sosyal medya mecralarinin tamamen kaldirilmasi, kontrol
edilmesini istiyoruz.”
Bu daha sonra silindi. Tamamen kaldirilmasi ne demektir? Sosyal medyayi tamamen
kaldiracagim veya kaldirmayacaksam bunu kontrol edebilecegim bir alana
donugturecegim.
Yani bizim siyaseten gok kullandigimiz “havuz medyasi” kivamina getirirsem ve surekli
bunlar beni overlerse ve surekli benden bahsederlerse, bu sosyal medya kalsin.
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Ama beni elegtirirlerse, benim yaptiklarimi, haksiz uygulamalarimi bir gekilde dile
getirirlerse benim bunu kontrol etmem lazim. Bunu soylemek istiyor.
"Fahrettin Altun’un sosyal medya agiklamasmi yumusatmasi, pek gok
demokratik Cilkede tepki gekecegini bilmesinden kaynaklaniyor"
Peki Fahrettin Altun’un yaptigi agiklama, Erdogan’in yaptigi agiklamayi
hafifletme amagli mi sizce?
Hafifletme amagli. Yani yapilan agiklama demokrasilerde kabul edilemez turde bir
agiklama. Fahrettin Altun bunu duzeltmeye galigiyor aslinda. Yani ne kadar duzeltir;
gunku Fahrettin Altun’un bu konularda yetkili olmadigmi hepimiz biliyoruz.
Yetkili kigi kim? Turkiye’yi tek bagina yoneten bir otorite zaten. O otoritenin adi da
Tayyip Erdogan zaten. Onun soyledigi gegerlidir. Yani digeri ne kadar soylerse
soylesin.
Fahrettin Altun’un aslinda olayi yumugatmasinin temel nedeni, Erdogan’in yaptigi
agiklamanin sadece igeride degil, pek gok demokratik ulkelerde de tepki gekecegini
bilmesinden kaynaklamyordu.
“Yani Erdogan bunu soyledi; ama aslinda soylemek istedigi oyle degil. Tam
boyle” diye yumugatarak bunu kamuoyuna bir anlamda aktariyor. Butun mesele gu
aslinda: Neden medyadan korkuyorsunuz? Etik degerleri evet, medyanm etik degerleri
olmali mi? Olmali.
Medya her dugundugunu rahatlikla yazabilmeli mi? Etik degerlere, medyaya konan
ilkelere uygunsa yazabilmeli. Ama o etik degerlere aykiri bir davramgi biz de kabul
etmeyiz. Hig kimse kabul etmez.
Medya mensuplari da bundan zaten rahatsiz olurlar. Medyanm kendisinin kabul ettigi,
ustelik evrensel degerli de igeren kendi etik kurallari var. Bu etik kurallari iginde herkes
yayin yapabilmeli.
"Troll gergegini Turkiye’nin gundemine getiren AK Parti’nin kendisi"
Eger boyle bir duzenleme yapilirsa bunun siniri nasil olmali? Yani gunku hakaret
igeren ifadelere denk geliyoruz, troller var. CHP aleyhinde de troller var, AK Parti
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aleyhinde de var. Simdi nasil bir duzenleme olmasi gerekiyor ki bunun online
gegilebilsin?
§imdi trollere kargiyiz. Troll diye bir gey olmaz. Ama troll gergegini Turkiye’nin
gundemine getiren AK Parti’dir. Kendisi telefon gorugmelerinde “Bizim trollere haber
verin, bu konuda gerekeni yapsinlar” diyen ben degilim yani.
Soyleyen Erdogan ailesinden birisiydi. Trolleri oldugunu soyledi. Yine sonra Mahir Bey
(Unal) bir yegil nokta uygulamasi baglatti ve orada da butun AK Parti trollerini gorme
imkammiz oldu. Yani kendilerini bir anlamda ifga ettiler.
Troll uygulamasi dogru degildir. Ama bu uygulamayi baglatanlarin daha sonra bu
uygulamadan gikayet eder noktaya gelmeleri, once kendi yaptiklarim sorgulamalari
gerekiyor. “Biz yanlig yapmigiz bir yerde” diye gikip bunu itiraf etmeleri gerekiyor.
Etik kurallar elbette olmali. §imdi bakin burada da gifte standart var. §oyle: Eger
hakaret igerikli yazilar iktidar kanalina yonelikse en agir cezalar veriliyor. Kigiler
sabaha kargi evleri basiliyor, gozaltina alimyor, hapishaneye atiliyor.
Bir sure sonra iki ug gun, beg gun, yedi gun, bazen tig ay hapiste kaliyor, bazen alti ay
hapiste kaliyor. Sonra durugma oluyor, serbest birakiliyor. Ama muhalefete yonelik bir
hakaret varsa gozaltina falan alinma da yok yani. Sadece biz gikayet ediyoruz, oylece
kaybolup gidiyor kendi mecranda.
"Netflix izlemiyorum ama Meral Hamm’in izledigini ogrenmis olduk"
Bu konunun, bu agiklamalarin hemen akabinde sizin attiginiz tweet, daha
dogrusu ivi Parti Genel Bagkani Meral Akgener’in Netflix’te yayimlanan bir diziye
gonderme yaparak attigi tweet’e sizin cevabiniz gok konusuldu. izliyor musunuz
Netflix?
Hayir, onu izlemiyorum ama Meral Hamm’in izledigini de boylece ogrenmig olduk. iyi
bir mecra aslinda, kalite bir mecra oldugu soyleniyor. Ama benim izleme gansim pek
olmadi.
"Anayasamizm basin dzgurlugii hiikmu calismiyor"
Sosyal medyanin diginda o gibi platformlarin kapatilmasi neden sakincali ya da
neden gerek duyuluyor sizce?

Received by NSD/FARA Registration Unit

07/06/2020 9:09:21 AM

Received by NSD/FARA Registration Unit

07/06/2020 9:09:21 AM

§imdi, butun dunyamn izledigi, butun dunyamn bir gekilde gordugu bir alam neden
kapatirsimz? Korktugunuz igin. Neden korkuyorsunuz?
Yanlig yaptigimz igin. Yanliglarimzi duzelteceksiniz. Siz yanliglarimzi
duzeltmiyorsunuz, yaptigmiz hatalari ben surdurecegim diyorsunuz; ama bana yonelik
bir elegtiri gelirse bunun cezasim verecegim diyorsunuz.
Veya bu elegtiriyi yapan mecrayi kapatacagim diyorsunuz. Bu demokrasiye aykiri bir
uygulama. Bakin anayasamizda o kadar guzel yazilmig ki birinci cumlesi medyayla
ilgili; “Basin hurdur sansur edilemez”, nokta.
Butun dunyamn kabul ettigi bir gergek basin bzgurlugu ve bizim anayasa da kabul
ediyor. Anayasamn bu hukmu hig galigmiyor. Gazeteciler hapse atildi, tutuklandi,
gozaltina alindi. Bu hepimizin gergegi.
"CHP Kurultayi surecinde yapilan bazi elestiriler, haksiz elestirilerdir"
Peki, gegelim CHP igerisinde yagananlara. Siz onumiizdeki giinler igin, 25-26
Temmuz igin Bilkent’te agik havada duzenlenecek kurultaya hazirlik
igerisindesiniz. Ancak gimdi digaridan bakildiginda parti igerisinde farkli
kesimlerde sanki bir rahatsizlik var gibi goriinuyor. Bunlardan bir tanesi
Mengii’nun mahkemeye bagvurmasi. Salonun yetersizligini, alanin yetersizligini
soyleyenier var, oy kuilanacak delege sayisinin azligina dikkat gekenler var, gibi
gibi. Diger taraftan MYK uyeleri diyorlar ki “Parti yonetimine kargi yapilan bu
agiklamalara biz yanit vermek istiyoruz ancak Genel Bagkan buna izin vermiyor.
Neden izin vermiyorsunuz?
§oyle, onu da rahatlikla ifade edebilirim. Parti igerisinde gereksiz bir tartigmaya zemin
hazirlamak istiyorlar. Haksiz bazi saldirilar var. Bunlar yapiliyor tabi, bunlar yapilabilir
de sonugta biz bir siyasi partiyiz.
Her turlu elegtiriye agigiz zaten. Agik olmak zorundayiz da ayrica gunkii elegtirilerin bir
kismi gergekten de bizim yanligimizi ve eksigimizi gosteren elegtiriler de olabilir.
Ama bazi elegtiriler haksiz elegtiriler. §imdi kurultay yapacak miyiz? Daha onceden
yapacaktik, pandemi gikti erteledik. Tamam, gimdi yeni bir sureg bagladi. Saglik
Bakanligi’na sorduk. Saglik Bakanligi kapali alanda yapamazsiniz dedi.. Sonra agik
havada yapmamz gerekiyor dedi. iki yerimiz vardi agik alan olarak: Ya stadyumda
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yapacaktik ya da Bilkent Odeon’da yapacaktik. Stat maglar var, dolayisiyla mumkun
olmadi.
Arti stadi kontrol etmek mumkun degil. Odeon’a baktik. Evet, bizim delege sayimiz
zaten belli, delege sayisim aldigimzda Odeon’da bir sorunumuz yok. §u sorun
gikabilir. Denebilir ki, parti uyesi olup parti meclisine aday olmak isteyenlerden
tuzugumuze gore 10 delegenin onermesi lazim.
Delegeyle parti meclisine aday olmak isteyen uyenin bulugacagi bir zemin gerekiyor.
Oradan imza almasi lazim. Biz bunu da sagladik zaten.
Boylece uyelerimizin, parti meclisine uye olmak isteyen ve bu konuda irade koyan
uyelerimizin delegelerle yan yana gelmesi ve hangi delege imza veriyorsa o imzayi
tamamlayip yine alanda sosyal mesafe kurallarina uyarak ilgili masaya gidip
dilekgesini vermesi mumkun.
Butun bunlarin hepsi yapildi, saglandi. Seyircisiz yapiyoruz. Bu ortamda seyircili
buyuk bir kurultay yapmamn kendi iginde sakincalari var, saglik igin sakincalari var.
Medyaya da gerekli ortam yine sosyal mesafe konularak o saglamyor. Onur kurulu
uyelerimiz, onlar Odeon’un iginde degil ama Odeon’un diginda onlara da ozel bir
mekan yapiliyor.
O mekana da Led ekranlar konulacak zaten. Qadirlar ona gore olugturulacak. Onlar da
arzu ederlerse yani, belki az bir kismi gelecek ama bir kigi bile gelse bir gekilde
degerlendirecegiz.
Peki Mengii mahkemeye bagvurmadan once sizle goriigtu mu? Konuyla ilgili
gorugtii mii?
Yok hayir. Mahkeme reddetmig zaten.
"Tiirkiye su anda bir sivil darbe surecini fiilen yasiyor, biz bunu biliyoruz"
Peki orada sizin konugmamz da gok merak ediliyor her kurultayda oldugu gibi.
Ozellikle Cumhuriyet gazetesinde yayimlanan yazi manifesto olarak yorumlandi.
O paralelde bir gey mi olacak? Ya da nelere vurgu yapacaksimz?
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§imdi yiiz yil once biz cumhuriyetimizi kurduk. Yaklagik yuz yil once. Bu cumhuriyeti
kurmanin bir heyecam vardi. Ve bu cumhuriyetin temel hedefi, ozellikle halkgilik
iikesinden yola gikarak demokratiklegmeydi.
1946’da gok partili hayata gegtik. Ve dolayisiyla bu sureg igerisinde darbeler yagandi,
bedeller odendi. §imdi 20 Temmuz’dan sonra, 15 Temmuz darbe girigiminden sonra
20 Temmuz’da OHAL ilan edildi.
Bir sivil darbe sureci Turkiye gu anda fiilen yagiyor. Biz bunu biliyoruz. Medya uzerinde
baskilar var, yargi uzerinde baskilar var, parlamento uzerinde baskilar var.
Yani devletin bagimsiz olmasi gereken kuruluglari bir anlamda vesayet altinda gu
agamada. Ve dolayisiyla bizim, bu yuz yilin, cumhuriyetimizi demokrasiyle taglandirma
gibi bir gorevi dillendirmemiz ve bu yuz yila boyle girmemiz gerekiyor.
"iktidar olacagiz; buna yuzde yuz inaniyorum"
Cumhuriyeti demokrasiyle taglandirmig bir Turkiye Cumhuriyeti, hedefimiz bu. Bu
hedefi gergeklegtirmek igin de demokrasiden yana olan, insan haklarindan, yargi
bagimsizhgmdan, demokratik parlamenter rejimden, ozgur medyadan, kadin-erkek
egitliginden, dogaya sevgiden, bizim digimizdaki butun canlilara saygidan yola gikarak
butun Turkiye’yi kucaklayan, cumhuriyeti demokrasiyle taglandiran bir sureci
baglatmak istiyoruz.
Bu kurultayimizin ana hedefi bu. Bunu nasil yapacagiz? iktidara gelmekle yapacagiz
ve iktidar olacagiz. Ben buna yuzde yuz inaniyorum.
"Muharrem ince’ye hangi agidan demokratik engel gikartildi, ogrenmek isterim"
§imdi tabi ben hep bir taraftan geytanin avukatligini yapmig gibi gazeteci
misyonuyla sunu da deginmek istiyorum siz demokrasi vurgusu yaparken
Muharrem ince’nin terk ettigi bir yayin vardi. Ve o yayini terk ederken kullandigi
bir ifade dikkatimi gekti. Terk ederken aslinda dedi ki demokrasi miicadelesiyle
ilgili “Ben sadece AK Parti’yi degil, CHP’ye kargi da demokrasi mucadelesi
veren bir kigi olarak bu yayini terk ediyorum” dedi. Neden boyle? Siz nasil
yorumladmiz ince’nin bu ciimlesini?
Bilmiyorum, bunu bilmiyorum ama mesela hangi agidan demokratik engel gikarildi ben
onu da ogrenmek isterim yani.
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Konugmadimz mi daha sonrasinda ince'yle?
Konugmadik, yani bu konuda konugmadik. Ama eger demokratik standart bu ulkede
bir partide aramyorsa, bir numarasi Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Biz parlamentoda
segimler yapildi mesela, parlamentoda gorev yapacak arkadaglarla ilgili. Herkes
segime girdi. Kazananlar oldu, kaybedenler oldu. Ben tamamen tarafsiz olacagim
dedim. Segimler yapildi. Bundan daha guzel ne olabilir? Demokrasiyse demokrasi.
Kaldi ki bakiniz, daha once bir kiginin parlamentoda, affedersiniz, bizim kurultaylarda
genel bagkan olabilmesi igin en az yuzde 20’ydi galiba, en az yuzde 20 oy almasi
gerekiyor ve onu da gelip divamn onunde imzalamasi gerekiyor. Ben bunlarin hepsini
kaldirdim. Yuzde beg, yuzde beg mi, yuzde on mu ne yaptim. Yine o rakami yuzde
beg yuzde beg yaptim ve o rakami da yani yuzde begi indirmemi de Muharrem Bey
istedi, olur dedim yuzde beg yapariz ne olacak yani.
Demokrasideki, demokratik suregte elimden gelen her turlii gabayi gosteriyorum.
Yuzde 33 cinsiyet kotasi, yuzde 10’du sonra yuzde 20’ye gikardik genglik kotasi...
Butun bunlar yapildi. Demokratik standartlarda bir eksigimiz varsa, ki olabilir bakin,
ben her gey yiizde yuz dogrudur diye bir iddiada bulunmuyorum. Olabilir, bir yerde bir
eksigimiz bulunabilir.
Gayet iyi niyetlerle bize soyleni; “§urada eksiginiz var. §u demokratik standartlara
aykiridir.” Hayhay. Hemen duzeltiriz. O konuda, benim demokrasi anlayigimda hig
kimsenin en ufak bir endigesi olmasin. Demokrasiyse bu benim hayatimin bir pargasi,
bu benim ruhumun bir pargasidir, duguncemin bir pargasidir. Ben boyle goruyorum.
"Ali Babacan’la anlasacak isimleri parti meclisine segelim demedim"
Gelelim parti meclisine girecek isimlere. $imdi siz siirprizleri seviyorsunuz. Bu
arada kulislerde konugulan konulardan bir tanesi de Ali Babacan’la uyumlu
calisabilecek kigileri parti meclisinin igerisine dahil edeceginize yonelik. Bu,
ittifakin genigleyecegine dair bir igaret mi? Ya da bu iddia dogru mu?
Efendim bunu ben de gazetelerden okuyorum. Yok, hayir, boyle bir gey yok. Kim bu
iddiayi yapiyor ben onu da anlamiyorum gergekten. §oyle, bizim partimizin uyelerini,
parti meclisinde gorev yapmalarim her bir arkadagimizin parti meclisine segilmesi ve
gorev yapmasi bizim igin gok degerlidir.
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Buna karar verecek olan da kurultayin saygideger delegeleridir. Onlar da demokratik
standartlar igerisinde segildiler. Ben herhangi bir delegeye telefon edip oyunu goyle
kullan demedim, asla demem.
Kendi ozgur iradesiyle gelir, oyunu o gekilde kullamr. Dolayisiyla, Sayin Babacan veya
bir bagkasi, onu destekleyecek arkadaglari segecekmigiz yok oyle bir gey.
§u bir gergek: Yeni bir surece giriyoruz. Gegen segimlerde bir ittifakimiz oldu.
ittifakimizin temelini demokrasi olugturuyordu, insan haklari olugturuyordu, dugunceye
ozgurluk olugturuyordu, medya bzgurlugu olugturuyordu.
Yani demokratik standartlarin agagi yukari butun bilegenleri diyelim. Butun bunlarin
tamamim biz Turkiye’de hayata gegirmek istiyoruz. Tabii dogal olarak da bir ittifak
gikti. Adina Millet ittifaki dedik bunun. Bu ittifak buyur mu, genigler mi? Elbette
geniglemesi bizim de arzumuzdur.
"ilkeler gergevesinde bir araya gelebilirsek bu Turkiye agismdan bir kazamm
olur"
Siz nasil bakiyorsunuz? Ali Babacan’i ve Ahmet Davutoglu’nu Millet ittifaki’nin
gatisi altinda gormeyi arzu eder misiniz?
§imdi o konuda karari, bu iki degerli genel bagkan vereceklerdir. Ama ben onlarin
gerek televizyonlara, gerek medyaya yaptiklari agiklamalara dogal olarak buyuk bir
dikkatle izliyorum.
Onlar da guglendirilmig bir demokratik parlamenter sistemden yanalar. Ve onlar da
diigunceyi ifade ozgurlugunden yanalar. Onlar da medya ozgurlugunden yanalar.
Onlar da yargi bagimsizligindan yanalar.
Onlar da aym gekilde devletin, yani devleti yoneten siyasi otoritenin halka hesap
vermesinden, devlet yonetiminde saydamliktan, geffafliktan yanalar. Dolayisiyla bu
ilkeler, bizim gegmigte olugturdugumuz Millet ittifaki’nin temel ilkeleridir.
Eger bu ilkeler gergevesinde bir araya gelebilirsek bu Turkiye agisindan bir kazamm
olur. Turkiye’nin gelecegi agisinda kazamm olur. Az once soylemigtim, yuzuncu yilinda
cumhuriyetimizi gergek anlamda bir demokrasiyle taglandirabilirsek bu taglandirma da
tagi olan tuglasi olan herkesin gocuklarina birakacagi gok guzel bir miras ortaya
gikacaktir.
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"HDP aday cikarmazsa HDP segmeninin gelip CHP’ye oy vermesinden
memnuniyet duyariz"
Peki onumuzdeki segimlerde bir onceki segimlerde oldugu gibi HDP segmeninin
CHP’yi desteklemeyi devam edecegine inaniyor musunuz? Qiinku destegin biraz
gekildigine dair bazi goriig ve iddialar var. Sizin inanciniz ve gozleminiz ne
yonde?
Bilemiyorum dogrusunu isterseniz. Tabii HDP’yi de izliyoruz buyuk bir dikkatle. Orada
da sayin eg genel bagkanlarin zaman zaman kamuoyuna yaptiklari agiklamalari da
dikkatle izlemek de bizim gorevimiz zaten, diger siyasal partileri nasil izliyorsak.
Onlar da demokrasi vurgusunu adalet vurgusunu oldukga fazla yapiyorlar. Dolayisiyla
HDP’nin zaten kendi bir segmeni var zaten. Bakildigi zaman kendi partisine oy veriyor.
Bu sureg igerisinde CHP’ye destek verirler mi vermezler mi onu bilemiyoruz.
Ama bildigim kadariyla her partinin kendi segmen kitlesi kendi partisine oy verecektir.
Ama bir yerde, sadece bir aday iki aday veya ug adayin giktigi bir ortamda HDP aday
gikarmazsa HDP segmeninin gelip CHP’ye oy vermesinden memnuniyet duyariz.
"Parlamento gergegiyle vatandasa aktarilan gergek arasmda fark var"
HDP’nin kapatilma ihtimali uzerinde de yine kulislerde iddialar dolagiyor. Sizin
var mi boyle bir duyumunuz?
§imdi bunu zaman zaman dillendiriyorlar. HDP’yi kapatacak olan Yargitay Cumhuriyet
Bagsavciligi’nm hazirlayacagi iddianame ve Anayasa Mahkemesi’nde yapilacak
gorugmeden sonra ortaya gikabilir.
Boyle bir iddia siyasetgiler tarafindan ya da HDP’ye biraz mesafeli olan veya tumuyle
kargit olan kesimler tarafindan dillendiriliyor. Ama HDP gu an parlamentoda, grubu
var, HDP’nin de bir meclis bagkanvekili var.
HDP’nin meclis bagkanvekili pekala parlamentoyu yonetiyor. Orada AK Parti de var,
MHP de var, M Parti de var, efendim Cumhuriyet Halk Partisi de var, bagimsiz olanlar
var, iggi Partisi’nden ve Saadet Partisi’nden milletvekilleri var. Bunlara soz veriyor, ig
tuzugun geregini yapiyor yani sonugta.
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Parlamento gergegiyle vatandaga aktarilan gergek arasinda fark var. Vatandaga
aktarilan yapay bir gergek, tamamen kutuplagtirmaya yonelik bir gergek.
Toplumu, kigileri, partileri kutuplagtirarak, birbirine dugman kilarak ya da dugman
gozuyle bakmalarim saglayarak kendi tabam konsolide etme, parlamentodaki yapida
ise parlamentoda ornegin HDP’nin bir bagkanvekili parlamentoyu yonetir.
AK Parti'li soz istegi zaman ig tuzuge gore soz verir. MHP’li soz istedigi zaman ig
tuzuge soz verir. Eger ig tuzuge aykiri bir uygulama varsa ig tuzugun gerektirdigi
uygulamalari yapar yani. Buna da herkes uyar.
Dolayisiyla parlamento gergeginde, parlamento gergeginde partiler arasinda uyum
olmasa bile ig tuzugun getirdigi butun kurallara uyma yonunde bir ortak irade var.
Dolayisiyla bu ortak iradeyi aslinda normalde topluma da yansitmamiz lazim.
Yani kavgasiz ama kendi dugunceleri olan, Turkiye’nin gelecegi konusunda
duguncelerini rahatlikla soyleyen, Turkiye’nin gelecegi konusunda neler yapacagim
programlariyla ifade eden bir anlayiga ihtiyag var. Bunu yapmayan ya da bunu
yapmaktan aciz olan siyasal partiler kutuplagtirarak tabanlarmi tutmak istiyorlar.
§imdi merak edilen konulardan bir tanesi de §u: Tabii biz Kemal Kiligdaroglu’nu
dig politikaya yonelik gorugmeler yapmak iizere yurt diginda sikga
goriiyorduk. Evet, pandemi doneminde bu gok mumkiin degil ama
pandeminin hemen oncesinde de biz Kiligdaroglu’nu yurt diginda bu
goriigmeleri yaparken gormedik. Bunun var mi bir nedeni? Ya da oncelikleriniz
mi degigti?
Hayir, goyle: Turkiye’nin gundemi gok yogun. Bir de arka arkaya bir suru segim geldi
ve bu segimlere hazirlik yapmak gerekiyor. Bir segim bildirgesini hazirlamak kolay bir
olay degil. Uzun bir sureci gerektiriyor.
Degigik alanlarda gok sayida saygin kigiyle gorugeceksiniz, hazirladigmiz taslagi
oturup onlarla tartigacaksimz, bir segim bildirgesi hazirlayacaksimz. Arti bu bildirge
hazirlamrken obur taraftan parti orgutleriyle beraber segime hazirlik yapacak.
Dolayisiyla yurt digina gidig igin gok fazla boyle bir imkammiz olmadi ama bizim
Bruksel’de ve Washington’da temsilciliklerimiz var. Onlar bizim adimiza -resmi
temsilcilikler bunlar- butun politik taraflarla gbruguyorlar.
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Bizim duguncelerimiz onlara aktariliyor. Onlarin bize yonelik elegtirileri de olabiliyor,
onerileri de olabiliyor, beklentileri de olabiliyor. Bunlar bize aktariliyor. Arti zaten
bugunku teknolojik ortamda zaman zaman bu gorugmeler de bir gekilde
gergeklegebiliyor.
"Turkiye’nin Libya’da da Suriye’de Rusya’yla veya bir baska uIkenin silahli
kuvvetleriyle catismasi dogru degil"
Dis politika demigken gegtigimiz gunlerde Cumhurbagkam Erdogan, Rusya
Devlet Bagkam Putin ve iran Devlet Bagkam Ruhani’yle Suriye’ye yonelik iiglii
goriigmesi yine oldu. §unu merak ediyorum: Tiirkiye’nin Libya’da Rusya’yi da
kargisina alarak aslinda attigi adimlar, Turkiye’nin Suriye’de Rusya’yla
galigmasim nasil etkiler ya da etkiler mi?
Turkiye’nin Libya’da da Suriye’de Rusya’yla veya bir bagka ulkenin silahli kuvvetleriyle
gatigmasi dogru degildir. Her iki ulke agisindan bu dogru degildir. Hem gatigmamn
olasi olabilecegi olan ulke agisindan da dogru degildir.
Dolayisiyla ben dig politikada aklin egemen olmasi gerektigini hep dugunuyorum.
Ulkelerin kendi gikarlari vardir dogru. Rusya’nm, Turkiye’nin, iran’in, Amerika’nm
gikarlari vardir. Bolgede, Libya’da da Ortadogu’da da gikarlari vardir.
Kaldi ki bizim Ortadogu’yla ayrica bir de akrabalik iligkilerimiz vardir, tarihsel
iligkilerimiz vardir, kultur iligkilerimiz vardir. Orada da Araplar var, Turkiye’de de
Araplar var.
"Libya’nm kendi bagimsiz iradesini ortaya koymasi gok dnemli"
Ama Suriye’de sahada Tiirkiye-Rusya ortak galigmasina, igbirligi diyelim tirnak
igerisinde, etkileme durumu olur mu Libya’da atilan hamlelerin?
Onu bilemiyorum. Ama gorugmeler devam ediyor. Ben hem Turkiye’de hem Rusya’da
sagduyunun egemen olacagi duguncesindeyim. Qunku gatigmanm iki tarafa da bir
yarar getirmeyecegi agik. Dolayisiyla oturulup uzlagilabilir.
Libya’da da bu uzlagmanin yapilmasi gok dnemli gunku Libya’daki halklarin
gatigmalari, kavgalari agiretler arasinda ozellikle kavgalari sonugta Libya’ya zarar
veriyor. Dolayisiyla Libya’nm kendi bagimsiz iradesini ortaya koymasi gok dnemli.
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"iktidar, 'Ben Ayasofya’yi ibadete agiyorum' diyorsa kararname elinde"
Ayasofya’nin cami olmasi, Damgtay’in karan gundemde. Qok tartigildi,
konusuldu. Bir taraftan Amerika Birlegik Devletleri Digigleri Bakam Mike
Pompeo’nun agiklamasi var, bir taraftan Putin’in agiklamalari var gibi. Ayasofya
cami olursa neye goziim olur? Olmazsa nasil bir sorun yaratir?
§oyle, Ayasofya zaten gu anda ibadet yapilan bir yer. Yani oranin da bir gorevli imami
var zaten. Yani ibadet yapiliyor, tumuyle ibadete kapali bir alan degil aslinda.
Ayasofya tabi bir dunya kultur mirasi aym zamanda, oyle kabul etmek lazim. Bu ig
siyasette zaman zaman kullamliyor. “igte cami yapalim, ibadete agalim” diye
kullamliyor.
Biz inang merkezlerinin ig siyasete malzeme edilmesini dogru bulmuyoruz.
iktidar, “Ben Ayasofya’yi ibadete agiyorum” diyorsa kararname elinde. Erdogan oturur,
bir kararname yazar, resmi gazetede yazilir, ibadete agilir, muze olmaktan gikar. Bu
kadar basit.
§imdi bu olayi buyutup bu olayi Turkiye’nin, dunyamn gijndemine getirmenin higbir
mantigi yok. Sen eger bunu kullamyorsan siyaseten, “Bunu ben agtigimda takdirde,
cami olarak agtigim takdirde oyum artacaktir” diyorsan ve hedefi boyle koyup, “Acaba
ben bunu soyledigimde CHP bana itiraz eder de ben de buradan oy devgiririm” diye
diigunuyorsa, hayir bunu dugiinmesin.
Otursun, hemen kararnameyi imzalasin. Resmi gazetede ilan etsin. Ayasofya’yi da
ibadete agsin. Bu kadar basit. Bu kadar basit olan bir olayi, kendisi agisindan bu kadar
basit olan bir olayi dunyamn gijndemine getirmenin higbir mantigi yok yani.
Ben, “Ayasofya evet, Turkiye Cumhuriyeti topraklari uzerinde Turkiye Cumhuriyeti
Devleti tarafindan korunmaktadir, tamiri onarimi yapilmaktadir. §imdi halkin buyuk bir
kesimi ibadete agilmasim istemektedir. Biz de ibadete agtik.” Bir kararnamede. Bir
kararnamede muze yapilmig, bir bagka kararnamede de cami olarak agilabilir.
"Barolardan yanayiz. Kanun teklifinin de yasalasmamasi igin elimizden gelen her
tiirlu gabayi gosterecegiz"
Qoklu baro tartigmasi, baro bagkanlarinin Metin Feyzioglu’na, Turkiye Barolar
Birligi bagkanina gosterdigi tepki... Siz daha sonrasinda Feyzioglu’yla
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gorugtiinuz mu bununla ilgili?
Hayir, hig gorugmedim. Ama baro bagkanlarimn barolarin bdlunmesine yonelik goruge
tepki vermeleri sadece barolar agisindan degil Turkiye’nin gelecegi agisindan da gok
onemlidir. Turkiye’de kutuplagmamn, yani kutuplagmayan, pargalanmayan higbiryer
kalmadi. Medyada bunu gorebiliyorsunuz, yargida bunu gorebiliyorsunuz. Hemen
hemen her alanda kutuplagmamn, bolugmenin, ayrigmamn iktidardan yana olup
iktidara kargi olma gibi bir bolunmenin toplumun hemen hemen butun dokularina
sindigini goruyorsunuz. §imdi bu pargalanmayi savunmada yapmak istiyorlar, yani
barolarda yapmak istiyorlar. Son derece tehlikeli ve dogru degil. Biz bu konuda
barolardan yanayiz. Parlamentoda gelen kanun teklifinin de yasalagmamasi igin
elimizden gelen herturlu gabayi gosterecegiz.
"

Yerel segimlerde elde ettigimiz basariyi oniimuzdeki segimlerde de elde

edecegiz"
Eklemek istediginiz, Have etmek istediginiz bir gey var mi?
§oyle, baskilar asla toplumu umutsuzluga yoneltmesin. Ya da toplum bir umutsuzluk,
bir garesizlikle kargi kargiya kaldik diye dugunmesin. Yerel segimlerde elde ettigimiz
bagariyi onumuzdeki segimlerde bu kez yeniden elde edecegiz ve guzel ulkemizi ve
cumhuriyetimizi demokrasiyle taglandiracagiz. Herkes bu ulkede huzur iginde
yagayacak. Herkes bu ulkede duguncelerini ozgurce ifade edecek. Duguncelerini
ozgurce ifade etti diye kimse hakkinda sorugturma agilmayacak. Parlamento
uzerindeki, yargi uzerindeki vesayeti tamamen kaldiracagiz. Yargi bagimsiz, hukukun
evrensel ilkelerine gore karar verecek. Parlamentodaki milletvekillerini de siyasi
partilerin liderleri degil, halk segecek.
https://indyturk.com/node/206011 /r%C3%B6portaj/k%C4%B1 l%C4%B1 %C3%A7daro
%C4%9Flu-telefon-konu%C5%9Fmalar%C4%B1nda-%E2%80%98bizim-trollerehaber-verin-gerekeni#.XwBrbCRvKCs.twitter
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Istanbul, July 1, 2020 - In response to an announcement today that Turkey’s
broadcast regulator, the Radio and Television Supreme Council (RTUK),
would suspend the Halk TV and TELE1 pro-opposition television stations for
five days, the Committee to Protect Journalists issued the following
statement:
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“The Radio and Television Supreme Council should not function as a censorship
tool for the government, and Turkey should learn to tolerate the existence of
whatever critical voices are left in the broadcast media,” said CPJ Europe and
Central Asia Program Coordinator Gulnoza Said, in New York. “Halk TV and
TELE1 are two remaining pro-opposition broadcast outlets in a media landscape
that has become predominantly pro-government. Their presence is vital for media
plurality in Turkey.”
The suspensions were announced today in a statement tweeted by Radio and
Television Supreme Council board member ilhan Ta§gi. Ta§gi, who is a member of
the opposition Republican People’s Party (CHP), wrote that the two outlets will lose
their broadcast licenses entirely if they receive another penalty in the future.
CPJ emailed the broadcast regulator for comment but did not immediately receive
any reply.
https://cpj.ora/2020/07/turkish-reaulator-censors-halk-tv-and-tele1-broadcastersfor-5-days/
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