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Türkiye halkı Kürdü ile Türkü ile top yekün bir zafer kazandı. Bu zaferin 

rehavetine kapılıp kazanılmış zafer hezimete uğratılmamalı. Henüz daha 

mücadele bitmiş değil... 

Yüzde 51.4'lük üstünlükle kazanılmış bir Halkoylamasını hazmedemeyenler 

çok. Hazımsızlık onları kabız yapabilir. Bu kabızlık hali ile nerelere 

saldıracakları belli olmaz. O nedenle gerekli bütün tedbirler alınmalı. Halkın 

iradesinin kabul edilmesi gerektiğini “hukukun üstünlüğü” prensibi ile herkese 

gösterilmeli. 

Gerekli tedbirler bu asil milletin huzur ve mutluluğu için acilen alınmalı, hiçbir 

aşırılığa fırsat verilmemelidir. Saldırgan tavırlara girme ihtimali olanlar uygun 

dille uyarılmalı, potansiyel kabızlık geçirenlere de meselenin ciddiyeti 

anlatılarak yardımcı olunmalıdır. 
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Ülkemizin birlik ve beraberliğine yapılacak her türlü saldırı, halkın iradesine 

yapılacak bir saldırı olacağından asla yanlış adım atacaklara fırsat 

verilmemelidir.  

Halkın iradesine saygı gösterilmesi gerektiğini 15 Temmuz çok iyi 

anlatmaktadır. Bunu herkesin çok iyi bildiği gibi, CHP'nin de bilmesi gerekir. 

YSK'ya başvurup halkın iradesini hiçe saymaya yönelik iptal talebi ne kadar 

yanlış ise bu talepten medet ummak da o derece yanlıştır. YSK'nın onların 

anlayacağı dilden açıklama yapacağını biliyoruz. Doğru yol CHP'ye de 

gösterilmelidir. 

Tedbiri elden bırakmadan Mısır örneğini asla aklımızdan çıkarmamalıyız. 

Hatırlarsak Muhammed Mursi çoğunluğun oyunu alarak Cumhurbaşkanı 

seçilmişti. Sonra okçu birliklerinin zafer sarhoşluğu ile hayati öneme sahip 

mevzileri terk etmesi zaferi bir anda hezimete dönüştürmüş, halkın iradesi 

tarihin görmediği en deni alçaklıklara maruz kalmış, fırsat kollayan çakallar, 

vahşi yaratıklar milletin üzerine silahlarla saldırıp halkın iradesini 

katletmişlerdi... 

Bu zaferin kazanılmasında bütün Türkiye halkının katkısı olmakla beraber 

Müslüman Kürt kardeşlerimizin katkısı elbette çok daha büyüktür. Onların 

tercihi zaferin kazanılmasını sağladı. 

Sonuçlar ortada, 7 Haziran, 1 Kasım 2015 genel seçimlerini ve 16 Nisan 2017 

Referandumunu karşılaştırdığımız zaman rakamlar net bir şekilde 

gösterecektir ki Müslüman Kürt halkı Recep Tayyip Erdoğan'a güvenmekte ve 

umutlarının boşa gitmeyeceğine inanmaktadırlar. Doğu illerinin tamamında AK 

Parti'nin oyları kimisinde iki kat, kimisinde üç kat artış göstermiştir. 

Müslüman Kürt halkı tarih boyunca kendi değerlerine saygı duyan devletinin 

yanında yer almış, canını, malını bu vatan uğruna feda etmekten 

çekinmemiştir. Umutlarını yeşerteceğine inandıkları Lideri daima gönüllerinde 

yaşatmaya devam edeceklerdir. Yılların biriktirdiği acılara derman olunmaya 

başlandığını onlar da görüyorlar, Kürk-Türk ayrımının yapılmadığını biliyorlar, 

bu topraklarda yaşayan herkesin kardeş olduğunun onlar da farkındalar. 



Hep birlikte Kasım 2019'a odaklanıp 2023 hedefine kilitlenmeliyiz. Ama kuzu 

postuna bürünmüş canavarlara dikkat etmeliyiz. 

Hiçbir zaman unutulmaması gereken bir gerçek var, o da Kürtlerin ve Türklerin 

özbeöz kardeş olmalarıdır. Hepimiz Adem'den (as) gelmiyor muyuz? Öyle ise 

ırkçılık da neymiş, üstünlük ancak takva iledir. Bir elmanın iki yarısı gibi bu 

topraklarda nefes alıp veren bizler, aynı davaya inanmışlar ne dil konuşursak 

konuşalım, hangi türküyü çağırırsak çağıralım kardeşizdir. 

Şimdi bilinmelidir ki, bütün dünyanın elbirliği ile saldırıya geçtiği, medya güçleri 

ile yalan haberler yayınlayarak halkın iradesini yok etmeye yönelik çabalarına 

rağmen Allah (cc) bu asil millete zafer nasip etmiştir. 

Her ne kadar aradaki fark çok fazla olmasa da zafer gelmiştir. Gerçi bunda da 

bir hayır var deyip yola devam edilmelidir. Nokta konmuştur. Zafer gelmiştir. 

Zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın “Önemli olan maçı kazanmaktır, 1-0 ya da 

5-0 kazanmışsın önemi yok” demesi aklı selim olana cevap olarak yeter de 

artar bile. Maç bitmiş ve hakem düdüğü çalmıştır. Gerisi eleştirmenlerin, 

analizcilerin çene yormalarından ibarettir. 

Batılılar gazetelerinde boy, boy manşetler atıp “Viyana Erdoğan'ın Yeni 

Başkenti” olacak diye korkularını ifade etmeye devam ederken, içimizdeki 

Batılılar da YSK'ya başvurup havanda su döğsünler. Bizim yapmamız gereken 

şimdi gerekli bütün tedbirleri aldıktan sonra kendimizi hesaba çekmek. 

Miracımız için hazırlık yapmaktır. Sonuçta Kürdü ve Türkü ile Türkiye kazandı. 

Miraç Kandilimiz mübarek olsun... 
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