
Bu konuyu gündeme getirmek ancak Kemal Kılıçdaroğlu’dan Beklenir 

CUMHUR REİSİ R.T.E NIN TEHLİKELİ PLANLARI(!) GÜNDEME GETİRİLMELİ… 

 

1- RTE, “Osmanlı Fesi” giymeyi mecbur kılan kanun çıkaracak, giymeyenler için, 

fesli Alilerin yöneteceği hukuk mahkemeleri kurup en az yirmi bin kişiyi idam 

sehpasında sallandıracak ve halkı tam olarak özgürleştirdiğini iddia edecek... 

2- Partisinin otorite ve hâkimiyetini güçlendirmek için DİB nı Ankara il başkanı 

olarak görevlendirecek; militan vali ve belediye başkanlarını aynı zamanda 

partisinin il başkanları olarak görev yaptıracak... 

3- Kendisi hem devlet hem de parti başkanı olmakla kalmayacak; muhaliflerini, 

kendine bağlı çetelerle, yer üstünden yer altına göndermek üzere Çankaya Köşk 

bahçesine defnedecek. Bunun için orayı boşaltıp gerekli hazırlığı yapıyor... 

4- Demokrat görünerek Şeriatı getirecek; Halifeliğini ilan edip Türkiye’yi “Çağdaş 

uygarlık” seviyesine çıkaracağını iddia edecek... 

5- İçki, kumar, zina, faiz gibi eylemleri yasaklayıp, “şerbet sofraları” kuracak; 

şerbet sofralarından Türkiye’yi yönetecek... 

6- Şeriatı öğrenip yaşamayan gericileri cahil kabul edecek; onlara hiç bir konuda 

hiç bir şey sormayacak; kendini onların vasisi kabul edip onlar adına kendisi karar 

verecek; ihtiyaç duyarsa sadece “şerbet sofrasındaki” arkadaşları ile müzakere 

etmekle yetinecek... 

7- Seçim sistemini “açık oy-gizli tasnif” esasına göre yeniden düzenleyecek; 

açıklık ve şeffaflığa yeni bir boyut kazandıracağını iddia edecek... 

8- TBMM ni kendisinin tayin ettiği vekillerle oluşturacak; imalat hatası olarak 

muhalif vekiller çıkarsa, “şerbet masası” militanları kanalı ile hizaya getirecek... 

9- Latin harflerini bir gece aniden değiştirip yasaklayacak; İslam ve Kur’an 

harflerini dayatıp zorunlu hale getirecek... 

10- Kendisini “Reis Baba” olarak dokunulmaz kılacak; dil uzatanların ağızına acı 

biber sürecek... 

11- Meyhaneleri, genelevleri, kumarhaneleri kapatacak; dört hanımla evlenmeye 

ruhsat verecek; insanları nefis ve şehvetlerine esir olmaktan kurtardığını 

söyleyecek; Allah’a kul olma özgürlüğüne alan açtığını iddia ederek kendine kul 

haline getirecek... 



12- “Ne mutlu Müslümanım diyene” sloganını yaygınlaştırmak üzere marşlar 

hazırlatıp ilkokul öğrencilerine ezberlettirecek... 

13- Tarihi şerbet sofrası müdavimi “fesli tarihçilere”  yeniden yazdırıp resmî tarih 

haline getirecek ve aksini yazıp söylemeyi yasaklayacak... 

14- Okullarda “Reis Baba Çok Yaşa” levhaları asılacak; o levhalarda yazılacak 

ilkeleri herkes ezberletip uygulayacak; karşı çıkanlar düşman ilan ederek “fesli 

Ali’leri” yargılatıp darağaçlarında sallandıracak... 

15-Yeni getirilecek bu ilkeleri içine sindiremeyip benimsemeyerek yaşamayanlar, 

bir sabah aniden gemilere doldurulup İsrail, Yunanistan, Çin ve Rusya’ya 

gönderilecek... 

16-“Reis Baba” koruma kanunu çıkarılacak. Onun fikir ve uygulamalarını 

benimseyenlere tam özgürlük verilecek. Muhaliflerine söz hakkı tanınmayacak; 

hiç bir resmî görev de verilmeyecek... 

17- Türkiye’de mevcut heykeller toplattırılıp dolgu malzemesi olarak kullanılacak; 

heykel bütçesi, tekke ve zaviyelerin onarımı,  Bektaşi tekkelerinin yapımı için 

tahsis edilecek... 

18-“Halk Hâkimiyeti” yerine “Hak Hâkimiyeti” tesis edilecek. Namaz 

kılmayanların şahitliği bile kabul edilmeyecek; oy dahi kullanamayacaklar... 

19- Bu sistem değişikliği “Cumhuriyet-i İslamiye ve Özgürlük Bayramı” olarak her 

yıl kutlanacak... 

 

Sizi bilmem ama böyle bir “Reis Baba” düzeninden CHP ve HDP nin endişe 

etmesini kesinlikle haklı buluyorum. Haklı bulmakla da kalmıyor; gerçek 

demokratlık olarak görüyorum... 

“Reis Baba ”ya bunun için diktatör demelerine de itiraz edemiyor; hak 

veriyorum… 

Hukuk herkese lazım; sadece İslamcıların hukuk isteme hakları yoktur... 

Öyle değil mi..?  

                                                                                                               28.01.2021 

Ahmet Ziya İbrahimoğlu 


