
CHP ZİHNİYETİ ZİNDELİĞİNİ KORUYABİLİYOR MU? 
 
M.Kamal Paşanın koruma subaylarından, İsmet Paşanın mesai arkadaşlarından, Altmış ihtilalinin 
darbeci generalleri danışmanlarından Aziz Şengün’ü tanıyan ve hatırlayan kaldı mı bilemem ama 
1981 yılında beraber koğuş arkadaşlığı yaptık. Rize’li Aziz amca ile yollarımız Paşakapısı’nda 
kesiştiğinde 87 yaşında idi. Tek kızı olduğunu, zaman zaman ziyaretine geldiğini bilirdik.  
6-7 Eylül olayları olarak bilinen, İstanbul’daki yağmalama olaylarında aktif rol almış, Çanakkale’de 
DP-CHP kavgası esnasında öldü diye morga kaldırıldıktan sonra yaşadığı anlaşılınca helikopterle 
hastahaneye kaldırılan esrarengiz bir CHP li. Burada size, karşılaşmamızın ayrıntılı hikayesini 
anlatacak değilim. Merak edenler için yazının sonunda vereceğim linkten bu ayrıntıyı okuma 
imkanı olabilir. (1) 
Koğuş sohbetlerini yaşamayanlar bilmez; uzun, içten, samimi, açık net ve riyasız olur bu sohbetler. 
Aziz Amca ile uzun ve sansürsüz sohbetlerimiz esnasında, yakın tarihimizde yaşanan bir çok 
hadisenin perde arkasındaki gerçekleri, yaşayan bir şahidinden dinleyip öğrenme imkanım oldu. 
Hepsini yazma imkanım olur mu bilmem ama bugün yazacaklarımı, İsmail Ağa cemaatinden bir 
ailenin 6 yaşındaki kızını evlendirdiği iddiası üzerine CHP zihniyetinin kopardığı vaveyla üzerine, 
hatırlayıp yazmaya karar verdim.  
Bu ailenin üç evladı, ablaları ile ilgili bir açıklama yaptıklarını (2), konunun an azından şimdilik, ne 
olduğunu, nasıl olduğunu, gerçek mi, uydurma bir senaryo mu olduğunu bilemiyoruz. Şahsi 
kanaatim, yargısız infaz yapıldığı merkezindedir. Ama benim yazacaklarımdan yazamadıklarımı 
anlayanlar, bu konuda hiç konuşmaması gereken kişilerin başında CHP zihniyetli insanların olması 
gerektiğini çok kolay anlayabilirler. Aziz Amca’ya, eşref saatinde olduğu bir sırada, Aziz amca, 
senin, bizim bilmediğimiz ne özelliğin var ki sana bu kadar önem ve önemli görevler verilmiş diye 
sordum. Hocam, beni beğenmiyor musun; dedi. Estağfurullah Aziz amca, beğenmemek 
demeyelim de tanıma merakı diyelim; dedim. Zaten bana karşı mahcubiyet ve eziklik hissi olan 
Aziz Amca, bak Hocam dedi; benim öyle bir özelliğim var ki sadece bu özelliğim bile bana verilen 
değeri hakediyor; dedi. Aziz amcanın, merakımızı celbeden bu çıkışı üzerine, nedir bu özellik 
dememize fırsat vermeden, ben M.Kamal Paşa’ya itibar ve güven kazandıran bir projenin 
mimarıyım hocam, dedi. Nasıl diye sormama fırsat vermeden, devrim hazırlıklarının ilk 
günlerinde, gittiğimiz her bölgede, M.Kamal Paşa toplululuklara hitap ettiği yerlerde, halkın 
ondan ilk defa duyduğu yenilikleri, orada olan din alimlerine dönüp bakarak, ne 
söyleyeceklerini hissedip ona göre tavır aldığını görünce, onların onaylamadığı bir hususu 
topluma yerleştirip kabül ettirmenin mümkün olmayacağını, onları ikna edip söylenenleri 
tasdik ettirme ihtimali de bulunmadığını, bu zorluğu aşmanın kolay olmayacağını görüp 
anlamıştık fakat çözüm bulamıyorduk; işte bu sıkıntıyı  aşma çözümünü ben üretmiştim; dedi. 
İyi bir dinleyici olduğum için Aziz Amca aşkla şevkle anlatıyor; soru sormamıza fırsat vermiyordu. 
Hocam, sen de hocasın ama kusura bakma, hocalara laf anlatacak, onları ikna edecek vaktimiz 
yoktu; ben öyle fıkralar üretiyor ve matbuat kanalı ile yayılmasını sağlıyordum ki, duyanlar, 
dinleyenler, hem kahkaha ile gülüyor hem de başkalarına anlatıp yaygınlaştırıyordu. Kısa bir 
zaman içinde Hocaların itibarını yerle bir etmeyi sağlayan bu projenin mimarı ve uygulamasını 
yöneten bendim Hocam, dedi. Hem Aziz amcaya bir nefes aldırmak hem de ayrıntılara 
takılmamasını sağlamak için araya girip, Evet bu fıkraları ben de biliyorum dedim. Nereden 
biliyorsun deyince, yeşilçam filimlerinde bolca dinledik dedim. Genç hanımların göbeğine, 



göğsüne yazı yazan, içine giren cinleri çıkaran hocalar(!) yanında keçi çalan müftü hikayelerini 
okudum; dinledim; bilirim; dedim.  
Aziz amcanın bu önemli! projesinin uygulaması ile yetinmediklerini, daha başka neler yaptıklarını 
da konuştuk; burada ayrıntı yazarsam hem sözü uzatmış hem de 5816 ya takılma riskine girmiş 
olabilirim. Sadece işaretle iktifa edeceğim bir olay daha anlattı ki, Aziz amca anlatırken, koğuştaki 
arkadaşlar gülmekten yerlere serilmişti. Olay, Aziz Amca‘ın M.Kamal Paşa’nın koruma subaylığını 
yaptığı günlerde, Eskişehir’den Ankara’ya doğru bir tren yolculuğu esnasında ceryan etmiş. Aziz 
amca laf atıp takıldığı kız sebebi ile öyle sıkıntılı bir duruma düşmüş ki, M.Kamal Paşa’nın duyması 
korkusu, onun uykularını kaçırmış; yapmadığı şaklabanlık kalmamış; buna rağmen olayı M.Kamal 
Paşa duymuş ve Aziz amcayı yanına çağırmış; Aziz amca korkudan iç çamaşırını nasıl ıslattığını 
anlatınca koğuştaki arkadaşlar gülmekten yerlere serilmişti. Aziz amca, benim büyük amcamın da 
İsmet Paşa’nın mesai arkadaşı olan Subaylardan olduğunu bildiği için, hocam sen böyle çok 
hikayeler dinlemiş olabilirsin ama arkadaşlar ilk defa duyuyorlar dedi. Böyle demesinin sebebi 
benim koğuştaki arkadaşlar gibi kahkaha atmayışımdı. Bu müstehcen olayı ayrıntısı ile anlatmama 
hem edebim müsait değil hem de 5816 sayılı kanun buna imkan vermez. Kendi büyük amcam 
dahil olmak üzere, ben akıllı bir CHP li görüp tanımadım; elbette zeki CHP liler olduğunu biliyor ve 
inkar etmiyorum. Onların yerinde olsam, kadın tacizi ve istismarı üzerinde hiç konuşmam; çünkü 
CHP zihniyetinin geçmiş sicili hiç de temiz değil. Hala kadınları tahrik ve istismarla varlığını 
sürdürüyor dersem bilmem itiraz eden olur mu? Ey CHP zihniyetinin savunucuları! Siz siz olun, 
kadın taciz ve istismarı üzerine konuşup öne çıkmayın; bırakın bu işlerle diğer partiler uğraşsın. 
Siz uğraşmaya devam ederseniz, kirli çamaşırlarınız ortaya çıkar; zihniyetiniz çökebilir. Bana 
inanmıyorsanız Latife Hanım ve Rıza Nur’un hatıralarında yazdıklarına bakabilirsiniz. Sakın o deli 
demeye kalkmayın; çünkü o zaman da başka bir açmazın içine girmiş olursunuz. Benden 
söylemesi, sonra söylemedi demeyin. Ne de olsa benim büyük amcam İlyas efendinin hatırı var. 
Bu hatır için de olsa sizi uyarma ihtiyacı hissettim. Gerisi sizin bileceğiniz iş.  
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(1) Aziz Amca İle Yollarımızın kesişmesi ile ilgili ayrıntı için   
 
https://hamzali.org/wp-content/uploads/2022/11/MALATYALI-ISMAIL-AGA-CAMIINDEN-PASAKAPI-CEZAEVINE-ORADAN-DA-MEKKEYE-UZANAN-IBRETLIK-BIR-HIKAYE...pdf 

 

(2) Zikredilen hadise ile ilgili aile fertlerinin açıklamaları   
https://www.youtube.com/watch?v=C-N4PXXhrLM 

https://hamzali.org/wp-content/uploads/2022/11/MALATYALI-ISMAIL-AGA-CAMIINDEN-PASAKAPI-CEZAEVINE-ORADAN-DA-MEKKEYE-UZANAN-IBRETLIK-BIR-HIKAYE...pdf
https://www.youtube.com/watch?v=C-N4PXXhrLM

