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HDP Milletvekili Özkan tutuklandı
HDP Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan, Emniyet Müdürlüğü 
ekiplerince hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında 
kent merkezinde gözaltına alındı. Özkan, çıkarıldığı mahke-
mece “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklandı.

YSK kararını protestoya 19 gözaltı
YSK kararını protesto etmek amacıyla düzenlenen gösterileri 
 takibe alan İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 
“Hayır” oyu verenleri sokağa dökmeye çalıştıkları iddiasıyla ÖDP’li 
yönetici Mesut Geçgel’in de aralarında olduğu 19 kişiyi gözaltına aldı. 

‘Cumhurbaşkanlığı hiç kimse 
için çantada keklik değil’

MHP Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin, “Referandumun en önemli sonucu; Cumhurbaşkanlığı hiç kimse için çantada keklik değil.  
Yüzde 50 artı 1 oyla ‘Hayır’ çıktığında zafer ilan etmeye hazır olanların milletin ‘Evet’ kararını tartışmaya açmaları, en büyük saygısızlıktır” dedi

MHP’nin hükümete 
girip girmeyeceği, 
Cumhurbaşkanlığı 

için AK Parti ile ortak aday 
çıkarıp çıkarmayacağı 
tartışılırken, Genel Başkan 
Yardımcısı Şefkat Çetin’den 
çarpıcı bir açıklama geldi. 
Çetin, “Referandumun 
en önemli sonucu; 
Cumhurbaşkanlığı hiç kimse için çantada 
keklik değil” ifadesini kullandı. Çetin,  
yazılı açıklamasında şunları kaydetti: 

YÜZDE 50 ARTI 1: Anayasa değişikliği 
millet tarafından onaylandıktan sonra, 
milli iradeye saygı göstermek herkesin 
vazifesidir. Yüzde 50 artı 1 oyla “Hayır” 
çıktığında zafer ilan etmeye hazır olanların 
milletin “Evet” kararını tartışmaya açmaları, 
en büyük saygısızlıktır. Milletin tercihini 
tartışmaya açmak, süreçte yaşananlar 
üzerinden siyaset üretmek; geçmişte 
kimseye bir şey kazandırmadığı gibi 
bundan sonra da kazandırmayacaktır. 

MİLLİ İKTİDAR: Mevcut sistemin tıkanan 
damarları MHP’nin girişimiyle açılmış, 
milli iradenin çok daha geniş zeminlerde 
temsil edileceği bir yönetim sistemi hayata 
geçirilmiştir. Türkiye’yi yönetebilmek için 
milletimizin yüzde 50’sinden 1 fazlasının 
oyunu alma şartı, bundan sonra Türkiye’yi 
milli iktidarların yöneteceği anlamına 
gelmektedir. Yönetme yetkisini her  
kim alırsa alsın, güçlü bir kamuoyu 
denetimi altında görev yapılacağı gerçeği 
ülkemiz adına memnuniyet vericidir. 

MHP SÜRECİN GALİBİDİR: Ayrıca “Hayır” 
kampanyasının en hızlı taraftarlarının 
daha şimdiden Cumhurbaşkanlığı yarışı 
için hesap yapmaya başlamaları, MHP’nin 
önayak olduğu değişimin ne kadar isabetli 
olduğunun tescilidir. Zaten referandumun 
en önemli sonucu, hiçbir parti ya da şahıs 
için Cumhurbaşkanlığı seçiminin çantada 
keklik olmadığını göstermesidir. Türkiye 
referandum sürecinden henüz çıkmış 
olmasına rağmen, şimdiden yapılacak 
Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için 
çalışmalar başlamıştır. Bilhassa MHP üzerine 
uzun süredir yaptıkları bütün hesapları 
bozulanlar, içerisine düştükleri çaresizliği 
gizlemek için anlamsız saldırılarını devam 
ettirmektedir. Referandumun kaybedeni 
olarak ilan ettikleri MHP, halbuki bu  
sürecin mimarı ve en büyük galibidir. 

ANAYASA değişikliğine “Hayır” 
oyu vereceğini açıklayınca par-
tisinden ihraç edilen Gaziantep 
Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ, 
referandum sonucunu değerlendi-
rirken, “Kazanan siyasi aktör şüphe-
siz Erdoğan’dır ama aynı zamanda 
en büyük kaybedendir. Bu bir 
Pirus zaferidir” dedi. Özdağ, Kay-
seri Bağımsız Milletvekili Yusuf 
Halaçoğlu ile birlikte düzenlediği 
basın toplantısında, halkoylamasının 
meşruluğuna YSK’nın gölge düşür-
düğünü öne sürdü. “YSK’nın anaya-
sal suç işlediğini ve seçimlerde hile 
yapılmasının önünü açtığını” savu-
nan Özdağ, “YSK, Meclis’in yaptığı 
kanunu yırtıp köşeye atıyor. YSK, 
‘Siz istediğiniz kadar halk tarafından 
seçilmiş olun ve istediğiniz kadar 
Meclis’te kanun yapın, bu kanunda 
da istediğiniz kadar emredici madde 
koyun, biz idari bir kararla sizin yap-
tığınız kanunları değiştiririz’ diyor. Bu 
hukuk devletinde olmaz. Bu muz 
cumhuriyetinde bile olmaz ama 
bunu YSK yaptı” dedi. n ANKARA

Ümit Özdağ: Bu 
bir Pirus zaferi

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemize, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme veAtanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğ-
retim üyesi alınacaktır.
Detaylı bilgi Üniversitemizin www.alparslan.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itiba-
ren 15 gündür.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ UNVANI
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROFESÖR DOÇENT YARDIMCI DERECE AÇIKLAMA

ADET ADET DOÇENT
ADET

Türk Dili ve Edebiyatı Yeni Türk Dili 1 5 Çağdaş Türk Lehçeleri ve
Edebiyatları alanında çalış
ma yapmış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ
Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psik. Dan. 1 1
Mat. ve Fen Bilimleri Eğt. Fen Bilgisi Eğitimi 1 3 Fen Bilgisi Eğitimi alanında

doktora yapmış ve doçentlik
unvanı almış olmak.

Türkçe ve Sosyal Bil. Eğt. Sosyal Bilgiler Eğitimi 1 5 Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında
doktora yapmış olmak.

Yabancı Diller Eğitimi İngiliz Dili Eğitimi 1 5
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
İslam Tarihi ve Sanatları Türk Din Musikisi 1 4
İslam Tarihi ve Sanatları İslam Tarihi 1 1
Felsefe ve Din Bilimleri Din Eğitimi 1 1
Felsefe ve Din Bilimleri Dinler Tarihi 1 5
Temel İslam Bilimleri Tefsir 1 2
Temel İslam Bilimleri Arap Dili ve Belagatı 1 5
Temel İslam Bilimleri Tasavvuf 1 5
Temel İslam Bilimleri İslam Mezhepleri Tarihi 1 4
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İktisat İktisat Teorisi 1 1
İktisat İktisat Teorisi 1 4
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
Fizyoterapi ve Rehabil. Geriatrik Fizyoterapi 1 3
Hemşirelik Cerrahi Hastalıklar Hemş. 1 2
Sağlık Yönetimi Hastane İşletmeciliği 1 3 Sağlık Kurumları Yöneticili

ği alanında doktora yapmış
olmak.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın : 589558 www.bik.gov.tr

Referandumun 
kazananı: 

Muhafazakârlar 
GEÇENLERDE bir internet sitesinde 

gördüm. Sola hâkim ama ağırlıklı olarak 
Kemalist kimliğiyle bilinen bir köşe yazarı, 
“Türkiye’de sağ yüzde 70, sol yüzde  
30’dur deniyordu. Bu anlayış, tarihin çöp 
sepetini boyladı” şeklinde bir analiz yapmış.

Referandumda “Hayır” veren cepheyi 
böyle okumak siyaseten yapılan en yanlış 
şey. Çünkü yüzde 48.6 solun potansiyeli 
değil, muhafazakâr seçmeni “dikkate 
almanın” sonucudur. Hem CHP’nin belli 
başlı kurmaylarının, hem de kendi çapında 
“Hayır” kampanyası yapan sol, sosyal 
demokrat çevrelerin tarihleri boyunca belki 
de ilk kez muhafazakâr-dindar seçmeni 
dışlamayan, bu değerlerle temas kuran 
referandum politikasının sonucudur.

Nitekim artık apaçık ortadadır ki,  
bundan sonra Türkiye’de siyaset yapacak hiç 
kimse, muhafazakârların ibadetlerini engelle-
yerek, yaşam tarzlarına dil uzatarak siyaset 
yapamaz. Hatta yeni sistemle beraber  
2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdo-
ğan’ın karşısına tecrübeli ve işinin ehli olma-
nın yanı sıra muhafazakâr bir profil çıkarma-
yan hiçbir blok kendisini şanslı sayamaz. 

Tam da bu nedenle bu referandumun 
sonuçlarından en çok mutlu olması 
gerekenler, muhafazakârlar ve dindarlardır. 
Çünkü artık, Türkiye’nin yakın ve uzak 
geleceğinde yarışacak olan Cumhurbaşkanı 
adaylarının her ikisi de bu ülkenin 
değerlerine, inançlarına dil uzatamayacak, 
hak ve özgürlüklerinin gereğini teminat 
altına alacak adaylar olmak zorundadır. 

Hiçbir kampa görkemli zafer temin 
etmeyen referandumun en başarılı  
sonucu budur ve muhafazakârlar  
lehine çok önemli bir başarıdır. 

KAYBEDEN MARJİNALLER
Referandum sonuçları, “Evet” ve “Hayır” 

oranlarının yakınlığı bağlamında tartışılıyor 
haliyle. Ancak “Hayır” cephesinin bazı 
taraftarları yüzde 48.6’nın tadını çıkaracakları 
yerde, “Vay efendim bu referandum meşru 
değildir” tavası, zili çalmaya başladılar,  
hatta Kemal Kılıçdaroğlu’nu tavır alması,  
referandum sonuçlarını tanımamaya doğru 
itmek için yoğun gayret sarf ettiler. En son, 
“15 Temmuz kontrollü darbedir” çıkışı  
yaparak daha kendi partisinin seçtiği stra-
tejide sabit kalamadığını ispat etmiş olan 
Kılıçdaroğlu için şaşırtıcı bir savrulma değil.

“Evet” cephesinin bazı taraftarları da 
az gelen oranın hıncını AK Partili siyaset-
çilerden, teşkilatlardan, AK Parti’ye yakın, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı pek çok zaman 
desteklemiş, hatta son 3 yıl boyunca boy-
nunu giyotinin önüne ilk uzatan kişilerden 
olmuş kimselerden çıkarma peşine düştüler. 
Güç sarhoşluğu içinde, epeydir sorunlu bir 
akıl yürüten, insanlar tankların altına yatarken 
milyonluk yalılardan çoluk çocuğa tweet 
attıranlar için de şaşırtıcı bir saçmalama değil.

“Evet” ve “Hayır” cephelerinin bu iki 
“marjinal” grubu arasındaki fark, birinin iktida-
rın habitatında, diğerinin muhalefette olması.

“Hayır”ın marjinalleri “iktidardan uzak 
kalma”, cezaevindeki gazeteciler, KHK 
ihraçları, OHAL şartları gibi sebepleri, 
karşıtlarını düşmanlaştırmak için kullanıyor. 
“Evet”in marjinalleri ise iktidarın yakın 
ve verimli olanaklarından alabildiğine 
yararlanıyorlar, ama onlar da sadece 
düşman imal etme dinamiği üzerinden var 
olabiliyor. Benzerlikler çok. En önemlisi 
şu: Her ikisi de “Karar milletin” demekle 
beraber, söyledikleri söze hiç inanmadılar 
ve bu kadar hayati bir konuda yalan yanlış 
verilere ve temennilere dayanarak, hatta 
verileri çarpıtarak taraftarlarına görkemli 
bir zafer vaat ettiler. Halk zaferi iki kampa 
“neredeyse” eşit oranda bölüştürünce,  
söz konusu gruplar açıkta kaldı.

Tabii sırtını iktidara dayayan grubun 
durumu daha zor. Çünkü verdikleri vaatler 
ve teminatlar sadece millete ve taraftarlarına 
karşı değil. Aynı zamanda beslendikleri 
iktidara karşı da borçlular. Samimi 
ideolojik, fikri, dünya görüşü merkezli bir 
minnettarlıktan bahsetmediğimi de belirteyim. 
Mazeret üretip günah keçisi imal edeceklerine 
ve kendi sorunlarını başkalarına ihraç 
edeceklerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 
zarar verme pahasına ürettikleri çamuru 
sorgulasalar ve tövbe etseler daha hayırlı olur.

MHP’Lİ 
ŞEFKAT  
ÇETİN

MHP’den ayrılanların Meral 
Akşener’in önderliğinde Milliyetçi 
Türkiye Partisi (MTP) adı altında bir 
araya geleceği yolundaki iddialar, 
referandum sonrasında yeniden 
gündeme geldi. Bunun üzerine 
Meral Akşener, Twitter adresinden 
açıklama yaptı. Akşener, “Parti 
kurma çalışmamız yoktur. Yüksek 
Seçim Kurulu’nun (YSK) hukuku 
katlettiği, ‘abidik gubidik’ işlerin 
yapıldığı bir süreçte önceliğimiz 
oylarımıza sahip çıkmaktır” dedi. 

Kongre tartışmaları sırasında  
MHP Genel Başkanı adayları 
arasında adı geçen eski bakan 
Koray Aydın da yeni parti 
hazırlıklarına karşı çıkarak, 
“MHP baba ocağımız” sözleriyle 
partide kalacağı mesajını verdi. 
Aydın, “Hayır” oylarının güçlü 
sesinin milliyetçilerden geldiğini, 
mağlubiyetin faturasını yetki 
sahiplerinin ödemesi gerektiğini 
kaydetti. Aydın, yazılı açıklamasında 
şunları dile getirdi: 

HATIRI SAYILIR ‘HAYIR’:  
16 Nisan referandumunda 
milletimiz, yüksek bir katılımla 
demokrasiye olan güvenini bir kez 
daha sergilerken, millet iradesini 
ağzından düşürmeyenler, şaibeli 
bir neticenin doğmasına ve bu 
yüksek katılıma leke düşmesine 
sebebiyet vermişlerdir. Fakat aziz 
milletimiz her şeye rağmen, büyük 
bir eşitsizliğe, devlet gücünün iktidar 
propagandasına alet edilmesine 
ve yetim hakkının sömürülmesine 
yine de hatırı sayılır bir ‘Hayır’ 
demiştir. Referandum sonuçları 
göstermektedir ki bu hayırın en gür 
sesi Türk milliyetçilerinden gelmiştir. 
Milliyetçi-ülkücü camia, iradesinin 
ipoteksiz olduğunu, hak bildiğini 
haykırmaktan geri durmayacağını bir 
kez daha kanıtlamıştır. 

MAĞLUBİYETİN FATURASI: 
Milliyetçi-ülkücü camiayı geri 
dönülmez bir yola sürükleyenler, 
bu yolda yalnız kalmışlardır. 
Ülkücü, ülkücünün öz kardeşidir 

anlayışını hiçe sayanlar, eloğlunu el 
üstünde tutarken, ülküdaşına itibar 
etmeyenler büyük bir mağlubiyetin 
de muhatabıdır. Bu mağlubiyetin 
faturasını yine yetki sahipleri 
üstlenmelidir. 

B PLANIMIZ YOK: Birlik olma 
bilincindeki rahmeti gözetmeli ve 
ayrılıktaki azaptan korkmalıyız. Hiç 
kimse referandum sonuçlarından 
pay çıkararak, yörük sırtında kurban 
kesmeye kalkmasın. MHP bizim 
baba ocağımız, ana kucağımızdır. 
Benim ve arkadaşlarımın, B planı 
yoktur. MHP zemininde siyaset 
yapmak günden güne zorlaşsa 
da bu siyasi zemini yakalama 
sorumluluğu yine bizlerin 
omuzlarındadır. Biz ülkücü Türk 
milliyetçileri olarak bu hüsran tablosu 
içerisinde rahat olanları rahatsız 
etmeye devam edeceğiz. MHP, 
tüm asaleti ve kudretiyle mazisi 
derin ve köklü gönül sarayımızdır. 
Unutmayalım, eski Dolmabahçe, yeni 
gecekondudan evladır.” n ANKARA

Aydın: MHP 
bizim baba 

ocağımız

Akşener: 
Parti kurma 
çalışmamız yok  

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) 
Genel Başkanı Mustafa Destici, 
referandumun kazananının AK 
Parti, MHP ve BBP olduğunu 
savunarak, “Zafer bu 3 partinin 
zaferidir. ‘Evet’ diyenlerin 
zaferidir. Bazıları Kürt oyları 
diye bir oydan bahsetmektedir. 
Biz Kürt’ü, Türkmen’i, Çerkez’i, 
Laz’ı, Alevi’si, Sünni’si hep 
birlikte büyük Türk milletiyiz. 

Bir kere, bu şekilde oyları tasnif 
etmek etnik bölücülüktür” 
dedi. HABERTÜRK’e konuşan 
Destici, Meral Akşener’in yeni 
bir parti kuracağı iddiasıyla 
ilgili de şunları şunları söyledi: 

“Biz o süreci yaşamış bir 
siyasi partiyiz. Dolayısıyla 
benim tüm ülküdaşlarıma 
çağrım şudur: Türkiye’nin, 
ülkücülerin ve Türk 

milliyetçilerinin bölünmesine 
değil birleşmesine ihtiyaç 
vardır. Bizim amacımız tüm 
ülkücüleri birleştirmektir. BBP 
bu amaçla kurulmuştur. Ayrı 
bir heyecan aramalarına gerek 
yok. Burada parti var, ocak 
var, teşkilat var. Buyursunlar 
gelsinler. Buradan da daha 
geniş kucaklama yaparız.”  
n Aykut YILMAZ/ANKARA

BBP’li Destici’den Akşener’e davet: Buyursun gelsinler

Yusuf 
Halaçoğlu 

Ümit 
Özdağ


