
AKP’YE KİMLER OY VERMELİ? 
 

Kutlu Sesleniş Dergisi, 2007, No.53 
Yıldırım Koç 

 
“AKP’ye Niçin Oy Verilmemeli” başlıklı bir yazı yazmaya başlayınca, soruyu önce tersten 
sormak işimi daha kolaylaştırdı. AKP’ye kimler oy vermeli? 
 
Kürt ırkçısıysanız ve “ya dilime, ya dinime” diyorsanız ve dinimizi de pek bilmiyorsanız, ya 
bölücü terör örgütüyle DTP tarafından desteklenen bağımsız adaylara, ya da AKP’ye oy 
verebilirsiniz.  
 
“Millet” diye bir anlayışınız yoksa, dünyaya “ümmet” gözlükleriyle bakıyorsanız, İslamiyeti 
kulaktan dolma biçimde biliyorsanız ve dünyadaki gelişmeleri izlemiyorsanız, AKP’ye oy 
verilebilir.  
 
ABD emperyalistlerinin uyguladığı saldırgan politikalardan yararlanıyorsanız ve umudunuzu 
ABD’nin sömürgesi olmamıza bağladıysanız, AKP’ye oy verebilirsiniz. Büyük Ortadoğu 
Projesi adı verilen saldırgan politikanın eş başkanıysanız, Diyarbakır’ı Büyük Ortadoğu 
Projesi’nin yıldızı kabul ediyorsanız, “ulusal onur” diye bir kavram tanımıyorsanız, Amerikan 
emperyalistlerinin vahşetine karşı sesinizi yükseltme şerefiniz ve haysiyetiniz yoksa, AKP’ye 
oy vermenizde hiçbir sakınca yoktur.  
 
Avrupa Birliği’ni, Türkiye’yi parçalamaya çalışan bir bloklaşma olarak değil de, Türkiye’yi 
“sömürgeleştirerek kurtaracak” bir medeniyet projesi olarak görüyorsanız da size uygun parti 
AKP’dir.  
 
Bu belirttiği kesimlere dahilseniz, haklı ve doğru bir biçimde, gönlünüz rahat olarak götürün, 
oyunuzu AKP’ye verin.  
 
Ama diyelim ki, yoksulsunuz ve AKP’nin yönetimde olduğu belediyelerin dağıttığı kömüre, 
gıda maddelerine ve yemeğe muhtaçsınız. Kömürü de, gıda maddelerini de, yemeği de alın. 
Bunları AKP vermiyor; bu yardım, hepimizin ödediği vergilerle yapılıyor. Bunları alın, ama 
oyunuzu satmayın. Vatanın tehdit altında olduğu şartlarda, kömür ve yiyecek karşılığında bu 
tehdidi daha da büyütmeyin.  
 
Diyelim ki türban takmak istiyorsunuz; Türkiye’nin içine sokulmaya çalışıldığı laik – anti-laik 
saflaşmasına kandınız ve tavrınızı buna göre belirlediniz. Vatanımız tehdit altındayken böyle 
bir saflaşma temelden yanlıştır. Vatanımızı savunma kavgasında başı açık olan da, başını 
kapayan da aynı safta yer almalıdır. ABD’ye, AB’ye, IMF’ye, Dünya Bankası’na Hıristiyanlar 
ve Yahudiler hakimdir. Bunların dayattığı politikaları ülkemizde aynen uygulayanların 
Müslümanlık taslamalarına inanmayın. Oyuna gelip oy vermeyin.  
 
Diyelim AKP döneminde evladınızı veya bir başka yakınınızı işe aldılar. AKP’ye yine oy 
vermeyin. Siz ki evladını davulla zurnayla asker ocağına gönderen bir milletin parçasısınız, 
yabancıların politikalarını uygulayan bir siyasi partiyi desteklemeyin. Evladınızı askere 
gönderirken hissettiğiniz gururu, oy verirken de hissedin ve AKY’ye oy vermeyin. 
 
Diyelim Kuran-ı Kerim’e el bastırarak yemin ettirdiler. Menfaat veya korku karşılığında edilen 
o yemin geçersizdir; o yemini ettiren en büyük günahı işlemektedir. AKP’ye oy vermeyin. 
 
Oy vereceğinizde, AKP’nin size yaptıklarını hatırlayın.  
 



İşçiyseniz, AKP’ye oy veremezsiniz. AKP’nin işçiye verdiği zararı, Cumhuriyet tarihinde hiçbir 
siyasi parti vermemiştir. AKP, yabancı güçlerin dayatmalarına uygun bir biçimde, işçiyi 
köleleştirici bir İş Kanunu kabul ettirdi. AKP, 57. Hükümet döneminde kabul edilen iş 
güvencesine büyük darbeler indirdi. AKP, sosyal güvenlik sistemimizi, yine yabancı güçlerin 
isteği doğrultusunda çökertti ve çökertiyor. AKP’ye oy veren işçi, kendi ekmeğine ve 
haklarına darbe indirecektir. 
 
Memursanız, AKP’ye oy veremezsiniz. AKP, memurların en temel güvencelerini ortadan 
kaldırmak için gereken tüm çabayı gösterdi. Memur aylıkları gerektiği gibi artırılmadı. Memur 
yoksullaştırıldı.  
 
İşsizseniz, AKP’ye oy veremezsiniz. Bugünkü işsizliğinizin sorumlusu öncelikle AKP’dir. 
AKP’nin işsizlikle mücadele diye bir derdi, bu konuda uygulanabilir bir programı yoktur.  
 
Emekliyseniz, AKP’ye oy veremezsiniz. AKP’nin 4,5 yıllık iktidarı döneminde emeklinin 
sıkıntıları daha da arttı.  
 
Esnaf-sanatkarsanız, AKP’ye oy veremezsiniz. Siftahsız kapatılan dükkan kepenklerinin 
sorumlusu, Türkiye’yi yabancı güçlere bağlı kılan, piyasadan nakiti çeken, Türkiyemizi 
ulusötesi şirketlerin açık pazarı haline getiren AKP’dir. 
 
Küçük çiftçiyseniz, AKP’ye oy veremezsiniz. Tarımda desteği kaldıran, köylümüzü kuru 
ekmeğe muhtaç bırakan ve ulusötesi tarım tekellerinin oyuncağı haline getiren, AKP’dir.  
 
Vatansever bir sanayici veya tüccarsanız, AKP’ye oy veremezsiniz. AKP, uyguladığı 
politikalarla, Türk sanayisini yabancılara devretmekte, sizleri çökertmektedir.  
 
Bunların hepsinden önemlisi, Türkiye’yi her şeyden çok seviyorsanız, vatan için canınızı 
verebilecek kadar vatanseverseniz, “milliyetçiyim, ulusalcıyım, vatanseverim, yurtseverim, 
Türk’üm” diyorsanız, AKP’ye oy veremezsiniz. AKP’nin savunduğu ve uyguladığı politikalar, 
milliyetçiliğe, ulusalcılığa, vatanseverliğe, yurtseverliğe ve Türklerin çıkarlarına zıttır.  
 
AKP’ye oy verecekler çok küçük bir azınlıktır; AKP’ye oy vermeyecek olanlar yüce 
Milletimizin büyük çoğunluğudur. Bugün bu büyük çoğunluk içinde olmayanlar, yarın tarih 
önünde hesap verecektir. 
 
 
 


