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İstanbul neden kaybedildi?  

İstanbul’a ihanetin kısa bir muhasebesi! 

Ahmet Yusuf Sessiz 

22 Mayıs 2019 

- Efendim, Türkler teslim oluyor. 

- İyi de, onlara saldırmadan, tek bir silah bile patlatmadan neden teslim oluyorlar? 

- Efendim, biz de bilmiyoruz. 

- Peki, teslim olduklarından nasıl emin olabiliyorsunuz? Sakın bir hile olmasın? 

- Efendim, devlet başkanları tarafından imzalanmış, bize teslim olduklarını belirten ve bundan 

sonra da bizim koymuş olduğumuz kurallara uyacaklarına dair imzalı bir antlaşma gönderdiler. 

- Peki, ya aileleri ve çocukları? Baştakiler diyelim teslim oldu. Aileleri ve çocukları bunlara uya-

caklar mı? 

- Efendim, onu da düşünmüşler ve aile ve çocuklarının bir tehdit oluşturmaması için kapsamlı 

hükümler yazmışlar teslim antlaşmasına. 

- Nasıl yazmışlar? Biraz okusana. 

- Efendim, diyorlar ki; namus denilen kavramı artık kabul etmiyoruz. Üstüne basa basa her yer 

de “sözde” namus yazmışlar üşenmeden. 

- Başka? 

- Aile kurumunu tamamen yıkmışlar. Erkek, kadın ayrımını tarihe gömmüşler. Türklerin aileleri 

ve gelecek nesilleri artık bizim için tehdit değil efendim. 

- Türkler? 

- Evet Efendim, Türkler. Diyorlar ki, cinsel yönelim, toplumsal cinsiyet kimliği artık bunlar bi-

zim koruyup, gözeteceğimiz öz değerlerimizdir. Artık erkek ve kadın yok, sadece birey var. Ar-

tık aile diye bir kavram yok, sadece toplumsal cinsiyet var! Artık namus diye bir kavram yok, 

sadece cinslerin mutlak eşitliği ve bireylerin tercihleri var! Eşcinsel eğilim artık doğal bir tercih, 

çocukluktan itibaren tüm çocuklarımıza bunu öğreteceğiz. 

- Bu kavramlar bir yerden bana tanıdık geliyor. Ver bakayım şu metni. 

- Buyurun Efendim. 
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- Türklere bak! Kendilerini tarihe karıştıracak, aileyi ortadan kaldıracak, eşcinselliği tüm dünya-

nın yeni normu kılacak bu teslim antlaşmasına “İSTANBUL SÖZLEŞMESİ” adını koymuşlar. 

Akıl almıyor! İşte buna kadeh kaldırılır! 

- Şerefe efendim! 

- Bu metnin imzalanmasında ön ayak olan Türk’ü bulunuz. Ona İtalyan Devlet Liyakat Nişanı’nı 

bizzat kendi ellerimle takacağım. Anadolu kadınlarına da adayalım da bu hareketimizi, intika-

mımız tam alınmış olsun! 

… 

Yukarıda anlatılan senaryo sizlere çok mu gerçek dışı geliyor? Eğer sizlere gerçek dışı geliyorsa, 

tatlı uykunuza devam edebilirsiniz! 

Tarihin görmediğin en büyük istilayla karşı karşıyayız! Şehrin surları düşmüş durumda. Birkaç 

mahallede son savunmalar, son çarpışmalar gerçekleştiriliyor. 

İslam’ın son kalesi düşüyor! 

Amerika’nın dünyanın üzerindeki birçok büyükelçiliğinde hangi bayrak dalgalanıyor sizce? 

 

Bu bayrağın dalgalanması sizlere neleri ifade ediyor? 

Venezüella’dan tutun da Irak’a, Amerikan’ın o ülkeler için en sert şekilde eleştirdiği en vahim 

gördüğü insan hakkı ihlali nedir sizce? Eşcinsel hakları! Göreceksiniz, yakın zamanda bir ülke-

deki eşcinsellere yönelik bir hak kısıtlaması, hatta buna teşebbüste tüm dünya ayağa kalkacak, 
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Birleşmiş Milletler uluslararası hukukun bir parçası olarak eşcinselliği tanıdığı için, o ülkeye 

yapılacak müdahalede çok hızlı şekilde kamuoyu oluşturulacak ve devletlere bunun için “hu-

kuk”(!) çerçevesinde müdahale edecek! 

Bazen bir tepeye çıkmak ve haykırmak istiyorum! Bazen kalabalığın ortasında durup bağırmak 

istiyorum! Bu gidiş nereye? Aileler parçalanıyor, eşcinsellik zaten hak olarak tanınmış, toplumu 

ifsat geçer akçe olmuş! Peki ya başımızdakiler? Derdimiz ne? Gündemimiz ne? 

İnşaat, kalkınma, altyapı tamam, bunlara karşı çıkmıyoruz! Ancak sinsi bir tehlike var, kanser 

gibi gün geçtikçe bedenlerimizi sarıyor, bizi öldürüyor. 

Bir konuda ya hassasiyetiniz vardır ya da yoktur! Bunun arası yok, ortası yok! 

İstanbul Sözleşmesi, bu topraklar üzerinde gerçekleşen en büyük ihanettir. Sözleşmenin ilk plan-

lanan adı İstanbul Sözleşmesi değildi. Bizimkiler, kapıları açtılar; ev sahipliği yaptılar; sözleş-

meyi İstanbul’da imzalatmak için kendilerini yırttılar! Hiçbir Avrupa ülkesi imzalamamışken, 

sözleşmeye imza atıp yürürlüğe koydular. Ah vatanım ah… 

Avrupa Konseyi’nin sitesinde İstanbul Sözleşmesi bölümüne girerseniz, sizi aşağıdaki görsel 

karşılar. Çok masum değil mi? 

 

Google’da Istanbul Convention diye arama yaparsanız, eşcinsellerin gökkuşağı bayrakları karşı-

nıza gelir. 
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"Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinden Rahatsız Olanlar, Neden Kız Çocuklarını Okutuyor?" İstanbul 

Sözleşmesi'nin Etkin Uygulanması ve İzlenmesi Alt Komisyonu Başkanı Hülya Nergis:- "Top-

lumsal cinsiyet eşitliğinden rahatsız olanlar, neden kendi kız çocuklarını okutuyor veya iş haya-

tına girmesi için çaba harcıyor? Kaynak: "Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinden Rahatsız Olanlar, 

Neden Kız Çocuklarını Okutuyor?" https://www.pusulahaber.com.tr/toplumsal-cinsiyet-

esitliginden-rahatsiz-olanlar-neden-kiz-cocuklarini-okutuyor-1111865h.htm 

Bu sözlerin sahibi TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu bünyesinde kurulan İstanbul 

Sözleşmesi'nin Etkin Uygulanması ve İzlenmesi Alt Komisyonu Başkanı Hülya Nergis, Kaynak. 

Klasik profil. İstanbul’u kaybettiren feminist ekibin sözcüsü. Ağızlarına çalınan balı sağda solda 

anlatan, konunun derinliğinden zerre fikri olmayan cellâdına âşık bir kadın; bir anne, başörtülü 

bir birey! 

"İstanbul Sözleşmesi'nde geçen 'toplumsal cinsiyet eşitliği' kavramının aileye zarar verdiğiyle 

alakalı söylemler var ancak ben buna katılmıyorum, diyor bu hanımefendi! 

Kayıp Balık Nemo 2 çizgi filminde eşcinsel, lezbiyen kadınlar boy gösteriyor; Eurovision yarış-

ması, eşcinsellerin kurumsallaşmasının, tüm dünyaya seslerini duyurmalarının aracı oldu, Xmen 

filminin yapımcısı aslında ayrımcılığa uğrayan mutantların bir metafor olduğunu, amacının eş-

cinsellere yönelik ayrımcılığı dünyaya sinema yoluyla duyurmak istediğini açıkladı. Çocukların 

bile zihnini şimdiden işliyorlar! Animasyonlar, filmler, hepsinden mutlaka bir eşcinsel karakter 

bulabiliyorsunuz. Türkiye’de ise bu filmler aldı başını gitti… 

Gerçi eşcinsel diyoruz ama artık eşcinsel kelimesi de kifayetsiz kalıyor. Lezbiyen, Gay, 

Biseksüel, Travesti, Transseksüel, Intersex, Queer. Aklınıza gelebilecek tüm sapıklıklar. 

Öyle bir dünyaya gidiyoruz ki, eşcinsele “gel sana yardımcı olalım” demek bile suç haline geli-

yor! Ne münasebet! O zaten normal, anormal olan sizlersiniz. Güncel bir örneği var. Apple, 

Amazon ve Microsoft platformlarında yer alan bir uygulama vardı. Yardıma ihtiyacınız var, te-

rapi almak istiyorsunuz, birisiyle konuşmak istiyorsunuz eşcinsellikten kurtulmak için, bu uygu-

lama sizlere konuşabileceğiniz bir kişiye aracılık ediyordu. Ne oldu uygulamaya dersiniz? Tüm 

eşcinsel sivil toplum örgütleri ayaklandı ve uygulamayı kaldırttı. Sadece Google’da kaldı; ona da 

mahalle baskısı yapılıyor. (Google is refusing to shut down a 'conversion therapy' app that has 

been banned by Apple, Amazon, and Microsoft https://www.businessinsider.com/google-

refuses-to-shut-down-gay-conversion-app-living-hope-ministries-2019-3 ) 

İstanbul düştü! Çoktan düştü! Hem de kendi kadınlarımız eliyle düştü! Kadem eliyle düştü! Fat-

ma Şahin eliyle düştü! “Fatma Şahin'e; İtalya Devlet Liyakat nişanı verildi, biliyor muydunuz? 

(http://www.hurriyet.com.tr/fatma-sahine-italya-devlet-liyakat-nisani-40878969) Niye verildi 

https://www.pusulahaber.com.tr/toplumsal-cinsiyet-esitliginden-rahatsiz-olanlar-neden-kiz-cocuklarini-okutuyor-1111865h.htm
https://www.pusulahaber.com.tr/toplumsal-cinsiyet-esitliginden-rahatsiz-olanlar-neden-kiz-cocuklarini-okutuyor-1111865h.htm
https://www.businessinsider.com/google-refuses-to-shut-down-gay-conversion-app-living-hope-ministries-2019-3
https://www.businessinsider.com/google-refuses-to-shut-down-gay-conversion-app-living-hope-ministries-2019-3
http://www.hurriyet.com.tr/fatma-sahine-italya-devlet-liyakat-nisani-40878969


5 

 

biliyor musunuz? Kadınlara ve çocuklara yönelik çalışmaları (!) dolayısıyla aldı. Fatma Şahin, 

bu özel ödülü Anadolu kadınları adına aldığını söyledi! 

Rahat bırakın bizi! Anadolu kadınlarının maneviyatından çekin elinizi! 

 

Bu ekran görüntüsü Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için 

kurduğu Gönüllü İletişim Ağı’nın sayfasından alıntı. Dikkatinizi çeken bir şey var mı? “Cinsiye-

tiniz” kısmına bakın: Kadın, Erkek, Diğer. Kim bu diğer? Nasıl sıradanlaştı bu işler, farkında 

değil misiniz? 

İnsanı en çok üzen nedir biliyor musunuz? Dünyanın öbür ucundaki bir eşcinselin, haklarını sa-

vunurken ilk cümleye “İstanbul Sözleşmesi” diye başlaması. İstanbul, kelimesi tüm dünyada 

artık eşcinsel haklarıyla özdeşleşmiş durumda. Ne diyelim… 

Ülkeler işgal edilecek; toplumlar ifsad edilecek. Artık eşcinsellere yönelik en ufak kötü muamele 

uluslararası silahlı müdahale için gerekçe olacak. Tehlike büyük, hem de çok büyük! Şakası yok. 

Kendi çocuklarımız bizlere karşı çıkacak. Eşcinsel arkadaşlarını sizlere karşı savunacak. 

İslam’ın başına ne koyarsanız, İslam sizi terkeder ve İslam’ın başına koyduğunuz şeyle kalırsı-

nız. Ilımlı Müslümanım derseniz, Müslümanlığınız size terk eder, ılımlı bir kişi olursunuz. Radi-

kal Müslümanım derseniz, Müslümanlığınız sizi terk eder, radikal bir kişi olursunuz. Müslüman, 

Müslüman’dır! Ne eksik ne fazla. Hiçbir ayara gerek yok. 
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Kendilerine Müslüman feminist kadınlar diyen bir topluluk türedi. Çoğu da başörtülü, evet ba-

şörtülü! Bu kadınların gözünü erkek nefreti bürümüş durumda. Erkekleri hayvanlardan dahi aşa-

ğı görüyorlar. Kamunun tüm imkânlarını kullanarak her yere reklamlar veriyorlar. Bu kadınlar, o 

kadar etkili ki, toplumsal cinsiyet eşitliğini yeni amentüleri olmuş! Ellerinden gelse bu uğurda 

can alacaklar, can verecekler! 

“Sözde namus” kelimesiyle mücadele amaçlı bir metin İstanbul Sözleşmesi! Namus, onlara göre 

kötü ve mücadele edilmesi gereken bir kavram. 

Ağızlarında sakız: kadının beyanı esas alınmalı! Modern hukukun geldiği son nokta. Kadının 

beyanının sorgusuz sualsiz dikkate alınarak işlem yapıldığı son örnek Firavunlar dönemindeydi 

ve Hz. Yusuf tek bir beyanla zindanlara atılmıştı. 

Sıkıysa buna karşı çıkın, eleştirin! Ellerinde meşaleler, kovalar sizi bu feminazi müslümanlar… 

Allah bizi ve neslimizi bu fitneden muhafaza eylesin! Allah’ım bu cahiller yüzünden bizi helak 

etme! 

İstanbul düştü, çoktan hem de… 

Ahmet Yusuf Sessiz 

 


