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Aziz Türk Milleti,
De¤erli Dava Arkadaﬂlar›m,
Bugün ecdad›m›z›n, anayurdumuz Orta Asya’dan
baﬂlayarak as›rlarca süregelen yurt edinme ülküsünün tarihi bir dönüm noktas› olan Malazgirt
Zaferinin 938. y›l›n› gururla kutluyoruz.
Yine bugün, Anadolumuzu iﬂgale yeltenen
düﬂman›n yurdumuzdan at›ld›¤› Büyük Taarruzun
baﬂlad›¤› günün 87. y›l dönümündeyiz.
Ne tesadüftür ki, Anadolu’yu Türklere açan ve bu
topraklar› vatanlaﬂt›ran savaﬂ ile bu tarihten tam
851 y›l sonra ayn› gün baﬂlat›lan ve zaferle sonuçlanan savaﬂ ebedi yurdumuzu Cihana tescil ettiren
tarihi dönüm noktalar›d›r.
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Bu bin y›ll›k süre, sahip olunan topraklar›n
stratejik önemine uygun olarak kendi jeopoliti¤ini ve
beﬂeri zenginli¤ini geliﬂtirmiﬂ, Selçukludan
Osmanl›ya ve oradan da Cumhuriyetimize köklü bir
maddi ve manevi veraset olarak intikal etmiﬂtir.
Türkiye Cumhuriyeti, bu bin y›ll›k stratejik var
olma mücadelesinin tarihi miras›n› devralm›ﬂ,
ço¤unlu¤u Anadolu'da, bir bölümü Trakya'da
bulunan bugünkü s›n›rlar›m›z› esas alarak Türk
milletine dayal› milli ve üniter bir devlet yap›lanmas›n› vazgeçilmez öncelik kabul etmiﬂtir.

De¤erli Dava Arkadaﬂlar›m,
1923 y›l›nda, bedeli bitmez tükenmez göçlerle,
meﬂakkat ve kahramanl›klarla ve ﬂehit kanlar›yla
ödenerek kazan›lm›ﬂ Cumhuriyetimizin ve aziz
milletimizin varl›¤›, bütünlü¤ü ve gelece¤i bugün
büyük tehdit alt›ndad›r.
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Bu, ecdad›m›z Osmanl›’y› parçalayan tarihi ﬁark
Meselesi’nin günümüzdeki uzant›s›, Lozan’da
hevesleri yar›m kalm›ﬂ devletlerin milli varl›¤›m›z› ve
var olma azmimizi k›rmaya yönelik oyunun bir
parças›d›r.
Türkiye’de öteden beri sinsice uygulanan küresel
operasyonun son aﬂamalar›na, iﬂbirlikçi AKP iktidar›n›n tam teslimiyete dayanan zihniyeti sonucu
gelinmiﬂtir.
Hükümetin taﬂeronlu¤u ile yürütülen sistematik
ve y›prat›c› y›k›m projesiyle;
 Türkiye Cumhuriyeti devletinin temel
de¤erlerinin direnci ve dayanaklar› birer birer
çekilmeye çal›ﬂ›lmakta;
 As›rlar›n kardeﬂlikle yo¤urdu¤u Türk
milletinin bekas› kimlik, kültür ve kardeﬂlik istismar›
ile karart›lmak istenmekte;
 Devleti ve milleti ayakta tutan de¤erler
sistemi aﬂ›nd›r›larak, toplumun ve kurumlar›n
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duyars›zlaﬂt›r›lmas› için, milletin kendini savunma ve
var olma refleksleri köreltilmeye çabalanmaktad›r.
Durdurulamamas› halinde, kapat›lmas› asla
mümkün olmayacak kadar ölümcül yaralar›n aç›laca¤› ve geri dönüﬂün mümkün olamayaca¤› bir fetret dönemi AKP ile Türkiye’nin önüne konulmuﬂtur.
Tekraren ifade ediyorum ki, bu geliﬂme Sevr’e
boyun e¤en, Mondros’u imzalayan son Osmanl›
hükümetlerinin girdi¤i küresel sarmal›n benzeridir.
Türkiye yaklaﬂ›k bir as›r sonra, yine uluslararas›
iktisadi ve siyasi mahkûmiyetin neden oldu¤u stratejik
denklemin içine hapsolmuﬂ durumdad›r.
Geliﬂmeler devlet, millet ve ülke birli¤inin bir yol
ayr›m›na sürüklendi¤ini ortaya koymaktad›r.
Bu karanl›k gidiﬂe son verilemez ise,
 Ülkemiz önce iki dilli ve iki milletli can
çekiﬂen tek devlete;
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Sonra çok dilli ve çok ortakl› bir federal

devlet yap›lanmas›na do¤ru yol alacakt›r.
Sürati teslimiyetin dozuna ve h›z›na ba¤l› olarak
de¤iﬂecek bu aﬂamadan sonra ise Türkiye iki
seçenek aras›na s›k›ﬂt›r›lacakt›r:


Bunlardan birincisi; ayr› ayr› kimlik oluﬂtur-

muﬂ ve milletten ayr›lm›ﬂ kardeﬂlerin ve co¤rafyalar›n da birbirinden uzaklaﬂt›¤› parçalanma ve
küçülme sürecidir.


Di¤eri ise, küresel gücün öncelik vererek

dayataca¤› model olan Irak’›n Kuzeyi’ni içine alacak
ve aﬂiret reislerini kucaklayacak ﬂekilde çok devletli
ve milletli konfederal devlet yap›lanmas›d›r.
AKP taraf›ndan ülkemizin sokulmaya çal›ﬂ›ld›¤›
karanl›k tünelin ve y›k›m sürecinin baﬂka izah› ve
istikameti yoktur.
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Sahibi Amerika Birleﬂik Devletleri olan ve
Eﬂbaﬂkanl›¤›n› övünerek Baﬂbakan Erdo¤an’›n
yapt›¤› Büyük Ortado¤u Projesi’nin Türkiye’ye
dayatt›¤› ve Baﬂbakan› arkas›ndan itti¤i uçurum
budur.
Bu vesile ile ispat edilmezse namussuz olunmakla
suçlayan Baﬂbakan Erdo¤an’a 2004 y›l›nda bir
televizyon kanal›nda yapt›¤› konuﬂmay› hat›rlatarak
teslimiyet an›lar›na bakmas›n› öneriyorum.
Baﬂbakan Erdo¤an, bu söyleﬂide sarfetti¤i
‘‘Diyarbak›r... ‹stiyorum ki ﬂu anda Amerika'n›n da
‘Büyük Ortado¤u Projesi' var ya ‘'Geniﬂletilmiﬂ
Ortado¤u', yani bu proje içerisinde Diyarbak›r bir
y›ld›z olabilir, bir merkez olabilir. Bunu baﬂarmam›z
laz›m.’’ (18.02.2004 - HÜRR‹YET) sözüyle yakay› ele
vermiﬂtir.
Kimin emrine girmek istedi¤i, kime çal›ﬂmay›
arzulad›¤›, hangi co¤rafyalara yanaﬂt›¤›, hangi
yörelerimizi ayr›ﬂt›rmak istedi¤i gayet aç›kt›r.
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Buradan sormak laz›md›r: ‹slam dünyas›na zulüm
getiren kanl› Amerikan projesine talip olmak nas›l
bir namus anlay›ﬂ›d›r?
Bu çürümüﬂlü¤ü y›llarca eﬂbaﬂkan ünvan›n›
taﬂ›d›ktan sonra 13 Ocak 2009 tarihinde “do¤madan ölen bir proje” oldu¤unu söylemesi zelil olmuﬂ
namusunu asla geri getiremeyecek, lekelenmiﬂ
sicilini aklamaya kesinlikle yetmeyecektir.
Aç›l›m›n kimin projesi oldu¤una dair bu örnek,
namusu kurtarmaya yetmediyse, Kuzey Irak’a
yönelik kara harekat›n› durdurmak için ABD Savunma Bakan›’n›n Hindistan’dan yapt›¤› siyasi çözüm
ça¤r›s›n› hat›rlamas› belki kafi gelecektir.
Genel esaslar talimatland›r›l›p dayat›lmaktad›r,
ayr›nt›lar› f›rsat ve aç›l›m ad› alt›nda hükümete
b›rak›lmakta ve Baﬂbakan taraf›ndan t›p›ﬂ t›p›ﬂ
yap›lmaktad›r.
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Buna ra¤men aç›l›m ad› verilen y›k›m›n küresel
bir projenin dayatmalar› oldu¤unun hala görülememiﬂ olmas›, iﬂbirlikçi mihraklar› saymazsak ayd›nlar›n ve toplumun tam bir ak›l tutulmas›na, vizyon
körlü¤üne, vicdan kararmas›na maruz kald›klar›n›
iﬂaret etmektedir.
Elbette ki bir co¤rafyan›n beﬂeri, ekonomik,
sosyal, kültürel politi¤ini oluﬂturmak ve yükseltmek,
sahip olunan stratejik imkân ve ﬂartlar›n yan› s›ra,
mevcut devlet ve yaﬂayan millet yap›s›n› hesaba
katan gerçekçi bir analizin sonucu olacakt›r.
Bu itibarla, resmileﬂmiﬂ ayr› diller üzerinden
uyanm›ﬂ alt kimlikleri bir arada tutacak bir milletleﬂme modeli ve üniter devlet yap›lanmas›n› insanl›k
henüz icat edememiﬂtir.
Bir kez bile olsa millet kimli¤inden geri dönüﬂ
yapacak as›rl›k sosyolojik süreçleri, devlet kurumlar›n›n tavsiye kararlar›, hükümetlerin siyasi yorumlar›
ve sözde co¤rafi kimlik tan›mlar›yla durdurmak da
henüz mümkün olmam›ﬂt›r.
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Bu konuda, baﬂka yerlere bakarak ﬂablon arayanlar›n kendi milletimizin var oluﬂ sürecinin tarihi
ﬂartlar›n› ve zeminini bir kez daha gözden geçirmeleri gerekmektedir.
Türk milleti, ayn› vas›ta içinde tesadüfen ve k›sa
süre için bir araya gelerek inece¤i istasyonu
gözleyen alakas›z yolcular toplulu¤u de¤ildir.
Bizi bir milli kültür, kimlik ve ülkü etraf›nda
toplayan; vatan topraklar› üzerinde bin y›l boyunca
ilmek ilmek oluﬂturdu¤umuz, k›z al›p k›z vererek
aileler kurdu¤umuz, ayn› geçmiﬂi paylaﬂt›¤›m›z ve
ayn› gelece¤i bir arada yaﬂamay› arzu etti¤imiz
de¤erler sistemidir.
Bu itibarla, s›rf bir dönem hükümet olma imkân›
bulabilmiﬂ bir avuç iﬂbirlikçinin keyfi ve tahriki ile
hiçbir millet evlad›n›n araçtan zorla indirilmesine
r›za göstermemiz mümkün de¤ildir.
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Bu vahim gidiﬂat›n devam› halinde, Türkiye
Cumhuriyeti’ne yegane anlam kazand›ran ve
mevcudiyetine derinlik veren üç temel unsurdan;


Vatan›n› oluﬂturan co¤rafyan›n,



Beﬂeriyetini oluﬂturan milletin ve

 ‹radesini temsil eden devletin bugünkü s›n›r,
nüfus ve yap› ile devam› kesinlikle mümkün
olmayacakt›r.
Bu tespit, günlük siyasetin basit ve k›s›r tart›ﬂma
ve beklentilerinin çok ötesinde bir hassasiyetle,
varl›¤›n› ve dikkatini yaln›zca Türk Milletinin bekas›na adam›ﬂ bir siyasal ve ideolojik hareketin tarihin
ve insaniyetin içinden ç›karm›ﬂ oldu¤u öngörüden
öte kesin bir yarg›s›d›r.
Talihsizliktir ki, milli co¤rafya, milli varl›k, milletin
bekas› için duyulan kayg›lar ve oluﬂan tehdit 1910’lu
y›llar›n bütün kayg›lar› ve tehditleri ile örtüﬂmeye
baﬂlam›ﬂt›r.
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Biny›ll›k yurdumuz olan bu topraklardan sürülmemizi amaçlayan tarihi emellerin uygulanabilmesine
müsait bir sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik ve sosyo
- psikolojik zemin AKP zihniyetinin a¤›r tahribat› ile
yeterince olgunlaﬂm›ﬂt›r.
Dün 1915 Çanakkale’sinde baﬂlayarak, Türkiye
Cumhuriyeti ile taçlanan süreçte niyetleri yar›m
kalm›ﬂ emperyalizmin iﬂtah›ndan hiç bir ﬂey
kaybetmemiﬂ oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r.
Doksan y›l önce ceddimizin silah gücüyle
bozdu¤u ayn› oyunu sahnelemek için sab›rla
beklenilen yeni bir Damat Ferit hükümeti bulunmuﬂ
olunmas› Türk millet için tam bir utanç vesilesidir.
Bu yüzden bugün Türkiye ile görülecek hesab›
olan ve kendince alaca¤›n› tahsil etmek isteyen her
ülke ve her zihniyet iktidar vas›tas› ile milletimize
bedel ödetmek için s›raya girmiﬂtir.
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AKP hükümetinin duyars›zl›¤›n› ve teslimiyetini
f›rsat bilenler K›br›s'tan, Ermeni meselesine, Ruhban
Okulundan, sözde ekümenik iddias›na, Irakl› aﬂiret
reisleri ile iliﬂkilere kadar her alanda dayatma
listelerini s›ralamaya baﬂlam›ﬂlard›r.
 Cumhuriyetimizin temeli olan, milli devlet ve
üniter yap›n›n tasfiyesi,


Milletimizin kimliksizleﬂtirilmesi,



Yapay az›nl›klar oluﬂturulmas›,



Alt kimliklerin sivriltilmesi ve

 Bin y›lda oluﬂan kardeﬂlik hukukunun
zedelenmesine do¤ru ilerleyen bu çok vahim süreç
beka düzeyinde tehditleri bar›nd›rmaktad›r.
Geçti¤imiz y›llar içinde iktidar taraf›ndan oluﬂturulmaya çal›ﬂ›lan tepkisizlik, karmaﬂa, tart›ﬂma,
çat›ﬂma, yoksulluk ve kutuplaﬂma ortam› bu durumu
f›rsat gören mihraklar›n cüretlerini art›rm›ﬂt›r.
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Avrupa sevdal›lar›, iﬂbirlikçi ayd›nlar, yandaﬂ
medya mensuplar›, teslimiyetçi siyasetçiler, küresel
projelerin yerli lobileri, yabanc› destekçiler y›k›m
projesinde birleﬂmiﬂ, Türkiye'nin gelece¤ini, kimli¤ini, birli¤ini ve bütünlü¤ünü tahrip noktas›nda tam
bir ittifak oluﬂturmuﬂtur.
D›ﬂar›dan kurgulanan bu ihanet ittifak›n›n
omurgas›n› oluﬂturan AKP hükümeti; milletin
çözülmesi için ellerindeki hükümet imkânlar›n›, parasal kaynaklar›, uluslararas› iﬂbirli¤i mekanizmalar›n›, iﬂbirlikçi medya vas›talar›n› ve sürece tam teslim
olmuﬂ ç›karc› elitleri y›k›m projesine seferber etmiﬂtir.
Bu yolla milletimizin maddi ve manevi bütün
direniﬂ, güvenlik ve dayanma mekanizmalar› ile
hukuki, kültürel ve sosyolojik korunma duvarlar›
ve tarihsel kültür ve kimlik kodlar› y›k›lmak
istenmektedir.
PKK’n›n y›llarca da¤da savundu¤u bütün ihanet
fikirleri ﬂimdi iktidar zihniyeti taraf›ndan sözde bar›ﬂ
ve demokrasi süreci olarak “Kürt aç›l›m›” tan›m›yla
savunulmaya baﬂlanm›ﬂt›r.
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Yüce dinimizin mesajlar›n› insanl›¤›n huzur ve
geliﬂmesini ideolojik zemin olarak kabul etmiﬂ bir
zihniyetin sözde temsilcisi olarak hükümet olanlar,
‹slamc›l›k kisvesiyle ›rkç›l›k yapanlar›n kuﬂatmas›
alt›na girmiﬂtir.
Bölücü emel, tahrik ve hayallerin demokratikleﬂme kriteri olarak sunuldu¤u bu süreç içinde, milli
hassasiyetlere sahip ç›kmay›, milli birli¤imizi,
kardeﬂli¤imizi savunmay› ay›planacak, ça¤d›ﬂ› ve
ilkel bir tepki olarak mahkûm etme gayretleri
artm›ﬂt›r.
Bu vahim sürecin sonuç almas› halinde; ortada
ne üniter devlet, ne milli devlet, ne Türk milleti
kavram› ve birli¤i kalacak, 86 y›l önce Cumhuriyetle ﬂekillenen temel yap›lanma ve kurucu de¤erler
sistemi bütünüyle ortadan kalkacakt›r.
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De¤erli Dava Arkadaﬂlar›m,
Milliyetçi Hareket, Türkiye’nin giderek a¤›rlaﬂan
bu ortamda üzerine düﬂen milli sorumlulu¤un gere¤i
olarak iç huzur, kardeﬂlik ve dayan›ﬂma ruhunun
yara ald›¤›, tuzaklarla dolu çok sanc›l› bir döneme
do¤ru girilmekte oldu¤unun uyar›s›n› baﬂtan beri
yapm›ﬂt›r.
Partimiz, bütün bu geliﬂmeleri büyük bir öngörü
ile y›llardan beri vurgulam›ﬂ, gelinen aﬂamay› ve
gidilecek istikametin ikaz›n› aç›k ve yüksek sesle
sürekli hayk›rm›ﬂt›r.
Bu konudaki uyar›lar›m›z› ve kapsaml› analizlerimizi geride kalan y›llardaki aç›klamalar›m›z›n
tamam›nda bulman›z mümkündür.
Ancak, özellikle,
 15 Haziran 2004 tarihili büyük Türk
milletine hitaben yapt›¤›m›z “Tarihi Görev Ça¤r›s›”,
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 2 Ekim 2005 tarihli “Baﬂkent Ankara
Mitingi”,
 9 Aral›k 2007 tarihli ‹zmir "Türkiye Tek
Yürek Mitingi",
 16 Aral›k 2008 tarihli TBMM Genel
Kurulunda 2009 Y›l› Bütçe Kanun Tasar›s›
hakk›ndaki konuﬂma,
 19 May›s 2009 tarihli geliﬂen siyasi
gündeme iliﬂkin Türk Milletine yapt›¤›m›z aç›klamadaki yorumlar›m›z, bu konudaki öngörülerimizin ne
kadar hakl› oldu¤unu aç›kça ortaya koymaktad›r.
Milliyetçi Hareket Partisi bugünkü süreci baﬂtan
beri görmüﬂ, okumuﬂ, uyarm›ﬂ ve uyar›lar›nda
bütünüyle hakl› ç›km›ﬂt›r.
Bu aç›dan, var›lan netice bizim için beklenen bir
son olmuﬂtur.
Baﬂta Baﬂbakan olmak üzere hükümet üyelerinin,
AKP yöneticilerinin öfkesi bu yüzdendir.
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Çözüm ve f›rsat denilen y›k›m projesinin arkas›na
saklan›lan “sözde bar›ﬂ ve kan›n durdurulmas›”
makyaj› ‹mral› Canisi taraf›ndan alk›ﬂlanarak
dökülmüﬂ ve PKK ile AKP iﬂbirli¤i saklanamayacak
ﬂekilde ortaya ç›km›ﬂt›r.
‹ktidara geldikleri günden itibaren hiçbir ahlâki
s›n›r tan›maks›z›n milli ve manevi her de¤erimizin
istismar› üzerine kurduklar› hayas›z teslimiyet
siyaseti sonunda, AKP ve PKK aziz milletimizi
tuza¤a düﬂürmek için haz›rlad›klar› kapana kendileri
k›s›lm›ﬂlard›r.
Baﬂbakan›n partimize yönelik öfkeli ve h›rç›n
davran›ﬂlar›n›n nedeni y›llard›r yabanc› mihraklarla
kucaklaﬂarak milletimize sinsice haz›rlad›¤› oyunun
bozulmuﬂ olmas›d›r.
Temsil ettikleri ideolojik körlü¤ün tipik bir devam›
olarak, Türkiye Cumhuriyetinin varl›¤›n› kendi
mevcudiyetleri için tehdit olarak gören ve intikam
almaya çabalayan bu çarp›k zihniyet ﬂimdi milletin
iradesine çarpm›ﬂ ve paniklemiﬂtir.
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Ne var ki, bizim tamamen millet ve devlet
bekas›n›n kayg›s›yla geçmiﬂte yapt›¤›m›z ça¤r› ve
uyar›lar bugün tehdit kap›ya dayan›ncaya kadar
yeterince karﬂ›l›k bulmam›ﬂt›r.
Gündelik geçim kayg›lar› ile meﬂgul olarak günübirlik dertlerin peﬂine sürüklenmiﬂ kamuoyu ve
pusulas›n› kaybetmiﬂ kurumlar konulara duyars›z
kalm›ﬂ; gözü dönmüﬂ Erivan, Erbil, Atina, Brüksel
ve Washington Lobileri ise meydan› boﬂ bulmuﬂtur.
Bugün art›k iyice netleﬂmiﬂtir ki Türkiye, AKP
iktidar› ile yabanc› güçlerin elinde “kontrol edilebilir
istikrars›zl›k” pozisyonunda ve denge noktas›nda
tutularak muhafaza edilmek istenmektedir.
Dozu hassas müdahalelerle ayarlanan örtülü
destek ve aç›k sömürü döngüsü ile küresel güçler,
ülkemizi diledikleri tavizleri alabilecekleri k›vamda
tutmaktad›rlar.
Ve bu küresel senaryonun baﬂ aktörü ise AKP
zihniyeti ve Baﬂbakan Erdo¤an’d›r.
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De¤erli Dava Arkadaﬂlar›m,
Kuruldu¤u günden bu yana, milli varl›¤› ve milli
devleti benimsemekte tereddüt içinde olan baz›
mihraklar, Türkiye Cumhuriyeti’ne karﬂ› zaman
zaman sonuçsuz kalan silahl› kalk›ﬂma cüretini
göstermiﬂlerdir.
Vatan bütünlü¤üne yönelik her isyan, milletimizin
kahredici ço¤unlu¤u taraf›ndan lanetlenmiﬂ, failleri
baﬂta olmak üzere, hadiselere kar›ﬂanlar hak
ettikleri cevab› tarih boyunca alm›ﬂlard›r.
Küresel dengelerin de¤iﬂmeye baﬂlad›¤› 1980 ile
2000 y›llar› aras›nda da milli birlik ve beraberli¤imize yönelik bölücü tehdit, silahl› veya silahs›z olarak
yurdumuzda art›ﬂ göstermiﬂ ve Türkiye Cumhuriyeti
tarihinde görülmemiﬂ bir insan, para, malzeme ve
moral kayb›na yol açm›ﬂt›r.
Vatan›n ve milletin esenli¤i aç›s›ndan bir zorunluluk olan terörle mücadele süresince, ülkemiz k›t
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kaynaklar›n› ve dikkatini bu iﬂe harcamak zorunda
kalm›ﬂ adeta küresel güçlerin ülkemizi dar bo¤aza
düﬂürmek için kulland›klar› bir stratejik oyalama
arac› olmuﬂtur.
Bu süreç bölgesel güç aday› olan ülkemizin kendi
kaynaklar›na dayanarak yükselme imkân›n› ortadan
kald›rm›ﬂ, toplumsal doku ve milli-üniter devlet
yap›m›za a¤›r hasarlar vermiﬂtir.
20 y›la yak›n bir sürede kahramanca verilen
terörle mücadele sonucunda 2000 y›l›na girdi¤imizde bölücülük ve bölücü terör, durdurulmuﬂ, terör
örgütünün azalan mevcudiyeti s›n›r ötesine kaçm›ﬂ,
elebaﬂ›n›n yakalanmas› ile de milletimiz k›smen
rahat bir nefes alm›ﬂt›r.
Ve bu tarihlerde terör nispi bir durgunlu¤a ve
terörle mücadele ise baﬂar›ya ulaﬂ›nca, da¤›lan
sislerin ard›ndan;
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Ortada takatsiz bir ülke,



Yabanc› deste¤i ile ayakta kalabilen bir

ekonomi,


Yaralar›n› sarmak isteyen bir millet,



Geride kahramanl›klarla dolu bir terörle

mücadele destan›,


Milli güvenlik ve güç stratejilerini paylaﬂmak

zorunda kalan bir devlet ve


Özellikle sözde ayd›nlar›n zaaflar›n›n belirgin

hale geldi¤i bir sosyo-politik, sosyo ekonomik ve
sosyo-kültürel zemin ortaya ç›km›ﬂt›r.
Bu itibarla, böylesi bir y›k›m› daha önce yaﬂayan
bir devletin yeniden karﬂ›s›na ç›kan benzer bir
tehdidi durdurmak istemesi her devlet gibi Türkiye
Cumhuriyeti için de elbette ve mutlaka gerekli ve
zorunludur.
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Ne var ki, küresel aktörler taraf›ndan 2002
y›l›ndan sonra PKK terör örgütünün Irak’ta Kandil
Da¤›nda ›srarla rezerve edilmesi ve Türkiye’nin de
bu terör yuvalar›ndan uzak tutulmak istenmesinin
gerçek nedenleri art›k ortaya ç›km›ﬂt›r.
Aradan geçen yedi y›l içinde hükümeti Kandil’e
müdahaleden men eden ABD yönetimi, Baﬂbakan’›n iftiharla Eﬂbaﬂkanl›¤›n› yapt›¤› ve ‹slam
dünyas›na kan ve gözyaﬂ›ndan baﬂka bir sonuç
getirmeyen Büyük Ortado¤u Projesi’nin Türkiye
aya¤›n› PKK ve AKP ortakl›¤› ile gerçekleﬂtirmek
istedi¤i belirgin hale gelmiﬂtir.
Bu itibarla, bu gün gelinen vahim noktan›n yol
haritas›n› Osmanl›dan bu yana ihanet için f›rsat
kollayan zihniyetlerin dan›ﬂman ve yönetici s›fat› ile
çepeçevre kuﬂatt›¤› istismarc› kadrolar›n gaflet ile
ihanet aras›ndaki yolculuklar›nda aramak laz›md›r.
Geçti¤imiz yedi y›l boyunca tükenmeye yüz
tutmuﬂ terör örgütünün siyasal uzant›lar› hükümetten cesaret bulmuﬂ, milli birlik ve beraberli¤imiz ve
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bin y›ll›k kardeﬂli¤imiz AKP taraf›ndan temelinden
tart›ﬂ›l›r hale getirilmiﬂtir.
Kamuoyunun ve baz› milli kurumlar›n seyirci
kald›¤› bu süreçteki geliﬂmeler, meseleleri Türkçe
okuyan ve Türkiye perspektifinden bakabilenler için
karﬂ›laﬂaca¤›m›z felaketin ad›m ad›m habercisi
olmuﬂtur.
Hükümetin PKK taleplerinin bile ötesinde sözde
aç›l›ma niyetlendi¤i Baﬂbakan Erdo¤an ile ‹mral›
Canisi’nin aç›l›mda baﬂa baﬂ yar›ﬂt›¤› süreçte y›k›m›n
projesinin ana baﬂl›klar›;


Milli kimli¤in tart›ﬂmaya aç›lmas› ve bu

kimli¤i oluﬂturan maddi ve manevi alt yap›n›n ad›m
ad›m tahrip edilmesi,


Milli kimli¤e ﬂekil ve anlam veren tarihi,

sosyal ve kültürel kaynaklar›m›z› silikleﬂtirme,
de¤ersiz hale getirme niyetleri ve icraatlar›,
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 Hükümetin terörle demokrasi aras›nda
kurmaya çal›ﬂt›¤› yanl›ﬂ iliﬂkiler a¤› ile bu konularda
özellikle Avrupa Birli¤i sürecinin dayatmalar›,
 ‹ktidar›n teröre sempatik yaklaﬂ›m› ve zaten
isteksiz olduklar› terörle mücadeledeki zaaf ve
çaresizli¤i,
 Sorunu milli imkânlar› ve gücü kullanarak
çözmek yerine Irak'› iﬂgal etmiﬂ Küresel Gücün
inisiyatifine havale etmiﬂ olmas›,
 Toplumu tepkisizli¤e, duyars›zl›¤a, ayr›ﬂmaya, tavizlere ve travmaya haz›rlayan iﬂbirlikçi lobi
faaliyetlerinin çal›ﬂmalar› olmuﬂtur.
Bu nedenle, ‹mral› Canisi’nin söz sahibi olarak
Baﬂbakanla pazarl›klar baﬂlatt›¤› bölünme ve y›k›m
projesine kadar nas›l gelindi¤inin bilinmesinde ve
haf›zalar›n tazelenmesinde yarar görüyorum.
AKP zihniyetinin iktidar oldu¤unda ilk yapt›¤›
icraat, sözde insan haklar›, özgürlükler ve demokrasinin
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geliﬂtirilmesi ad› alt›nda, terör propagandas›n›n ve
teröre yard›m ve yatakl›k etmenin suç olmaktan
ç›kart›lmas› olmuﬂtur.
Bu yolla, terörle mücadeleyi sekteye u¤ratacak
ﬂekilde yap›lan tehlikeli düzenlemeler AKP taraf›ndan fütursuzca yasalaﬂt›r›lm›ﬂt›r. Bu süreçte ‹mral›
Canisi’nin ölüm cezas›n›n müebbet hapse çevrilmesine iliﬂkin yasa da 03.08.2002 tarihinde MHP
haricinde, AKP’nin de içinde bulundu¤u di¤er
partiler taraf›ndan ç›kart›lm›ﬂt›r.
Ard›ndan, 40 binden fazla insan›m›z›n kaybedilmesine yol açan bölücü terör örgütü mensuplar›ndan mahkûm olup cezaevlerinde yatanlar, AKP
taraf›ndan “Topluma Kazand›rma” ad› ile icad
edilen örtülü bir afla yeniden da¤lara dönmek üzere
sal›verilmiﬂlerdir.
AKP bu icraatlarla da yetinmemiﬂ, kanl› terör
örgütünün öncelikli talepleri ile emel birli¤i yaparak
devlet öncülü¤ünde ve TRT’yi kullanarak yerel dilde
yay›n yap›lmas› için bütün imkânlar› sunmuﬂtur.
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Milli hassasiyetleri yozlaﬂt›rma konusunda AB
süreci ile üzerine düﬂen görevi de baﬂar› ile icra eden
AKP hükümeti, Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesini,
Türk milli hukuk sisteminin üzerinde Yüksek Temyiz
Mahkemesi haline getirmiﬂ ve Türk mahkemelerinin
kesinleﬂmiﬂ hükümlerini geçersiz say›lmas›n›n önünü
açm›ﬂt›r.
AKP’nin açt›¤› kap›dan giren ve kendilerine
“bar›ﬂ elçisi” ad›n› veren çevreler ise “Say›n” diyerek
sayg›da kusur etmedikleri ‹mral› Cani’sinden, hücresinden idare etti¤i örgütünün sözde ateﬂkes süresini
6 ay daha uzatmas› için ricac› olma küstahl›¤›n›
gösterebilmiﬂlerdir.
Avrupa’n›n bask›s› ile teslim olmak için zaten
tetikte bekleyen AKP zihniyeti, bölücülükten
hükümlü eski milletvekillerinin sal›verilmesinin
önünü açm›ﬂ, tahliyelerini müteakip konutlar›nda
a¤›rlayarak gönüllerini alm›ﬂt›r.
Bu vahim geliﬂmeye neden olan hukuki kararlar›n Türkiye’yi içeride ve d›ﬂar›da rahatlatt›¤›n›
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söyleyen dönemin Adalet Bakan›, t›kanan
konularda gösterdi¤i hile ve hülle sanat›n› burada da
icra ederek sab›rs›z davranan bölücülere adeta itidal
tavsiye etmiﬂ ve demokratik sab›rla her ﬂeyin
aﬂ›laca¤›n›n teminat›n› vermiﬂtir.
AKP’nin kutsal bir kavram gibi tap›nd›¤› Avrupa
Birli¤i, vatandaﬂlar›m›z›n bir bölümünü milli ve etnik
az›nl›k olarak görmüﬂ, kültürel haklar›n da ötesinde,
sözde bu etnik farkl›l›¤a siyasi statü kazand›r›lmas›n›
ve bunun Anayasam›zda aç›kça tan›nmas›n› teklif
etmiﬂtir.
Hükümetin gafletiyle cesaretlerini art›ran bölücü
mihraklar ve uzant›lar›, demokrasinin nimeti ile
ellerine geçirdikleri yerel kamu imkânlar› ve vas›talar›n› teröristlerin hizmetine tahsis etmiﬂlerdir.
Devletimizin güçleri ile kanl› terör örgütü ayn›
kefeye konulmuﬂ, güvenlik kuvvetlerinin moral gücü
çökertilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
AKP’nin özel itibar ve sa¤l›¤› konusunda da özen
gösterdi¤i ‹mral›’daki caniden talimat alan terör
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destekçisi mihraklar, Demokratik Cumhuriyet
z›rvas› ile bölücü emellerine Anayasal statü kazand›rma çal›ﬂmas›n› da baﬂlatm›ﬂlard›r.
Kamuoyunun yo¤un bask›lar› karﬂ›s›nda tedbir
almaya mecbur kal›ncaya kadar AKP hükümetinin
aczinden cesaret alan terörist baﬂ›, avukatlar›yla
ayr›cal›kl› bir statüde görüﬂtürülmüﬂ, o da, örgütünü
ve uzant›s›n› sözde siyasi odaklar› kuryeler ile
yönetmiﬂtir.
Kendisine, ‹mral› canisi’nin nas›l bu kadar rahat
davrand›¤›n› soran Talabani’ye “demokrasi bu”
diyen Baﬂbakan, terör örgütü ve bölücülükle ilgili
düﬂüncelerini de demokrasi içinde gördü¤ünü daha
o zamandan ortaya koymuﬂtur.
Hükümetin görevi bu kadarla da bitmemiﬂ,
AKP’nin öncülü¤ünde, etnik ayr›mc›l›¤a sürükleyecek ve Türk milletini bölerek ayr› bir millet oluﬂturacak dayatmalarla karﬂ› karﬂ›ya kal›nm›ﬂt›r. Bu çerçevede, “Türk milleti” kavram› bizzat Baﬂbakan
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taraf›ndan kendi topraklar›nda marjinal bir etnik
kal›nt› ve s›¤›nt› olarak tan›mlanm›ﬂt›r.
Baﬂbakan, mensubu olmaktan kaç›nd›¤› Türk
milletinden duydu¤u rahats›zl›kla, millet mefhumunu
k›s›r bir ›rk ve kavim körlü¤ü ile de¤erlendirmeye
baﬂlam›ﬂ, milliyetçili¤i bir ›rkç› söylem ile tan›mlama
çabas›na girmiﬂtir.
Baﬂbakan’›n defalarca tekrarlad›¤› gibi 36 etnik
grup iddialar›, zenci-beyaz ça¤r›ﬂ›mlar›, “Türkiyelilik” sloganlar›, alt –üst kimlik hezeyanlar› bölücülü¤ün ülkemizde doksan y›lda ald›¤› mesafeden daha
fazla tahribat›n yolunu açm›ﬂt›r.
Bölücü örgütün terörle yapmaya çal›ﬂt›¤› milli
kimli¤imizin k›r›lmas›na yönelik çal›ﬂmalar›n›, bu
ülkenin baﬂbakan› silahs›z olarak gerçekleﬂtirmeyi
baﬂarm›ﬂ ve bin y›ld›r bu ülkede yaﬂayan Türk
Milletini, bölünmeye, Türk milletinin içinden yeni
milletler ç›karmaya götüren çok tehlikeli ve vahim
bir süreci hükümetinin ilk y›l›nda baﬂlatm›ﬂt›r.
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Baﬂbakan›n ve hükümetinin tan›d›¤› sözde
özgürlük ortam›nda teröristlerin cenazeleri gövde
gösterilerine dönüﬂtürülmüﬂ, ihanet sembolleri
aç›kça kullan›larak aziz milletimiz ve milli de¤erlerimiz aﬂa¤›lanm›ﬂt›r.
Ve nihayet, at›lan nifak tohumlar› meyvesini
vermiﬂ, AKP’nin duyars›zl›¤›ndan cesaret alan
ihanet ﬂebekeleri ﬂanl› bayra¤›m›za da el uzatmak
küstahl›¤›n› göstermiﬂlerdir. Hükümetin düﬂürdü¤ü
yerden, bayra¤a sahip ç›karak yükseltmeye çal›ﬂan
milyonlarca millet evlad› ise Baﬂbakan taraf›ndan
“ﬂoven” olmakla suçlanm›ﬂt›r.
AKP zihniyetinin AB sürecine uyum sa¤lamak
ad›na imzalad›¤› anlaﬂmalar sonucunda, Avrupa
‹nsan Haklar› Mahkemesi taraf›ndan ‹mral› Canisi’nin yeniden yarg›lanmas› karar› al›nm›ﬂt›r. Ad›m
ad›m olgunlaﬂt›r›lan siyasi ﬂartlar ve hukuki zemin,
karﬂ›m›za yeniden yarg›lanma süreci olarak
ç›km›ﬂt›r.
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AKP döneminde, teröre karﬂ› mücadele için
gerekli bütün birimler at›l hale getirilmiﬂ, devletin
güvenlik güçleri zaafa düﬂürülmüﬂtür. Güvenlikten
sorumlu yetkililerin defalarca dile getirmelerine
ra¤men onlar›n terörle ve suçla mücadele imkânlar›n› k›s›tlayan hükümet, buna karﬂ›l›k ç›kard›¤› yasal
düzenlemelerle bölücülü¤ün ve terörün serbestçe
icras› için hukuki alt yap›y› maharetle haz›rlam›ﬂt›r.
Tek dayana¤› olan Avrupa Birli¤ine girebilme
u¤runa suç ve terör odaklar›n›n hareket imkânlar›n›
geniﬂleten yasalar ç›karan AKP hükümeti, bu
konuda Adalet Bakan›n›n "Böyle bir yasaya gerek
yok” mesaj› ile güvenlik güçlerinin ve adli makamlar›n elini kolunu ba¤layan Terörle Mücadele
Yasas›n›n de¤iﬂtirilmesi için ad›m atmaktan
kaçabildi¤i kadar kaç›nm›ﬂt›r.
Toplumu ad›m ad›m duyars›zl›¤a iterek istedi¤i
k›vama getirdi¤ini düﬂünen Say›n Baﬂbakan,
Diyarbak›r’da yapt›¤› sözde demokratik aç›l›mla,
bölücü teröre meﬂruiyet kazand›racak bir süreci de
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baﬂlatm›ﬂt›r. Baﬂbakan sözde ayd›nlar›n rehberli¤inde
bölücülük tarihine imzas›n› atm›ﬂ; yaﬂanan etnik
tahrikleri ve kanl› terörü bir “Kürt sorunu” olarak
gördü¤ünü itiraf ve kabul etmiﬂtir.
Baﬂbakan bu beyan› ile bölücü terör sorununu,
etnik bir kimlik sorunu olarak tan›mlam›ﬂ ve böylece
ayr›l›kç› terörün siyasi hedeflerini adeta hakl› ve
meﬂru gösteren bir gaflet ve sorumsuzluk sergilemiﬂtir. Bu aﬂamadan sonra cesaretleri iyice artan
mihraklar› durdurmak güçleﬂmiﬂtir.
Terörle mücadelede binlerce ﬂehitle geçen y›llar›n
ve hat›ralar›n›n üzerine bizzat Baﬂbakan taraf›ndan
çizgi çekilmiﬂ, “geçmiﬂte yap›lan hatalar› yok
saymak yanl›ﬂ” denilerek sözde do¤rular› yapmak
üzere teröristlerin beklentileri t›rmand›r›lm›ﬂ, ﬂer
sözcülerinin “AB’ye giden yola may›nlar
döﬂenmesin” talimatlar› piﬂkinlikle dinlenmiﬂtir.
AKP’den gördükleri imtiyaz ve izin ile etnik bölücülük yapan ve terörü destekledi¤ini saklamayan
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sözde yasal siyasi oluﬂumlar, belediyeler ve malum
sivil toplum örgütleri bu amaçla geniﬂ bir ﬂer
cephesi oluﬂturmuﬂtur.
Bu, aç›kça gerçekleﬂen kuﬂatma karﬂ›s›nda ise
AKP hükümeti tam bir teslimiyetçilik sergilemiﬂ,
ihanet heveslerini art›racak bütün ad›mlar› zaman
içinde ve s›ras› geldi¤inde bir bir atm›ﬂt›r
Bizzat Baﬂbakan›n a¤z›ndan büyük Türk milletini
az›nl›k seviyesine indirgeyen hezeyanlar duyulmuﬂ,
Türkiyelilik ad› ile öne sürülen z›rvalar ‹mral› Canisi
taraf›ndan memnuniyetle karﬂ›lanarak alk›ﬂlanm›ﬂt›r.
Hükümetin açt›¤› bu kap›dan terör örgütüne
desteklerini fütursuzca sergileyen baz› Belediye
Baﬂkanlar›, ihanet kusan bir TV yay›n› için yabanc›
bir ülkenin Baﬂbakan›’na mektup yazma cüretini
gösterebilmiﬂlerdir. Dönemin D›ﬂiﬂleri Bakan›n›n bu
çok vahim olay›, üzerinde fazla durulmas›na gerek
olmayan bir “sorumsuzluk” olarak tan›mlamas›
yaz›lan mektuptan çok daha vahim bir geliﬂme
olmuﬂtur.
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AKP’nin aymazl›¤›n› f›rsat bilen bölücülü¤e
müzahir çevreler, yurt d›ﬂ›nda “bölgesel lider”
statüsü ile kabul görmeye baﬂlam›ﬂlard›r. Türkiye’nin bir belediye baﬂkan›na karﬂ› ABD ve Avrupa
makamlar›n›n gösterdi¤i özel ilgi ve muhabbetin bir
eyalet valili¤i sürecinin baﬂlat›lmas› olabilece¤i
hükümetin umurunda bile olmam›ﬂt›r.
Tüm bu teslimiyetçi tavr›n do¤al sonucu olan çok
vahim bir geliﬂme de bu dönemde yaﬂanm›ﬂt›r. AKP
zihniyetinden ald›¤› cesaretle terörist, da¤daki ininden hükümete müzakere ça¤r›s› da yapabilmiﬂtir.
Ankara’ya kimin direktifi ile ça¤r›ld›¤› bilinmeyen
Hamas liderinin ilginç ziyaretinin ard›ndan,
Kandil’den gelen adrese teslim ve iadeli taahhütlü
mesajda da¤daki terörist baﬂ› “bizimle de görüﬂecekler” diyerek hükümete bugünkü süreci
hat›rlatm›ﬂt›r.
Bütün bu vahim geliﬂmeler olurken, AKP
hükümetinin sorumlulu¤unda “Terörle Mücadele
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Yüksek Kurulu” ad› alt›nda her büyük terör eyleminde, ﬂehitlerin milletimizde uyand›rd›¤› öfkeyi
dindirmek için zaman zaman yap›lan toplant›lar ise
hükümetin kamuoyuna bir ﬂeyler yap›ld›¤›na dair
oyalama takti¤inden öteye geçememiﬂtir.
ﬁemdinli’de meydana gelen ve terör örgütü ile
yandaﬂlar›n›n devlete meydan okumas› için
baﬂlang›ç kabul edilen olay›n ard›ndan Baﬂbakan›n,
“ucu nereye dayan›rsa dayans›n” sözlerinden iz
süren k›lavuzlar›, Kandil’deki teröriste de¤il, ancak
eli kolu yasalarla ba¤lanm›ﬂ güvenlik kuvvetlerimize
ulaﬂma cüretini göstermiﬂlerdir.
Siyasallaﬂma ad›na mesafe alan bölücülük art›k
üniversitelerin salonlar›nda da tart›ﬂ›larak yine bu
dönemde desteklenmeye baﬂlanm›ﬂ, “Zana gibiler
ça¤r›lmad›” denilerek sözde aklanmaya çal›ﬂ›lan
konferanslar gelecek y›llarda karﬂ›m›za ç›kacak daha
vahim geliﬂmelerin ve bölünme taleplerinin iﬂareti
olmuﬂtur.
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AKP gözetiminde yap›lan bu toplant›larda “ateﬂle sorun çözülmez” “silahlar b›rak›ls›n” “bar›ﬂ gelsin”
denilerek teröristle mücadelede tek çaremiz olan
Türk Ordusunun silah b›rakmas› teklifine kadar
varan küstahl›klar sergilenmiﬂ, f›rsat denilen
bügünkü rezalete teﬂrifatç›l›k yap›lm›ﬂt›r.
Sözde bölünme sorunlar›n›n çözümü için “yol
haritalar›n›n” önerildi¤i, uzlaﬂma ad› alt›nda “genel
aff›n” dile getirildi¤i toplant›larda hükümet geliﬂmeleri demokrasi ve özgürlük ad›na seyretmekle yetinmiﬂ, bugün karﬂ›m›za çözüm ve çare olarak ç›kan
ilkesiz siyasetinin y›¤›na¤›n› güçlendirmekle meﬂgul
olmuﬂtur.
Her nevruz ve devam›ndaki günlerde yaﬂanan
vahim ayaklanma provalar›nda Türk polisinin
“tahriklere kap›lmad›” denilerek taﬂlanmas›na göz yumulmuﬂ, yöre Belediye Baﬂkanlar›n›n “polisi karakola
çekilmeye davet eden” talimatlar›, AKP zihniyetinin
çaresizli¤i ile maalesef sineye çekilmiﬂtir.
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Türkiye’nin bu bölgesinde sokaklar›n inisiyatifini
ele geçiren hainler karﬂ›s›nda Türk polisi çaresiz ve
aciz duruma düﬂürülmüﬂ, bu vahim durum demokratik müdahale, ça¤daﬂ kolluk gibi hezeyanlarla
hükümet ve yandaﬂlar› taraf›ndan alk›ﬂlanm›ﬂt›r.
Hükümet, güvenlik güçlerinin "Güneydo¤u’daki
terör eylemlerini önlemek amac›yla Baﬂbakanl›¤a
ba¤l› bir birim kurulmas›" için yapt›¤› öneriyi "gereksiz" bulurken terörle mücadeleyi de¤il teröre f›rsat
tan›may› tercih etmiﬂtir.
Özgürlük ile güvenlik aras›nda denge kurma
bahanesine s›¤›narak acaba bu arada PKK insafa
gelir de silah b›rak›r m› diye güvenlik güçlerinin
talep ettikleri yasalar› mümkün oldu¤unca oyalayan
AKP zihniyeti, yanl›ﬂ teﬂhislerinin kurban› olarak
sonunda inisiyatifi PKK’ya ve Irakl› aﬂiret reislerine
teslim etmiﬂtir.
Daha o dönemde zaman zaman kitlesel sokak
eylemlerine kadar varan ihanet provalar›n›
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kamuoyundan kaç›ramayan Baﬂbakan’›n “Enstrümanlar› al›n›nca olay ç›kard›lar” sözü hükümet
üyesinin “Baﬂbakan’›n uzatt›¤› eli ›s›rd›lar” ifadesi bu
zihniyetin PKK ile pazarl›klar yapt›¤›n›n itiraf›
olmuﬂtur.
Kamuoyunu ikna edebildi¤i takdirde bir ‹mral›
Canisi ve PKK aff›na dünden raz› olan hükümet ve
AKP’nin foyas› .”Yeni Terörle Mücadele Yasas›na
s›k›ﬂt›r›lmaya çal›ﬂ›lan “Bölücübaﬂ›na af” teklifi ile
ortaya ç›km›ﬂt›r.
ﬁehit cenazelerinin artmas› üzerine s›n›r ötesi
operasyon yap›laca¤›n› ve Bakanlar Kurulu’nun çok
ﬂeye gebe oldu¤unu ifade eden Baﬂbakan›n sahte
hamaset sözleri boﬂa ç›km›ﬂ, bu aldatmaya PKK
bile kanmam›ﬂt›r.
Aymazl›k, Milli Savunmadan sorumlu bakan›n
beyanlar›na da yans›m›ﬂt›r. Bakan, binlerce vatandaﬂ›m›z›n kayb›na neden olan ve yirmi y›ld›r süren
terör eylemlerini “PKK bir asayiﬂ olay›d›r.” sözleri ile
küçümseme yolunu tercih etmiﬂtir.
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Hiçbir tedbir almadan PKK’n›n insaf›na terk
edilen bölücülük ve terör eylemleri nedeniyle kahraman gazilerimizin ve ﬂehit vatan evlatlar›m›z›n
say›lar› art›nca, aziz milletimiz, karanl›k propagandaya ra¤men AKP’ye tepkilerini göstermeye
baﬂlam›ﬂlard›r.
Bu geliﬂmeler do¤rultusunda, Say›n Baﬂbakan
tarihi bir gaflet göstererek kutsal askerlik hizmeti
için “askerlik yan gelip yatma yeri de¤ildir” sözleri
ile terörle mücadele azminin k›r›lmas› için bir
beﬂinci kol faaliyeti görevini bizzat üstlenmiﬂtir.
Bu arada artan terör olaylar›na karﬂ› operasyon
yap›lmas›na yönelik kamuoyu bask›s› her seferinde
oyalanm›ﬂ, Kandil Da¤› ve çevresini ise bir ihanet
merkezi olarak kullanmaya baﬂlam›ﬂ olan teröristlere
karﬂ› ABD engeli aﬂ›lamam›ﬂt›r.
Terörle mücadele gibi halk›m›z›n çok acil güvenlik ihtiyac›n› umursamayan ABD yönetimi, AKP’nin
bu zaaf›n› bir diplomatik kapan olarak kullanm›ﬂ,
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AKP’nin vermeye haz›r oldu¤u her türlü tavize
ra¤men operasyon iznini vermemiﬂtir.
ABD, Irak’a müdahale ederken sanki Irakl›lara
dan›ﬂm›ﬂ, ya da El Kaide ile mücadeleyi koordinatörle yapm›ﬂ gibi PKK’ya müdahale söz konusu
oldu¤unda sorunu yokuﬂa sürmeyi tercih etmiﬂ ve
koordinatör mekanizmas› ile ülkemizi oyalam›ﬂt›r.
AKP’nin bu zihniyetinden cüret kazanan Irak’l›
aﬂiret reisleri Türkiye üzerinde sürdürdükleri santaj
ve tehdidin boyutlar›n› giderek art›rm›ﬂ, terör
törenlerine mesajlar göndermiﬂ, Türkiye içinde
siyasallaﬂma çal›ﬂmalar›n› baﬂlatm›ﬂlard›r.
Söz konusu ﬂah›slar maaﬂa ba¤lad›klar› teröristlere aç›kça kucak açarak Türkiye’ye genel af ça¤r›s›
yapma küstahl›¤›n› göstermiﬂ kendi k›rm›z› çizgilerini
AKP hükümetine dayatm›ﬂlard›r.
Artan sald›r›lar sonras›nda taﬂan sab›rlar› ve
yo¤unlaﬂan toplum bask›s›n› öteleyebilmek için
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ABD makamlar›n›n önerdi¤i koordinatör mekanizmas› ile oyalanarak terörizmin karﬂ›s›nda arac›larla
pazarl›¤a girilmiﬂtir.
Türkiye bu sözde mekanizmayla yeni bir oyunun
ve oyalanman›n içine itilmiﬂ, y›lan›n baﬂ›n› büyümeden ezmek yerine tamamen zaman kazanmaya
yönelik bir senaryonun figüran› olmay› sürdürmüﬂ,
kendi tabirleri ile “deli¤e süpürülmeden” ömrünü
uzatabilmenin telaﬂ›n› yaﬂam›ﬂt›r.
“Sorunlar›n çözümü demokraside” denilerek
sözde demokratik aç›l›mlar ad› alt›nda bölücü taleplere cesaret verilmiﬂ, terörün azalt›lmas› halinde
yeni haklar elde edeceklerine dair ihanet odaklar›nda umut uyand›r›lm›ﬂt›r.
Bütün bu geliﬂmeler olurken Türk siyasi tarihinde
bir ilk de yaﬂanm›ﬂ, bu ülkenin bir Baﬂbakan›’n›n 30
bin kiﬂinin katili olan caniye PKK’l› teröristlerin a¤z›
ile hitap etti¤i, ‹mral› Canisi’ni “Say›n” diyerek
kutsad›¤› ortaya ç›km›ﬂt›r.
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Rezalet bununla da bitmemiﬂ, vatan›m›z›n birli¤i
u¤runa ﬂehit düﬂen aziz Mehmetçiklerimiz Baﬂbakan
taraf›ndan “kellle” denilerek hakarete maruz
kalm›ﬂt›r.
Ne zaman bir terör eylemi olsa bunun hükümetin
baﬂar›l› icraatlar›n› gölgelemek, Avrupa sürecini
baltalamak, artan zenginli¤i ve refah› önlemek için
yap›ld›¤›na dair kendilerinin bile inanmad›¤› bahaneler ve komplolar uydurulmuﬂ ve bunlarla avunularak
toplum oyalanmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
ABD makamlar› ile her görüﬂme ortam›nda
gündem maddesi PKK ile mücadele olmuﬂ, örgütün
nas›l tasviye edilece¤i konusunda bitmek tükenmek
bilmeyen görüﬂme trafi¤ine ra¤men ne gariptir ki
yedi y›ld›r bir türlü karara var›lamam›ﬂt›r.
Küresel gücün dayatmalar› sonucu Talabani ile
görüﬂmeye itilen Türkiye, her müzakereden sonra
PKK’n›n Kandilden ç›kar›laca¤›na dair söz ve
taahhütlerle avunmuﬂ ve bu yalanlara her defas›nda
bile bile göz yummuﬂtur.
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Bu konuda ABD makamlar›n› ikna edemeyece¤ini anlayan Baﬂbakan kurnazca bir manevra yapmaya
yeltenmiﬂ “içteki beﬂbin bitti mi ki d›ﬂar›daki beﬂyüz
ile mücadele edelim” diyerek ürkeklik ve çaresizli¤ine
kimsenin inanmad›¤› bahaneler aram›ﬂt›r.
Bu arada artan bölücülük her geçen gün kendi
tabiri ile mevzi kazanarak elindeki belediyeleri örgütün hizmetine sokmuﬂ, da¤daki teröristin muhalif
hareket oldu¤una dair alçakça yorumlar hükümetin
bak›ﬂlar› ve adalet sisteminin huzurunda aç›kça
söylenebilmiﬂtir.
Baﬂbakan Erdo¤an’›n terörle mücadeledeki
vizyon ve niyet eksikli¤ini kullanan terör örgütünün
eylemleri t›rman›nca, bir yandan “silah› b›rak›r gelir
masada konuﬂursun” ça¤r›s› ile teröriste el uzat›lm›ﬂ,
ard›ndan gelen tepkiler üzerine “canilerle
konuﬂmam” denilerek çark edilmiﬂtir.
AKP taraf›ndan, y›llard›r bir taraftan sözde
baﬂar›l› diplomatik iliﬂkiler kuruldu¤u, ülkemizin
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itibar›n›n artt›¤› söylenmiﬂ, öte yandan defalarca
ABD ve Irak makamlar›na verdi¤imiz 150 kiﬂilik
terörist listesinden, Avrupadaki çok say›da örgüt
mensuplar›ndan hemen hiç kimse teslim edilememiﬂ, finans kaynaklar› ortaya ç›kar›lamam›ﬂ, yay›nlar
durdurulamam›ﬂt›r.
Ne zaman ki vatan evlatlar›n›n ac› kay›plar›
artarak aziz millet vicdan›nda öfkeye dönüﬂse
Baﬂbakan tav›r ve üslup de¤iﬂtirmiﬂ, “yar›n›n çok
ﬂeye gebe oldu¤u” “sabr›n taﬂt›¤›” ”sözün bitti¤i’
“seçeneklerin tükendi¤i” gibi kuru tehditlerle
kamuoyu bizzat Baﬂbakan’›n a¤z›ndan hamaset
istismar›na maruz kalm›ﬂt›r.
Terör örgütünü Kandil Da¤› bölgesinde besleyen
ve yöneten Talabani ve Barzani ile sürekli ve tek
tarafl› iliﬂkilerle ﬂirin gözükülmeye çal›ﬂ›lm›ﬂ, hatta
Talabani’nin ülkemizdeki “muhalif guruplar› destekleriz” ﬂeklindeki sald›r›s› Baﬂbakan taraf›ndan “sürç-i
lisan etmiﬂtir” denilerek tevil yoluna gidilmiﬂtir.
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Irak’tan kaynaklanan terör sald›r›lar›n›n bir türlü
sona ermemesi ve AKP hükümetinin Irakl› aﬂiret
reislerine dönük hiçbir cayd›r›c› tedbir almamas›
üzerine, Türkiye’deki bölücü mihraklar tam bir cüret
kazanm›ﬂ ve “art›k yeter denirse iç savaﬂ olur”
tehditleri alt›nda “güneyli güçlerle iﬂbirli¤i yap›laca¤›”
aç›kça ilan edilmiﬂtir.
PKK terörünün bitirilmesi için ABD makamlar›
ile yap›lan her görüﬂmede “kararl›l›k” mesajlar› ve
“ortak düﬂman” tan›mlar› ile avunulmuﬂ, ABD’nin
PKK’y› terör örgütü olarak görmesi bir lütufmuﬂ
gibi alg›lanarak hükümet taraf›ndan minnetle
karﬂ›lanm›ﬂt›r.
Bir taraftan “terör örgütü demeyeni muhatap
almay›z” diyerek kararl›l›k gösterisi yapan Baﬂbakan
Erdo¤an, di¤er yandan hala PKK’ya terörist diyemeyen Barzani, Talabani ile görüﬂmeleri sürdürmüﬂ,
partisi ise bölücü siyasal uzant›larla buluﬂulan yemek
masalar›nda sinsi pazarl›klar›n kap›lar› aralanm›ﬂt›r.
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Ç›kart›lan yasalarla, oluﬂturulan psikolojik ortamla ve al›ﬂt›r›lan kamuoyunun tepkisizli¤inden cesaretle devlet kudreti atalete sürüklenmiﬂ, federasyon ve
ayr›lma, ayr› dil ve sembol talepleri gibi tam bir
ihanet gösterisi karﬂ›s›nda bile adli ve idari mekanizmalar derin bir sessizli¤e mahkum edilmiﬂtir.
Y›llard›r Kuzey Irak’a yönelik s›n›r ötesi bir askeri operasyon karar›n› alamayan AKP hükümeti,
partimizin meclise girdi¤i 22 Temmuz seçimlerinden sonra Tezkere ç›kartmak zorunda kalm›ﬂ, ancak
bu konuda ürkeklik göstererek meclis karar›n›n
gere¤ini yerine getirmekten ›srarla kaç›nm›ﬂt›r.
Terör örgütüne yard›m ve yatakl›¤› kesmek için
devletin üst düzey toplant›lar›nda al›nan cayd›r›c›
tedbirler ve gevﬂek ambargo kararlar› bir türlü
uygulanmak istenmemiﬂ, aksine bu karara ra¤men
“PKK’y› ç›kars›nlar on misli yard›m yapar›z”
denilerek Irakl› muhataplar› nezdinde devletin
inand›r›c›l›¤› tamamen ortadan kald›r›lm›ﬂt›r.
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Bu arada yirmibeﬂ y›ld›r süren terörle ve bölücülükle mücadele tarihinde bir ilk de yaﬂanm›ﬂ, bir
terör sald›r›s›ndan sonra PKK taraf›ndan al›konulan Mehmetçiklerimizin güvenlik güçlerine teslimi
esnas›nda PKK, Barzani, Talabani ve Amerika
iliﬂkisi tam bir sevk zinciri ve suç üstü halinde gün
›ﬂ›¤›na ç›km›ﬂt›r.
Yaﬂanan terör olaylar›ndaki kay›plar›n artmas›,
önlenemeyen eylemlerin ço¤almas› her defas›nda
hükümet taraf›ndan “mücadelenin do¤as›nda var”
“dünya önleyemedi ki biz önleyelim” “nerede son
bulmuﬂ ki” denilerek makul karﬂ›lanm›ﬂ, bunun
“uzun soluklu bir iﬂ” oldu¤u söylenerek, zafiyete
bahane aranm›ﬂt›r.
Hükümetin özürlü terör alg›s›, teröristlerin bask›
sonucu da¤a ç›km›ﬂ masumlar olarak takdim edilmesine neden olmuﬂ, terörün üzerine gidilmesini
önerenlere Baﬂbakan taraf›ndan “kat› defans da¤a
ç›kar›r” denilerek, bölücülü¤ün anayasal düzen
içinde yap›lmas›na davet ve izin verilece¤i ilk
a¤›zdan aç›klanm›ﬂt›r.
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Bu konuda hükümetin en büyük dayana¤› ve cesaret kayna¤› ise “sadece askeri çözümün olmayaca¤›n›” söyleyen küresel güç, hükümetin “siyasi aç›l›m
olmas› gerekti¤ini” tekrarlayan Avrupal› dostlar› ile
“siyasi çözüm yolu öneren” Irakl› muhataplar›
olmuﬂtur.
Terörün hükümeti bunaltt›¤› her ortamda, ‹mral›
canisini de kapsayan bir genel af gündeme getirilmiﬂ, hükümetin bu konuda aç›k b›rakt›¤› süreçten
cesaret alan bölücülük, sözde direniﬂin sürmesi
halinde bebek katilinin 2010”da serbest kalaca¤›n›
alenen yandaﬂlar›na müjdelemiﬂtir.
Adalet ve Kalk›nma Partisi’nin yönetiminde yedi
y›l boyunca yaﬂanan vahim geliﬂmeler ve bölücülü¤e
gösterilen müsamahalarla ve desteklerle “taﬂlar
ba¤lanarak” bölücü tahrikler için meydanlar boﬂ
b›rak›lm›ﬂt›r.
Baﬂbakan’›n polis kordonu alt›nda bomboﬂ
caddelerden geçerek girdi¤i salonlarda parti toplant›lar› yapt›¤›, bölücülerin ise taﬂ ve sopalarla sokaklarda
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yürüttü¤ü seçim kampanyas› ülkemizi nas›l bir sinsi
tuza¤a çekmeye baﬂlad›¤›n› ortaya koymuﬂtur.
Bir taraftan gizlice yap›lmaya çal›ﬂ›lan yemekli
toplant›larda formül ve sözde uzlaﬂma zemini
aray›ﬂlar› sürerken, di¤er yandan baﬂbakan›n polis
çemberi alt›nda söyledi¤i hamasi sözlerin tam bir
ikiyüzlülü¤ün iﬂareti oldu¤u anlaﬂ›lm›ﬂt›r.
Türkiye’nin devlet yap›s›n›n yeniden tanzimi,
farkl› kökenden gelen vatandaﬂlar›m›za siyasi ve
hukuki planda milli az›nl›k statüsünün tan›nmas› ve
bunun Anayasada teminat alt›na al›nmas›n› isteyen
Avrupa Birli¤inin tahribat süreci Türkiye Radyo
Televizyon Kurumunun 24 saat Kürtçe yay›na
açt›¤› kanalla birlikte hayata geçirilmiﬂtir.
Hükümetin y›llard›r yapt›¤› tahrikler sonunda
yerine oturmaya baﬂlam›ﬂ, kafalarda oluﬂturulmak
istenen bölünmüﬂ Türkiye haritalar› bizzat AKP
yöneticileri taraf›ndan Sivas-Gavurda¤› hatt› telaffuz
edilerek ﬂekillendirilmiﬂtir.

53

TRT eliyle Kürtçe yay›n yapma, üniversitelerde
Kürtçe enstitülerini kurma, Kürtçeyi seçmeli ders
olarak müfredata alma çabalar› ve daha ileri ad›mlar
atma konusundaki niyetleri AKP’nin bölücülere
vadeli ümit ve cesaret verme çabalar› olmuﬂtur.
Bütün bu olanlarla birlikte bölücülü¤ün temel
hayat alan› olan etnik kimlikler okﬂanmaya devam
etmiﬂ, önce 36’ya böldü¤ü milletimizin içerisinden,
sonra yeniden tek millet ç›karmaya çal›ﬂ›l›p “biriz,
beraberiz, bütünüz” denilerek tam bir zihniyet
çürümesinin örne¤i verilmiﬂtir.
Toplumsal yap›m›zda baﬂ gösteren karmaﬂa,
tart›ﬂma ve k›s›r çekiﬂmelerin tetikledi¤i gelgitler,
iniﬂ ç›k›ﬂlar kayg› verici seviyelere yükselmiﬂ,
Türkiye’nin iç ve d›ﬂ güvenli¤ini, milli ç›karlar›n› ve
milli bünyesini tehdit eden taciz ve tahrikler giderek
yo¤unlaﬂm›ﬂt›r.
Hükümet silahs›z yöntemlerle terörü önleme
garabetini sürdürürken, terör örgütü boﬂ durmam›ﬂ,
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devam eden kanl› eylemlerde çok say›da güvenlik
mensubumuz ﬂehit olmuﬂ veya yaralanm›ﬂ,
vatandaﬂlar›m›z can ve mal kayb›na u¤ram›ﬂt›r.
Adalet ve Kalk›nma Partisi yönetimi ile geçen her
gün geçmiﬂte yanl›ﬂ at›lan ad›mlar›n faturalar›n› birer
birer önümüze getirmiﬂ; geri ad›m atman›n diyalog,
boyun e¤menin iﬂbirli¤i, aldat›lman›n ise sözde zafer
olarak takdim edilmeye çal›ﬂ›ld›¤› uluslararas› iliﬂkilerimiz, geri dönülmez bir bata¤a do¤ru h›zla
sürüklenmiﬂtir.
Bölücübaﬂ›n›n ‹mral›'ya getirilmesi ile baﬂlayan terörün ve bölücülü¤ün küçülme ve zay›flama süreci,
AKP hükümetlerinin yanl›ﬂ de¤erlendirmesiyle tersine dönmüﬂ ve yeniden azan terör sald›r›lar› ile büyüyen kanl› terör örgütü bugün hükümeti Irak'l› aﬂiret
reisleri ile kucaklaﬂacak kadar stratejik bir vas›ta
haline gelmiﬂtir.
Örgütün Irak'taki varl›¤›, onlar› himaye eden
Irakl› aﬂiret reisleri taraf›ndan Türkiye ile iliﬂkileri
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art›rma noktas›nda bir ﬂantaj ve pazarl›k unsuru
olarak kullan›lm›ﬂ ve baﬂar›l› olunmuﬂtur.
‹stismar ve f›rsat h›z kesmemiﬂ, yörede iﬂlenmiﬂ
ve ad›na töre cinayeti denilen suçlardan bile yola
ç›karak terörle mücadelede yer alan kahraman yöre
insan›n›

sorgulanm›ﬂ

ve

koruculuk

sistemi

yarg›lanmak istenmiﬂtir.
Sözde sivil toplum temsilcileri, üniversite zeminini propaganda için kullanan mihraklar, güdümlü düﬂünce kuruluﬂlar›, sipariﬂle sonuç ç›kartan kamuoyu
araﬂt›rma ﬂirketleri, yüzleﬂmeye merakl› sözde
ayd›nlar ve yandaﬂ medya kanallar› bu sürecin
baﬂl›ca aktörleri olarak ihanete çanak tutmuﬂlard›r.
Cumhurbaﬂkan›'n›n 'Kürt sorunu Türkiye'nin
birinci sorunudur' aç›klamas›yla eﬂ zamanl› olarak
Kandil Da¤›ndan medya üzerinden mütareke ve
müzakere ça¤r›lar› yap›lm›ﬂ, pazarl›¤›n ﬂartlar›
olgunlaﬂt›r›lm›ﬂt›r.
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"Farkl› etnik kimlikte olanlar ülkemizden kovuldu.
Bu asl›nda faﬂizan bir yaklaﬂ›m›n neticesiydi"
sözleriyle kontrolünü kaybetmiﬂ bir ruh halinin
iﬂaretini veren Baﬂbakan, ecdad›n› aﬂa¤›lamay›
özgüven zanneden zihniyet çürümüﬂlü¤ünün hangi
mevkilerde süründü¤ünü herkese göstermiﬂ,
“Hepimiz Ermeniyiz" diyenlerle ayn› noktada
buluﬂmuﬂtur.
Netice itibariyle; Türkiye'nin milli birli¤ini, üniter
devlet yap›s›n› ve toprak bütünlü¤ünü hedef alan
teröre ve bölücülü¤e sürekli prim veren Baﬂbakan,
son aylarda bölücülük bayra¤›n› f›rsat ve çözüm ad›
ile eline alm›ﬂ, etnik ayr›lma ve ayr›ﬂmaya zemin
haz›rlayacak
bütün
dinamitlerin
fitillerini
Cumhurbaﬂkanl›¤› makam› ile rol paylaﬂ›p ve ‹mral›
Canisi pazarl›k yaparak birer birer ateﬂlemeye
baﬂlam›ﬂt›r.
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De¤erli Dava Arkadaﬂlar›m,
Nas›l ve nereden gelindi¤ini bilmek, nereye
gidildi¤inin bütün ipuçlar›n› vermektedir.
AKP döneminin ihanet tarihçesini özetlemeye
çal›ﬂt›¤›m gibi, son zamanlarda üzerinde çok
konuﬂulan sözde bar›ﬂ, silah b›rakma ve ateﬂkes
sürecinin sonunda AKP zihniyetinin yönetti¤i ve
ilkesizlerin de destek verdi¤i süreçte Türkiye’nin
önünde k›sa vadede beklenen çok vahim
geliﬂmelerin ﬂunlar olaca¤› anlaﬂ›lmaktad›r.
 Y›llardan beri pazarl›kla silah b›rakmaya
davet edilen örgütün ilk ﬂart› ‹mral›’daki Bölücübaﬂ›n›n sal›verilmesi ve PKK için af ç›kar›lmas› olmuﬂtur.
Bu nedenle “bebek katili” de dahil olarak geniﬂ
kapsaml› bir af yasas› ç›kmas› beklenmelidir.
 Ç›kar›lan aff›n kapsam› geniﬂletilecek,
da¤dan inecek olan örgüt mensuplar›n›n siyasal
haklardan yararlanmalar› gündeme getirilecek ve
mevcut örneklerinde oldu¤u gibi TBMM yolu
aç›lacakt›r.
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 Yirmi y›ldan bu yana Türkiye merkezinde
hareket eden bölücülük, s›klet merkezini Irak’a
kayd›racak, Kuzey Irak’l› aﬂiret reislerinin tam
güdüm ve kontrolüne geçecektir.
 Pazarl›¤›n tamamlanmas› sonucu silah›n
b›rak›lmas› halinde, yerli bölücü unsurlar›n özellikle
uluslararas› iliﬂkilerinde pürüz oluﬂturan terörle
ilintili olma vesayeti üzerlerinden kalkaca¤›ndan
bölücülük için daha güçlü küresel destek bulunacakt›r.
 Makul bir süre geçince eli silahl› yeni bir
terör örgütüne dönüﬂecek olan PKK ad› “terör
örgütü” listesinden ç›kar›lacak ve k›rk bin kiﬂinin
ölümünden sorumlu kanl› örgüt ve arkas›ndakiler
dünyan›n gözü önünde aklanacakt›r.
 Bölücülük, kendilerine verilmiﬂ sözlerin
yerine getirilmemesi ihtimaline karﬂ›, silahl› gücünü
muhafaza etmek için bir mutasyon geçirerek, yeni
bir isim ve kimlikle Irak’ta ihtiyatta bekleyecektir.
 Üniter devlet, ulus-devlet, laik devlet kavramlar›n›n geçersizli¤i üzerinde tart›ﬂmalar yo¤unlaﬂacak,
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alt kimlikler üzerine tahrik, tart›ﬂmalar ve hatta
çat›ﬂmalar yaﬂanacakt›r.
 Sözde “kurucu ortak halk” ve “çokluklar
devleti” ad› alt›nda bir yeni kavram güçlü bir ﬂekilde
tart›ﬂ›lacak ve baz› ayd›nlar taraf›ndan kabule de¤er
bulunacakt›r.
 Seçim baraj›n›n düﬂürülmesi, yerel dillerde
e¤itim gibi ça¤r›lar h›z ve önem kazanacak ve AKP
zihniyeti ise d›ﬂar›dan alaca¤› talimatlara uygun
olarak gerçekleﬂtirilmek isteyecektir.
 Sözde f›rsat ve bar›ﬂ sürecinin rehaveti
atlat›l›nca, kahraman güvenlik güçlerimizin yirmi
y›ld›r verdi¤i mücadele sorgulanmaya baﬂlanacak,
isimsiz kahramanlar yerli ve uluslar aras› yarg›
unsurlar› ile karﬂ› karﬂ›ya b›rak›lacakt›r.
 Türkiye topraklar›n› da kapsayan yeni devlet
haritalar› uluslararas› görüﬂmelerde masalara
getirilerek, bu konuda milletimizi al›ﬂt›rmaya yönelik
yeni bir manipülasyon süreci baﬂlat›lacakt›r.
60

 ‹kinci resmi dil kavram› taraftar bulmaya
baﬂlayacak, Türkçeden baﬂka e¤itim dili olmas›na
yönelik kampanyalara h›z verilerek, AB sürecinin
dayatmalar› bu yönde a¤›rl›k kazanacakt›r.
 Köy koruculu¤u kald›r›lacak, terörle mücadelede devlete destek olmuﬂ, millete gönül vermiﬂ yi¤it
yöre insanlar›n› y›ld›rma, mücadelelerini sorgulama
ve hatta hesap sorma aﬂamalar› baﬂlat›lacakt›r.
 Özellikle Güneydo¤u Anadolu bölgesine
uluslararas› ziyaretler artacak, karﬂ›l›kl› davetlerle
yerel yöneticiler ve bölücü uzant›lar› ile yap›lacak
görüﬂmelerle bu unsurlar devlete eﬂkoﬂulan güç
haline gelecektir.
 ‹zlenen tahrik siyaseti sonucu toplumsal
doku bozulacak, Türk milleti kavram› çökecek, alt
etnik kavramlar AB sürecinin de etkisi ile birlikte
belirginleﬂmeye ve emsal bularak hak talep etmeye
baﬂlayacakt›r.
 Yöre belediye baﬂkanlar›, yo¤un bir davet
kampanyas› ile gerçekleﬂtirecekleri uluslar aras›
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ziyaretlerde “federal
baﬂlanacakt›r.

vali”

gibi

a¤›rlanmaya

 Bölücü örgütü Irakta rezerve eden küresel
güç, b›rakt›¤› bu kozun yerine yenilerini oluﬂturacak,
bu kez de siyasallaﬂma ve ayr›ﬂma alan›nda kulland›¤› inisiyatifi bask›ya dönüﬂtürecektir.
 Yeniden ortaya ç›kmas› muhtemel bir terör
örgütünün eylemlerine müdahale seviyesi ve ﬂekli
uluslar aras› denetimin gözetimine aç›k hale getirilecek, hükümranl›k haklar›n› k›s›tlayan d›ﬂ denetim
mekanizmalar›na f›rsat verilecektir.
 Bunun sonucu olarak, kendi topraklar›m›zdaki bölücülü¤e müdahale, yabanc› güçlerin hakemli¤ine verilerek Türkiye’nin yörede etkinli¤i kald›r›lmaya çal›ﬂ›lacakt›r.
 Haince duygularla tahayyül edilen bir co¤rafyan›n geçmiﬂe dönük kullan›m›na yönelik sözde
tazminat talepleri gündeme getirilecektir.
 Yeterince olgunlaﬂmas› halinde bölücülük
yeni itiraz alanlar› bulacak, ad›n› büyük Türk
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milletinden alan Türkiye Cumhuriyetinin de ismi ve
al bayra¤›m›z tart›ﬂma konusu yap›lacak, yerel
bayraklar önerilecektir.
 Art›k ihtiyaç olmad›¤› söylenerek Türk Silahl› Kuvvetlerinin terörle mücadele görevi tart›ﬂ›lacak,
yerine polis gücü konmas› teklif edilecektir.
 Geçmiﬂte suç kabul edilenleri, suç olmaktan
ç›karacak ﬂekilde yap›lacak bir yasal manevra ile
bölücülük kapsam›ndaki fikir ve eylemler anayasal
ﬂemsiye içine al›nacakt›r.
 Milli tarihimizin övünç sayfalar› d›ﬂ dayatmalarla yeniden aç›lacak, tarihle yüzleﬂme ad› ile ecdad›m›za yeni hakaret kampanyalar› baﬂlat›lacakt›r.
 Irak Türkmenleri üzerinde bask›lar artacak,
aﬂiret reisleri Türkiye’deki yandaﬂlar›na mütekabiliyet talep ederek Kerkük ve Türkmenleri izole
edecek, göçe zorlayacak, Kerkük’ü Kürtleﬂtirecek
yeni bir eylem ve bask› süreci baﬂlatacakt›r.
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 Ermeni meselesi, Ekümeniklik, K›br›s,
Türkmenler ve Kerkük gibi çok say›da konunun yan› s›ra, kontrolü tamamen yabanc›lara geçmiﬂ bir
ekonomik yap›n›n girdab›nda Türkiye’nin bölünmesinin yol haritalar› çizilecektir.
 Bu kapsamda ayr›ﬂm›ﬂ ve kimlik de¤iﬂtirmiﬂ
kitleler için Kosova süreci model olarak konulacak
ve ayr›lman›n hukuki meﬂruiyeti içte ve d›ﬂta
tart›ﬂ›lacakt›r.
 Alt kimlikler keskinleﬂecek, Türk ve Türklük
vurgusunun geri çekilmesi istenecektir.
 Alt kimliklerin ve kültürlerin ifadesi için ana
dilin konuﬂulmas›, anadilin e¤itimi, ana dilin akademik ö¤retimi ve araﬂt›r›lmas›, anadilin resmi dil
olarak kabulü, ana dilin resmi alanda kullan›lmas›.
anadil alfabesinin kabulü s›ral› talepler halinde
gelecektir.
 E¤itim kimliklere göre tanzim edilecek, tarih,
co¤rafya, edebiyat e¤itiminin kimliklere göre
yeniden düzenlenmesi konusu gündeme gelecektir.
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 Baﬂlang›çta yerel yönetimlere kimlik tasnifine uygun özerklikler verilecek, yerel parlamento
aç›lacak, yerel kaynaklar yerinde kullan›lmaya
baﬂlanarak ayr›ﬂman›n ad›mlar› at›lacakt›r.
 Yaln›zca co¤rafi ba¤l›l›¤›n önerildi¤i Türkiyelilik ile yaln›zca hukuki ba¤›n önerildi¤i vatandaﬂl›k
kavramlar›n›n süreklili¤i, enerjisi, ba¤lay›c›l›¤›
sosyolojik zemin bulamayacak, durdurulamayan
geri gidiﬂ çözülmeyi getirecektir.
Tüm olumsuz geliﬂmeler ç›kar ve ﬂantaj k›skac›na
düﬂmüﬂ baz› medya kuruluﬂlar›n›n milletimizi uyuttu¤u bu süreç içinde ad›m ad›m önce federasyonla
üniter devlet, sonra etnik ayr›mla milli devlet yap›s›
çatlat›lacak ve Türkiye Cumhuriyeti çöküﬂ sürecine
girecektir.
Aziz Dava Arkadaﬂlar›m,
F›rsat ad› ile baﬂlay›p, Kürt sorunu ile devam
eden ve ﬂimdi demokratik aç›l›m olarak tan›mlanan
y›k›m projesinin ülkemizi getirece¤i karanl›k tablo
bundan ibarettir.
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Bu öngörüler, kardeﬂli¤imizin bozulmamas›
u¤runa y›llard›r sab›rla ve sükunetle üzerine titredi¤imiz milletimiz için gün be gün yapt›¤›m›z tahlillerin
tarihin ve bilimin ›ﬂ›¤›nda oluﬂturdu¤umuz görüﬂlerin
özetidir.
Türkiye büyük bir kriz ve kaos ortam›n›n “stratejik düzeyde” çok yüksek tehdidi alt›ndad›r.
Türkiye bölgedeki milli varl›¤›na ve bekas›na
yönelik risklerle karﬂ› karﬂ›yad›r.
Türk milletinin kendisine dayat›lan esaret ve
y›k›m sürecini büyük bir uyan›ﬂla elinin tersiyle
itece¤inden kuﬂkumuz yoktur.
Bu milleti, kabile dürtüleriyle tahrik ederek
y›kmaya çal›ﬂmak, " terörü önleyemedik o halde
isteklerini kabul edelim" yaklaﬂ›m›n› "f›rsat" olarak
dayatmak hiç kimsenin haddi, hakk› ve harc›
de¤ildir.
AKP iktidar›n›n yedi y›l içinde Türkiye’yi sürükledi¤i tehlikeli gidiﬂat art›k Türk Milletinin sabr›n›
taﬂma noktas›na getirmiﬂtir.
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Ancak bir iﬂgal gücünün yapabilece¤i tahribata eﬂde¤er bir y›k›m gerçekleﬂtiren bu kimliksiz zihniyetin
gerçek yüzünü görmüﬂ olan milletimiz eminiz ki
mutlaka tarihe gömecektir.
Bundan doksan y›l önce dönemin küresel güçleri
olan emperyalist devletlerin Türklü¤e biçti¤i gelece¤i
reddeden milletimiz bu dayatmay› da reddedecektir.
‹ﬂbirlikçiler de giderek çat›lan kaﬂlar, yaﬂanan hayal k›r›kl›klar›, bocalamalar, öfke, hakaret bu yüzdendir.
Büyük ve kudretli bir aile olan Türk Milletini,
bekas›na yönelen sald›r›lardan korumak hepimiz için
vazgeçilmez bir milli görevdir.
Bu oyunun bozulmas› için yüre¤inde vatan
sevgisi olan her bireyin ﬂuurla ve dikkatle hareket
etmesi tarihi bir sorumluluktur.
Bu itibarla, y›k›m projesinde hükümetle elele
tutuﬂan iﬂbirlikçi palikarya haricinde kalan ve önünü
ve arkas›n› görmeden sürece s›cak bakanlar› bir kez
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daha ve iﬂ iﬂten geçmeden tercihlerini anal›z etmeye
davet ediyorum.
Herkesi devletimizin kuruluﬂ felsefesinde, Türkiye
Cumhuriyeti ve Türk milleti ortak paydas›nda, Türk
Bayra¤› alt›nda buluﬂmaya ça¤›r›yorum.
Bugün, hiçbir düﬂünce ve gerekçe bu milli sorumlulu¤un icab›n› yerine getirme misyonunun önüne
geçmemelidir ve geçemez.
Türk milleti, bugünkünden daha karanl›k bir
tablo içinde, yokluk ve buhranlar aras›ndan 29 Ekim
1923 günü bir güneﬂ gibi do¤abilmiﬂtir.
Türkiye Cumhuriyeti’nin bugün de ayn› ruh ve
ilham ile aya¤a kalmamas› için hiçbir neden yoktur.
Art›k karar an› gelmiﬂtir.
Herkes tavr›n› belirlemek zorundad›r.
Hepinizi sayg›lar›mla selaml›yorum.
Ne mutlu Türküm Diyene!
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