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Bugün itibariyle, 22 Temmuz 2007 tarihinde yap›lan

Milletvekilli¤i Genel Seçimlerinin üzerinden iki y›l bir ay

yüz ondört gün; 60. Cumhuriyet hükümetinin göreve 

bafllamas›n›n üzerinden iki y›l yedi gün, ve bu hükü-

metin TBMM.den güven oyu almas›n›n üzerinden ise

tam iki y›l geçmifltir.

Bu iki y›ll›k süre 58 ve 59. hükümetleri de içine alan

ve tek bafl›na iktidar imkânlar›n› kullanan AKP hükü-

metlerinin yedinci y›l›n› da kapsamaktad›r.

Son iki y›ll›k siyasal sürecin bafllang›c› 22 Temmuz

2007 tarihinde yap›lan Milletvekilli¤i Genel Seçimlerinin

ortaya koydu¤u sonuçtur.
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Bu yeni dönemin en önemli taraf› iki partili Türkiye

Büyük Millet Meclisi’nde, Milliyetçi Hareket Partisi’nin

de grup kurarak yer alm›fl olmas›d›r.

Partimiz yap›c›, tutarl› ve ilkeli durufluyla milletimizin

verdi¤i say›sal destek oran›nda demokratik yetkilerini

kullanm›flt›r.

Çözüm bekleyen a¤›r sorunlar›n afl›lmas›nda yol

gösterici ve uyar›c› müdahalelerini gerçeklefltirmifltir.

Ne var ki, ülkemizin a¤›r sorunlar›n› çözebilmek için 

f›rsat olarak gördü¤ümüz bu uzunca süre, beklentilerin 

aksine s›k›nt›lar›n daha da artt›¤› olumsuzluklarla dolu

bir dönem olarak siyasi tarihimizdeki yerini alm›flt›r.

Bu olumsuz tabloda en büyük pay ve sorumluluk 

ülkemizin son yedi y›l›nda tek bafl›na iktidar olma 

imkân› bulan Adalet ve Kalk›nma Partisi hükümetleridir.

AKP’nin her yeni y›l› ve her yeni hükümeti bir önce-

kini aratm›fl, ülkemizi kendi yaratt›¤› buhranlara 

sürükleyerek tam bir kaosun efli¤ine kadar getirmifltir.

6



‹radesine sonuna kadar sayg› duydu¤umuz aziz 

milletimizin iki y›l önce AKP’ye artarak verdi¤i siyasal

destek, meselelerin çözümü yerine basit ve k›s›r he-

saplarla israf edilmifltir.

Tart›flmalar, çalkant›lar, gerilimler ve komplo teori-

leri ile geçen günlerin ard›ndan geldi¤imiz bugünkü

aflamada, Türkiye siyasi, sosyal ve ekonomik anlamda

tam bir bunal›m yaflamaya bafllam›flt›r.

Türkiye’yi karanl›k bir tünele sokan iktidar partisi-

nin, kendi aymazl›klar› ve siyasi yeteneksizlikleri sonu-

cunda ortaya ç›kan olumsuzluklar›, hakk›nda aç›lan ka-

pat›lma davas›na ba¤lamaya çal›flmas› ise müflis siya-

setçi kurnazl›¤› olarak hat›rlanacakt›r.

AKP taraf›ndan kurulan 58 ve 59. Cumhuriyet hükü-

metlerinin öteledi¤i iç ve d›fl sorunlar; 60. Cumhuriyet 

hükümeti döneminde de çözümsüz kalm›fl ve kronik-

leflerek siyasi ve toplumsal yap›y› ifllemez hale 

getirmifltir.
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Özellikle hükümet eliyle oluflturulan siyasal karmafla,

tart›flma ve çat›flmalar kayg› verici seviyelere 

yükselmifltir.

Türkiye’nin iç ve d›fl güvenli¤ini, milli ç›karlar›n› ve

milli bünyesini tehdit eden tahrikler yo¤unlaflm›flt›r.

Türk Milleti bir çaresizlik içine itilmifl, AKP iktidar›n›n

maddi ve manevi tahribat›ndan hemen hemen her ke-

sim ve her kurum pay›n› alm›flt›r. 

Hesaps›z ve hayali vaatlerin cazibesine kap›lan aziz

milletimiz, bugün gerçeklerle yüzleflmenin ac› tecrübe-

sini yaflamaya bafllam›flt›r. 

Türkiye, büyük s›k›nt›lar içinde ve gelecek ümidi 

yara alm›fl bir ülke olarak sanal gündemlerin ve hayali

hedeflerin peflinde sürüklenmektedir. 

Baflbakan Erdo¤an’›n nafile gayretlerle çizmeye 

çal›flt›¤› sahte Türkiye tablosuyla yaflayan ve yaflanan

gerçe¤in ne derece derin farkl›l›klar içerdi¤ini izan ve

insaf sahibi herkes kabul etmeye bafllam›flt›r.
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Sürekli yalpalayan, kime ve neye hizmet edece¤i

konusunda ciddî tereddütler geçiren AKP zihniyetinin

elindeki çok önemli f›rsatlar geçti¤imiz dönemde heba

edilmifltir. 

Bu anlay›fl›n ahlak ve vizyon k›tl›¤› ile çak›flmas› 

ülkemizdeki s›k›nt›lar›n giderek artmas›n› kaç›n›lmaz 

hale getirmifltir.

Geride kalanlara bakt›¤›m›zda önümüzdeki dönem

için ümitvar olmam›z› gerektirecek hiçbir olumlu 

belirti ortada kalmam›flt›r.

Aradan geçen iki y›l, önceki AKP yönetimlerinde 

oldu¤u gibi yoksullaflma, istismar, kutuplaflma ve tesli-

miyetten baflka bir sonuç do¤urmam›flt›r.

Sanal zenginlik ve büyüme iddialar› gerçek yüzünü

göstermifl, öngörülemeyen, tedbir al›namayan, te¤et

geçece¤i söylenen a¤›r ekonomik kriz yayg›n bir 

yoksullaflmaya ve iflsizli¤e neden olmufltur.
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Türkiye’nin hayr›na ciddi hiçbir icraat yapmayan

AKP, içi bofl sloganlarla Türk milletini aldatmay› ve 

gerilim politikalar›yla ayakta kalmay› sürdürmüfltür.

‹çten ve d›fltan gelen bask› ve telkinler karfl›s›nda

tam bir teslimiyet hali gösteren hükümet, millet ve

devlet hayat›m›z›n bütün direnç ve emniyet mekaniz-

malar›n› zay›flatmaya çal›flm›flt›r.

Cumhuriyetin varl›k de¤erleri ve kutlu kavramlar›

alenen tart›flmaya aç›lm›fl, hakaretlere göz yumuldu¤u,

suçlamalara sessiz kal›nd›¤›, hatta hükümet deste¤iyle

milli tarihimizin afla¤›land›¤› kara bir dönem geride 

kalm›flt›r.

As›rlar›n jeopolitik ve jeostratejik miras› olan milli 

güvenlik kavramlar› ve milli meseleler suland›r›lmaya 

çal›fl›lm›flt›r.

Geçmiflte tek tek ve düflük yo¤unlukta görülen 

bütün sorunlar bu dönemde artarak ve birleflerek 

karfl›m›za ç›km›flt›r.
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Di¤er taraftan siyasi gerginli¤in kontrolsüz bir 

biçimde t›rmand›¤›, Cumhuriyet’in temel organlar› ara-

s›nda yetki çat›flmas› yafland›¤›, Anayasal kurumlar›n

meflruiyet tart›flmalar›n›n içine çekilerek yara ald›¤›

kargafla ortam› Türkiye’yi a¤›r risklerle karfl› karfl›ya 

b›rakm›flt›r.

Bugün, y›llard›r sergilenen teslimiyetçi tavr›n ve d›fl

politika konular›nda yap›lan a¤›r hatalar zincirinin 

yaratt›¤› büyük kay›plar›n, telafisinin mümkün olma-

yaca¤› bir aflamaya kadar gelinmifltir. 

58.hükümetle bafllayan ve 59 ile 60. hükümetlere

artarak devam eden sorunlar›n bafl›nda bölücülükle

mücadeledeki baflar›s›zl›¤›n hükümeti, milli kimlik ve

milli birli¤i tehdit edecek flekilde teslimiyete ve acze

sürüklemifl olmas› gelmektedir.

AKP zihniyeti, iktidar oldu¤unda Türkiye ölçe¤inde

yok denecek kadar azalm›fl terörü azd›rm›fl ve 

milletimizin bafl›na bela haline getirmifltir.
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Hükümet bu dönemde silahl› teröristle pazarl›k 

aflamas›na geçmifl, ‹mral› ve Kandil, hükümetin iflbirli¤i

yapt›¤› adresler aras›na girmifltir. 

Hükümet, geride kalan dönemde TBMM’nin s›n›r

ötesi operasyon için verdi¤i yetkiyi kullanmaktan ›srar-

la kaç›nm›flt›r. Dar kapsaml› bir kara harekât› ile hava

operasyonlar›na izin vermifl, terörü inlerinde vurma ce-

saretini bugüne kadar bir türlü gösterememifltir.

Siyasi çözüm ad› alt›nda tezgâh alt› görüflmeler bir

yandan devam ederken bölücü terör de da¤da kanl› 

eylemlerini, flehirde ihanet provalar›n› sürdürmüfltür.

Sistematik hale getirilen sald›r›larla kan ve gözyafl›

üzerinden hükümetle el alt›ndan pazarl›k yap›lmaya 

bafllanm›flt›r.

Geçmiflte yap›lan “silah› b›rak masaya gel” ça¤r›s› 

siyaset eliyle tekrarlanm›flt›r. Da¤daki teröristlerin 

flehirde siyaset yapmaya davet edilmesi, etnik 
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bölücülerin koruma alt›na al›nmas› gibi aray›fllar sinsi

bir haz›rl›¤›n iflaretlerini vermifltir.

Y›llard›r bölücü denilen marjinal gruplar›n tekelinde

olan etnik tahrikler bu dönemde adeta meflruiyet 

kazanarak alabildi¤ine artm›flt›r.

Suç olan bölücü tasavvurlar ve giriflimler y›llar 

sonra el de¤ifltirerek AKP taraf›ndan temsil edilmeye

bafllanm›flt›r.

Etnik bölücülü¤ün siyasi arenaya tafl›nmas› ve bölü-

cü terörün kanl› yüzünün yeni bir maske ile 

Türkiye’nin karfl›s›na ç›kar›lmas› için “aç›l›m,” ve “f›rsat”

ad› alt›nda seferberlik bafllat›lm›flt›r. 

Bu dönemde etnik ayr›mc›l›¤a zemin oluflturacak ve

Türk milletini bölerek ayr› bir millet fluuru yarat›lmas›

amac›na hizmet edecek dayatmalarla karfl› karfl›ya 

kal›nm›flt›r.
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Etnik kimlikler kafl›narak tahrik edilmifl ve milletimi-

zi önce otuz alt›ya bölen baflbakan sonra “biriz, 

beraberiz” diyerek bölünerek bütünleflme gibi bir

mant›k garabetini savunmufltur.

Bölücü ihanet provalar› demokratikleflme normu

görülerek övülmüfl; milli hassasiyetlere sahip ç›kmak,

milli birli¤imizi, kardeflli¤imizi, ba¤›ms›zl›¤›m›z› ve 

tarihimizi savunmak ça¤d›fl› ve ilkel bir tav›r olarak

mahkûm edilmek istenmifltir.

Türkiye’deki bölücü çevreler, bu geliflmeleri siyasi

amaç ve hedeflerinin ad›m ad›m gerçekleflmesi yolunda

önemli bir eflik olarak görmüfl ve bundan cesaret 

alm›flt›r. 

Bu suretle, ABD’nin deste¤i, AB’nin himayesi ve

AKP’nin vesayeti alt›nda Türkiye’de tahrik ve nifak 

tohumlar›n›n at›lmas›nda yeni bir zemin kazan›lm›flt›r. 

Sözde demokrasi, özgürlük ortam› ve f›rsat ad› 

verilen bu çözülmede; devletin en üst temsil makamlar›
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eliyle oluflturulan tepkisizlik ortam›, çok tehlikeli bir

siyaset modelinin yerleflmesine kap› aralam›flt›r.

TRT’de Türkçe d›fl›ndaki dillerde yay›n›n bafllat›lmas›

sürecinin, e¤itimde ikinci dilin resmilefltirilmesine ve

oradan ‹mral› canisini de içine alacak genifl kapsaml›

bir af ile terörün ve teröristlerin aklanarak, döktükleri

kan›n AKP eliyle temizlenmesine do¤ru yol al›nm›flt›r.

‹mral›’daki infaz flartlar›n›n gevfletilmesi, buran›n bir

misafirhaneye dönüfltürülmesi çabalar›n›n arkas›ndaki 

niyet, bu sürecin teslimiyetle sona erecek yol haritas›-

n›n ara istasyonlar› olarak görülmeye bafllanm›flt›r.

Bütün bu geliflmelerle eflzamanl› olarak, Irak’›n Dev-

let baflkan› olan eski Peflmerge reisi, PKK terör örgütü

ile AKP hükümeti aras›nda arabulucu rolü üstlenmifl, te-

rörle mücadelede bütün inisiyatif yabanc› mihraklar›n

eline teslim edilmifltir.
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Türkmen kardefllerimizin milli varl›¤›, güvenli¤i ve

gelece¤i de, AKP’nin kucaklad›¤› Peflmerge gruplar›n›n

insaf›na b›rak›lm›flt›r. 

Türkiye’deki Erbil lobilerinin, ‹mral› canisinin, PKK’n›n

ve Türkiye Büyük Millet Meclisindeki maflalar›n›n 

Türkiye’ye dayatmak istedikleri siyasi senaryonun 

sahneye konulmas› mümkün olabilirse, PKK’n›n siyasi

talepleri ve eylem plan›n›n, bu süreçte demokratik çö-

züm platformu halinde milletimizin önüne sinsice geti-

rilmesi hedeflenmifltir.

Bugün yap›lmak istenen, etnik bölücülü¤ün sözde 

siyasal çözümü için uygun ortam yarat›lmas›, bu trav-

maya dayanabilmesi için siyasi ve toplumsal altyap›s›-

n›n örtülü mesajlarla al›flt›r›lmas› ve haz›rlanmas›d›r.

El alt›ndan yürütülen bütün bu pazarl›klar, mekik

dokuyan arac›lar, sonuçsuz diplomasi hamleleri, 

uygulanmayan mutabakatlar geride b›rakt›¤›m›z y›llar-

da hükümetin bölücü terörü ve bölücülü¤ü yok etmek
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yerine meflrulaflt›rarak aklamay› tercih etti¤ini göste-

ren emareler olmufltur.

Son dönemin en belirgin sonuçlar›ndan biri de 

hayat›n her alan›nda yaflanan a¤›r tahribat› kamuoyu-

nun dikkatinden kaç›rmak için Avrupa sevdal›lar›, 

iflbirlikçi ayd›nlar, yandafl medya ve ilkesiz siyasetçiler

aras›nda var olan fiili ittifak›n iyice belirgin hale gelmifl

olmas›d›r.

Bu ittifak›n ortak paydas›n›, devlet ve millet olarak

bir arada yaflamas›n›n teminat› olan millî ve üniter dev-

let yap›m›zdan duyduklar› rahats›zl›k oluflturmaktad›r.

Vaflington, Brüksel, Erbil ve Erivan a¤z› ile konuflan 

lobilerin çabalar› ile millet ve devlet hayat›m›z›n direnç

ve emniyet mekanizmalar›, birer birer zay›flat›lmaya 

çal›fl›lm›flt›r.

Adalet ve Kalk›nma Partisi ise y›k›m ve tahrip proje-

lerinde arad›¤› deste¤i; Türk tarihiyle, milletimizin milli
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ve manevi de¤erleriyle kavga etmeyi modern ve 

ça¤dafl olman›n önflart› zanneden bu ittifak›n alk›flla-

r›nda bulmufltur.

Kendi milletine yabanc›laflarak hiçbir milli de¤er 

tan›mayan, haslet ve haysiyetimizi korumay› gereksiz

gören, tarihimizi bir kambur ve kara dönem olarak 

alg›layan odaklar da arad›klar› siyasi deste¤e AKP ile 

kavuflmufllard›r.

Bu destekten cüret bulan hükümet, önce Türklü¤e

hakareti düzenleyen TCK’nun 301. maddesinin 

de¤iflimi, ard›ndan Az›nl›k Vak›flar›na imtiyaz tan›yan

yasa de¤iflikli¤i ile dayatmalara tam anlam›yla teslim

olmufltur.

Bu tavizler bile ihanet ve iflbirli¤i odaklar›n›n ifltah›-

n› kesmemifl, sözde Ermeni soyk›r›m› iddialar›n› kabul

eden bir alçalma ile iktidar›n açt›¤› kap›dan “özür”

kampanyas› bafllatm›fllard›r.
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Bu kampanyaya bizzat baflbakan da kat›lm›fl, 

"Farkl› etnik kimlikte olanlar ülkemizden kovuldu. Bu

asl›nda faflizan bir yaklafl›m›n neticesiydi" sözleri ile

ecdad›n› afla¤›lamay› özgüven zanneden zihniyet 

çürümüfllü¤ünün ülkemizde hangi boyutlara ulaflt›¤›n›

herkese göstermifltir.

Milli de¤erlerimizin ve kurumlar›m›z›n y›prat›lmas›n›,

yozlaflt›r›lmas›n› ve milli bilincin köreltilmesini amaçla-

yan maksatl› kampanyalar bu dönemde de bütün 

çirkinli¤iyle sürdürülmüfltür.

60. hükümetin sorumlulu¤unda geçen y›llardaki

dikkat çeken bir di¤er konu ise AKP’nin yönetim aczini

ve siyasi iflas›n› gizlemek ve meflruiyet sorununu 

aflmak için gerilim, tart›flma ve çat›flmaya dayal› 

kutuplaflma siyasetine h›z vermifl olmas›d›r.

‹ktidar ile ana muhalefetin beslenme ve yaflama

alan› olan kutuplaflt›rma siyaseti olanca h›z›yla bu 

dönemde de devam etmifl, gerilim toplumun her 

alan›na yay›lm›flt›r.
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Cepheleflme devlet yap›lanmas›na da s›çram›fl, 

hukukun siyasete, siyasetin hukuka kar›flt›¤›, mahke-

me kararlar›n›n tart›fl›ld›¤› bulan›k ortam geride kalan

iki y›la hâkim olmufltur.

Hükümetin çat›flt›r›c› zihniyeti ordu, üniversite, 

adalet, emniyet gibi temel kurumlar aras›nda keskin

görüfl ayr›l›klar›na ve güvensizliklere neden olmufl,

yarg›, yürütme ve yasama aras›nda gerginlikler 

alabildi¤ine t›rmanm›flt›r.

Hakk›nda aç›lan kapatma davas›ndan sonra inanç 

istismar› alan›ndan bir nebze olsun çekilen iktidar 

zihniyeti, kendine yeni istismar alanlar› bulmufl; devam

eden mahkeme süreçleri üzerinden yap›lan “savc›s›-

y›m-avukat›y›m” eksenli tart›flmalarla kamuoyu gerçek

gündemin a¤›rl›¤›ndan uzak tutulmaya çal›fl›lm›flt›r.

Yine bu dönemde partimizin art›k mutlaka çözül-

mesi gerekti¤ine inand›¤› üniversitelerde baflörtüsü 

yasa¤›n›n kald›r›lmas› giriflimi, kendilerine Cumhuriyet
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bekçili¤i vehmeden mihraklar taraf›ndan toplumun

önüne yeni bir kamplaflma ve ayr›flma alan› olarak 

konulmaya çal›fl›lm›flt›r.

Örterim, örttürmem, açar›m açt›rmam mücadeleleri

mahkemelere tafl›nm›fl, inanç ve de¤er üzerinden 

yap›lan sonu olmayan çekiflmelerin siyasi mücadele

arac› haline getirilmesi toplumsal bünyemizde ciddi

tahribatlara yol açm›flt›r.

Üniversitelere giden k›zlar›m›z›n baflörtüsü konu-

sunda Meclisin ç›kard›¤› yasa de¤iflikli¤ini, koflarak

Anayasa Mahkemesine götüren, bu hakk›n önüne 

geçen Cumhuriyet Halk Partisi’nin, çarflaf giyen vatan-

dafllar›m›za partisinin rozetini takm›fl olmas› ise iki 

yüzlülük örne¤i olarak siyasi tarihimizde yerini alm›flt›r.

Geride kalan iki y›lda öne ç›kan bir di¤er konu, istik-

rar› ve hukuku esas alan çözümler üreterek 58 ve 59.

hükümetlerden devral›nan siyasal krizleri aflma 

yönünde siyaset kurumunun basiret gösterememifl 

olmas›d›r.
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Kilitlenen siyasal sistem geliflmelerin peflinden 

sürüklenmifl, bafl›na buyruk yönetim ve iktidar anlay›-

fl›n›n despot tav›rlar› ile siyasi diyalog kanallar› bir 

türlü aç›lamam›flt›r.

Ülkemizin huzuru ve demokratik rejimin gelece¤i 

flahsi hesaplar›n ve ihtiraslar›n ipote¤i alt›na sokulmufltur.

Özellikle iktidar partisi hakk›nda aç›lan kapatma da-

vas› sonras›nda meydana gelen çalkant› ve gerilimlerin

neden oldu¤u karfl›tl›klar giderek kemikleflmifl her gün

yeni bir tart›flma ve çat›flma malzemesi ilkesiz siyaset

temsilcilerinin eliyle gündeme tafl›nm›flt›r.

Önüne gelenin ba¤›ms›z yarg›y› etkilemeye çal›flt›¤›,

kurumlar aras› gerilimin doruk noktas›na ç›kt›¤› bu 

dönem herkesin gözü önünde cereyan etmifltir. 

Hükümet, sorunlar› örtmek ve ötelemek için 

kontrolü alt›na ald›¤› sözde ayd›n, yandafl medya ve 

iflbirlikçi çevrelerle saf tutmufltur.
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Özel hayat›n gizlili¤i, aile hayat›na sayg›, haberlefl-

me hürriyeti gibi temel hak ve özgürlüklerin ihlaline

yönelik kuflkular yo¤unlaflm›flt›r.

Hükümet, ifline gelmeyen veya iflbirli¤ine yanaflma-

yan medya sektörüne tehditler ya¤d›rarak flantajlara 

baflvurmufltur.

‹flbirlikçilere, Ermeni sözcülerine, tarih tahrikçilerine

ve Türklü¤e hakaret için kuyru¤a girenlere özgürlük

alan›n› geniflletirken, siyasetini elefltirenleri “flizofren

ve haz›ms›z” kabul etme gelene¤i geçti¤imiz y›llarda

da artarak devam etmifltir.

Hakk›nda aç›lan kapatma davas› hükümetin siyasi

ahlak›n› ortaya ç›karan bir di¤er önemli gösterge olmufl,

iflbirlikçi AKP zihniyeti bu süreçte Türk adaletini ve hat-

ta Türk tarihini d›flar›ya ihbar etmekten utanmam›flt›r.

Bu zor dönemin en az zararla atlat›lmas› için 

demokratik rejimin gelece¤i ad›na Milliyetçi Hareket’in
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iktidara ve ana muhalefete yapt›¤› samimi uyar› ve

ça¤r›lar ise ne yaz›kt›r ki hiçbir karfl›l›k bulamam›flt›r.

Hükümetin görev almas›ndan itibaren geçen iki 

y›ll›k süre, AKP zihniyeti için g›rtla¤›na kadar batt›¤› 

yolsuzluklar›n art›k s›n›r ötesinden yabanc› mahkeme-

lerce bile tescil edildi¤i bir dönemin de ad› olmufltur.

Türkiye’nin bugün karfl› karfl›ya b›rak›ld›¤› tehlike-

lerin bafl›nda gelen ahlaki çürümenin, yolsuzluk ve

h›rs›zl›¤›n devlet ve toplum hayat›m›z› bir kanser gibi

h›zla sar›yor olmas› gelmektedir. Bu vahim gidiflat›n

bafll›ca sorumlusu da, siyaset kurumunu yozlaflma 

bata¤›na iten AKP iktidar› olmufltur.

Tüyü bitmemifl yetimin hakk›n› savundu¤unu 

söyleyerek iktidar olan AKP’nin, istismar ve suiistimal

üzerine kurgulad›¤› yolsuzluklar ile mütedeyyin insan-

lar›m›z›n tertemiz duygular›n› istismar ederek ördükle-

ri vurgun a¤lar› art›k gün ›fl›¤›na ç›kmaya bafllam›flt›r.
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Çürüme ve yozlaflma toplum ve devlet hayat›m›z›n

her alan›na sirayet etmifl ve bunun sonucu ahlaki 

de¤erlerimizin temellerini sarsan manevi çöküfl süreci

h›z kazanm›flt›r.

Vaat etti¤i mutlu ve müreffeh, huzurlu ve adaletli

bir ülke ve toplum modelinden tamamen uzaklaflarak, 

menfaatçilerin, f›rsatç›lar›n siyasi organizasyonu halini

alan hükümet, yak›ndan flahit oldu¤umuz çürüme ve

yozlaflman›n hem k›lavuzu hem de kayna¤› haline 

gelmifltir.

Servetinin meflru kayna¤›n› aç›klayamayan, doku-

nulmazl›¤› adalet önünde hesap vermekten kaçma 

kap›s› olarak gören, en yak›n çal›flma arkadafllar› 

yolsuzlu¤a batan Baflbakan’›n; hala temiz siyasetten

bahsetmesi siyaset kirlili¤i olarak tarihteki yerini alm›flt›r.

Bu dönemde siyasi ahlak da yozlaflm›fl, Baflbakan 

hükümet olman›n bütün avantajlar›n› Mahalli ‹dareler 

seçimlerinde kullanmaktan asla utanç duymam›flt›r.
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Siyasi tarihimizde örnekleri görülmemifl seçim 

propaganda döneminde devlet imkânlar› sonuna kadar

istismar edilmifltir.

Seçmen iradesi hükümet üyeleri taraf›ndan aç›kça

tehdit alt›na al›nm›fl, iller aras›nda parti toplant›lar›na 

otobüslerle kamu personeli tafl›nm›fl, yard›m ad› alt›nda

vatandafl›n iradesine ipotek konulmaya çal›fl›lm›flt›r.

Bütün bu ahlaks›zca geliflmeler olurken suçüstü 

yakalanan AKP kadrolar›, Türk Milletine ve Türk adale-

tine hesap vermekten kaçabilmek için dokunulmazl›k

z›rhlar›na saklanmaya devam etmifllerdir.

Bu konuda partimizin "dokunulmazl›klar›n kald›r›l-

mas›", "Siyasi Ahlak Yasas›"n›n ç›kart›lmas› ve

TBMM’den bafllayan "temiz siyaset, temiz toplum, 

temiz yönetim" anlay›fl›n›n hâkim k›l›nmas›na dönük

ça¤r›s› daha da önem kazanm›flt›r.
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Milli meselelerin savunulmas› ve uluslar aras› 

iliflkiler bak›m›ndan geride b›rakt›¤›m›z iki y›l, AKP ile

geçen karanl›k y›llar›n devam›, tam teslimiyetle geçen

önceki süreçlerin tipik bir benzeri olmufltur.

Türkiye, varoluflunun sorgulanaca¤› tarihi bir kavflak

noktas›na, bir yol ayr›m›na do¤ru h›zla sürüklenmifl, 

ülkemizin iç ve d›fl güvenli¤ini, milli ç›karlar›n› ve milli

bünyesini tehdit eden geliflmelerin k›skac› giderek 

daralm›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 getirmifltir.

Geri ad›m atman›n diyalog, boyun e¤menin iflbirli¤i, 

aldat›lman›n ise zafer olarak sunuldu¤u süreçte 

uluslararas› iliflkilerimiz, geri dönülmez bir ç›kmaza

do¤ru h›zla çekilmifltir.
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AKP’nin sanal gündemleri ve hayali hedefleri peflin-

de bugüne kadar gelen Türkiye, girilen her uluslararas›

iliflkide zemin kaybetmifltir.

Ülkemiz çok a¤›r ipotekler alt›na sokulmufl, milli 

ç›karlar›m›z ucuz pazarl›klar›n, sahte kahramanl›klar›n

konusu haline getirilmifltir. 

Amerika Birleflik Devletleri'nin projelerini ve Avrupa

Birli¤i'nin iç ve d›fl politikalar›n› tek kurtulufl yolu ve 

iktidar› için meflruiyet f›rsat› olarak gören AKP zihniyeti,

Türkiye'nin haysiyetiyle oynanmas›na göz yummaya 

devam etmifltir.

‹ktidar partisinin her milli konuyu taviz vererek, 

sempatik görünerek ve s›rnaflarak çözece¤ini zannet-

mesi ilave geri ad›mlar› do¤urmufltur.

Her att›¤› geri ad›m, bir sonraki geri ad›m› getirerek

Türkiye'nin tarihi tezleri aç›s›ndan tam bir geri gidifl 

yaflanm›flt›r.
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Bu yaklafl›m, ülkemizi d›fl iliflkilerde seçeneksiz b›-

rakm›fl, cayd›r›c› hiçbir tedbire baflvuramadan, karfl› ta-

raflardan hiçbir geri ad›m ve iyi niyet görmeden ülke-

mizi sürekli tek tarafl› olarak taviz vermeye mahkûm

hale getirmifltir.

Bugün Türkiye, yüzy›llar›n emaneti olan hayati ko-

nular› ihmal ederek ve duruflunu gevfleterek AKP’nin

uluslararas› alanda talip oldu¤u küresel tafleronlukla

milli politikalar›n› atefle atacak bir tuza¤›n ve çekim

alan›n›n merkezine sürüklenerek yaklaflm›flt›r.

Bu teslimiyet döngüsünün güçlü emareleri geçen 

dönemde de görülmüfl, milli meselelerin önce yaban-

c›larla paylafl›lmas›, d›flar›dan davet edilen bask›lar›n iç

siyasetin malzemesi yap›lmak istenmesi, hükümetin

yabanc› baflkentlerde ülkemizi flikâyet etmesi utanç

belgeleri olarak kayda geçmifltir.

Kendi milletini yabanc›lar nezdinde küçük 

düflürmek kayg›s›n› tafl›mayan, iç meseleleri d›flar›da
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tart›flman›n hicab›n› duymayan ahlak ve zihniyet 

çürümesi, Türkiye’nin itibar›n› zedelemifltir.

Dileyenin diledi¤i zaman denetleyebilece¤i, azarla-

yabilece¤i, taviz koparaca¤› çaresiz bir ülke durumuna 

düflürülmüfltür.

Özellikle ABD ile gerilen iliflkileri düzeltmek isteyen

hükümet; siyasi, ekonomik ve askeri boyutlar› itibar›y-

la gerekli milli stratejik analizleri yapmadan küresel

projelere destek sa¤layan bir yard›mc› unsur olmay›

tercih etmifl, baflbakan ise “eflbaflkan” s›fat› ile bu tafle-

ronlu¤u bütün h›z›yla sürdürmüfltür.

Uluslararas› iliflkilerde aç›k ve fleffaf yaklafl›mlar, 

yerine istisna olan kapal› kap›lar ard›nda yap›lan pazar-

l›klara, tezgâh alt› görüflmelere, gizli ve kay›t d›fl› 

toplant›lara b›rakm›fl, Türkiye Baflbakandan baflka hiç

kimsenin bilmedi¤i taahhütlerin alt›na itilmifltir.

Bu taahhütleri de yeterli bulmayan devletler art›k

her ortam ve platformda Türkiye’den bekledikleri 
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tavizleri aç›kça dile getirmeye bafllam›fllar, milli tarihi-

mizin flerefli sayfalar›n›, devletimizin milli tapu senedi

olan Lozan’› ihlal eden tekliflerini fütursuzca dile 

getirmifllerdir.

Bu ilkesiz siyasetin kayna¤› olan Baflbakan’›n gayri 

ciddi tav›rlar›, argo üslubu ve sergiledi¤i sorumsuzluk-

lar, asl›nda AKP zihniyetinin basit siyaset ve köksüz

devlet anlay›fl›n›n gerçek ve tam bir izdüflümü olarak

tarihe geçmifltir.

Bütün bu d›fl dayatmalar›n toplumda neden olaca¤›

tepkileri asgariye indirmek ve iç kamuoyunu yönlen-

dirmek için ise iki yöntem gelifltirilmifltir. 

Bir yandan Erbil, Brüksel, Vashington ve Erivan 

lobileri ile hükümetin yapt›klar› iflbirli¤i sonucu eflza-

manl› toplant›, ça¤r›, mektup, konferans ve gösterilerle

milletimizin hassasiyetinin azalt›lmas› amaçlanm›flt›r.

Di¤er taraftan ise baflbakan›n her teslimiyet ve 

tavizden sonra baflar›s›zl›klar›n› örtmek, düflülen vahim
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durumu gözlerden kaç›rmak için yapt›¤› sahte tepkiler,

kuru kahramanl›klar, sanal uyar›lar kamuoyuna 

duyurulmufltur.

Bunun en belirgin örneklerini Barzani ve Talabani ile

yürütülen özel iliflkilerde, Ermenistan'la kurulmaya çal›fl›-

lan tek tarafl› diyaloglarda, ‹srail'e karfl› gösterilen sonuç

al›nmayan sahte uyar›larda, Do¤u Türkistan’daki katliam-

lara yönelik sanal tepkilerde bulmak mümkündür.

Omurgas›z siyaset anlay›fl›n›n bir örne¤i de NATO

Genel Sekreterli¤i görevine atanan ve Müslümanlara

hakareti hofl görerek PKK’ya arka ç›kan Danimarka

Baflbakan’›n seçimi esnas›nda yaflanm›flt›r.

fiimdi de hangi esrarengiz ba¤lant›lar›n sonucu 

oldu¤u anlafl›lamayan “Ruhban Okulunun” aç›lmas› 

yönünde ad›mlar at›laca¤›, muhafazakâr söylemlerle

iktidara gelenlerin ve sürekli milli tarihimize at›fta 

bulunanlar›n as›rl›k Bizans hayallerini gerçeklefltirmek

isteyenlerin oyunca¤› olaca¤› anlafl›lm›flt›r.
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Avrupa Birli¤i yolunda da bilinenler tekrar edilmifl, 

Türkiye’ye çizilen yol haritas›n›n ç›kmaz bir soka¤›n 

adresi oldu¤u görülmesine ra¤men AKP hükümetlerin-

ce, gerçekleri saklamak için sistemli bir yan›ltma kam-

panyas› inatla sürdürülmüfltür.

‹ktidar her söylemiyle, içi bofl, hiçbir anlam ifade 

etmeyen kuru bir AB perspektifinin peflinde taviz üstü-

ne taviz vermeye haz›r oldu¤unu ilan etmifl, devam›

halinde bafltan beri uyard›¤›m›z gibi milli bekan›n a¤›r

darbe alaca¤› bir sürece girilmifltir.

Türkiye’yi, tam üyeli¤in nihai hedef olmaktan ç›ka-

r›ld›¤› sanal bir müzakere süreciyle oyalama niyeti 

iyice anlafl›lan AB’nin, bu süreci Türkiye’de zorla milli

az›nl›k yaratmak için kullanmak istemesi,  sözde “Kürt

sorunu” odakl› bir dizi listeyi hükümete dayatmas› 

al›fl›lm›fl AKP teslimiyetçili¤i olarak devam etmifltir.
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Bu kapsamda 

- Türkiye’de Müslüman milli az›nl›k oldu¤unun ka-

bulü, 

- Türkçeden baflka dillerin Türk e¤itim sistemi içi-

ne al›nmas›, 

- Kamu bar›fl› bahanesiyle PKK aff› ç›kart›lmas›,

- Rum ve Ermeni dini az›nl›k toplumlar›na ve ku-

rumlar›na tüzel kiflilik kazand›r›lmas›,

- Ermenistan’la sorunlar›n çözülmesi,

- Fener Rum Patrikli¤ine “ekümenik” statüsünün 

tan›nmas›,

- Heybeliada Ruhban Okulu’nun Patrikhaneye

ba¤l› olarak yeniden aç›lmas› gündeme gelmifltir.

Türkiye’nin K›br›s Rum Yönetimi’ni K›br›s’›n tek

meflru temsilcisi olarak tan›mas› ve Türk limanlar› ve
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havaalanlar›n›n K›br›s Rum gemileri ve uçaklar›na tek

tarafl› açmas› gibi temel meselelerde hükümete, dünden

talip oldu¤u ev ödevleri birer birer s›ralanm›flt›r.

K›br›s sorununun çözümünü ve K›br›s Türklerinin

gelece¤ini Rumlar›n etkisi alt›ndaki Avrupa Birli¤i’ne

havale eden hükümetin teslimiyetçi anlay›fl›n›n yol

açaca¤› siyasi ve hukuki içerikli tehlikeli bir süreç tüm

h›z›yla devam etmifltir.

Türkiye için hayati önem tafl›yan iki devletli, iki 

milletli ve iki bölgeli ortakl›k yap›lanmas›na dayal› 

çözümün ortadan kalkaca¤› ve Türkiye’nin garantörlü-

¤ünün suland›r›laca¤› ve nihayetinde K›br›s Rumlar›n›n

nihai emelleri ve hedeflerine ç›k›laca¤› bir takvim 

iflletilmeye bafllanm›flt›r.

Özellikle bölücü terörün üssü haline gelen ve 

do¤rudan tehdit oda¤› olan Komflumuz Irak ile olan 

iliflkiler, Irak’›n toprak bütünlü¤ü, güvenli¤i gibi Türki-

ye’yi çok yak›ndan ilgilendiren sorunlar› a¤›rlaflm›flt›r.
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Irak konusunda uluslararas› hesaplara karfl› milli 

ç›karlar›m›za dönük; tutarl› ve duyarl› bir anlay›fl ve uzun

vadeli bir devlet politikas› gelifltirilememifl, d›fl siyaseti-

miz küresel projelerin eklentisi haline getirilmifltir.

Özellikle afliret reisleri ile iliflkilerde devlet gelenek

ve ciddiyetinden uzak bir flekilde yetkili-yetkisiz kiflile-

rin devlet ad›na verdikleri taahhütler sonucu bu bölge

Türkiye aç›s›ndan ilave problem haline gelmifl, AKP, bu

konuda ABD’nin ve Peflmerge reislerinin çekim ve etki

alan›na girmifltir.

Kuzey Irak’tan kaynaklanan terör sald›r›lar› karfl›s›n-

da cayd›r›c› tedbirler ve etkili önlemler al›namam›fl, 

afliret reislerinin tehditleri karfl›l›ks›z b›rak›lm›fl ve Tür-

kiye sözde bozulan iliflkileri düzeltmek için yerel 

temsilcilerin peflinden koflan aciz bir ülke konumuna

düflürülmüfltür. 

Küresel gücün dayatmalar› sonucu, Talabani ile 

görüflmeye itilen Türkiye, her müzakereden sonra

36



PKK’n›n Kandil’den ç›kar›laca¤›na dair söz ve taahhüt-

lerle avunmufl ve bu yalanlara her defas›nda bile bile

göz yummufltur.

Hükümetin yumuflak karn›n› ve zafiyetini fark eden

afliret reisleri ise PKK’n›n mevcudiyetinin kendilerini

Türk devletine muhatap k›laca¤›n› anlayarak bu tehdit 

unsurlar›n› canl› tutman›n getirdi¤i f›rsatlar› sonuna ka-

dar kullanm›fllard›r.

Baflbakan Erdo¤an’›n Irakl› afliret reislerini resmi

muhatap olarak tan›mas› Türkiye ile PKK aras›nda 

dolayl› ve arac›l› müzakere sürecini bafllatm›fl, ‹mral›

Canisi, Kandil’deki PKK elebafllar›, Barzani ve Baflbakan

ayn› noktada ve ayn› zemin üzerinde buluflmufllard›r.

Irak’tan çekilmesi ile do¤acak bofllu¤un Irak’›n 

Kuzeyindeki bölümünü Türkiye’ye ihale etmek iste-

yen ABD’nin; bu amaca ulaflmak için PKK’y› Kandil’de

rezerve ederek y›llard›r oynad›¤› oyun bütün yönleriyle

netleflmifl, hükümetin nas›l bir kumpas›n içine düfltü¤ü

ortaya ç›km›flt›r.
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Erbil’in muhatap al›nmas›, bu fiili yönetime siyasi 

meflruiyet kazand›racak ve resmen tan›ma sürecinin

ilk ad›m› bafllam›fl olacakt›r.

Kerkük baflta olmak üzere tarihi Türk yurtlar›n› 

bar›nd›ran Irak’›n Kuzeyi’ni Türkmenlerden ar›nd›rma

çal›flmalar› bu dönemde h›z kazanm›fl, soydafllar›m›za

yönelik katliamlar ve intihar sald›r›lar› art›fl göstermeye

bafllam›flt›r.

Tarihi Türk yurtlar› olan Kerkük, Musul, Erbil, Telafer 

gibi yerlerde Türkmen kardefllerimize karfl› yo¤un ve 

sinsi bir bask› ve hatta soyk›r›m h›z kazanm›fl, hükü-

met ise maalesef bütün bunlar görmezden gelmifltir.

Milli Türk tarihinin mahkûm edilmeye ve karalan-

maya çal›fl›ld›¤› AKP döneminde, son iki y›lda yaflanan

geliflmeler sözde Ermeni soyk›r›m iddialar› ile Ermenis-

tan Devleti ile ilifliklerin kurulmas›nda da yeni ipotekle-

rin içine girildi¤ini göstermifltir.
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Türkiye’nin içinde Ermeni iddialar›n› destekleyen bir

cephe oluflturma gayretleri için her zemin kullan›lm›fl, 

kamuoyu hassasiyetini köreltmeyi amaçlayan propa-

ganda unsurlar› faaliyetlerini art›rm›fllard›r.

Ad›na "normalleflme" denilerek, bir yandan Erme-

nistan'la ikili, üçlü görüflmelerle; maç izleme bahanesi

ile yürütülen iliflkilerle süreç Ermenistan'a tek tarafl› 

taviz verme aflamas›na kadar dayanm›flt›r.

Di¤er taraftan Türk milletini sözde ikna etmek, 

gerçekte aldatmak ve Azerbaycanl› kardefllerimizi oya-

lamak üzerine bir sinsi oyun da sahneye konulmufltur.

Azerbaycan’dan küresel projeler u¤runa Kara-

ba¤’daki haklar›ndan vaz geçirilmesi ve katliamlar›

unutmas› istenmifl, ancak partimizin ve kamuoyunun

tepkileri ile h›zla çark edilerek konu ileride oluflacak

sözde bir f›rsata kadar ertelenmifltir. 

D›fl politikada kaybetti¤imiz itibar ve irtifa, 

kavramlar çarp›t›larak sineye çekilmeye çal›fl›lm›flt›r.
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ABD Baflkan›’n›n “soyk›r›m sözcü¤ünü ‹ngilizce de¤il

Ermenice olarak telaffuz etmesi bile hükümet 

taraf›ndan alk›fllarla karfl›lanm›flt›r.

Türk devleti ve milletine yönelik “soyk›r›m” “iflken-

ce” “katliam” “sürgün” “tehcir” gibi suçlama ve iftirala-

r›n, bilinen Ermeni iddialar› zemininden baflka alanlara

da yayg›nlaflt›rma çabas› dikkatleri çekmifltir.

Bunlar yetmiyormufl gibi, Türkiye’nin etraf›ndaki

küresel gerginlikler giderek artm›flt›r. Komflu co¤rafya-

larda meydana gelen gerilimlerin, bütünü kapsayacak

bir çat›flma dinami¤ini harekete geçirme riski tafl›d›¤›

görülmüfltür.

Gürcistan ile Rusya aras›nda meydana gelen savafl,

Hindistan ve Pakistan aras›ndaki gün geçtikçe a¤›rlaflan

sorunlar, Irak ve Afganistan’daki önü al›namayan olay-

lar bölgeyi tehdit eden bafll›ca problemler olarak 

kendisini göstermifltir.
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Irak’taki kardefllerimizin ateflle imtihan› sürerken,

Ortado¤u’da ‹srail sald›r›lar› yeniden bafllam›fl, hükü-

metin çok merakl› oldu¤u arabuluculuk rolünün kimin

lehine iflledi¤ine dair kuflkular› artt›rmaya bafllam›flt›r.

Türkiye ekonomisinin içine düfltü¤ü ekonomik kriz

hali, milletimizin günlük hayat›na çok olumsuz yans›-

m›fl; iflsizlik, yoksulluk ve açl›k toplumsal birli¤imizi

tehdit etmeye bafllam›flt›r.

Israrla al›nmayan önlemlerle ve te¤et geçti sözleriy-

le kriz görmezden gelinmifl; rumuzlu sözlerle ekono-

mik sorunlar›n üzeri örtülmeye çal›fl›lm›flt›r.

Üretimdeki bozgun, iflaslardaki yayg›nl›k, kamu 

maliyesindeki çöküfl, iflini kaybedenlerin endifle verici 

art›fl› maalesef AKP hükümeti taraf›ndan aymazl›kla 

seyredilmifltir.

Sadece gerekli tedbir al›nd› diyebilmek için aç›kla-

nan ekonomik paketler hiçbir sonuç do¤urmam›fl, 
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sorunlar katlanarak ve toplumun her kesimine 

yay›larak bugünlere gelinmifltir.

Ekonomik politikalardaki kopukluklar, krizi anlama-

daki derin zafiyetler, çözüm odakl› yaklafl›mlardaki ya-

vafll›k ülkemizi özellikle son iki y›lda içinden ç›k›lmaz

bir sürece mahkûm etmifltir.

AKP’yle geçen y›llar içinde; bozulan dengeler ve

ekonomi politikalar›ndaki kargafla neticesinde, makro

ekonomik parametreler alarm vermeye bafllam›flt›r. 

2002 y›l›nda 224,8 milyar dolar olan toplam iç ve d›fl

borç stoku bugün itibariyle 462,5 milyar dolara ulafl-

m›fl, devasa aç›k veren bütçe nedeniyle daha da arta-

ca¤› anlafl›lm›flt›r.

Türk milletinden alacakl› hale gelen küresel finans

ve mali aktörlere olan borcun kifli bafl›na düflen mikta-

r› AKP iktidar› döneminde; 3 bin 244 dolardan yüzde

98,3 art›flla 6 bin 432 dolara ç›km›flt›r.
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‹flsizlik oran›, resmi rakamlarla, 2002 y›l›nda yüzde

10,3 iken, bugün yüzde 13,6’ya yükselmifl; ifl arama-

yan, ancak çal›flmaya haz›r olanlarla birlikte iflsizlik

Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaflm›flt›r.

2002 y›l›nda 9,7 milyar TL olan sosyal güvenlik aç›k-

lar› y›llar›n ihmaliyle katlanarak büyümüfl, 2008 y›l›nda

35 milyar TL’ye ulaflm›flt›r. Bu aç›k zam, yoksullaflma, ya-

t›r›mlar›n durmas› olarak fatura edilmeye bafllanm›flt›r.

Artan sosyal güvenlik harcamalar›n›n da neden 

oldu¤u bütçe aç›¤›n› hiç mesele etmeyen, ‘ne verirse

versin’, diyerek yanl›fl ve tehlikeli bir yolda ilerleyen

Baflbakan Erdo¤an’›n bu yaklafl›m› ekonomide umut

verici geliflmelere daha çok hasret kal›naca¤›n› 

göstermifltir.

Bugün Türkiye, s›n›rl› say›da ve imtiyazl› bir yandafl

zümrenin saltanat› haricinde, bir yanda açl›¤›n, adalet-

sizli¤in, ahlaks›zl›¤›n ve asayiflsizli¤in; di¤er yanda ise, 

yolsuzlu¤un, yoksullu¤un, yozlaflman›n ve yabanc›lafl-

man›n ac›mas›z yüzüyle ve gerçe¤iyle karfl› karfl›yad›r.
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“Ya¤murda yürüyüp ›slanmamak mümkün de¤il“ 

diyerek krize karfl› mazeretler arayan Baflbakan Erdo¤an

için yoksulluk, iflsizlik ve çaresizlik içinde ç›rp›nanlar; 

sadece siyasi mülahazalar sebebiyle hat›rlan›p gündeme

getirilmifl ve politik hamlelerine alet edilmifltir.

Krizin bütün flartlar›yla yafland›¤› ülkemizde, toplu-

mun her kesiminde feryatlar yükselmifl, flikâyetler 

yo¤unlaflm›flt›r.

Son iki y›ll›k süreç içinde; hükümet koydu¤u hiçbir 

hedefe ulaflamam›fl, uluslar aras› geliflmelerin sa¤lad›¤›

iyimser ortam› kendi politikalar›n›n sonucu olarak de-

¤erlendirme kolayc›l›¤›n› ve kurnazl›¤›n› tercih etmifltir.

Ekonomik darbo¤azdan bunalan milyonlarca insan›-

m›z yoksullu¤un pençesinde çare ve ç›k›fl yolu ararken,

AKP yandafllar› devletin imkânlar›n› kendilerine yonta-

rak gözleri kamaflt›ran bir zenginli¤e ulaflm›flt›r.
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Adaletsizli¤in, ahlaks›zl›¤›n ve eflitsizli¤in zirve yapt›-

¤› bu zaman zarf›nda; AKP’nin hiçbir meselenin üstesin-

den gelemeyece¤i net olarak anlafl›lm›flt›r.

Kendi toplum ve kültür özelliklerimize göre kurgu-

lanamayan ekonomik sistem Türkiye’yi tam anlam›yla

ba¤›ml› hale getirmifl, IMF’yle olsun mu, olmas›n m› 

tart›flmalar›yla bir y›l› aflk›n zaman geride kalm›flt›r.

Türkiye ekonomisini belirsizli¤e ve ç›k›fl› olmayan

bir labirente sokan AKP hükümeti; çiftçimizden esnaf›-

m›za, memurumuzdan emeklimize kadar olan her 

kesimi kendi kaderine terk etmifltir.

AKP’yle birlikte; zihinlerde keskinleflen biz ve öteki 

ayr›m›, kutuplaflmay› dizginlerinden bofland›rm›fl, 

sosyal buhran, siyasal düzensizlik ve ekonomik kaos

giderilmesi çok zor bir aflamaya gelmifltir.

AKP iktidar›yla geçen her gün kaybedilmifl olacak,

Recep Tayyip Erdo¤an oldu¤u sürece sorunlar hiç 

bitmeyecektir.
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Esasen yedi y›ld›r devam eden ve son iki y›ll›k süre-

de içinde a¤›rl›¤›n› her geçen gün yo¤unlaflt›ran sorun-

lar›n müsebbibi ve kayna¤› AKP kadrolar› ve bu ilkesiz

ve teslimiyetçi kadrolar›n bafl›ndaki Baflbakan 

Erdo¤an’d›r.

‹hanetle ihmal aras›nda karar noktas›nda gidip 

gelen bir anlay›fl körelmesi sonucu, Anadolu Türklü-

¤ü’nün son ba¤›ms›z devleti olan Türkiye Cumhuriye-

ti’nin, içinde yaflad›¤› sorunlu co¤rafyada, ebedi vata-

n›nda milli varl›¤›n› korumas› için güçlü ve istikrarl› bir

toplum ve devlet olmas› AKP yönetimiyle tümüyle ha-

yal haline gelmifltir.

Türkiye’nin üzerinde toplanan kara bulutlar, tahri-

bat› çok a¤›r olacak bir f›rt›nan›n habercisidir. Türkiye’yi

çok zor günler beklemektedir.

Bu vahim gidiflin durdurulmas›, bir bütün olarak

Türk Milleti için art›k varolufl-yokolufl meselesi haline

gelmifltir.
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Baflkent Ankara merkezli, ça¤› Türkçe okuyan 

kuvvetli bir devletin yerine; iç çekiflmelere teslim 

olmufl, kimsenin kimseye güvenmedi¤i, flüphelerin 

kanaat olarak belirdi¤i, baflkalar›n›n yalanlar›n› kendi

do¤rular›na tercih eden bir yönetim anlay›fl›yla Türkiye

uçurumun kenar›na kadar getirilmifltir.

58, 59 ve 60. hükümetle birlikte geçen yedi y›ldan

sonra ortaya ç›kan gerçek fludur:

Türkiye AKP’den kurtulamad›¤› sürece soluk 

alamayacak, bekledi¤i, özledi¤i ve hak etti¤i huzur,

adalet, refah, birlik, kucaklaflma ve istikrara asla 

kavuflamayacakt›r.
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