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Doğu Perinçek  

Şakası yok! 
AYDINLIK, 25 Temmuz 2012 

 

Abdullah Gül ve Tayyip Erdoğan muratlarına erdiler; 

 

 Abdullah Gül ve Tayyip Erdoğan muratlarına erdiler; 
o Vatan gazetesinin haberi özetle şöyle: 
o Türkiye’yi Ankara’dan bölüyorlar 
o Türkiye’yi bölenler yasadışıdır ve devrilmelidir! 

o Barzanistan genişledikçe PKK yönetimine dönüşür 
o Yan yatan Skorsky değil 
o Yarın çok geç olmadan 
o İşçi Partisi’ni örnek alın 

 

 

Suriye’nin kuzeyinde PKK hükümetçikleri oluşuyor. 

Beşer Esad’ı devirmek için yürütülen ABD-İsrail harekâtının en önemli hedefi, 

Barzanistan’ı Akdeniz kıyılarına kadar genişletmek ve Türkiye’nin bölünmesi 

sürecini kesin sonuca ulaştırmaktır; bunu kaç kez yazdık. 

Suriye’deki BAAS yönetimini zayıflatmanın başka bir sonucu olamaz. 

Son günlerin en önemli haberi 22 Temmuz 2012 günlü Vatan gazetesinde 

yayımlandı. 

 

Vatan gazetesinin haberi özetle şöyle: 

“Beşar Esad rejiminin Türkiye ve Irak sınır kapılarındaki kontrolü kaybetmesinden sonra  
dün de ülkenin kuzeyindeki Kürt bölgeleri, PKK’nın eline geçti. 
 
Suriye askerlerinin muhaliflerle mücadele için Şam’a çekilmesini fırsat bilen PKK’nın 
Suriye’deki kolu PYD, altı Kürt kentinde yönetimi devraldı. 
 
Devlet binalarında asılı Suriye bayraklarının yerine Abdullah Öcalan posterleri ve  
örgüt bayrakları asıldı. 
 
PYD liderleri, Esad’ın askerlerine Kürtlerin başkent olarak gördükleri Kamışlı kentini 
boşaltmaları için ültimatom verdi.” 

Vatan gazetesi, bu haberi Pazartesi günü de sürdürdü. 
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Türkiye’yi Ankara’dan bölüyorlar! 

Türkiye’yi PKK bölemezdi, yine bölemez. 

Hatta Türkiye’yi ABD de tek başına bölemezdi. 

Türkiye’yi Ankara’dan bölüyorlar. 

ABD emperyalizmi Ankara’daki yöneticileri avucunun içine alarak  

Türkiye’yi bölmektedir. 

Aslında bu süreç 1991’den beri yaşanıyor. 

Ama 2002’de Abdullah Gül-Tayyip Erdoğan yönetiminin tepemize oturtulmasıyla 

tam gaz ilerliyor. 

1991’den başlayarak, ABD’nin Irak’ı bölmesine iştirak eden iktidar sahipleri, 

Türkiye’nin bölünmesine teslim olmuşlardır. 

Irak’ın bölünmesi, Türkiye’nin bölünmesiydi. 

Irak'ın kuzeyinde Barzanistan’ı kuranlar, peşmergeyi eğitenler,  

ekonomisini destekleyenler ve hep birlikte Çekiç Güç’e oy verenler; 

Türkiye’nin bölünmesi sürecini başlattı ve ilerlettiler. 

Türkiye’yi bölenler yasadışıdır ve devrilmelidir 

Bir yılı aşan bir süredir Suriye’de yasal hükümeti devirme harekâtına boylu 

boyunca katılanlar, Türkiye’nin bölünmesi planına en büyük hizmeti yaptılar ve 

yapıyorlar. 
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Yasadışı bir yönetim aranıyorsa, Esad değil, fakat kendi ülkesini bölen  

Tayyip Erdoğan-Abdullah Gül iktidarına bakılmalıdır. 
 

Barzanistan genişledikçe PKK yönetimine dönüşür 

Şunu da bu köşede defalarca vurguladık: 

Barzanistan genişledikçe PKK hükümetine dönüşecektir. 

Çünkü Türkiye’nin Güneydoğusunda da, Suriye’nin kuzeyinde de Barzani’nin  

bir gücü yoktur. 

Hatta Barzani, Irak’ın Sorani-Kürt bölgesine de hükmedemez. 

PKK, Kürt örgütleri içinde en kapsayıcı ve en modern olanıdır. 

Çünkü Türkiye’de şekillenmiştir. 

Türkiye’nin çağdaşlığından nasibini almıştır. 

O nedenle Aydınlık’ta 22 Temmuz 2012 günü çıkan “Peşmerge Kamışlı’da” haberi, 

yaşanan süreci yansıtmıyor. 

Anlamlı olan, Vatan’ın haberidir. 

Kuzey Suriye’de Kürt yönetimleri istikrar kazanırsa, Barzani değil,  

PKK hükmeder. 
 

Yan yatan Skorsky değil 

Ve aynı gün, Dağlıca’da havalanan Skorsky yan yatıyor, 5 askerimiz şehit  

ve 7 askerimiz yaralı. 

Yan yatan, Skorsky değil, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Genelkurmay Başkanı’dır. 
68 general ve amiralini ve 400 subayını düşmana teslim eden bir komutanlığın 
helikopterleri hep yan yatar. 

Bu olay, yeni bir uyarıdır. 

Vatanı savunmak için, ABD’nin iznine muhtaç olanlar, görev ve sorumluluklarını 

yerine getiremeyeceklerini ilan etmişlerdir. 
 

Yarın çok geç olmadan 

İçine girdiğimiz sürecin şakası yoktur: 

Birincisi, Türkiye’yi bölme harekâtına katılan bir yönetimle,  

Türkiye’nin toprak bütünlüğü kurtarılamaz. 

İç cephe çökmüştür. 

İç cephe toparlanmadan, başka deyişle ABD güdümlü AKP iktidarı yıkılmadan 

Türkiye bu süreci göğüsleyemez. 

İkincisi, TSK’ye karşı yürütülen ABD operasyonu durdurulmazsa,  

Türkiye yaptırım gücünü kullanamayacağı bir felakete doğru sürüklenmektedir. 
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Üçüncüsü, Türkiye çaresiz değildir. 

Türkiye’yi çaresiz kılanlar, tepemizdeki sıcak para komisyoncuları ve  

borsa vurguncularından vazgeçemeyenlerdir. 

Onları sırtımızda taşımak uğruna, Türkiye’nin dağılmasına razı olanlar  

artık kendilerine gelsinler. 

Bu Mafya-Tarikat rejimi içinde çözüm yoktur. 
 

İşçi Partisi’ni örnek alın 

Ne yapalım diye soranlara söylüyoruz: 

Yarın, hainler uçaklara binip kaçacaklardır. 

Türkiye’yi bu kargaşalıktan ve bölünmeden kurtaracak olanlar,  

İşçi Partisi’ni örnek almalı ve Milli Hükümetin kurulması için bugünden  

kararlı mücadele mevzilerine girmelidirler. 
 

Yapılacak iş bellidir     : 
 

1. Türkiye, Türkiye’yi bölen bugünkü yasadışı BOP Eşbaşkanlığından 
kurtarılacaktır. 

2. Ergenekon-Balyoz tertiplerine son verilecek, TSK görevini yapacağı  
olanak ve yeteneğe kavuşturulacaktır. 

3. Türkiye, derhal Suriye’ye yönelik yıkıcı faaliyete son verecektir. 
Türkiye, komşuları olan Suriye, Irak, İran ve Lübnan ile her alanda  
işbirliğine girecektir. 
 
O zaman çıkmazda olan ABD’dir; 

çıkmazda olan yıkıcılıktır ve bölücülüktür! 

 

Doğu Perinçek 

AYDINLIK, 25 Temmuz 2012 
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