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KURTULUŞ İÇİN (5) 
 

CEMİL DENK, (E. Albay) 
Atatürk’ün, Din’e, Laiklik’e ve Kadına Bakışı” konusunda Araştırmacı Yazar 
0 532 217 88 11   e-mail:  denk.cemil@gmail.com 

  
Değerli dostlarım, 
Bu çalışmamda, İktidarın sadece TERÖRLE İlgili Yanlışlarını ve terörün bitirilmesi için, 
İktidarın, Halkımızın, Demokratik Kitle Örgütleri’nin ve Partilerin neler yapmaları gerektiğini 
araştırdım. Olanak olduğu ölçüde kısa tutarak aşağıdaki başlıklar altında sunuyorum: 

  

TERÖR ve İKTİDAR, BDP, PKK İLİŞKİLERİ 
  
Bu iktidar 2002 yılında ülkeyi sıfır terörle teslim aldı, 10 yılda açılım saçılım diyerek,  

Terör en yüksek düzeylere ulaştı. “ANALAR AĞLAMASIN” diye yola çıktılar, MİLLETTİN ANASINI 
AĞLATTILAR!..  Öngörüsüz bir iktidar yüzünden, Terör Öldürmeye, Analar Ağlamaya devam ediyor!.. 

 “Başbakan’ımız; MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı - “Sayın Öcalan’a(!) saygılarını ve selamlarını 
yollayarak, - Norveç’in başkenti Oslo’ya gönderdi. 

Eli silahlı PKK TERÖR ÖRGÜTÜYLE pazarlık masasına oturdular. 
Sonunda öyle oldu ki iktidar, terörle MÜCADELE yerine terörle MÜZAKERE yolunu kullanır oldu! 

Oslo'da MİT görevlisi, PKK’lı teröriste şöyle diyordu: 
- Size Rahatsızlık Verenleri Bize Bildirin Halledelim!.. 
  
Bunlar yanlışlara devam ettiler: Abdullah Öcalan’ı İmralı’da el bebek gül bebek beslediler!, 
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç Bey “Apo’ya EV HAPSİ” olabilir dedi! 
Başbakan’ımız, şehitlere “KELLE”, eli kanlı Terörist başına “SAYIN” dedi! 
Her alanda ödünler verdiler, Bu cümleden olarak, İmralı’daki Bebek Katilini Ziyaret ettiler, 
Terörist başının Ayağına devletin ve hükümetin temsilcilerini gönderip Pazarlıklar yaptılar. 
  
Ödünler bu kadarla da bitmedi; TRT’de KÜRTÇE YAYIN başlattılar. 
TRT 6. kanalını tümüyle Kürtçeye ayırdılar. Verilen her TAVİZ, başka bir tavizi getirdi... 
Kürtçüler Türkçe olan KÖY, İLÇE ADLARINI, Tabelalara, KÜRTÇE yazdılar 
  
Güneydoğu’da polisi tokatladılar, işine giden Sivil giyimli Askeri Kurşunladılar, 
Hükümet bunlara göz yumdu. 
  
Üniversitelerde Kürtçülük Kürsüleri açtılar. 
Kürtçenin SEÇMELİ DERS yapılmasını ve ANA DİL muamelesi görmesini kabul ettiler. 
  
“…2010 yılında Diyarbakır‘da “Demokratik Toplum Kongresi Çalıştay’ı” adı altında bir toplantı 

yapıldı. Bu toplantıda; Türkiye’nin anayasal düzeniyle, ÜNİTER yapısına meydan okundu! 
Güneydoğu’da “ÖZERK KÜRDİSTAN”ın kurulacağı ilan edildi! 
KÜRTÇE’NİN, Anaokulundan Üniversiteye kadar EĞİTİM DİLİ haline getirilmesi istendi… 
  
Bu çekirdek devletin, IRAK, İRAN ve SURİYE’deki Kürt bölgeleriyle “KONFEDERASYON” halinde 

birleşeceği duyuruldu! Böylece “BÜYÜK KÜRDİSTAN” hedefine doğru ilerleneceği açıklandı. 
  
Irak’ın kuzeyinde kurulan PKK Kürdistan’ına şimdi de Suriye’nin kuzeyinde yeni bir PKK  

http://www.ahmetsaltik.net/
mailto:denk.cemil@gmail.com


www.ahmetsaltik.net  Sayfa 2 
 

Kürdistan’ı ekleniyor, bütün bunlar, Terörü ortadan kaldıramayan “komşularımızla sıfır sorun” diye  
konuşan AKP hükümetinin marifetleridir. İçte ve dışta her konuda, her alanda, acz içinde olan bu 
hükümete oy veren kardeşlerimiz de bir gün gelecek bu yanlışların farkına varacaklardır! İnşallah… 

  
Bu Çalıştay’da Güneydoğu’daki Ekonomik Kaynakların Kullanım ve Tüketim Hakkının,  

Türkiye Cumhuriyeti Devleti yerine,  Demokratik ÖZERK KÜRDİSTAN’a bırakılması da talep edildi!...” 
  
Terör Örgütü, İl ve İlçelere Silahlı Militanlarını soktu. Hedefte Güvenlik Güçlerini 

Yalnızlaştırmak, Etkisizleştirmek ve ardından Halkı Ayaklandırma planı var!. 
  
Bunlar, onları da görmezden geldiler.. 
Son olarak ilköğretim okullarına KÜRTÇE DERSLERİ koydular. 
Zannettiler ki, böyle ödünler verildikçe, bu kan içicilerle pazarlık yapılıp, rica minnet edildikçe 

terör bitecek!. 
  
Sayın Başbakan’ımız, 
Kuzey Irak’taki PKK üssü Kandil’den teröristler ülkemize girip, askerin, sivilin kanını döktü,  

canını aldı. Girip Kandil’i söndürmeyi hiç düşündünüz mü? 
  
Sizin Hükümet’inizin Dışişleri Bakanı, Kürtçülerin hamisi ve arkasında Kürdistan bayrağı olan 

Barzani ile kürsüde poz verdi aynı oyuncak lideri, Ankara’da kırmızı halılarla kabul ettiniz 
Sayın Başbakan’ımız, bir “Kürt Meselesi” çıkarıp; 
* Açılım derdine düştünüz, 
*Anayasa’mızda Türkiye’nin başkenti Ankara’dır” yazdığı halde, Diyarbakır’ı merkez yapmaya 

kalktınız! 
* Bebek katiliyle müzakereye, Oslo’da görüşmelere kalktınız. “Özerklik”, “Ana Dilde Eğitim”, 

“Ayrı Bayrak” Ve “Güvenlik” isteyen, askerinize küfreden ve bakanınıza hayvan diyebilen bu 
küstahlarla ne müzakeresi yapacaksınız? 

* Eşkıyayı, Habur’da davulla zurnayla karşıladınız!, Teröristlerin ayağına mahkeme götürdünüz. 
* Milleti 36 etnik yapıya böldünüz, 
* 15-20 tanesi PKK’li olduğu bilinen 34 kaçakçının bombalanmasını orduya yıktınız? 
  
Kürtçülük-Bölücülük; Türklerin başına yüzyıllar öncesinden bela edilmiş, dış destekli 

tuzaklardır. Ayrılıkçılar ve yandaşları; Cumhuriyet’in ilanından sonra günümüze kadar 29 silahlı 
İsyan çıkardılar, Siz bunların, açılımla saçılımla üstünü örtmeye kalktınız! 

* “Kürtçe Eğitim”e olsaydı, bu İsyanlar yaşanmayacak mıydı? 
* Anayasa’da ki Türklükle ilgili kısımlar çıkarılsın dediler oralı olmadınız! 
* PKK ve BDP “DEMOKRATİK ÖZERKLİK” istedi duymazdan geldiniz! 
* Askeri birliklere yapılan saldırılarda sayısız insan yaralandı... Bu yaralılardan sakat kalanlar, 

gözünü, kolunu, bacağını kaybedenlerin sayısı binleri buldu, Siz, “Askerlik yan gelip, yatma yeri 
değildir..” diyerek, askeri yıpratmaya, aşağılamaya devam ettiniz, 

AKP Hükümeti, bu Kürtçü-Bölücü TERÖR olayı ile mücadeleyi  

“Cemaat Kafası” ile düşünüp, “ABD-İsrail” gözlüğü ile görmeye devam  
ettiği sürece daha çok şehit ve yaralı verebiliriz. 

---------- 
(Şimdi hep birlikte soralım: Bütün bu olumsuzluklara karşın; Ey BOĞAZINDAN ve 

BEYNİNDEN ESİR edilmiş HALKIMIZ ve “YETMEZ AMA EVET” diyen ÇAKMA AYDINLARIMIZ; 
OYLARINIZI, önümüzdeki seçimlerde de yine bunlara vermeye devam edecek misiniz?) 
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