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KURTULUŞ İÇİN TERÖRE “SIKIYÖNETİM”; 
DIŞ DESTEĞE “NOTA”, MUHALEFETE “OY”… 

 
 

 
 

E. Albay Cemil Denk 
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.  
 
Mümkün olduğu kadar kısa tutarak aşağıdaki başlıklar altında sunuyorum:  
 
TERÖR ve İKTİDAR, BDP, PKK İLİŞKİLERİ 
 
Hep Aynı TERANE! Laf, Laf, Laf, LAF ÇOK İCRAAT YOK! 
TERÖR ve ORDU  
 
Hani! “TÜRK MİLLETİ ASKER MİLLETTİ!”  …… RAĞMAN NEDEN AKP? 
 
GENELKURMAY BAŞKANI’NI OLSAYDIM ŞÖYLE BİR AÇIKLAMA YAPARDIM: 
 
BUYAZIMIZDA; (3) 
OHAL ya da SIKIYÖNETİM ŞART (3) 
ASKERİN ELİ KOLU BAĞLIDIR! GEREKİRSE SIKIYÖNETİM İLAN EDİLMELİDİR! (3) 
 
ABD’ye AB’ye BARZANİ’ye “NOTA ” verilmeli 
 
TERÖR ve “HALKIMIZ”, “YETMEZ AMA EVET”ÇİLER, “DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİ”  
ve “PARTİLER” NE YAPMALILAR? 
 
İKTİDARDAN ŞİKÂYETÇİ OLAN BİREYLER, GRUPLAR ve PARTİLER  
İKTİDAR OLMAK İÇİN NELER YAPMALILAR? PARTİLERİMİZ NE YAPIYORLAR? 
 
LAİK CUMHURİYET'TEN YANA PARTİLERİN TEMSİLCİLERİ ANLAŞSINLAR 
 
OHAL ya da SIKIYÖNETİM ŞART! (3) 

 
Milletimiz  her gün şehitler veriyor. Yangınlar, sabotajlar yaşıyor. Dünyanın hangi ülkesi bu acılara  
sonsuza kadar dayanabilir? Ordumuzun, Kuzey Irak’a girip, terör yuvalarını temizlemesine izin vermiyorlar. 
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Ordumuz kışlada,  karakolda bekletiliyor, hainler gelip, can alıyorlar, yakıyor, yıkıyorlar, ondan sonra da 
gelsin demeçler… Açılımlar, İleri Demokrasi söylemleri… 
 
Oysa konu, ne demokratikleşme ile, ne ekonomik kalkınma ile, ne de sosyal ve siyasal hakların verilip, 
verilmemesiyle ilgilidir. 
 
Sorunun özü; Türkiye’ye huzur vermek istemeyen, Türkiye’nin zayıf düşüp bölünmesini isteyen  
ve yüzyıllardır, zaman zaman ısıtılıp gündeme getirilen Dış Destekli bir Kürtçü-Bölücü hareketin,  
BOP Planı çerçevesinde yeniden servis edilmesidir.  
 
Bu kez taşeron olarak, militanlarının çoğu Ermeni-Suriyeli-İranlı olan ve adına PKK denen  
terör örgütü kullanılmaktadır. Eğer bölücü örgüt ve onu destekleyenler; Biz Kardeşiz, ‘Biz Türk 
Bayrağının Altında Birlikte Yaşayalım’ diyorlarsa, onlara inanalım mı? Cumhuriyet’in ilanından 
bu yana yapılan 19 silahlı isyana ne diyelim? 
 
Birileri, teröre çözüm olarak, teröristlerle ‘Müzakere’ edilmesini düşünüyorlar,  
 
Oysa terör, görüşmelerle, müzakerelerle çözülmez. PKK’nın her dediğini yapsanız bile  
terör devam edecektir. Ta ki bu ülke Bölününceye dek! [ İnşallah öyle olmaz ] 

 
Çözüm diye Türkiye’nin Parçalanmasına razı olamayız!  
 
PKK’lıların ve onu destekleyenlerin kafalarına sokulan Ayrı Devlet kurma fikri kemikleşmiş!  
Güneydoğu’da Ayrı bir Devlet kurmak istiyorlar ve “Hedefimiz ‘Bağımsız Kürdistan’ diye de  
bas bas bağırıyorlar. “Silah Bizim Güvencemizdir!” diye naralar atıyorlar!  
 
‘Bize Özerklik Yetmez. Biz Tam Bağımsızlık İstiyoruz.’ ‘Kürdistan Devleti Kurmak istiyoruz!” diyorlar. 

 
Hükümetimiz hala Kürt açılımdan, kültürel haklardan, komisyondan vs. bahsediyorlar! 
Demokratik bir sistemin gereği olarak elbette ki Yasal Olan Haklar herkese verilmelidir.  
 
Bu konuda; kendilerini Kürt olarak, tanımlayan vatandaşlarımıza, kendilerini Türklük kavramı içinde  
kabul eden vatandaşlarımızın sahip oldukları bütün haklar verildi, ama değişen bir şey yok!  
 
Sonuç olarak; ne verilirse verilsin, PKK yok edilmedikçe terör bitmez! 

 
Bu hükümetin emrindeki yargı;  
‘PKK’nın Kentsel Örgütlenmesi’ olduğu öne sürülen (KCK) davasından tutuklu olanları tahliye etti, 
evlatlarımızı şehit edenlere demokratik davrandı(!)  
 
Onlarla mücadele edenleri sudan sebeplerle zindanlara attığı yetmedi, Askerlerinin, Vekillerinin, 
Gazetecilerinin, Bilim Adamlarının tahliye taleplerini reddetti , Bu da Devlet Terörü-Hükümet Terörü 
olarak, tarihe geçti…  

 
Ülkemiz ve milletimiz Mevcut İktidarın yanlış uygulamaları yüzünden sayısız olumsuzluklar 
yaşamaktadır. Biz bu olumsuzluklardan;  
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Durum Tespiti yaparak, Şikâyet ederek, her alanda, Ayrı Ayrı Hareket ederek, Mitingler yaparak, 
Toplantılar yapıp, Konferanslar verip, Bildiriler, Kınama Mesajları yayımlayarak,  
Kısaca ifade etmek gerekirse, kendimiz çalıp kendimiz oynayarak, Kurtulamayız 

 
Doğu ve Güneydoğu’nun bazı illerinde Harp var. Buralarda Sıkıyönetim ilan edilmeli, güvenlik güçlerimiz de 
bile bulunmayan, Sivil halkın elindeki silahlar toplanmalı,  
 
Efendim Sıkıyönetim anti-demokratik bir yöntemdir diyenlere;  
 
- Siz, evlatlarımızı şehit edenlere demokratik davranın, onlarla mücadele edenleri sudan sebeplerle 
zindanlara atın! Sora da, Olmaz, sıkıyönetim ilan edilirse iktidarımız yara alır deyin! 
O zaman, Bizim de size bir diyeceğimiz olacaktır:  
 
- Size göre hangisi daha iyi?  
Sizin İktidarınızın Geleceği mi?, Türkiye’nin geleceği ve anaların ağlamaması mı? 

 
Yapılması gereken nedir? Bir daha yineleyelim:  
 
Teröristler, eylem yapmadan, Önlem Almaktır. Bu da Sıkıyönetim İlan ederek mümkün olur. 
Artan terörist eylemleri bastırmak için anayasal bir önlem olan Sıkıyönetim, ilan edilmelidir. 
 
Olağanüstü hal veya Sıkıyönetim, aslında devlete “normal hukuk dışına çıkma hakkı veren” kavramlardır. 
Her devirde, Devleti, rutin davranışlarının dışına çıkmasına zorlayan özel durumlar yaşanabilir.  
Bunlar:  
 
* Bir yabancı ülkeyle, savaşa girilebilineceği durumların oluşması,  
* Ülke GÜVENLİĞİNİN tehdit altında bulunması  
* Şiddetli TERÖR vs… olabilir 

 
ASKERİN ELİ KOLU BAĞLIDIR! GEREKİRSE SIKIYÖNETİM İLAN EDİLMELİDİR! 

 
ASKERLER, NE YAPIYORLAR NE YAPMALILAR? 
 
Bu soruya en güzel cevabı SÖZCÜ Gazetesi Anakara Temsilcisi Saygı Öztürk, verdi.  
 
Özetleyerek, sunmak istiyorum:  
 
“… Şehitler vermemizin nedeninin, Terörle Mücadelede atılan Geri Adımlar olduğunu artık hükümet 
yetkililerinin de görmesi, anlaması gerekir.” 
 
… Asker, 1990 öncesinde sadece karakolunu ve çevresini bekler, yani kendilerini karakola hapseder, 
teröristlerin saldırısına karşı karakolunu korurdu. O geniş alanlar terör örgütünün kontrolü altındaydı”.  
 
… Daha sonra, asker, Alan Hâkimiyetini sağlamak için büyük operasyonlar yaptı. Cudi’ye bayrağımızı dikti.”  

 
…BUGÜN, ORADA DURUM NEDİR ACABA? 
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… Askerin karakolundan çıkıp operasyona katılması bile “VALİ”nin İznine bağlı. Asker o yüzden  
karakolundan kolay kolay çıkmıyor…. Teröristler de gelip karakolu basmaya çalışıyorlar…. 
 
… Komutanlar, kendilerinden önce görev yapanların başlarına gelen olaylardan hayli etkilenip  
görev süresinin kazasız-belasız dolmasını bekler hale getirildi.  
 
… Emir verenin, risk alanın başı türlü dertlere giriyor o yüzden, asker kabuğuna çekilmiş durumda….  
[iş öyle bir duruma geldi ki, artık güvenlik güçleri de korku içinde. Ateş etseler, kendilerini ateş ederek 
savunsalar, bir veya birkaç kişi ölse, Sonra başlarına iş açılacak, Özel Mahkemelerde yargılanacaklar, 
hayatları kararacak (CD)] 
… Komutanlar, verdikleri emirlerden dolayı her an sorguya çekileceği kuşkusu ve korkusu altında görev 
yapıyor!. Askere emir verilemez hale gelindi. ‘TİM’ çıkartmak, Devriye dolaştırmak için bile Validen İzin 
alınması gerekiyor. Hem öyle bir izin ki, kaç saat dolaşılacağının bile yazılması gerekiyor. Zamanında 
Verilmeyen Operasyon İzinleri, bazı Bilgilerin Sızması da çalışmaları olumsuz etkiliyor… 
 
… Yol kontrolü yapmak neredeyse imkânsız hale geldi. Teröristler silahlarını, araç-gereçlerini eylem yapacağı 
köye, kendilerine yardımcı olanlarla birlikte ulaştırıyor… Siz yolları kontrol altında tutamazsanız, başkaları 
kontrolleri altına alırlar! 
 
[ Tam burada, 12 Temmuz 2012’de Güneydoğu’da yaşadığımız, devlet ve hükümetimizi rencide eden bir 
terör olayından söz edelim:  
 
Teröristlerle mücadele değil, müzakere edersen, tepene çıkarlar. Tıpkı Tunceli-Erzincan Karayolu’nda  
olduğu gibi... Güneydoğu’da olduğu gibi… 
 
Silahlı hainler, geceleyin karayolunu kesiyorlar, Araçları durduruyorlar. Vatandaşlarımıza maddi manevi 
işkence ediyorlar, ordumuz da hükümetimiz de buna seyirci kalıyor! ] 

 
Öztürk Devamla, tespitler yapıyor, sorular soruyor, sorularına yanıt arıyor;  
 
“Terörün en azgın olduğu dönemde, teröristi dize getiren, karakolunu değil, dağları mesken edinen, 
teröristin saldırısını bekleyen değil, saldıran, onu gizlendiği yerde etkisiz hale getirmeye çalışan askere  
ne oldu? Teröristler bu kadar nasıl rahat hareket edebiliyorlar?” 
 
… Bu sorulara cevap almadan ve buna göre Yasal Düzenlemeler, İdari Önlemler almadan askerin  
eski başarılarını göstermesini beklemek hayal olur.  
 
… Terörist o köye nasıl yaklaşmış, nasıl girmiş, tüm bunlara rağmen asker haberdar olamamış? Olamaz! 
 
* Karakolda bekletilen,  
* Operasyona çıkmasına bile izin verilmeyen,  
* Yol Kontrolü yapamayan,  
* Her olaydan sonra kendisini C.Savcısının karşısında bulan,  
* Köy Ziyaretleri bile, sorun haline gelen asker bu gelinen nokta karşısında ne yapabilir?” 

 
Sayın Saygı Öztürk’ün sorularına cevabımız çok net olacaktır:  
 
Azgınlaşan terörle başa çıkmak için, gereken yerlerde acilen: “SIKIYÖNETİM!” ilan edilmelidir. 
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OHAL de SIKIYÖNETİM de gerektiğinde yapılan YASAL bir uygulamadır  
 
Dünyanın hiçbir yerinde, İnsan Öldüren, eli silahlı Bir Çete ile müzakere yapılmaz.  
Önce ona silah bıraktırılır, sonra da gereği neyse o yapılır. Devlet olmanın gereği budur.  
 
AKP, ne yazık ki, terör karşısındaki söylem ve eylemleriyle Devlet değil, Hükümet bile olamamıştır!.  

 
Eğer ülkemizin bölünmesini istemiyorsak! Silahlı saldırılara karşı Silahlı mücadeleden başka çaremiz yoktur!  
 
Mücadele de; Terörü Bitirmekle mümkündür, terörü bitirmenin en etkili yolu da, 
  
Sıkıyönetim ilan edilerek, Mücadele Güçlerimizin rahat çalışmalarını sağlamaktır. 
 
Sıkıyönetimi, ilan etmek de, Terörle Mücadele Yasalarını yeniden düzenlemek de,  
PKK’yı ve BDP’yi destekleyen iç ve dış güçlere “DUR” diyecek de, dış odaklara  
“NOTA” verecek de, ÜLTİMATOM verecek de mevcut yönetim olduğuna göre ve  
 
Bunların da bu yürekliliği göstereme niyeti ve gücü olmadığına göre,  
Bu görev; Değerli halkımıza, Laik cumhuriyetten yana; Demokratik Kitle Örgütlerine,  
Üniversitelere, Meslek Kuruluşlarına, ‘Medya’ya, Aydın kişilere, en çok da laik demokratik  
Cumhuriyetten yana tüm SİYASİ PARTİLERE düşmektedir 

 
Yapılacak iş ; 
 
Merkez Soldaki ve Merkez Sağdaki partilerin her alanda, ‘GÜÇBİRLİĞİ’ yaparak,  
önce Yerel Seçimlerde sonra da Genel Seçimlerde başarılı olmalıdırlar.  
iktidar olmadan hiç kimse, hiç bir şey yapamaz. 

 
Halkımız, milli güçlerin bir araya gelip, işbirliği yapmasını istemektedir.  
Yerel Seçimlerde başarılı olmak için, halkımızın çözüm önerilerinden birisi şudur:  
 
Laik Cumhuriyet'ten yana Partilerin Temsilcileri, otursunlar,  
 
Türkiye'yi İl, İlçe, Belde bazında bölüşsünler 
Seçimlerden önce ve sonra Koalisyon yapsınlar,  
Nerede Hangi Parti Güçlü ise oranın adayını o parti belirlesin,  
Öbür partiler, o bölgede aday göstermesinler  

 
İktidara geldikten sonra istedikleri yasaları çıkararak ülkeyi yönetsinler. 

 
CEMİL DENK, (E. Albay) 14 Temmuz 2012 
Atatürk’ün, Din’e, Laiklik’e ve Kadına Bakışı” konusunda Araştırmacı Yazar 
0 532 217 88 11 denk.cemil@gmail.com 
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