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30 Ağustos Zaferi’nin 86. Yılına Armağan  : 
 

TSK mı, AKP Hükümeti mi Darbeci ? 
 
Prof. Dr. Ahmet SALTIK 
Ankara Üniv. Tıp Fak. 
ADD Genel Başkan Önceki Yrd. 
www.ahmetsaltik.net  
 

"Biz, Batı emperyalistlerine karşı yalnız kurtuluş ve  
bağımsızlığımızı korumakla yetinmiyoruz.  

Aynı zamanda Batı emperyalistlerinin kuvvetleri  
ve malûm olan her türlü vasıtalarıyla  

Türk Milletini emperyalizme vasıta olarak  
görmek istemelerine mani oluyoruz.  

Bu suretle bütün insanlığa hizmet ettiğimize inanıyoruz."  
 

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK 
 

G i r i ş         : 
 

Kadim Socrates’e1 saygı ile, bir “yalın” soruyla başlamak isteriz : 

 “Darbeci” ordular genellikle emperyalizme karşıt mı yoksa tersine onların güdümü hatta buyruğunda mı? 

Latin Amerika’da, Filipinlerde, Afrika’da, Pakistan’da, Ortadoğu petro-coğrafyasında kurgulanan pek çok askeri 
darbe, ne yazık ki, Türkiye’mizin kadim Atlantik ötesi bağlaşığının (müttefikinin!) gizli servislerinin kotarması. 

Oysa, yazımızın başına koyduğumuz Yüce ATATÜRK’ün sözleri, tam tersini hem de çok net olarak vurguluyor. 

İnsanlığın yüz karası emperyalizm ve “malum olan her türlü vasıtaları” hakkında net farkındalık da 
vurgulanarak, kurtuluş ve bağımsızlığın korunması ile yetinilmediği; Türk Milleti’nin emperyalizme  
alet edilmesinin de engellendiği ve böylece “tüm insanlığa hizmet edildiği” tarihe not düşülmekte.. 

 “ Türkiye Orduları bir devir kapatmıştır. Şimdi mazlum ve tutsak devletler ve uluslar artık vazgeçilmez bir 
reçeteye sahiptirler. Mustafa Kemal’in utkusu, Dünya için özgürlük ve bağımsızlık sancağıdır. ” 

Sözlerinin sahibi, Hindistan Devlet Başkanı Mahatma Ghandi (08.09.1922)! Tarihsel ileti berraklıkla alınmış.. 

Dolayısıyla, eytişimsel (diyalektik) çıkarım odur ki; Mustafa Kemal Paşa’nın da Ocağı ve ebedi başkomutanı 
olduğu Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), en temel vazgeçil(e)mez niteliklerinden biri olarak, anti-emperyalisttir!   
Bu çıkarsamanın birinci dereceden türev yargısı; TSK’nın “emperyalizme alet olarak” ülkesinde “darbe” 
yapmayacağıdır, yapmaması gerekeceğidir..  

 

TSK Türkiye’de Emperyalizme Hizmet Eden Darbeler Yaptı mı  ? 
 

Yetkin, aşağıdaki dizelere yer veriyor : 

 “27 Mayıs 1960’ta iktidara el koyan subaylar, niçin greve giden işçileri ‘komünist’ ilan ettiler, niçin başta 
Aziz Nesin olmak üzere kimi ‘solcu’ aydınları tutuklattılar? Niçin Org. Cemal Gürsel, 27 Mayıs’ı yapmakla 
‘NATO nun sağ kanadını kurtardık.’ dedi? 27 Mayıs’ın, CIA’in karşı çıkmasına rağmen, NATO üyesi bir 
ülkenin ilk başbakanı olarak Adnan Menderes’in Sovyetler Birliği’ne yapacağı ilk resmi ziyaret öncesine 

                                                            
1 Yunan filozof. Felsefe’nin kurucularından biri olarak kabul edilir. İnsanın kendisiyle, evrenle ve toplumla olan ilişkisinin  
  ne olduğunu ve ne olması gerektiğini araştırmış olan Socrates, temelleri “Soruya Soruyla Karşılık Verme” üzerine kurulu    
  Socrates Metodu’nu (Diyalektik) düşünce dünyasına kazandırmıştır. (www.biyografi.info/kisi/socrates, 28.08.08)  
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rastlaması bir tesadüf müydü? Süleyman Demirel in 12 Mart 1971 müdahalesinin nedenlerini açıklamak 
için ‘ABD bizim Sovyetlerle münasebetlerimizi düzeltmeye girişmemizden rahatsız oldu’, ‘Türkiye kendi 
kendine ayakta durabilir bir yapı kazanmak oluşu sırasında ayağı takılıyor, tökezliyor.’ demesindeki 
gerçeklik payı nedir? Ve niçin 12 Eylül 1980 darbesi ABD Başkanı’na ‘Bizim oğlanlar başardı’ denilerek 
bildirildi? Her askeri müdahalede neden silahlı kuvvetlerden ve üniversitelerden tasfiyeler yapılıyor?  
12 Eylül ‘irtica’ya neden destek verdi? Ve Türkiye’nin emperyalizmin ağına düşürülmesinde bu askeri 
müdahalelerin rolü nedir?”2 

Kuşku yok, bu sorulara aklıcı ve doyurucu yanıtlar verilmesi gerek.  

Ancak, kategorik bir irdelemenin genellemeci kolaycılığı ve yüksek yanılgı riskini yüklenmeden,  
Türkiye’deki tarihsel özgünlüğü dikkate almak da bir başka bilimsel zorunluluk.. 

“Atatürk’ün Işıklı Yolunda 2000’ler Türkiye’si” başlıklı görsel konferansımızda, 29 Ekim 2000’de Malatya’da, 
Cumhuriyetimizin 77. kuruluş yıldönümünde, Belediye konferans salonunda şunları söylüyorduk : 

- Türkiye’nin içine sürüklendiği kuşatıcı sorunları çözümlemesinde temel itki, aydınlar ve Silahlı Kuvvetler 
arasında varolan güven bunalımını aşmakla sağlanabilir. 

- Özellikle 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 askeri darbeleri  son derece yıkıcı (tahrip edici) olmuşlardır. 

- Şimdi ben buradan çıktığımda, evladım yaşındaki Mehmetçiğimin dipçik ya da postalını yemek 
istemiyorum artık. 

- Silahlı Kuvvetlerimizin de, kritik sorunsalı kavramış olduğunu düşünüyorum. 

- Biz, Türkiye Cumhuriyeti’nin yurtsever Atatürkçü aydınları olarak bu sorunu içtenlikle dile getiriyoruz.. 

Konferans, 2. Ordu Komutanlığının da istemi ile ADD Maltya Şubesince, Valiliğin de desteği ile düzenlenmişti. 
ADD Genel Merkezi, konuşmacı olarak, Genel Yönetim Kurulu üyelerinden biri olarak bizi görevlendirmişti.  
Yüz adet yansı (dia) eşliğinde “görsel” bir sunu yapmaktaydık. Salon hınchınç doluydu. Sekizyüze yakın insan, 
bir bölümü ayakta, 1,5 saat süren konuşmamızı izlemekteydi. A protokolü tümüyle salondaydı.  
Sayın Vali Mustafa Yılmaz, 2. Ordu Komutanı Sn. Org. Edip Başer de dahil, Ana Jet Üssü Komutanı..  
40-50 dolayında subay, resmi üniformaları ile dinleyici idiler.  

Biz konuşmamızı şöyle sürdürüyorduk : 

- Silahlı Kuvvetlerimizin tarih önünde açık bir özür dilemelerini bekle(ye)miyoruz..  
Ancak bu anlama gelebilecek dolaylı jestleri de görmeye hazırız.  

- Gerçekten, özellikle 12 Eylül’ün derin izleri toplumsal bellekte çok tazedir. Toplumsal ruh sağlığı  
ciddi biçimde zedelenmiştir (travmatize edilmiştir). Bir Toplum Hekimliği Uzmanı olarak vurgulamak 
isterim ki, söz konusu travma süreci mutlaka esenlendirilmelidir (rehabilite edilmelidir..). 

- Bu yakıcı bilimsel gereksinimi yüreklilikle dile getirmeyi, olası bedellerini göze alarak üstleniyorum. 

Bu sırada, 2. Ordu Komutanı Sayın Org. Edip Başer paşanın mimiklerini dikkatle izlemekteydik..  
Olumlu bir beden dili geri bildirimi almaktaydık. Sevinmiştik ve sözlerimizi şöyle sürdürdük : 

- Görüyorum ki, Silahlı Kuvvetlerimizin günümüzddeki komuta kademesi bizim çözümleme ve 
önermelerimize sıcak bakmaktadır. Sayın Orgeneralin huzurunda bendeniz, bu eleştirileri rahatlıkla 
yapabilmekteyim ve olgunlukla karşılanmakta.. Sn. Başer başı ve mimikleriyle bizi onaylıyor.. 

Konuşmamız bittiğinde, Org. Sn. Başer ayağa kalkarak, avuç içleriyle yüksek tempolu, coşkulu ve uzun süren 
alkışları ile, beklenen ve özlenen iletisini tüm salona verdi.. Gerçekte tüm salon coşkulu alkışlarıyla bütünleşti. 

Bu bölümün başındaki soruya yanıt : Evet, maalesef yaptı ama günümüzde konjonktür tersine döndü..  
Hatta diyebiliriz ki, emperyalizm, postmodern yöntemlerle TSK’ya darbe yapmakta.. Buraya gene döneceğiz. 

 

                                                            
2 Yetkin, Ç. Türkiye`de Askeri Darbeler ve Amerika.  Yayınevi : Yeniden Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Derneği,    
   Antalya, 2006. 
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30 Ağustos 1922 Büyük Utkusu’nun 86. Yılında Topludurum (Konjonktür)  : 
 

Çok partili yaşama geçişle 1946’larda başlatılan “Karşı Devrim”, rövanş ve son darbe girişimi içindedir.  
Ülke ve ulus yaşamının temel alanlarında, Cumhuriyet’in temel değerleri ve Türkiye Devleti’nin yüce ideallerine 
açıkça ters düşen girişimler, pervasızca, AB-ABD desteğiyle adeta dayatılmaktadır. Ekonomi, ulusal eğitim, 
laiklik, iç-dış güvenlik, sağlık ve sosyal güvenlik, ulusal bilim-kültür.. alanlarında çok ciddi yıkımlar sağlanmış,  
istendik-planlı zaaflar yaratılmıştır. 

14 Kasım 2002’den 29 Ağustos 2008’e dek geçen 6 yıla yaklaşan sürede tek başına hükümet olan AKP kadroları; 
Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir MEŞRU toplumsal muhalefetle karşılaşmıştır. Dünyada ilk kez olmak 
üzere, % 47 (?!?!?) oyla tek başına iktidara getirilen bir parti hakkında kapatma davası açılmış ve Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcılığınca, tarihe not düşen sağlam ve çok sayıda kanıtla, AKP kökenli Cumhurbaşkanı dahil, 
71 kişi hakkında siyaset yasağı istenmiştir. 

Buna karşın Türkiye Cumhuriyeti Ordusu, resmi adıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) “kimi çevrelerce”  
hâlâ potansiyel “darbeci” olarak gösterilmek istenmektedir.. Tipik hedef saptırma ve şaşırtma oyunudur 

Teslim etmek gerekir ki, en hafif deyimiyle gerçekten ustalıkla yürütülen bütüncül tasarımlarla (integre 
projelerle) küreselleşen emperyalizm üzerimize gelmekte. Zihinler işgal edilerek ulus teslim alınmaktadır.  

Çağın ve yöntemlerin, pek çok süreç-nesne, olgu.. vs. nin moda nitemi (sıfatı) “post-modern” dir! 

Devr-i Post-modernite’de artık darbeler de, savaşlar da, aşklar da, ihanetler de, şiirler de.. post-modern.. 

Dolayısıyla TSK da adeta feryat etmekte ve Türk Halkını yasal yollardan tepki vermeye ve kendisine yönelik 
teknik anlamda gerçekten asimetrik; halk diliyle açıktan söyleyelim, kahpece ve aşağılık saldırılar, psikolojik 
kuşatma  karşısında destek olmaya çağırmakta. Ordu elbette farketmeli, eder : Gerçekte çatışma AKP ile mi? 

Gerçekten, öngörülmesi son derece güç bir gelişme varılan aşama. 

Böylesine köşeye sıkıştırılmak istenen ve dün Genel Kurmay Başkanlığı görevini devreden 25. Başkomutan  
Org. Yaşar Büyükanıt paşanın adlandırmasıyla “karanlık savaşlara” muhatap kılınan bir ordu -TSK- hedefini 
büsbütün şaşırarak kendi halkına karşı mı “klasik darbe” (cu dé ta!) yapacak? Emperyalizmle yüzleşmeden ?? 
 
Buna niyeti olsa ve planlasa, -hi tech telekulaklar dahil- kimseciklerin haberi olmadan tasarlar ve de kahir 
yumruğunu şu saniyede bile indirebilecek güce sahiptir TSK! Dünyanın sayılı ilk birkaç ordusundan biri olan TSK. 
2000 yılı aşkın tarihi ve sonsuz deneyimi olan Cumhuriyet Ordumuz. Kuşku yok, hayın oyunu görmektedirler. 

Ama biz çok generaller gördük demokrasiye aşık, bizden demokrat; ne siviller gördük, üniformasız darbeci 
general. 3 Darbeden sonra artık sapla samanı ayrdedemeyecek bir kumanda heyeti değildir TSK’nın başındaki. 
 
İşi ilkel münazara mantığına indirgemeyelim 5. Kol oyunlarıyla : Darbe yapacaktı, yapmayacaktı.. Ayıptır.. 
 

Asıl darbeyi AB-D, AKP eliyle yapmakta    ! 
 

Ülke emperyalizmin güdümünde parçalanarak yeni Sevr'e sürüklenmekte. 
 
1920'de Sevr’ciler, Padişah'a Topkapı Sarayı'nda göstermelik oturma izni vermişlerdi “hizmet”inin diyeti olarak. 
 
BOP = Türkiye'yi parçalama eşbaşkanı ve de ne yazık ve acı ki şimdilerde Türkiye Başbakanı R.T. Erdoğan'a 
İstinye'deki Başkonsolosluğa sığınma izni verirler belki de.. Gerçekte gerek de yok, RTE Halife-Sultan değil ki? 
Çağımız "disposable" liderler çağıdır. Türkçesi "kullan at".. Daha açığı “deliğe süpür”. Öyle değil miydi ki, 
hazretin danışmanları Atlantik aşıp,”Deliğe süpürmeyin, kullanın..” diye yalvar yakar oldular..  

Arşivleyecek değiller ya ex-işbirlikçilerini AB-D emperyalistleri! Somut örnekler mi : Alın size yakın-uzak pek çok 
diktatörün yürekler acısı sonu! Saddam Hussein’in trajik sonu..  Dileriz, BOP Eşbaşkanı'nın sonu onlara 
benzemesin..  Herkesin aklını başına bir güzel devşirmesi gerek..  
Siz emperyalizmden vefa mı bekliyorsunuz? 
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Sözde “Ergenekon Operasyonu”na Bir Ayraç    : 
 

Sözde “Ergenekon Operasyonu”, adaletsiz, tümüyle uydurma, tüm Türkiye’ye ve özellikle TSK’ya ve O’nun 
saygın, parlak, emekli-çalışan subaylarına hatta orgenerallerine karşı aşağılayıcı bir dış tuzaktır; basitçe nedeni,  
O’nun (TSK’nın), Türkiye’nin iyi bilinen geleneksel “Batı’lı” düşman-dostlarına karşı en güçlü engel olagelişidir. 

TSK, ABD-AB emperyalist cephesinin korkulu düşüdür ve Türkiye’nin ülkesi ve kesinlikle etnik temelli olmayan 
ulus bütünlüğü bağlamında tam bağımsızlığını savunmada, Atatürkçü-Kemalist Türk yurtseverleri olarak bizlerin 
doğallıkla bağlaşığıdır (müttefikidir). Koşullar değişti : Ulus, bağrından çıkardığı Ordusu’na sahip çıkacaktır. 

Sözde “Ergenekon Operasyonu” Ulus, milyonlarca Kemalist ve Türk Ordusu üzerinde dış kökenli, iç işbirlikçi 
aktörlerce servis edilen ve oynanan giderek zalim, asimetrik bir psikolojik operasyona dönüştürüldü. 

Klasik darbe ("cu dé ta") dahil, Ordumuzun hiçbir yasa dışı kurumsal sorumluluğu olmadığından eminiz.  

Onurlu Türk yargısının “oyuna gelmeyerek”, yakınlarda her düzeyde vereceği adil kararlara da güveniyoruz. 

21. Yüzyılda emperyalizmin ulaştığı küresel aşamanın ve türev gelişmelerin bilincinde olan aydınlık yurttaşlar; 
örgütlü olarak, akla-bilime dayanarak, Yüce ATATÜRK’ün devrim ve ilkelerine bağlı kalarak; anti-emperyalist, 
tam bağımsızlıkçı, ulus-halk egemenliğine temelli tekil devlet, 6 Ok rehberliğinde çağdaş uygarlık düzeyinin 
ötesine kilitli bir çağdaşlaşma ideolojisi, yurtta ve dünyada barışa gönül vermiş, dünya uluslar ailesinin onurlu, 
gönençli bir üyesi.. olma idealine duraksamasız, kesin kararlılıkla yürüyecektir.. Ergenekon tuzaklarına karşın.. 
 

Demokrasi mi / Cumhuriyet mi      ? 
 

Aptal ilkokul münazaralarına, ikilem tuzaklarına hayır! Yanıt : "Demokratik Cumhuriyet"'tir ! 
Anayasa da böyle yazmaktadır zaten. Üstelik fazlasıyla.. sosyal hukuk devleti olarak da tanımlamaktadır.  
İnsan haklarına bağlı, Atatürk ulusalcılığına dayalı.. diye toplam 6 temel özellik saymaktadır 2. maddesinde. 
Ancak, Cumhuriyeti demokratik kılmanın yolu da önce onu yaşatmaktan geçer. Kurulur (29 Ekim1923), 
kollanarak büyütülür (1923-50).. Saldırılar alır, gene kollanır (her şeye karşın 27 Mayıs 1960)..  Bir insan 
yavrusu, bir çiçek, nadide bir tarihsel armağan.. gibi.. 86 yaşına getirilir, binlerce yıla kilitlenir ulusun ideası. 
 
Rüştünü kazanana dek.. Sonra? Sonra zaten demokrasi ülkede dönüşümsüz yaşam biçimi olur.. Batı'daki gibi. 
Tartışılmaz, sorgulanmaz olur. Örneğin Laiklik.. Hiç kimse de kalkıp “Ben hıristiyan şeriatı istiyorum..” diyemez.. 
ABD'de olduğu gibi, "tehlikeli" boyuta gelen bir tarikatın, an gelir, "topluca intihar ettiği" açıklanır kamuoyuna. 
Almanya'da olduğu gibi Bader-Meinhoff çetesi Münih'te polisle "çatışmaya" girer ve hepsi de "ölür" !?  
Yetmedi mi? Avusturya'da -% 42,2 ile- seçim kazanan (7 Mart 2004) Joerg Haider'in faşist partisine  
hükümet kurdurulmaz.. Almanya’da, bırakın kapatmayı, nazist parti kurulmasına izin verilmez.. 
 
Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK öncülüğünde verilen anti-emperyalist Kurtuluş Savaşı ile milyonlarca şehit  
ve gazi kanı-canı üzerinde yoktan varedilen bu ülkede ise, önce ılımlı islam yutturmacası ile  Batı buyruğunda 
İslami Faşizm kurulacak3, sonra da BOP oyunu ile parçalanacağız4 ve de bizler bu alçakça oyuna, demokrasi 
perisinin -haşa huzurdan- ırzına geçmemek (!) adına afsunlanmış, düşünsel felçli, tarihsel aklı tutulmuş 
zavallılar gibi izleyici kalacağız öyle mi ? Bir toplumsal şizofreni, paralizi (felç) durumunda mıyız? Asla! 

 EMPERYALİZMİN EN BÜYÜK KORKUSU HALKLARIN KARDEŞLİĞİ; EN BÜYÜK HAYALİ, HALKLAR ARASI 
NEFRET ve DÜŞMANLIKTIR.. Ulusumuz bu bildik oyuna gelmeyecek, birlik ve kardeşliğini sürdürecektir. 

Türkiye Cumhuriyet'i, Yüce Atatürk'ün buyurduğu üzere, hedefe atılmış ok örneği, Tanrı buyruğu gibi  
sonsuza dek özgür ve tam bağımsız yaşayacaktır, Ulus yaşatacaktır! Gerekçelerinden biri şu sözlerdedir :  

 “Kahraman Türk ordularının kazandıkları büyük zaferlerde şahsıma düşmüş olan görevleri yapabilmişsem  
çok mutluyum. Yalnız bu noktada bir gerçeği açıklamak için söyleyeyim ki; benim, ordularımızı yönelttiğim 
hedefler, aslında ordularımın her erinin, bütün subaylarının ve kumandanlarının görüşlerinin, vicdanlarının, 
azimlerinin, ülkülerinin yönelmiş olduğu hedefler idi.” (1928, Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri cilt 2, syf. 228) 

                                                            
3 Öztürk, Yaşar Nuri (Prof. Dr.) Allah ile Aldatmak. Yeni Boyut yayınları, İst., 2008. 
4 Peters, R. E. Albay, Blood Borders. US Armed Forces Journal, www.armedforcesjournal.com/2006/06/1833899. 
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Ne yapmalı         ? 
 

 “Millet, kemal-i azimle içtima-i ve fikri tekâmülle çalışırken,  
onu bundan alıkoyacak dahili ve harici maniaların karşısında  

kuvvetli, kudretli ve büyük görevini müdrik kahraman ordumuzun  
hazır bulunduğunu düşünerek müsterih olabilir.” (14 Ekim 1925)  

 

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK 
 
Mustafa Kemal Paşa’nın Ordusu; artık, halkı ile omuz omuza hareket ederek “Ulusalcı ve halkçı cephe”nin 
zemin kazanmasını sağlamak zorundadır. Yurtsever aydınlar ve üniversite çevreleri bu birlikteliğin  
birleştirici ve bütünleştirici güçleri olacaklardır.. 
 
İlerleyen zaman aleyhte işliyor; Emperyalist cephenin çökertme saati çalışıyor; 
KüreselleşTİRme’nin sosyo-kültürel atom bombası ile ulusçu, yurtsever değerler hızla yozlaştırılıyor.  
Bu süreç, 1970’lerde ve 2000’ler başındaki karşılaştırmalı araştırmalarda açıkça izleniyor. 
Askere gelen “Mehmet” dünkü vatansever Türk evladı olmaktan yavaş yavaş, sistemli biçimde uzaklaştırılıyor.  
 
Vicdani red, paralı ordu, profesyonel güvenlik gücü... çok dikkatle irdelenmesi gereken kavramsal tuzaklar.. 
Bu tehlikeli olgu, emir-komuta zinciri başta olmak üzere TSK’yı ciddi biçimde zora sokabilir. AB sopası ile,  
TSK psikolojik baskı altında tutuluyor. Devir teslim törenlerinde komutanlar, yasal yetkisizliğin altını çizdiler. 
 
Zaman aleyhte işliyor; Emperyalist cephe TSK’yı dışlıyor; Ulusalcı, anti-emperyalist, Kemalist Ordu’nun 
demokrasiye bağlılığı kötüye kullanılıyor. AB’ye giriş aldatmacası ile TSK, kimi mevzuat sınırlamaları ile 
geriletiliyor, bağlanıyor. Ekonomi kötüye gitmeye devam ediyor. Borçlar, çevrilemez kritik sınıra dayandı; yarım 
trilyon Dolar!. Çökertilen ekonominin güçlü ordusu olabilir mi? 12 Mart, 12 Eylül tahribatının restorasyonu 
gerek. İlerici Aydınlar ve örgütlü kesimlerle geçmişin güven bunalımını aşacak net adımlar TSK’dan bekleniyor.. 
 
Zaman aleyhte işliyor; Küresel saldırı konvansiyonel değil; Tek Dünya Devleti / İmparatorluğu projesi,  
post-modern “ekonomik çökertme” merkezli. TSK, aman dikkat!.. Süleymaniye’deki “çuval operasyonu”  
çok derin mesajlı ve yaratılan çöküntüyü aşmak kolay değil.. G.W. Bush’un Dışişleri Bakanı Bayan C. Rice, önceki 
yıl, bölgemizde 22 ülkenin sınırlarının BOP ile değiştirileceğini açıkladı. Türkiye toprak yitirecekler listesinde ! 
TSK herhangi bir Ordu mu, yoksa Cumhuriyet’in asli kurucularından mı? Dolayısıyla Anayasa neden, 
“içten ve dıştan gelebilecek HER TÜRLÜ” tehlike ve tehdide karşı koruma ve kollama görevi yüklüyor?? 
 
Eğitimsiz, işsiz, aşsız, yoksul, örgütsüz, dağınık, dezenforme, her bakımdan sömürülen, moralsiz, hatta umutsuz, 
programsız ve öndersiz 75 milyon insanımızın Türkiye Cumhuriyeti şemsiyesi altında bir bütün olarak varlığını 
sürdürüp gelişmesi, çağdaş bir yapıya erişmesi yüksek ideali; -Yüce Atatürk’ün muradı ve vasiyeti- ancak  
bu koşulların hızla yaratılması ile olanaklı olacaktır.. Bu koşullarda Ordu; siyasetin dışına itilir ve mekanik, 
dayatma, zihinsel tuzak sözde “tarafsızlık” adına dış güçlerin yıkıcı eylemlerine ortam hazırlanırsa; 
 

-  Ne Türkiye Cumhuriyeti 
- Ne ülke bütünlüğü 
- Ne de bağımsızlıktan söz edilebilir. 

 

İşte bu gerekçelerle Atatürk’ün, Türk Ulusu’nun Ordusu’nun; Ulusal cephenin yanında kesin yerini alarak; 
 

• Ulusal bütünlük ve bağımsızlığın korunmasına zemin hazırlaması, 
• Ulusal sağlık ve eğitimden ekonomiye, madenciliğe, dış politikaya.. dek  

gerçekçi ulusal politikaların oluşturulup yürütülmesine kapsamlı destek vermesi, 
• Halkçı ve toplumsal bir demokrasinin yeniden kurulmasına yardımcı olması.. kaçınılmaz olmuştur. 

 
Bu bölümde kaleme aldığımız düşüncelerimiz, büyük ölçüde Sn. Prof. Erol Manisalı ile ortaklaşmaktadır. 
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S o n u ç         : 
 

Şu sözler de Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın değil mi ? 
 

 “ Türk Milletinin yüce idealinin gerçekleşmesi için, kahraman asker evlatları hep önde gideceklerdir.  
Ordumuz, Türk Birliği’nin, Türk kudretinin ve Türk vatanseverliğinin çelikleşmiş bir ifadesidir..”  

 

Dilerseniz siz bu girişimlerin toptan adına “post-modern darbe” diyebilirsiniz emperyalist ağzı ve sözcülüğü ile.. 
Ancak sıralanan girişimler, daha dün, 86 yıl önce yurdunu işgalden son bir hamle ile kurtarabilen, yokolmanın 
kritik eşiğinden dönen bir ulusun, yerden arşa dek meşru beka hakkına yönelik doğal tarihsel refleksleridir. 
Utanmaz emperyalizmin, Anadolu coğrafyasında, 21. yy. başında, “bir kez daha” boğmaya kalktığı  
kadim Anadolu halkının soylu nefs-i müdafaasıdır ve aşılması, meşruluğunun sorgulanması olanaklı değildir. 
 

Kimse kusura kalmasın.. 1911 ile 9 Eylül 1922 arasında 7 milyon cana mal olmuştur bu biricik Kurtuluş Savaşı.. 
Yüce ATATÜRK’ün Başkomutanlığında, 30 Ağustos 1922 utkusu ile taçlandırılarak noktalanmıştır.. Bu vesile ile  
Büyük Zafer’e emek veren tüm Anadolu insanlarına, komutanından erine, köylüsünden eşrafına, muhtarından 
kağnıcı Elif kadınlara... dek hepsine ama hepsine, teker teker sonsuz minnet ve şükranımızı sunuyoruz. 
 

 TÜRKİYE’DEKİ ETKİLİ GÜÇLERİN BU GERÇEKLERİ GÖRÜP GÖREMEYECEKLERİ HUSUSU,  
ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMİN EN TEMEL SORUNSALIDIR.. 

 Bizler, Mustafa Kemal Paşa'nın öncülüğünde anavatanımızda emperyalist işgale-yokedişe başkaldırarak 
tarihinde ilk kez emperyalizmi yenmiş Anadolu halkıyız!  

 Boynumuz ve bileğimiz bükülmez bizim!  
 Tarihin maratonunda gelgitler olağandır; Gökkubbede özgür ve bağımsız yaşamayı sürdüreceğimiz gibi, 

tüm insanlığın emperyalist sömürünün pençesinden kurtarılarak özgürleştirilemesine de hizmet edeceğiz!  
 Azmimizdir, sevdamızdır; en güçlü silahımızdır bu inaç ve kararlılığımız! 
 Emperyalistlerin ödünü patlatmaktadır bu tarihsel öncü deneyimimiz ve gizilgücümüz!  
 

Tarihimiz, coğrafyamız ve Batı kapitalizminin daha da vahşileşen sürgit yeni dayatmaları, ülkemize başka bir 
seçenek tanımamaktadır. Türkiye, bölgesel dengelere oynamak ve Batı ile bağlarını sorgulamak zorundadır. 
 

Aklı başında ve vicdan sahibi herkesin ülke ve ulus bölünmezliği için çabası zorunludur.  
Acil hedef, AKP iktidarından kurtulmaktır.  
Geçiniz ihaneti, en küçük aymazlık ve şaşkınlığın bile bedeli çok yüksek olabilir, o nedenle de bağışlanamaz! 
Yüce Atatürk’ün Bursa Söylevi; kararlılık ve rehber olarak hepimize ışık tutmalıdır. 
 

Herkes aklını başına alsın ve tam bağımsız, anti-emperyalist Türkiye için net tavrını koysun. 
 

Siyaset kurumu, sorumlu politik kollektif öznelerin başında geliyor elbette. 

 Anamuhalefet, Atatürk’ün partisi CHP, geniş katılımla ulusal bir program hazırlamalı ve  
“kuşatmayı yar-ma” harekatına önderlik etmelidir. 

Gün bu gündür. Yarın geç olabilir! 
 

Özellikle 1961’den bu yana edinilen deneyimle, yurtsever örgütlü aydınlar ve kurumlar; siyaset kurumunu 
doğrudan-dolaylı zorlayarak, parçalı siyaseti toparlayarak, siyasete el koyarak, Anayasa’nın başlangıcı ile  
ilk 3 maddesi ve 174. maddesinde sayılan Devrim Yasaları’nın mutlak korunması ekseninde;  
ÜLKE DAĞILMASIN – ULUS BÖLÜMESİN! TÜRKİYE CUMHURİYETİ SONSUZA DEK ÖZGÜR ve TAM BAĞIMSIZ 
YAŞASIN! Stratejik hedefine toplu yürüyüş sürdürülmelidir. 

Birbirimizle uğraşmayı bırakalım ve Ata’nın GENÇLİĞE SESLENİŞ’ini bir kez daha okuyalım. Akıl ve bilim  
en gerçek yol göstericimizdir; bizi mahvetmek isteyen emperyalizme ve bizi yutmak isteyen kapitalizme karşı 
“meslek” edinmemiz gereken savaşımda yine biz kazanacağız! Ulusumuza ve Dünyaya selam olsun bizlerden. 

Her-kese ve her-şeye karşın;  Yüce ATATÜRK’ün aşağıdaki sözleri tarihin gelecek ufkuna kazınmış bir  
erken tarih yapımı ve de yazımıdır : 
 

“Benim ölümlü bedenim elbet bir gün toprak olacaktır. Ama Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek yaşayacaktır.“ 
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