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Bir adama, nasıl zengin olduğunu sormuşlar, o da şöyle cevap vermiş:  
 
“Çok fakirdim, hiçbir şeyim yoktu. Cebimde beş kuruş bile olmazdı. Bu yüzden hep üzgün yürür, 
yerden kafamı kaldırmazdım… Bir gün, sokakta yürürken beş kuruş buldum. Bu beş kuruşla bir elma 
aldım; sildim, parlattım, on kuruşa sattım. On kuruşla iki elma aldım, sildim parlattım  
yirmi kuruşa sattım. Yirmi kuruşa dört elma aldım, sildim parlattım, kırk kuruşa sattım…”  
 
“Eeeee…” demişler, “böyle mi zengin oldun?”  
“Yoook yahu, birkaç milyon dolar da, Amerika’daki amcamdan kalmıştı.” demiş. 
  
Türkiye’nin; sözde terör uzmanları, sözde demokratları, sözde fikir adamları, sözde Cumhuriyetçileri, 
sözde ulusalcıları, sözde efsanevi askerleri televizyonda her vesileyle bu sorunu böyle tartışıyorlar. 
Ama hiçbiri, “birkaç milyon dolar da Amerika’daki amcamdan kalmıştı.” demiyor. Hepsi, beş kuruşluk 
sermayeyle, zengin olunacağını iddia eder gibi, basit düşüncelerle terör meselesini çözüyorlar.  
 
Önce, Türkiye’nin; NATO’ya Kontrol Edilebilir Kriz Bölgesi olarak girdiği ve 2. Dünya Savaşı’ndan 
kalma; işe yaramaz, modası geçmiş, hiçbir savaşta kullanılamayacak döküntü askeri malzeme için 
tüketim pazarı olduğu hatırlanmalıdır.. Sonra; Amerika’daki amca için kaç yüz milyar dolarlık SİLAH ve 
BOMBA PAZARI açıldığı sorgulanmalıdır. Ve bu sorunun çözümünün, Amerika’daki amcanın çıkarına 
bağlı olduğu ve Amerika’daki amcanın çıkarı olduğu sürece devam edeceği ve çözülmeyeceği  
kabul edilmelidir. 
 
Amerika’daki amca, yani Savaş Sektörünün patronları; İŞE YARAMAZ, MODASI GEÇMİŞ, ESKİMİŞ,  
HİÇBİR SAVAŞTA KULLANILAMAYACAK BOMBA, MAYIN, ARAÇ-GEREÇ ve ASKERİ MALZEME 
ÜRETİCİLERİ, Türkiye ve İslam Ülkelerinin hem kendi içlerinde, hem birbirleriyle savaşmalarını 
istemekle kalmazlar; bunun için gereken her şeyi yaparlar… Yani müşteri ararlar ve  
müşteri olabilecek tarafları, emperyalist yöntemlerle, emperyalist tecrübeyle yaratırlar. 
 
Türkiye ve İslam ülkelerinin, müşteri olması da, müşteri yapılması da çok kolaydır!..  
Bu ülkelerde; hala revaçta olan, hala vazgeçilemeyen bir ÜST KİMLİK mutlaka vardır.  
Bunun BİRAZ KAŞINMASI emperyalizmin başvurduğu en büyük müşteri bulma ve müşteri yapma 
yöntemidir… Üst Kimlik’ten doğan bölünme paranoyasına vurgu yapmak, ulus devletin tehlikede 
olduğunu söylemek ise, Eski Roma Gladyatörleri gibi savaşan taraflar oluşturmak için yeterlidir..  
 
Üst Kimlik’le, ülke birliğinin korunduğunu sananlar, bölünme paranoyasına kapılmadan duramazlar. 
Emperyalizm; bölünme paranoyasına dayanarak, Türkiye ve İslam Ülkelerini Kontrol Edilebilir Kriz 
Bölgeleri olarak programlamıştır… Kontrol Edilebilir Kriz Bölgeleri’nde; kazananı kaybedeni olmayan 
savaşlar ve çatışmalar çıkarılmış; döküntü, işe yaramaz, modası geçmiş silahlar ve askeri malzeme için, 
pazar kurulmuş, dükkan açılmıştır.   
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 “HERKES EŞİTTİR!” demek yerine; hiçbir zaman ideallerdeki gibi gerçekleşmesi mümkün olmayan  
bir “Üst Kimlik” icat etmeyi, bunu vatanperverlik saymayı ve buna tapınmayı temel strateji haline 
getiren İslam ülkelerinin yöneticileri, bu nedenle, ne kadar insan ölürse ölsün; gene de kendilerini 
haklı sayarlar ve yanlıştan vazgeçmeyi asla düşünmezler. 
 
“Türkiye Cumhuriyeti toprakları üstünde doğan ya da kanunla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına 
kabul edilen herkes eşittir!..” demek yerine; VATANDAŞLIK BAĞI ile BAĞLI OLAN HERKES TÜRKTÜR…” 
denilmiş ve böylece vatandaşlık; 1789 Devrimi’nden önce olduğu gibi, kişinin keyfine bağlı,  
İDEOLOJİK BİR BAĞ olarak kabul edilmiştir. 
 
1789 Devrimi’nden sonra; “VATANDAŞLIK BAĞI ile BAĞLI OLMAK ortadan kalkmış,”  
yerine; “EŞİT YURTTAŞLIK İLKESİ” gelmiş ve Cumhuriyet ideali devlet sistemi olarak gerçekleşmiştir. 
 
Tabii.. Türkiye ve İslam ülkeleri hem siyasal olarak böyle gelişmemiş, hem ideolojik olarak  
bu gelişmeyi kabul etmemişlerdir.   
 
Türkiye, İslam ülkeleri, Cumhuriyet kurmaya kalktıklarında; Eşit Yurttaşlık İlkesi’nin yerini,  
Üst Kimlik ve BÖLÜNME PARANOYASI almakta ve bu; Yasamanın, Yürütmenin. Yargının, Din  
ve İnancın; Anayasa ve Yasa’yla kabul edilen tek biçimi olmaktadır. 
 
Ama Türkiye Cumhuriyeti’nin getirdiği “Türk Olma Üst Kimliği”; Osmanlı Üst Kimliği’nden ve  
diğer İslam ülkelerinin üst kimliğinden daha mantıksız, daha gerici, daha ilkeldir. Her türlü ahlaktan, 
her türlü hukuktan, her türlü devlet ve hükümet geleneğinden yoksun, basbayağı bir zorbalık, 
basbayağı bir dayatmadır.  
 
Osmanlı Üst Kimliği, Krallık ve İmparatorlukların; “devlet görevlerini yukardan aşağıya; namuslu ve 
devlete bağlı kişilere dağıtma ilkesinin” zorunlu gereği idi. Hem devlet görevleri yukardan aşağıya 
dağıtılacaktı, hem de namuslu ve devlete bağlı kişilere dağıtılacaktı. 
 
Ulus devletlerin, Üst Kimliğe hiçbir biçimde ihtiyaçları yoktur; ulus devletler, eşit yurttaşların 
birliğinden oluşur. Üst Kimlik, “Eşit Yurttaşlık İlkesini,” tahrip eder ve kuvvetli olanı haklı çıkaran  
bir sistem oluşturur… Türkiye’de olduğu gibi…  
 
Krallıkların ve İmparatorlukların birliği ise; bazı durumlarda, kendini feda etmeye hazır insanlardan 
beklenirdi. Bu nedenle, kendini ülke için feda etmeye hazır insanlar yetiştirmek için Üst Kimliğe  
ihtiyaç duyulurdu. Osmanlı’da ve birçok ülkede olduğu gibi…. 
 
Buna rağmen; yaklaşık dört bin yıl önce Çin’de; yaklaşık dört yüz yıl önce Rusya’da ve  
Birleşik Krallık’ta; insanlar için eşitliğin ne kadar önemli olduğu anlaşılmış ve Üst Kimlikten 
vazgeçilmiştir. Çin, Rusya ve Birleşik Krallık; bu nedenle asla küçülmemişler, asla bölünmemişler,  
asla ulusal birlikleri bozulmamış; aksine, birleşip büyüyerek bugüne gelmişlerdir. 
 
Dört bin yıl kadar önce bir Çinli General; insanlık için eşitliğin ne kadar önemli olduğunu anlamış  
ve eşitlik temelinde Modern Orduyu kurmuştur: “ÖNCE HERKES BİR, HERKES EŞİT, HERKES SİLAH 
ARKADAŞI, sonra; on kişiyi yönetebilen onbaşı, yüz kişiyi yönetebilen yüzbaşı, bin kişiyi yönetebilen 
binbaşı…” diyerek.  
 

http://www.ahmetsaltik.net/


www.ahmetsaltik.net  Sayfa 3 
 

Çar Büyük Petro döneminde Ruslar, Cromwell döneminde İngilizler üst kimlikten vazgeçmişler ve  
Eşit Yurttaşlık İlkesini benimsemişlerdir. Diğer ülkelerde de; 1789 Büyük Fransız Devrimi ile  
“herkese insan, her insana vatandaş, her vatandaşa eşittir!..”  denilmiştir.  
 
Türkiye ve İslam Ülkelerinde ise; üst kimlikten vazgeçilmemiş, birazcık şekil ve anlayış değişikliği ile  
üst kimlikte ısrar edilmiştir. Eğer bu mesele gerçekten çözülmek isteniyorsa;  
 

1. “ÜST KİMLİKTEN VAZGEÇMEK, BÖLÜNME PARANOYASINDAN KURTULMAK ve EŞİT 
YURTTAŞLIK İLKESİNİ KABUL ETMEK;” bu meselenin çözülmesinin birinci şartıdır. 

 
Yalnızca üst kimliğin reddi, “EŞİT YURTTAŞLIK İLKESİNİN” kabulü bile;  
Türkiye’yi Kontrol Edilebilir Kriz Bölgesi olmaktan kurtarabilir.  
 

2. Bu meselenin çözülmesinin İkinci Büyük Şartı da Türkiye’nin Kontrol Edilebilir Kriz Bölgesi 
olmaktan kurtarılmasıdır.  

 
Emperyalizm, Soğuk Savaş döneminde Türkiye ve İslam ülkelerini, Kontrol Edilebilir Kriz Bölgeleri 
olarak programlamıştır. Bu bölgelerde, hiçbir sonuca ulaşmadan, hiçbir şey kazanmadan;  
ESKİ ROMA GLADYATÖRLERİ gibi ölümüne savaşan taraflar oluşturmuş, SAVAŞ SEKTÖRÜNÜ  
AYAKTA TUTAN; işe yaramaz, döküntü, modası geçmiş, eskimiş, hiçbir savaşta kullanılması  
mümkün olmayan araç-gereç, silah, bomba ve mayınların tüketilmesi için bir pazar açmak istemiştir. 
Kontrol Edilebilir Kriz Bölgeleri’nde kim savaşırsa savaşsın; Amerika ve İsrail’in kazanması 
amaçlanmıştır. 
 
Kontrol Edilebilir Kriz Bölgesi olmanın amacı; her hangi bir şey kazanmadan sonsuza dek savaşmak, 
ölerek öldürerek Amerika’nın ve İsrail’in savaş sektörünü beslemektir. Bu nedenle; bu meselenin 
çözülmesinin ikinci büyük şartı da Kontrol Edilebilir Kriz Bölgesi olmaktan kurtulmaktır. 
 
Unutulmasın ki; ABD ile İsrail’i, Savaş Sektörü ayakta tutmaktadır ya da Savaş Sektörü bu ülkelerin  
bel kemiğidir… Silah, bomba, tank, top ve diğer askeri malzemenin üretimi devam etmektedir.  
Türkiye ve İslam ülkelerinde Üst Kimlik Budalalığı olduğu sürece BÖLÜNME PARANOYASI da olacak  
ve kan dökülecektir. Ve bir adam öldürme yarışı başlayacaktır. Savaş Sektörü tam gaz üretime  
devam edecek; özellikle işe yaramaz, eskimiş, modası geçmiş, Bir Adam Öldürme Yarışı’nın olmadığı 
ülkelerde kullanılması mümkün olmayan askeri malzeme için bir tüketim pazarı açılacaktır. 
  

3. Bu meselenin çözülmesinin üçüncü büyük şartı da; “Adam Öldürme Yarışı”nı durdurmaktır. 
 

“Üç asker şehit oldu, on beş terörist ölü olarak ele geçti… Beş asker şehit oldu, yirmi beş terörist  
ölü olarak ele geçti… On asker şehit oldu, yüz terörist ölü olarak ele geçti…” biçiminde başlatılan ve 
sürdürülen adam öldürme yarışı, ABD’nin; silah, bomba, tank, top, araç gereç üretimi sürdüğü sürece 
devam edecektir..  
 
Adam öldürme yarışının; her zaman, tek taraflı olarak devlet tarafından durdurulması;  
yani adam öldürmekten önce devletin vazgeçmesi gerekir!... 
 
Kontrol Edilebilir Kriz Bölgeleri’nin amacı, mümkün olduğu kadar çok kan dökülmesi, adam öldürmeye 
hazır en az iki tarafın olması ve özellikle devletin çok kan dökmesidir. Bir ülkede devletin  
kan dökmesi; her türlü Hukuku, her türlü ahlakı, her türlü düzen ve disiplini ortadan kaldırır.  
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Bu nedenle; devletin, adam öldürme yarışından çekilmesi, adam öldürme yarışının kendiliğinden 
durmasına yol açar… Var olan öbür taraflar, devlet adam öldürme yarışından çekilirse;  
kendilerini sudan çıkmış balık gibi hissederler ve kan dökmeye cesaret edemezler. 
 

4. Bu meselenin çözülmesinin dördüncü büyük şartı da; devlet ve hükümet anlayışının,  
her türlü yanlıştan, her türlü Hukuksuzluktan, her türlü Adaletsizlikten arındırılmasıdır.  

 
Askerlik sanatının en yüksek aşamasında örgütlenmiş, kurumlaşmış, eğitilmiş, disipline edilmiş, 
personeli yetiştirilmiş bir Ordunun; 
 
Politikacılardan etkilenmeyen ve politikacılara bağlı olmayan, Anayasa ve Yasalara bağlı ve  
gücünü bundan alan bir bürokrasinin;  
 
Politikacılara bağlı olmayan, politikacılardan etkilenmeyen, gücünü dağıttığı adaletten alan  
bir Yargının; 
 
Yalnızca şehit ve gazilerine üzülmeyen, en kötü teröristin ölümüne bile; “bir vatandaşımızı  
kaybettik !..” diyerek üzülen bir Devlet ve Hükümet anlayışının kabul edilmesi gerekmektedir. 
 

5. Bu meselenin çözülmesinin beşinci büyük şartı da; her türlü pratik çözümden vazgeçilmesi  
ve “otuz yıllık terörle mücadele pratiğinin,” bütün tecrübeleriyle reddedilmesidir. 

 
Türkiye’nin, terörle mücadelesi; kırk bin insanın yaşamına mal olmuş, yanlış, tutarsız ve gereksiz bir 
mücadeledir… Hem kırk bin insanın yaşamına mal olmuştur; hem dünyanın en büyük savaş sektörüne 
pazar olunmuştur. Bu nedenle, bir başarıdan söz edilemeyeceği gibi, bir vatanseverlikten de  
söz edilemez…  
 
Otuz yıllık terörle mücadele; “kararlı olduğumuzu görsünler!..” demekten  ibarettir.  
Sanki İslam ülkelerinin yöneticileri, kararsız olabilirmiş gibi, otuz yıl boyunca, kararlı olunduğu 
kanıtlanmaya çalışılmıştır. Hiç ödün verilmemiş, hiç af  çıkarılmamış, hiç kimsenin gözünün yaşına 
bakılmamış, kimse muhatap alınmamış, kimse temsilci sayılmamış, her zaman, “dağda tek terörist 
kalmayıncaya dek terörle mücadelemiz sürecek!..” denilmiş ve bunda ısrar edilmiştir.  
On binlerce insanın ölmesi ise; kimsenin, umurunda olmamıştır. 
 
“Biz ne zaman kararsız kaldık?” demek yerine, “kararlı olduğumuzu görsünler!...” diyen 
yöneticilerimiz; kendi kıymetli oğullarını damatlarını, kardeşlerini akrabalarını Avrupa’ya,  
Amerika’ya göndermişler ya da Şehit ve gazi olmayacakları geri hizmetlerde görevlendirmişler… 
Yönetilenlerin, kıymetsiz çocuklarını da, şehit ve gazi olsunlar diye topun ağzına sürmüşlerdi.   
Bu kurnazlıktan dolayı; “daha yüz bin şehit verir”, daha otuz yıl “terörle mücadeleye”  
devam edebilirlerdi.  
 
İslam ülkelerinin yöneticileri, asla kararsız kalmazlar!...  
Çünkü; kendi çocuklarını değil, başkalarının çocuklarını savaşa gönderirler… 
 
Bu nedenle; bütün tecrübeleriyle, terörle mücadele pratiği reddedilmeli; yönetilenlerin çocuklarını 
şehit ve gazi olmaya göndermekle kazanılacak bir zaferin olmayacağı kabul edilmelidir Bugün,  
ölü sayısı on binlercedir, yarın yüz binlerce olacaktır. Bugün kırk bin ölüye dayanan ülkemiz,  
yarın yüz bin ölüye dayanabilecek midir? Kendi çocuklarını değil, başkalarının çocuklarını  
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ölüme gönderdikleri için, daima, kararlı olan yöneticilerimizin; artık, biraz da kararsız kalmaları  
ve bu soruyu kendilerine sormaları gerekmektedir. 
 
Bu sorun; terör meselesi, Kürt Meselesi, Doğu ve Güneydoğu meselesi değildir.  
 
Bölücülük ve bölücülüğe karşı mücadele, etnik terör ve etnik terörle mücadele de değildir…  
Bu isimlendirmelerle; anlaşılamaz ve çözülemez. 
 
Bu sorun; Kontrol Edilebilir Kriz Bölgesi olarak programlanmanın yarattığı bir sorundur…  
Roma Gladyatörleri gibi anlamsız-amaçsız savaşan taraflar oluşmuş, hiçbir gerçek amacı olmayan  
bir savaşa başlanmış ve yalnızca, emperyalizmin Savaş Sektörüne hizmet edilmiştir..  
 
Türkler, bu savaştan bir şey kazanamazlar!... 
 
Kürtler, bu savaştan bir şey kazanamazlar… 
 
Savaş Sektörünün patronları ise; çok şey kazanırlar, kazanmışlardır ve kazanacaklardır… 
 
“Biz, otuz bin terörist öldürdük ve böylece, PKK’yı beş kere imha ettik!.. Ama örgüte para akışını 
engelleyemedik… Örgüte, yeni katılmaların olmasını önleyemedik…” demek ve “Türkiye’nin  
Stratejik Müttefikleri”nin de örgüte para akışını önlemelerini ve kendi topraklarındaki teröristleri 
yakalayıp teslim etmelerini beklemek; dünyadan habersiz olmaktır. 
 
Otuz bin terörist öldürürsen ve teröristler ağaçların tepesinde bitmiyorsa;  
Türkiye’ye birkaç milyon düşman kazandırmış olursun!.  Hiç kuşku yok ki; böyle olmuştur. 
 
Türkiye’ye birkaç milyon düşman kazandırmışsan; dağa çıkmayı ve örgüte yeni katılımları 
önleyemezsin. 
 
Otuz bin terörist öldürmenin bir başka anlamı da; Amerika ve İsrail Savaş Sektörünün  
yardım ve desteğinin PKK’ya kazandırılmasıdır!.. Bu nedenle, para akışını da önleyemezsiniz… 
 
‘Kürt Meselesi’nin çözülmesi ve PKK’nın ortadan kalkması isteniyorsa; Türkiye, şimdiye kadar yaptığı 
yanlışları kahramanlık saymaktan vazgeçmeli, bundan sonra asla yanlış yapmamalı,  
şimdiye kadar yaptığı bütün yanlışlarını düzeltmeli; sınırsız olarak birkaç genel af çıkarmalıdır!..  
Bu sorunun, “terörle sonuna dek mücadele edilmesi,” bağlamında çözülmesi, asla mümkün değildir. 
Öldürülen kırk bin kişi derecesinde gerçekçi ve radikal olmak gerekmektedir..  
Bu seviyede anlaşılıp takdir oluna…  
 
RIZA GÜNER 
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