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YENİDEN 19 MAYIS 

 

 

ATATÜRK’TE 

BİRLEŞTİK… 
 

 

 

 

 

♥ M. K. Atatürk diyor ki: Sessiz,  
durgun başı eğik kalmayınız, uyanınız…   

Milli bağımsızlığımızı çiğniyorlar. 
Haklarınızı savunmak için birleşiniz, 

düşmanın karşısına dikiliniz.  
Sesinizi duyurunuz, bütün dünyaya:  

“Ben Türküm bağımsızlık bana 
atalarımdan miras kaldı,  

onu sana vermem” diye haykırınız…” 
 
 

                                                                                      

  1 Ocak 2012- 31 Aralık 2012  
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YENİDEN 19 MAYIS… ATATÜRK’te BİRLEŞTİK…  
 

1 

İçindekiler:  10 

19 Mayıs Türk Ulusu için önemli bir gündür… 11 

19 Mayıs Yüce Atatürk’ün her yaştan Türk gençliğine armağanıdır…  

“Yurtta Barış, Dünyada Barış”, Onu çok iyi anlatan bir sözüdür…   

Aydınlığı hiç sönmeden kutlanacak nice 19 Mayıslara…  

→ ÜLKEDE DURUM… 12 

♥ M. K. Atatürk: 1919 yılı Mayıs’ın 19. günü Samsun’a çıktım. Genel durum…  

Türk Gençliğinin kutsal armağanı: Türk Gençliğine Hitabe… 13 

♥ M. K. Atatürk: Cumhuriyet sizden; fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister  14 

Ulusal Bayramlarımız: 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim…  

Mehmet Türker: Yasaklı Bayram… Dün ilk defa yasaklı bir 19 Mayıs’ı kutladık…  

Aydınlık: Yeniden Samsun’a çıkma zamanı… 15 

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Sloganı: 19 Mayıs Diriliş günüdür…   

Kurtul Altuğ: Büyük ve kutsal bir direnişin simgesidir 19 Mayıs…  

Semih Koray: 19 Mayıs Milli mücadeleye çağrıdır…  

Doğu Perinçek: TGB, ben varım demiştir. Yaptığı iş çok önemlidir… 16 

İlker Yücel: Bizim bilincimizin yanı sıra vicdanımız var…  

Selim Demirağ: TGB’ni kutluyor, emperyalizme karşı yaktıkları meşalenin sonsuza…  

Rıza Zelyut: Tebrikler Türk Gençlik Birliği  (TGB) … 17 

Serhan Bolluk: Atatürk’te birleşebilmek için, onun yasaklanması gerekirmiş…  

Sözcü/Tokmak: Bu ışık sönmeyecek…  

Hüsamettin Cindoruk: 19 Mayıs’ta önemli bir halk hareketi gördüm…  

Mehmet Faraç: Atatürk Gençliğe Hitabe’de ne dediyse çıktı… 18 

Bekir Coşkun: 19 Mayıs nerenize battı?  19 

Yılmaz Özdil: Mustafa Kemal’in gözlerindeki ışığı takip edin, karanlık gecelerde… 20 

Melih Aşık: Hapiste 68’i general, 250 subay yatıyor… 21 

Birgül Ayman Güler: Bu bir rövanş alma, Cumhuriyetle hesaplaşma…  

Emin Çölaşan: 19 Mayıs törenleri iptal edildi, geriye kaldı 23 Nisan, 30 Ağustos 22 

Ümit Kocasakal: Gün gelecek, keser de sap ta, hesap da dönecektir…  

♥ Atatürk: Bir gün 1. Cihan Harbi’nden sonra, Ortadoğu’da kurulan suni 
devletlerin halkları ayaklanacaktır. O gün geldiğinde yeni kurduğumuz…  

 

Emin Çölaşan: Bu iktidar geçici, ulusal bayramlarımız kalıcıdır…  

Necati Doğru: 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlama coşkusunu sulandırıyorlar…  

Sözcü/Tokmak: 30 Ağustos, Yeniden diriliş ve şahlanış, var oluştur… 23 

Mehmet Akif: Yemin ediyorum, eğer Atatürk olmasaydı bu zafer kazanılmazdı…  

Sözcü: Ülkeyi, yine ulusun kendi gücü kurtaracaktır…  

Aydınlık: Hangi çılgın zincir vuracakmış şaşarım… 24 

Rıza Zelyut: Halk, militarist engelleri, demokratik gücünü birleştirerek aştı…  

Bekir Coşkun: Unutmayın dün (29 Ekim 2012) sonun başıydı…  

Mehmet Ali Güller: Dün Başkent Ankara’da, saltanat ile Cumhuriyet çarpıştı…  

Yılmaz Özdil: 29 Ekim 2012. İstediğin kadar tazyikli su sık. Korkma sönmez…  

Sözcü: 7’den 77’ye herkes Atatürk’e koştu. O’na sahip çıktı. Bu sevgi bitmez…  

Kemal Baytaş: Türk halkı lütfen uyan… Atatürk dinci yobazların korkulu rüyası… 25 

Sözcü/Tokmak: Olmasaydı, olmazdık… Türk ulusu bunun farkında…  

Uğur Dündar: Tehlikeler karşısında bizi birleştirip bütünleştirecek tek lider Atatürk…   

Tansel Çölaşan: Toplanan milyonlar, Atatürk ve Cumhuriyete sahip çıkmış… 26 

→ CUMHURİYET’İN DEMİR AĞLARI… 27 

Mehmet Akkaya: 1940 yılına gelindiğinde tam 8637 km demiryolu hattı yapılmıştı…  

Necati Doğru: Mustafa Kemal devrimciydi, sizler taklitçisiniz…  

Sabahattin Önkibar: Atatürk örmemiş de o örmüş! … 27 
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Necati Doğru: Borçsuz ray döşüyoruz, yuttur gitsin edebiyatı yapıyor… 28 

Nazif Ekzen: “1950’lerden 1980’lerden kalma anlayış” kime, neyin hesabını soruyor? 28 

Muharrem İnce: Atatürk’e hakaret etmeyi bırakıp şükret… 29 

Özdemir İnce: Gerçekleri inkâr etmek, nankörlük yapmak bir ruhsal ve zihinsel yıkım  

→ ZOR GÜNLER… 30 

Kurtul Altuğ: En son bilgi ve verilere göre 500 milyon dolar iç ve dış borç bulunuyor  

Kurtul Altuğ: Artık Cumhuriyet elbise değiştiriyor…  

B. Sadık Albayrak: Sahipsiz Gerçek… sözden öteye gidemeyen gerçektir…   

Mustafa Acer: Mustafa Kemal Atatürk gibi düşün…  31 

Norveç dilinde Mustafa Kemal gibi düşünmek, diye bir deyim vardır… 32 

→ AKP NASIL GETİRİLDİ, KİM GETİRDİ? 34 

Yalçın Küçük: 2002 seçimi “darbe içinde darbe” olmuştur…  

Mehmet Ali Güller: ABD Dışişleri: Abdullah Gül’ü biz yetiştirdik… 35 

Serhan Bolluk: Devlet Bahçeli’yi kritik anlarda yaptığı çıkışlarla tanıyoruz…  

Doğu Perinçek: Washington, sistem partilerinin Genel Başkanlarını atıyor…  

Sözcü/Tokmak: Hep geriye gidiyoruz… 36 

Sözcü/Tokmak: Türk Hava Yollarında, SMS mesajıyla 305 kişi işten çıkarıldı…  

Aydınlık: Gizli Sözleşme uygulanıyor… 37 

Sabahattin Önkibar: Konumuz Ege’de Yunanlılar tarafından işgal edilen adalardır… 38 

Mehmet Türker: Ülke kan ağlıyor, onlar Myanmar’da ağlıyor…  

Sözcü: Osman Pamukoğlu kendisine” seviyesiz” diyen T. Erdoğan’a sert çıktı…  

Aydınlık: F. Ricciardone, ABD’nin Türkiye ile gizli çalışmalar yürüttüğünü söyledi 39 

Erol Ertuğrul: Batı, laik ve Tam Bağımsız bir Türkiye istemiyor… 40 

→ ÜMRANİYE OPERASYONU Nasıl ERGENEKON OLDU?  41 

M. K. Atatürk: Ordu düşmanlarının birinci hedefi taarruz oldu   

Şule Perinçek: Türk Silahlı Kuvvetleri niçin bu duruma düştü?   

Türker Ertürk: ABD ülkemizi dönüştürmek istemektedir…  

Tevfik Özcan: ABD dünyayı şehir devletlerine bölmek istiyor… 42 

Mustafa Mutlu: Ergenekon ve benzeri davalar, ABD’nin Türkiye’ye açtığı davalardır  

Doğu Perinçek: TSK’ne operasyon Uğur Mumcu ve Eşref Bitlis’in katliyle başlamıştır 43 

Doğu Perinçek: Henri Barkey: AKP iktidarı ile anlaşarak Türk Ordusunu kafesledik 44 

Dursun Çiçek: Psikolojik harekâtın silahı propagandadır. Beyaz-Gri-Siyah… 45 

Üst. Burak Çetin: 14 yaşından beri bu devletin ekmeğini yiyorum, ihanet etmedim… 46 

Albay M. Koray Eryaşa: Hakkımdaki suçların hiçbirisini işlemedim…  

Yalçın Küçük: Akepe tutuklama tuzağına düşmüştür…   

Sözcü/Tokmak: Memleketin hemen hemen yarısı terörist. Olacak iş mi bu? 47 

Türker Ertürk: Çeşitli davalarla askerlerimiz tutuklanıp zindanlara atılmaktadır…  

H. Ataman Yıldırım: Özellikle sahte, uydurma ihbar mektupları, sahte gizli tanıklar…  

Saygı Öztürk: A. Suat Ertosun: Kozmik odalarda yapılan aramalar kanunsuzdur… 48 

Aydınlık: İkinci Kozmik Oda tertibi…  

Serhan Bolluk: Kozinoğlu’nu kim öldürdü? Cinayetin üstünü örtmeye çalıştılar…  

Aydınlık: Şüpheli ölümün nedeni kalp krizi değil…  

Aydınlık: Başbuğ’u suçlayan DVD poliste hazırlanmış… 49 

Ali Bayramoğlu: Balyoz Davası çökmüştür…  

Celal Ülgen: … Bu dönemin adı kesinlikle “Üretilmiş Deliller Dönemi” olurdu…  

Metin Feyzioğlu: Sivil darbe dönemleri, askeri darbeden daha şiddetli sonuçlar…  

Aydınlık: Mark Spencer: Bu bildiğimiz tarzda basit bir doküman sahteciliği değildi… 50 

YTÜ Öğretim Elemanları: CD’ler kesin delil niteliğinde değerlendirilemez…  

51 Muvazzaf Komutan: Balyoz Davası Türk tarihine ihanettir…  

Yılmaz Özdil: İnsanlar 5 senedir içeride, Milli irade bir senedir tutuklu… 51 

Mehmet Faraç: TSK’ye yönelik planlar, yaşananlar ve iddialar… dehşet verici…  

Osman Özbek: Düşmanın istediği doğrultuda karar alındı… 52 

E. Ülker Tarhan: Yüksek Askeri Şura’nın kararı açık bir tasfiyedir… 52 
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Türker Ertürk: Şura Kararları TSK’de adeta bir tasfiye operasyonudur… 52 

Nusret Sanem: Balyoz tertibinde mahkeme kararı çıkmadan ABD’nin isteği yapıldı… 52 

Doğu Perinçek: Mustafa Kemal’in subayını tasfiye etmek, vatan hainliğidir…  

Sabahattin Önkibar: Atabeyler’deki beraat Ergenekon’un aklanmasıdır… 53 

Aydınlık: Tutukluluklara neden olan belgeler virüslü çıktı…  

Sabahattin Önkibar: TÜBİTAK iktidar müdahaleleriyle AKP’lileştirilen kamu kurumu  

Sözcü: Müyesser Yıldız: Bizim özgürlüğümüzü, hayatlarımızı çaldılar…  

Bartu Soral: Herkes adil yargılanma hakkına sahiptir…  

Saygı Öztürk:Tutuklu Albay Temizöz’den şok iddia: TSK’ne yapılanların ardında ABD  54 

Emin Çölaşan: Toplum sindirildi, ses çıkaramaz hale getirildi…  

Emin Çölaşan: Balyoz Mahkemesinde olmayan tek şey adaletti… 55 

Türker Ertürk: Karar siyasidir ve dava açıldığı gün, sonucu belirlenmiştir…  

Aydınlık: Ümraniye bombalarının büyük sırrı? 56 

Sabahattin Önkibar: Ergenekon’un tertip ve tezgâh olduğunu net olarak ispatlıyor…  

Süleyman Demirel: Çok sıkıştılar, kendilerini kurtarmak için yaptılar…  

Erol Ertuğrul: Bu ülkeyi çökertmenin, teslim almanın yolu, önce ordusunu çökertmek 57 

Abdullah Gürgün: Yeter artık Ergenekon bitsin…  

Nusret Sanem: Yasadışı elde edilmiş tüm deliler… ayıklanırsa davada bir şey kalmaz  

Nuri Alan: O bombaların orada bulunması ve sürecin başlatılması planlanmış…  

İsmet Özçelik: Richard Murphy: Haziran ayında TSK’ne operasyon yapacağız… 58 

Ergun Gedek: Genelkurmay Bilgi Notunda; Ergenekon tertibinin mimarı ABD…   

Sabahattin Önkibar: Ergenekon efsanesi, Türkün yeniden diriliş destanıdır…  

Sözcü/Tokmak: Yaraya dönüşen Ergenekon davası bir süre sonra bitecek…  

Aydınlık: Abdullah Gül: Bu bombalara dikkat edin, Bunun arkası gelecek…  

Oktay Ekşi: Balyoz, Oda TV, İnternet Andıcı, 28 Şubat Süreci …aynı dizinin halkaları 59 

Ümit Kocasakal: Silivri hükümsüzdür…    

Şule Perinçek: Güneş Yakında Silivri’de de doğacak…  

→ TELEKULAK DİNLEMELER… 60 

Emin Çölaşan: Siyasetçiler, gazeteciler, subaylar ve eşleri özellikle izlendi…  

Burak Aksoy: İlhami Yangın: … Herkes kasetlendi…  

Saygı Öztürk: Yasadışı dinlemeler çığırından çıkmış durumda…  

Emine Ülker Tarhan: Darbeciler, medyayı ve sivil toplumu kontrollerine aldılar… 61 

→ AÇILIM VE AÇTIKLARI… 62 

Emin Çölaşan: Türkiye’de akıl almaz olaylar yaşıyoruz…  

Doğu Perinçek: PKK/BDP’nin ABD’den rol talebi… 63 

Aydınlık: Açılım, Habur ve Ev hapsi…  

Sözcü/Tokmak: Yılanın başı Abdullah Öcalan’ı cezaevinden çıkarma çabaları devam 64 

Aydınlık: Beşir Atalay: Habur’da hata yaptık. Bu yol kazasıydı…  

Osman Özbek: Meclis kürsüsünden çağrılar yapılıyor…  

Bülent Esinoğlu: BOP gereğince, PKK ile Oslo görüşmelerini yaptılar…  

→ KÜRTÇÜ SORUNU Ve TERÖR SORUNU (PKK)… 65 

Sadettin Tantan: Amerika’nın silahlı predatörleri tehlikeli. Terörün amirleri de belli…  

Sadettin Tantan: İktidar Partisi, güvenlik boyutunun içini boşalttı…  

Erkan Akçay: Açılım denilen yıkım projesine son verilmelidir…  66 

Emin Çölaşan: Plan, Türkiye’nin bölünmesiydi. Bugün de öyle…  

Sözcü/Tokmak: Eli silahlı haydutlarla müzakere olmaz, mücadele edilir… 67 

Aydınlık: Amerika istese bu iş çözülür ama istemiyor. PKK’yı Barzani’yi de kullanıyor  

Emin Çölaşan: Bu iktidardan öce Mehmetçik oralara daldı, terör üslerini temizledi 68 

Uğur Dündar: 20 yıl önce bu karakolların yeri değiştirilmeli yoksa çok şehit veririz   

Aydınlık: Dağlıca’da 8 askerimizin PKK saldırısı sonucu şehit düşmesinin ardından… 69 

Mehmet A. Güller: PKK’nın dağlıca baskınıyla AKP’nin açılımları arasında bağ var   

Uğur Dündar: Bakan çocukları, hudut karakollarında askerlik yapsın…  

Sözcü: TOKİ dere yatağına gökdelen yapacağına, karakollar yapsın… 69 
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Sözcü: AKP’nin iktidara geldiği yıl 10 olan şehit sayısı, 10 yıl içinde… tırmandı…  70 

Doğu Perinçek: PKK’nın Kuzey Irak’la birleşme açıklaması… 70 

Aydınlık: Oslo’da arabulucu İngiliz istihbaratıydı…  

İsmet Özçelik: Haluk Koç: AKP ile PKK arasında varılan Oslo Mutabakatını açıkladı  71 

Aydınlık: Sabih Kanadoğlu: Türkiye’nin geleceği tehlike altında…  

Mehmet Türker: İktidarın yönettiği devlet, yurt içinde karayollarına bile hâkim değil… 72 

Sadettin Tantan: AKP iktidarı, ABD ile birlikte PKK’yı özgürleştirdi…  

M. Bozkurt-G. Çınlar: Öcalan: Benimle görüşenler devlet adına görüştüler…  

Aydınlık:T. Erdoğan: Biz statükoyu Ada’ya danışmanımızı göndermek suretiyle kırdık   

Necati Doğru: Türkler vereceğini verdi, 20 yılı vererek geçirdi…  

Doğu Perinçek: Türkiye, kanlı  “barış” tuzağına itilmektedir…  

Şahin Mengü: Muhalefetin kabul edeceği şey, terörle mücadele edileceği gerçeğidir 73 

Edip Başer: ABD bir Kürt devleti kurmak istiyor. Zaten haritayı çizmiş…  

Doğu Perinçek: Kürt sorunu artık Türkiye için ABD sorunudur…  74 

Engin Alan: 40 yılım devlete hizmetle geçti. Uzun yıllar terör örgütü ile mücadele...  

→ “AKİL ADAMLAR” Formülü Nedir? 75 

Aydınlık: Fikir babası Öcalan, Finansman Soros, Öneren Kılıçdaroğlu, uygulayan T…  

Zihni Erdem: Başbakan Erdoğan’a Siyasetçilerden yanıt…  

Onur Öymen: Formül, uygulandığı her yerde bölünmeyle sonuçlanmıştır…   

Mehmet Şandır: Bütünüyle yanlıştır…  

İsa Gök: Bu fikri savunanlar BDP, PKK ve KCK’dır… 76 

Bayram Yurtçiçek: Bu proje aslında AKP, CHP ve BDP’nin ortak projesidir…  

→ ULUDERE OLAYI? 77 

Aydınlık: Washington’un Türkiye ve Ortadoğu eylemleri hızlandı…  

Mehmet A. Güller: AKP’nin Suriye düşmanlığı, ABD’nin bölge planları gereğidir…  

Mehmet A. Güller: Orgeneral Özel’in yakasına yapışan sorular… 77 

Mehmet Türker: ”Kürtçü Açılım” derken, AKP’ye ”Uludere bombası” düştü…   

E. Ülker Tarhan: Katliamın hesabını verin Başbakan…  

Sözcü: Süleyman N. Kurşuncu: Tecrübe ve bilgi eksikliği oluştu. Sonuç Uludere Olayı  

→ YENİ ANAYASA GEREKLİ mi? Ya BAŞKANLIK SİSTEMİ? … 79 

Arslan Bulut: Yeni Anayasa… AKP’nin politikasının arkasında ABD, İngiltere ve AB  

Doğu Perinçek: Bölücü A. Karşıdevrim A, Oslo Anayasası, Yeni Anayasa’nın adları   

Onur Öymen: Bu Anayasa, Kemalist ideolojiyi yok etme anayasasıdır…  

Necdet Basa: Var olan Anayasa’ya göre, yeni bir anayasa yapılması suçtur…  

Erol Ertuğrul: Başbakan, padişahlığa özenerek yeni anayasa ile Başkanlık sistemi…  

Türker Ertürk: Halkın yeni bir anayasa talebi kesinlikle yoktur… 80 

Doğu Perinçek: Türkiye’yi bölen Anayasa meşru değildir, yasadışıdır…  

Sabih Kanadoğlu: Herkese görev düştüğünü anlatmak gerekir…  

Sabih Kanadoğlu: Anayasa’nın ilk 3 maddesinin değiştirilmesi bile teklif edilemez… 81 

Sözcü/Tokmak: Tayyip bey Başkanlık sistemi diye tutturdu… Zaten tek adam sistemi 81 

→ YARGI NE DURUMDA? YANSIZ mı? … 82 

Hıncal Uluç: Çan 5. kez çalmadan…  

Sözcü/Tokmak: Geciken adalet, adalet değildir…  

Aydınlık: Bütün vatan hainleri er ya da geç hesap verecekler… 83 

Sözcü: Yargıda Skandal…  Şeriatçı 120 tutuklu son anda tahliye oldu  

Erol Ertuğrul: Vatanseverler haksız yere cezaevlerinde tutsak tutuluyorlar…  

Sabahattin Önkibar: Türkiye’de yargı 3 başlıdır: F tipi, Tayyiban, Cumhuriyet Yargısı  84 

Ümit Kocasakal: İstanbul Barosu asla boyun eğmeyecek…  

→ DENİZ FENERİ hala SÖNDÜRÜLEMEDİ mi? 85 

Asuman Aranca: Alman savcılar: Deniz Feneri’nde yolsuzluklar 2002 de başladı…  

İsmet Özçelik: Alman yargıçlar: Yüzyılın Yolsuzluğu, Asıl failler Türkiye’de…  

Aydınlık: Almanya’da 2. Deniz Feneri e. V İddianamesi hazırlandı… 86 

Aydınlık: Deniz Feneri yolsuzluğunu yürüten savcılara 11 yıla kadar hapis istemi…  86 
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Oktay Vural: İktidarla ilişkileri olanlara dokunan yanıyor… 86 

Sözcü: Beraat eden savcıdan şok tespit… 86 

Emin Çölaşan: Türkiye yandaşlara peşkeş çekiliyor… 87 

Sözcü: Avrupalı Yargıçlar:  Türkiye’de yargı, siyasi gücün emrindedir…  

→ ABES HARCAMALAR… 88 

Necati Doğru: Cemil Çiçek: Benim tam 87 danışmanım var…  

Saygı Öztürk: Meclis TV’de 57 kişinin çalıştığı, bunların iş yokluğundan işe gelmediği  

Saygı Öztürk: Afrika gezisinin parası kimden?  

Sözcü: Havada, karada saltanat… Fatura 260 milyon lira…  

Veli Toprak: Tayyip Erdoğan, akıl danıştığı danışmanına 30 bin lira maaş veriyor…  

Önder Öztürk: Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) arazileri hazineye devredildi…  

Sözcü: TL’nin yeni simgesinin faturası vatandaşa kesildi… 89 

Aydınlık: TRT’de hortum…  

Başak Kaya: TRT izlenmeyen programlar için yandaşı zengin etti…  

Aydınlık: Köprü ve Otoyollardan yılın ilk 4 ayında 255 milyon lira gelir elde edildi…  

Mukadder Anadolu: 3. Köprü aptallıktır, yeşilimizi, suyumuzu, dağımızı tahrip ediyor  

Aydınlık: T. Erdoğan’a 400 milyon dolarlık özel uçak… 90 

Kamer Genç: Bütçe açığını kapatmak için uçaklarını satsın, millet aç…   

Sözcü: Vatandaşın vergileriyle lüks harcamaya devam…  

Saygı Öztürk: Başbakan için 300 milyon liraya saray yapıyorlar…  

Uğur Dündar: Atatürk Orman çiftliği’nde saray…  

Emin Çölaşan: Örtülü ödenek’ten harcanan toplam para 870 milyon lira…  

Aydınlık: Meclisteki Başbakanlık makam odasının 330 bin 500 liraya yenilendiği… 91 

Sözcü: Özelleştirme paralarına ne oldu?   

Saygı Öztürk: Başbakanlık korumalarının toplamı 1500’ü buluyor…  

Sözcü: A. Burak Erdoğan’a 10, 5 milyon dolara, 170 metrelik yeni bir gemi…  

Veli Toprak: Devlette savurganlık sınır tanımıyor… 92 

Abdüllatif Şener: Türkiye’de halkın malı korkunç bir şekilde yağmalanmıştır…  

→ TOPLU KONUT Ve KAMU İDARESİ  (TOKİ) Ne YAPIYOR?  93 

Aydınlık: İlyas Yılmazer, 10 kişinin ölümüne neden olan sele “Yapay afet” dedi…   

Erdoğan Bayraktar: TOKİ’nin 55–60 milyon lira zarara uğratıldığını açıkladı…  

Necati Doğru: Sel öldürmedi. Bakan öldürdü. Kanıtlar ortada…  

Sabahattin Önkibar: O çocukları siz öldürdünüz… 94 

Gürkut Acar: TOKİ, Başbakan dışında kimseyi dinlemiyor…  

Sözcü: Yapılan Kentsel Dönüşüm değil, Kentsel Ölüşümdür…  

Sözcü: TOKİ devleti 774 milyon TL zarara uğrattı…  

→ SATILMAYAN ne KALDI? 95 

Turhan Tuncer: Devleti satmak, egemenlik ve bağımsızlıktan vazgeçmek demek…  

Aydınlık: Yabancılar artık Türkiye’de 60 hektara kadar arazi sahibi olabilecek…  

Aydınlık: Vatan toprağı TBMM kararıyla yabancılara satılıyor…  

Dilek A. Yılmaz: Yasa açıkça Anayasa’ya aykırıdır…  

Erdoğan Bayraktar ‘Yabancılara 90 milyon metre kare taşınmaz satıldığını’ söyledi  

Orhan Özkaya: Türkiye elden gitme durumuna gelmiştir… 96 

Necati Doğru: Devletin malı işletmeler yok fiyatına AKP yandaşı iş adamlarına satıldı  

Tuncer Ergüven: Özelleştirme çay tarımını 10 sene içinde bitirir…  

Emin Çölaşan: Telekom Yönetimi, ulusal varlığımız Telekom’un için boşaltıyor…  

Aydınlık: Petrol iş Sendikası: Özelleştirmeye karşı mücadele edeceğiz… 97 

Mehmet Akkaya: Posta Hizmetleri ve Demiryolları satılığa çıkarıldı…  

Orhan Özkaya: Kapitülasyonlar toprak satışı ile geri döndü…  

Uğur Dündar: AKP iktidarı seçim uğruna Cumhuriyetin 80 yıllık birikimini satıyor…  

Emin Çölaşan: Devraldıkları bütün ulusal varlıklarımızı satıyorlar… 98 

Aydınlık: Yapılan özelleştirmeyle köprü ve otoyollar 8 yıllık gelirine satılmış oldu…  

Murat Muratoğlu: Onca para, yatırım yapıldığını görmediğimize göre, nerede… 98 
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Sözcü: Özelleştirmeden gelen paralar ne bütçe açığını kapatır ne de borç stokunu… 98 

Mustafa Mutlu: Atatürk’ün mirasını en fazla kim yedi? 99 

Erkan Can Çakıroğlu: Özelleştirilen kurumlar geri alınabilir, fiili imkânsızlık yok…  

→ EKONOMİ Ne DURUMDA? … 100 

Semih Koray: Küreselleşmenin hedefi tek tip dünyadır…  

Sözcü: Vatandaş AKP iktidarında 212 milyar lira borçlandı…  

Aydınlık: Erdoğan’ın övündüğü 135 milyar dolarlık ihracata, 232 milyar dolarlık ithalat   

Egeli Pamuk Üreticileri: ABD bizi pamuk ekiminden vazgeçirmek istiyor… 101 

Ersin Özince. Türkiye üretmiyor, tüketiyor…  

Aydınlık: AKP borcu borçla ödeme politikasına devam ediyor…  

Aydınlık: 10 yıl içerisinde yabancıların Türkiye’de kazandığı para 114,3 milyar dolar  

Murat Muratoğlu: Ben şapka çıkartıyorum, rakamlarla rahatlıkla oynanabildiğine…   

Recep Erçin: İkili açık sürdürülemez… (Cari açık-Bütçe açığı) 102 

Sözcü: Millete tozpembe bir Türkiye çiziyorlar ama… Usta sınıfta kaldı…  

Aydınlık: Foya çıktı, balon patladı…  

Bartu Soral: Ülkeler üretmek zorunda, dışarıdan aldığından fazlasını satmak zorunda  

→ MİLLİ EĞİTİM-ÖĞRETİM-DİLİMİZ Ne DURUMDA? … 103 

Okay Gönensin: Fikri hür nesilleri hedefleyecek zihniyete geçiş kolay değil…  

Sözcü/Tokmak: Çağımıza uymayan bir yasa 4+4+4 tasarısı…  

Saygı Öztürk: Kuran, siyer ve Arapça da yaz okullarında ders oldu…  

Hüseyin Mercan: Tarikatlarla kol kola 4+4+4 hazırlığı… 104 

Aydınlık: Milli Bayramlar yasaklandı…  

Sakin Öner: Eğitim bir yapboza döndü. 4+4+4’ün her 4’ünde dert var…  

Mehmet Akıncı: Cumhuriyet, bilimsel, laik ve bağımsızlık anlayışlı nesiller yetiştirir…  

Didem Kut: Olan çocuklara olacak, Travmatik bir deneyim yaşayacaklar… 105 

Nur Serter: 4+4+4 sübyan mektepleri modelidir…  

Erol Ertuğrul: Amaç, dindar ve kindar bir kuşak yetiştirmekti… 106 

Mukadder Anadolu: Sistem baştan koktu…  

Özcan Yeniçeri: Türkçe vatanında giderek köşeye sıkışmaktadır… 107 

M. Bedri Gültekin: Türkçe büyük bir coğrafyanın ve büyük bir ekonominin dilidir…  

Kurtul Altuğ: Cumhuriyet, Ulus Devlet- Ulusal Ordu-Ulusal Ekonomi üzerine kurulu 108 

M. Halil Arık: Kim yıktı Köy Enstitülerini? Hain-ler…  

Özcan Yeniçeri: İki yıl sonra yeniden bir “soru sızdırma” skandalıyla karşı karşıyayız. 109 

→ DİNCİ GENÇLİK mi HEDEFLENİYOR? … 110 

Necati Doğru: İrtica diyenler haklı çıktı…  

Sözcü/Tokmak: Devletin görevi, halkın güvenliğini sağlamak, insanları huzur içinde…  

Sözcü/Tokmak: Devletin görevi, dindar bir gençlik yetiştirmek değil…  

Ahmet Abakay: Dindar gençlik devamının son aşama özlemi de Dindar Devlettir… 111 

Mehmet Faraç: Tevhid-i Tedrisat’ın (Öğretim Birliği Yasası) temeline bomba koydular  

H. Basri Özbey: Türkiye, Cumhuriyet yıkıcısı AKP’den kurtulacak, Yeniden Atatürk…  

Erol Ertuğrul: Türk Ulusu onurludur, Cumhuriyetin dönüştürülmesine katlanamaz…  

→ BASIN – MEDYA…  112 

Öztin Akgüç: Gazeteciliğin ilk yükümlülüğü gerçek haberdir…  

Sözcü: Sözcü, AKP’nin bugünkü Kongresine alınmıyor. İşte Tayyip usulü demokrasi  

Sözcü/Tokmak: Hukukun işlemediği ülke…  

Ricciardone: Bizde insanlar çok aptalca şeyler söyleyebilirler ama hapse atmayız…  

Ruhat Mengi: Medyanın büyük çoğunluğu artık, tümüyle iktidarın yanında taraf… 113 

Can Ataklı: Sonuç olarak AKP iktidarı döneminde gazetecilik fiilen bitti…  

Bekir Coşkun: Başbakan nasıl bir yazarı hedef gösterir, yeter artık, oradan kovulduk  

Sözcü: Bir yazı yazdı, hedef haline geldi…   

Necati Doğru: Özünde kal Bekir, senin yazdıklarının virgülü bile olamazlar…  

Mehmet Türker: Yandaş basında yazarlar iktidara rahatça yalakalık yapıp… 114 

Sözcü/Tokmak: Sansür kalkmış öyle mi? … 114 
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Aydınlık: Başbakan:”Bu adamları köşe yazarı olarak nasıl tutuyorsunuz?   “ 114 

Uğur Dündar: Ülkedeki basın özgürlüğü, muz cumhuriyetlerinin bile gerisinde… 115 

Melih Aşık: Bir Basın Fıkrası…  

→ MUHALEFET Ne YAPIYOR?  CHP (YCHP) - MHP… 116 

Yalçın Küçük: K. Kılıçdaroğlu’nun kafası akepe’de ve ayağının cehepe’de olduğunu  

Aydınlık: ABD, Kılıçdaroğlu’nu tam 4 yıl önce söylemişti…  

Kurtul Altuğ: Ey CHP’liler, bu ilkelerden hangisinden zarar gördünüz?  

Lale Gürman: 87 yıllık Cumhuriyet, ortaklaşa bir sivil anayasa darbesi ile savrulacak  117 

Tansel Çölaşan: Kılıçdaroğlu’nun söylemlerini istikrarlı görmüyorum tutarlılığı yok…  

Sabahattin Önkibar: Kılıçdaroğlu’nu anlama noktasında müşkülatım var...   

Sadettin Tantan: AKP-BDP-PKK ve Yeni CHP bütünün parçalarıdır… 118 

Yılmaz Özdil: AKP’nin yaptığı en vahim taktik hata HABUR…   

Şahin Mengü: CHP’nin bugünkü yönetimi, bölücü BDP ile birlikte AKP’nin payandası  

Aydınlık: Yeni CHP hata üstüne hata yapıyor. Cemaat meşrulaştırılıyor… 119 

Doğu Perinçek: Soros Enternasyonali Talabani’nin yanına Kılıçdaroğlu’nu da oturttu 120 

Doğu Perinçek: CHP’deki değişim, Atatürk ve İnönü’den, Seyit Rıza ve F. Gülen’e…  

Mehmet Faraç: Birlikte anayasa yapıyorsan “Hain” deme, diyorsan, masadan kalk… 121 

Ümit Kocasakal: Atatürk’ün koltuğunda oturarak, kimse Atatürk’e fatura çıkaramaz…  

Sabahattin Önkibar: Bundan sonra ha AKP, ha MHP…  

Arslan Bulut: AKP’ye hizmet milliyetçilik midir? 122 

→ ON OKLAR- ERKEN TÜRKLER- ÖN TÜRKLER… 123 

♥ Atatürk: Türk nedir? Yıldırımdır, kasırgadır… Güneştir…  

♥ Atatürk’ün Şiiri: Hakikat Nerede… TÜRK bütün adamların birliğidir…  

Tarih Türklerde, Türklerle başlar…  124 

Rıfat Serdaroğlu, Haluk Tarcan’ın gönderdiği mektuptan aktarıyor…  

Kanıtlanmış bilimsel gerçeklere göre, bizler Anadolu’nun 15 bin yıllık sahipleriyiz… 125 

Gene D. Matlock: Ey Dünya İnsanları Hepiniz Türksünüz… 126 

Gülsev Eyüboğlu: Ergenekon ve Göktürkler… 127 

Anadolu öz be öz Türk yurdudur… 128 

Doğu Perinçek: Altın elbiseli Tigin (Prens) … 129 

♥ Atatürk: Bu memleket tarihte Türk’tü, bugün de Türk’tür ve ebediyen Türk 
olarak yaşayacaktır… 

 

→ ORTADOĞU’da NELER OLUYOR? … 130 

Condoelezza Rice: Ortadoğu ülkelerinin rejim ve sınırlarını değiştireceğiz…   

→ SURİYE’nin DURUMU? … 131 

♥ Atatürk: Savaş, zorunlu ve yaşamsal olmalıdır…  

Sözcü: Savaşlar kazanan için de, kaybeden için de, ağır kayıplara yol açan felakettir  

Doğu Perinçek: ABD’nin Suriye savaşının bir diğer hedefi Türkiye’dir…  

Sabahattin Önkibar: Başbakan senin Suriye politikalarını kaldırmak milli vecibedir  

Türker Ertürk: Suriye İran’a giden yolda, bir ara hedeftir… 132 

Hüsnü Mahalli: Bir ülkede sorun varsa, bundan önce komşular sonra çevre etkilenir  

Sözcü: Obama: Suriye’ye karşı, Türkiye ve İsrail ile çalışıyoruz…  

Sözcü: Arap Baharı bahane, silah satışı şahane… ABD 66 milyar dolar kazandı…  

Aydınlık: CIA Başkanı David Petraeus’un İstanbul sırrı? 133 

Aydınlık: Üst üste şehitler veriyoruz. Komşularımızla düşman olduk…  

Sözcü: Türkiye’nin Esad’ı devirmek için bağrına bastığı Suriyeli mülteciler sorun oldu  

Aydınlık: Tayfur Sökmenoğlu: Hatay ajan kaynıyor. Sınır delik deşik…  

İsa Gök: Başbakan Suriye’de emperyalizmin planlarına hizmet etmektedir… 134 

Ali Serindağ: Başbakan panik içinde, iyice sıkıştı… Esnaf sıkıntıda…  

Aydınlık: Hataylılar: Savaşa hayır, kamplar kapatılsın…  

Hüseyin Güler: Hatay Altınözü’nde yurttaşlar: İmza toplayacağız, yürüyüş yapacağız  

Kemal Baytaş: ABD petrol, Rusya ise üs peşinde, bize ne oluyor? …  

H. Basri Özbey: Suriye’de iç karışıklıklar yaratan teröristler Adana’da eğitilmekte… 135 
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→ TÜRKİYE’ye Yerleştirilenler... Füze Kalkanı… Patriot Füzesi… 136 

Aydınlık: AKP radar üssündeki ABD askerleri için, TBMM’den izin almadı…  

Aydınlık: Hedef Türkiye… Veri Kürecikten…  

Nikolay Makarov (Rusya Genelkurmay Başkanı): Rusya tehdit hissettiği anda, 
nerede olursa olsun, füze kalkanının ilgili unsurlarını vuran ilk ülke olur… 

137 

Sözcü: Şanlıurfa’ya füze sistemi kuruldu, füzelerin yönü Suriye’ye çevrildi…  

Aydınlık: Veli Ağbaba: Meclis iradesine ABD ipoteği koydurulmuştur…  

Aydınlık: Tetik NATO’da, masraflar Türkiye’den…  

→ Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dost mu, Değil mi? 138 

Henry Kissinger: Biz neden büyük devletiz; içimizdeki hainleri öldürür, başka 
devletlerin hainlerini o devletin başına getiririz…   

 

Bülent Esinoğlu: Amerika çökerse, dünya çökmez. Üretim artık Asya’dadır…  

Hikmet Çiçek: Türkiye’nin 101 yerinde “İkili Anlaşmalar” gereği ABD üssü kuruldu… 139 

Kurtul Altuğ: NATO yararlı mı, zararlı mı?  …   

Mehmet Ali Güller: Üçüncü Türk-Amerikan Savaşı… 140 

Necati Doğru: Yine şehit var, çünkü orada petrol var… 141 

Henry Barkey:  AKP lideriyle anlaşarak Türk Ordusunu kafesledik… 142 

Mehmet Ali Güller: ABD Diyarbakır’da Federasyonu görüştü…  

Theodore Roosevelt: Yumuşak konuş ama elinde büyükçe bir sopa bulundur…  

Hakan Taş: Türk Gençlik Birliği (TGB): Sopadan da, sıpadan da kurtulacağız…  

Sözcü/Tokmak: Bir fotoğraf, sayfalar dolusu yazıya bedeldir… 143 

→ AVRUPA BİRLİĞİ (AB) Ne DURUMDA? … 144 

Murat Muratoğlu: Avrupa yıkılıyor mu? …l  

Gönül Kenter: Jean Claude Juncker: Avro Bölgesi dağılabilir…  

→ YEŞİL ADAMIZ KIBRIS… 145 

Rauf Denktaş:Tanrı bizi vatansız, bayraksız ve Atatürk idealinden yoksun bırakmasın  

Emin Çölaşan: 88 yaşında bir saygın insan. Kıbrıs olayının 1 nolu gerçek kahramanı  

Necati Doğru: Ömrünü davasına verdi ve gitti. Lider gibi liderdi…  

H. Macit Yusuf: Üzerine titrediği egemenliğimizden kesinlikle ödün verilmeyecektir  

Arslan Bulut: Papandreou: Bize güvence verilmişti ama Denktaş hala direniyor…  

İsmet Özçelik: Kofi Annan’ın hazırladığı plana göre, Kıbrıs’ta tek devlet olacaktı… 146 

H. Macit Yusuf: Güçlü olduğu iddiasında olan AKP, Kıbrıs sorununu artık bitirmelidir  

→ ERMENİ MEZALİMİ - 1914 Olayları – SOYKIRIM YALANI… 147 

Biz Soykırım yapmadık… Biz vatanımızı savunduk…  

Aydınlık: Ermeni soykırımı, emperyalist bir yalandır. Vatan savunduk…   

Sözcü: Anadolu toprakları, Ermeni çetelerinin toplu katliam yaptığı mezarlarla dolu…   

Emin Çölaşan: Rus ordusuyla boğuşan ordumuz, Ermenilerin ihanetine uğradı…  

Ermenistan Başbakanı Kaçaznuni: Emperyalistlere güvendik, astık, kestik, kaybettik 148 

Aydınlık: Fransa’da Soykırım Yasası iptal edildi. Anayasa’ya aykırı bulundu…  

→ RUHBAN OKULU ve PATRİKHANE… 149 

Aydınlık: Cumhuriyet tarihinde bir ilk, Diyanet İşleri Başkanı Patrikhaneyi ziyaret etti  

→ VE SONUÇ: ATATÜRK’te BİRLEŞTİK… 150 

♥ Atatürk Diyor ki: Ey Millet iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, 
müritler, mensuplar ülkesi olamaz. En doğru ve en gerçek tarikat uygarlık 
tarikatıdır. Uygarlığın buyurduğunu ve istediğini yapmak, insan olmak için 
yeterlidir…    

 

Doğu Perinçek: Atatürk’ün demokrasi tanımı, Asya’dan Avrupa’ya, Afrika’dan 
Amerika’ya, 7 iklimde gerekli ve bilimseldir… 

 

Celal Şengör: Aksaklıklar bir araya gelerek, toplumu birdenbire çökertir…  

Yalçın Küçük: ”Bizim” ile “Onlar” arasında bir kavga var… 151 

Yekta Güngör Özden: Suçlar artıyor. Yargı organları bunalmış durumda…  

Selçuk Yöntem: Atatürk ilke ve inkılâplarını unutmamamız gerekiyor...  

Tarık Akan: Ben Atatürk’ü özlüyorum. Felsefesini, kudretini, devlet adamlığını… 152 
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Edip Akbayram: Türkiye 30 yıl ileriye gitmesi gerekirken, 30 yıl geri getirdiler… 152 

Sözcü: Fazıl Say: Halkımı dünyada en iyi şekilde temsile uğraşırken… 153 

Kıraç: Türkiye Atatürk’ün ölümünden sonra, 2. Dünya Savaşı sırasındaki 
politikalarıyla, NATO’yla birlikte ilk olarak askerimiz bağımsızlığını kaybetmiştir…   

 

Kemal Baytaş: Aşık Veysel: Hepimiz, seçtiğimiz siyasiler, O büyük insana ihanet 
ettik, şimdi ceremesini çekiyoruz… 

 

Ümit Kocasakal: Benim bugünkü saptamama göre, Türkiye işgal altındadır…  

♥ Atatürk’ten bir Anı: M. K. Paşa, Refii Cevat Ulunay ile bir görüşme yapıyor… 154 

♥ Atatürk Diyor ki: Unutmayın ki, toplumda köklü değişiklikler yapmak isteyen 
her lider, yobazlarla meydan savaşı yapmak ve bunu kazanmak zorundadır… 

 

Necati Doğru: Bu iktidar gidici. Bu iktidar seçimle geldi, seçimle gider… 155 

Tansel Çölaşan: AKP bir görev iktidarıdır… Ana Muhalefette ciddi bir boşluk var…  

Tansel Çölaşan: Yargı gitti, diktatörlük geldi. Türkiye faşizmle yönetiliyor… 156 

Sözcü/Tokmak: Bu sevda bitmez. Bugün tüm yurtta Atamızı sevgiyle, özlemle, 
saygıyla anacağız… 

 

Mehmet Faraç: Atatürk’ün evlatları zafere sahip çıktı…  

Ümit Kocasakal: Türkiye Cumhuriyeti bugün zihinsel olarak işgal edilmiş durumda 157 

Şahin Mengü: Atatürk’te Birleşelim. Başka çıkış kalmamıştır. Kurtarıcı 
beklemeyeceğiz. Atatürk’te birleşerek yeniden kurulacağız… 

158 

Atatürk; Anlayana, Gençlere, Öğretmenlere, Siyasilere, Cumhuriyeti Sevmeyenlere, 
Baskıcılara ve Orduya Diyor ki… 

159 

Aydınlık: Maya tuttu. 2012’de millet sözü aldı, meydanlara aktı, kızılca kıyamet koptu. 
Atatürk’te Birleştik… 

 

19 Mayıs’ta başladı, 29 Ekim’de şahlandı, 10 Kasım 9’u 5 geçe zirveye çıktı. 
Anıtyürek oldu… 

 

Mehmet Akif: Sahipsiz olan bir memleketin batması haktır. Sen sahip olursan 
bu vatan batmayacaktır…  

160 

♥ Atatürk Diyor ki: Sessiz, durgun, başı eğik kalmayınız, uyanınız… Bütün 
dünyaya: “Ben Türküm, bağımsızlığım bana atalarımdan kaldı, onu sana 
vermem” diye haykırınız…  
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YENİDEN 19 MAYIS… 
 

19 Mayıs, Türk ulusu için önemli bir gündür… Bağımsız yaşamaya alışmış bir ulusun, 
Özgürlüğe adım atışının başlangıcıdır. Ümmetlikten çıkıp, ulus oluşun başlangıcıdır… Kul 
olmaktan kurtulup, insan olmaya başlamanın başlangıcıdır… Çağdaş uygarlığı yakalayıp 
aşmanın adımlarının başlangıcıdır… Düşmanlar tarafından pek çok yeri işgal edilmiş 
ülkemizin ve Türk ulusunun kurtuluşunun başlangıcıdır…  Ulusal Kurtuluş Savaşımızın 
başlangıcıdır… Ulus egemenliğine dayanan, tam bağımsız yeni bir Türk devletinin 
kuruluşunun başlangıcıdır… 

 
19 Mayıs, Yüceler Yücesi Atatürk’ün her yaştan Türk Gençliğine armağanıdır… Ulu 

Önder Atatürk, Büyük Söylev’ini (Nutku) 19 Mayıs’la başlatmıştır. Doğum günü olarak da 19 
Mayıs’ı seçmesi boşuna değildir… 

 
M, K. Atatürk, ileriyi çok önceden gören ve önlemlerini ona göre alan bir liderdir… 

Atatürk, halkını ve ülkesini çok seven her şeyin üstünde tutan ve her bir bireyinin üstüne 
titreyen bir önderdir… Sadece kendi ülkesini değil, başka ülkeleri de, mazlum halklarını da 
gözeten, onları da düşünen bir dünya insanıdır. Başka ülkelerin başkanları bile bunu 
anlamışlar ve böyle bir liderin kendi ülkelerinden çıkmayışının üzüntüsünü her vesile ile dile 
getirmişlerdir ve getirmektedirler…   

 
“Yurtta Barış, Dünyada Barış”, O’nu çok iyi anlatan bir sözüdür… Çok önceleri 

söylediği, uyarıcı ve yol gösterici sözleri, aradan bu kadar yıl geçmesine rağmen hâlâ 
capcanlı gündemdedir ve bize ve insanlığa ışık tutmaktadır...  

 
Başka bir ülkeye ve millete değil da bizlere önder olmuş, yoktan var etmiş, 

bağımsızlığımızı sağlamış böyle bir deha, böyle bir İNSAN; nasıl ve neden bazı insanlar 
tarafından anlaşılmaz ya da anlaşılmak istenmez? Ya da daha doğrusu yanlış anlamak üzere 
kurgulanır?  Bu konu herhalde, cevaplanamayacak bir bilmecedir… Çünkü akıl, bilim ve 
vicdan ile düşünenler için bunun anlaşılır bir yanıtı yoktur… 

 
Altın bir tepside bize sunulan, bu vatan ve özgürlükler, ne yazık ki, vurdumduymaz bir 

mirasyedi gibi, sorumsuzca harcana harcana bu günlere gelindi… Bu tespit doğrudur ama 
gönül razı gelmiyor.  Zira bu güzel ülkenin güzel insanları, bir gün mutlaka gerçeği görecek 
ve bu ülkeye sahip çıkacak ve gereğini yapacaklardır… Tarihimiz, karanlıklardan aydınlığa 
çıkışın tarihidir… Binlerce yıllar öncesinden, karanlığı yenmeye alışmış, neye mâl olursa 
olsun; ışığı, aydınlığı, özgürlüğü bulmuş ve akıl, bilim, vicdan ve gönül yoluyla yaşamına 
katmış bir milletiz…  

 
Gayemiz; Atamızın ilke ve devrimleri ışığında, çağdaşlığı yakalayıp aşmaktır. Bunun 

için de sadece can taşıyan insan değil, İNSAN olma yolunda önce kendimize sonra 
ülkemize, sonra da insanlığa ışık tutmak yolunda donanmaktır…  

 
Ülkede, aydınlığın önündeki son karanlıkları yaşıyoruz… Güzel günleri etkileyen pek 

çok yanlışlık var… 1 Tablo pek iç açıcı değil… Cehalet, gaflet, dalalet, ihanet, vb her şey 
almış başını gidiyor gibi gözükse de, bize vaat edilen güzel günler mutlaka gelecektir…   

 
Karanlığın son noktası Aydınlığın başlangıcıdır… Ve bu ulusa ışıklı, aydınlık 

günler yakışır…  Aydınlığı hiç sönmeden kutlanacak nice 19 Mayıs’lara…  GÜNAYDIN!… 
 

                                                 
1
  Önemli not : Yazılar; güzel günleri etkileyen olayların belgelerinden oluşmuştur. Belgeler çok sayıda 

olduğundan, seçilenler; vatanın, ulusun bölünmez bütünlüğü, bağımsızlığı, Atatürk İlke ve Devrimlerine 
bağlılık, onları koruma, kollama, gözetleme ve uygulama esas alınarak seçilmiştir.  
Her şeyden, herkesten, tarafsızdır, bağımsızdır…  
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→ ÜLKEDE DURUM:  
 
♥ Yüce Atatürk Söylev’in başında Diyor ki: “ 1919 yılı Mayıs’ının 19. günü, 

Samsun’a çıktım. Genel durum ve görünüş: Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu topluluk, 
Genel Savaş’ta (Birinci Dünya Savaşı) yenilmiş, Osmanlı ordusu her yanda zedelenmiş, 
koşulları ağır bir “ Ateşkes Anlaşması” imzalanmış. Büyük Savaşın uzun yılları boyunca, 
ulus yorgun ve yoksul bir durumda. Ulusu ve yurdu Genel Savaşa sürükleyenler, kendi 
başlarının kaygısına düşerek, yurttan kaçmışlar. Padişah ve Halife olan Vahdettin, 
soysuzlaşmış, kendini ve yalnız tahtını koruyabileceğini düşlediği, alçakça önlemler 
araştırmakta. Damat Ferit Paşanın başkanlığındaki hükümet güçsüz, onursuz, korkak, yalnız 
padişahın isteklerine uymuş ve onunla birlikte kendilerini ayakta tutabilecek herhangi bir 
duruma boyun eğmiş.  

 
Ordunun elinden silahları ve cephanesi alınmış ve alınmakta…  
 
İtilaf devletleri, Ateşkes Anlaşması hükümlerine uymaya gerek görmüyorlar. Birer 

uydurma nedenle, İtilaf donanmaları ve askerleri İstanbul’da. Adana iline Fransızlar; Urfa, 
Maraş, Antep’e İngilizler girmişler. Antalya ile Konya’da İtalyan birlikleri, Merzifon’la 
Samsun’da İngiliz askerleri bulunuyor. Her yanda yabancı devletlerin subay ve görevlileri 
ve özel adamları çalışmakta… 15 Mayıs 1919’da İtilaf devletlerinin uygun bulmasıyla Yunan 
ordusu İzmir’e çıkarılıyor. 

 
Bundan başka, yurdun dört bir bucağında Hıristiyan azınlıklar, gizli, açık, özel istek ve 

amaçlarının elde edilmesi, devletin biran önce çökmesi için çalışıp duruyorlar. 
 
Sonradan elde edilen güvenilir bilgi ve belgeler, İstanbul Rum Patrikliğinde kurulan 

Mavri Mira Kurulu’nun illerde çeteler kurmak ve yönetmekle, gösteri toplantıları ve 
propagandalar yaptırmakla uğraştığını doğruladı…  

 
Ermeni Patriği Zaven Efendi de, Mavri Mira Kurulu ile düşünce birliği ederek çalışıyor. 

Ermeni hazırlığı da tam olarak Rum hazırlığı gibi ilerliyor. 
 
Trabzon, Samsun ve bütün Karadeniz kıyılarında kurulan ve İstanbul’daki merkeze 

bağlı Pontus Cemiyeti kolaylıkla ve başarıyla çalışıyor. 
 
Durumun korkunçluğu ve ağırlığı karşısında, her yerde, her bölgede birtakım 

kişilerce kurtuluş yolları düşünülmeye başlanmıştı… 
 
… Açıkladığım bilgilere ve gözlem sonuçlarına göre üç türlü karar ortaya atılmıştı: 
 
1. İngiltere’nin koruyuculuğunu istemek; 

 
2. Amerikan güdümünü istemek… 
 
3. Karar, Bölgesel kurtuluş yollarıyla ilgilidir…  
 
… Baylar, ben bu kararların hiçbirini yerinde bulmadım. Çünkü bu kararların 

dayandığı bütün kanıtlar ve mantıklar çürüktü, temelsizdi. Gerçekte, içinde bulunduğumuz 
o günlerde, Osmanlı Devleti’nin temelleri çökmüş, ömrü tükenmişti. Osmanlı ülkesi 
bütün bütüne parçalanmıştı. Ortada bir avuç Türk’ün barındığı bir Ata yurdu kalmıştı… 

 
Baylar, bu durum karşısında bir tek karar vardı. O da ulus egemenliğine dayanan, 

tam bağımsız yeni bir Türk Devleti kurmak… 
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… Temel ilke, Türk ulusunun onurlu ve saygın bir ulus olarak yaşamasıdır. Bu, 
ancak tam bağımsız olmakla sağlanabilir. Ne denli zengin ve gönenmiş olursa olsun, 
bağımsızlıktan yoksun bir ulus, uygar toplumlar karşısında uşak durumunda 
kalmaktan öteye gidemez.  

 
Yabancı bir devletin koruyuculuğunu ve kollayıcılığını istemek, insanlık 

niteliklerinden yoksunluğu, güçsüzlüğü ve beceriksizliği açığa vurmaktan başka bir 
şey değildir… 

 
… Oysa Türkün onuru, kendine güveni ve yetenekleri çok yüksek ve büyüktür. 

Böyle bir ulus, tutsak yaşamaktansa yok olsun daha iyidir.  
 
Öyleyse ya bağımsızlık ya ölüm! İşte gerçek kurtuluşu isteyenlerin parolası bu 

olacaktı… 
 
… Artık yurtla, ulusla hiçbir gönül ve düşünce bağı kalmamış bir sürü delinin, devlet 

ve ulus bağımsızlığının ve onurunun koruyucusu durumunda bulundurulması nasıl uygun 
görülebilirdi? 

 
… Osmanlı Hükümetine, Osmanlı padişahına ve Müslümanların halifesine 

başkaldırmak ve bütün ulusu ve orduyu ayaklandırmak gerekiyordu… 
 
Türk Ata yurduna ve Türk’ün bağımsızlığına saldıranlar kimler olursa olsun, onlara 

bütün ulusça silahlı olarak karşı çıkmak ve onlarla savaşmak gerekiyordu…  
 
… Ben, ulusun vicdanında ve geleceğinde sezdiğim büyük gelişme yeteneğini, 

bir ulusal sır gibi vicdanımda taşıyarak, yavaş yavaş bütün toplumumuza uygulatmak 
zorundayım… 

 
Şunu söylemeliyim ki biz, her araçtan, yalnız ve ancak bir ülkü için yararlanırız. O 

ülkü şudur: Türk ulusunu, uygar toplumlar içinde yaraştığı kata yükseltmek ve Türk 
Cumhuriyetini sarsılmaz temelleri üzerinde, her gün daha çok güçlendirmek; bunun 
için de, zorbalık düşüncesini öldürmek… 

 
… Bugün ulaştığımız sonuç, yüzyıllardan beri çekilen ulusal yıkımların yarattığı 

uyanıklığın ve bu sevgili yurdun her köşesini sulayan kanların karşılığıdır. Bu sonucu 
Türk Gençliğine kutsal bir armağan olarak bırakıyorum…  

 
Ey Türk Gençliği birinci ödevin; Türk Bağımsızlığını, Türk Cumhuriyetini, 

sonsuzluğa değin korumak ve savunmaktır. Varlığının ve geleceğinin biricik temeli 
budur. Bu temel, senin en değerli güven kaynağındır. Gelecekte de, yurt içinde ve 
dışında, seni bu kaynaktan yoksun etmek isteyen düşmanlar bulunacaktır. Bir gün, 
bağımsızlığını ve cumhuriyetini savunmak zorunda kalırsan, ödeve atılmak için, içinde 
bulunacağın durumun olanaklarını ve koşullarını düşünmeyeceksin!  

 
Bu olanak ve koşullar çok elverişsiz olabilir. Bağımsızlığına ve cumhuriyetine 

göz koyacak düşmanlar, bütün dünyada benzeri görülmedik bir utku kazanmış 
olabilirler. Zorla ve aldatıcı düzenlerle sevgili yurdunun bütün kaleleri alınmış, bütün 
gemileri ele geçirilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve yurdun her köşesine düşman 
girmiş olabilir. Bütün bu koşullardan daha acıklı ve daha korkunç olmak üzere, 
yurdunda iş başında bulunanlar, aymazlık ve sapkınlık içinde olabilirler; hayınlık da 
yapabilirler. Dahası iş başında bulunan bu kişiler, kendi çıkarlarını, yurduna girmiş 
olan düşmanların siyasal erekleriyle birleştirebilirler.  

 
Ulus, yoksulluk ve sıkıntı içinde ezgin ve bitkin düşmüş olabilir. 
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Ey Türk geleceğinin gençliği! İşte bu ortam ve koşullar içinde bile ödevin, Türk 
bağımsızlığını ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Bunun için sana gereken güç, 
damarlarındaki soylu kanda vardır! “2 

 
♥ Atatürk Diyor ki:  “Arkadaşlar inkılâplarımız henüz yenidir. Dedikleri gibi 

kökleşip benimsendiği hakkındaki kanaatlerimiz ileride karşılaşacağımız hadiselerle 
tahakkuk edecektir. Fakat şimdi şuna emin olmalısınız ki bugün başına şapka giyen, 
sakalını bıyığını tıraş eden, smokin ve frakla cemiyet hayatında yer alanlarımızın 
çoğunun kafalarının içindeki zihniyet hâlâ sarıklı ve sakallıdır.” 
 

♥ Atatürk Diyor ki: “Cumhuriyet sizden, Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller 
ister… “  
 

► 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, 
Gençlik ve Spor Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı… 
Ulusal bayramlarımız; ulus olmanın, bağımsız olmanın, aynı vatanda huzur içinde ve mutlu 
olarak yaşamanın sevincini paylaşan insanların birlik ve beraberliğini pekiştiren; ulusları, din, 
dil, renk, sınıf farkı gözetmeksizin bir araya getirmeyi hedefleyen etkinliklerdir. Bu etkinliklerin 
bayram olarak kutlanması da bireylerin en doğal haklarındandır…  

 
19 Mayıs, Atatürk’ün isteği ile milli bir bayram olarak yasalaşmış (20 Haziran 1938) 

Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanmaya başlamıştır. Başarılı olmak için sağlıklı 
olmanın, sağlıklı olmak için de spor yapmanın önemini bilen Atatürk: “Sağlam kafa sağlam 
vücutta bulunur” diyerek bu gerçeği vurgulamıştır… Bu ulusal bayramın adı 12 Eylül 
1981’den sonra Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak değiştirilmiştir. Her yıl 19 
Mayıs günü, bu ulusal bayram Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı olarak, yurdun 
her köşesinde, törenler ve spor gösterileri ile sevinçle kutlanır’dı…  2012 yılının 19 Mayıs’ına 
kadar… 

 
►Mehmet Türker şöyle diyor: “Yasaklı Bayram… Dün ilk defa “yasaklı” bir 19 

Mayıs’ı kutladık! Yüreğimizde ülke sevdası ve Atatürk coşkusuyla… Kutlamaları Gençlik 
ve Spor “müdürlükleri” düzeyine düşüren iktidar, 19 Mayıs’ı silmek, Atatürk’ü unutturmak 
için elinden geleni yaptı! Statlardaki gösterileri ve törenleri yasakladı! Onunla da kalmadı, 
il ve ilçelerde Atatürk anıtlarına, sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerin çelenk koyup saygı 
duruşunda bulunmasını da yasakladı! Yasakları pasta keserek kutladılar! 19 Mayıs 
Atatürk’ün doğum günü… Ona yasak koyup pasta yediler! 

 
Atatürk’ü anmak, ürkütüyor bunları… İktidara yerleştikçe, “tek parti”, tek adam” 

rejimi yerli yerine oturdukça adımları sıklaşıyor... … Törenler yoktu, saygı yoktu, valiler, 
kaymakamlar kayıptı… İktidarın 19 Mayıs mesajı, “İsteyen bizim koyduğumuz yasaklar 
sınırı içinde kutlasın, istemeyen kutlamasın” olmuştu… … Şişli Belediyesi Halaskar Gazi 
Caddesinin tümünü apartman boyunda Türk Bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatmıştı… 
Kadıköy’de Bağdat Caddesi Atatürk’e sevgi seli halindeydi… AKP’li belediyelerde ise tık 
yoktu. Zira 19 Mayıs müdürlük düzeyine indirilmişti…  

 
Atatürk sıkıntısı, takıntısı var bunlarda! Ulusal bayramlar batıyor! Anıtkabir’e gidip 

“sap gibi durmak” ruh sağlıklarını bozuyor olmalı! Atatürk’ü, ulusal bayramları hafızalardan 
silmek, unutturmak istiyorlar! Ama ne yapsalar olmuyor! Atatürk sevgisini yüreklerden söküp 
atmaya güçleri yetmiyor! “Ümmet” olmaktan vazgeçemediler, “millet” olmayı 
kabullenemediler…” 3  

 

                                                 
2
 M. K. Atatürk,  SÖYLEV ( NUTUK ) Türk Dil Kurumu Yayınları: 220/1 Atatürk Dizisi: 1, Ankara Gnkur. 

Basımevi 1981  
3
 Mehmet Türker, Sözcü, 20 Mayıs 2012 
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►Aydınlık’ın haberi: “Yeniden Samsun’a çıkma zamanı…” 4  
  
 ►Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Sloganı: “19 Mayıs diriliş günüdür… “ 5 
  
 ►Kurtul Altuğ şöyle diyor: “ … Büyük ve kutsal bir direnişin simgesidir 19 Mayıs…19 
Mayıs bu kez yasaklı bir 19 Mayıs! Yasayla değil, Anayasa’yla değil, sadece genelgelerle 
yasaklı bir 19 Mayıs. Cumhuriyet çocukları bu günü ve bu günü yaratan Türk gençlerini asla 
unutmasınlar. Bayramları yasaklamak, demokrasilerde yok. Aklı başında iktidarların 
yapacakları iş değil ama nedense 2012 yılında 89. yılını yaşayacak Cumhuriyet için bir ayıp, 
bir kara leke… 
 

Gazi Mustafa Kemal’in 19 Mayıs 1919 günü, büyük ulusal direnişi başlattığı 
Samsun’dan parlayan güneşin, nasıl olup da Erzurum, Sivas kongrelerinden sonra 
Ankara’nın bozkırında “Yeni bir devletin - yeni bir sosyetenin” başlangıcı olduğunu, 
dünyada bilmeyen yoksa, dünya o direnişe nasıl boyun eğdiyse; günü gelecek Lozan’a da 
bu ülkenin bölünmez bütünlüğüne kast edecek düşmanlara bir sızıntı planı çıkacak ve onlar 
hile ve desiseyle bizi 89 yıl geriye götürmek için harekete geçeceklerdi. Eğer ülkede düşman 
güçler, yerli işbirlikçiler bulmasa, eğer ordularımızın onurunu kıracak olanakları yaratmasalar, 
hiç kuşku duymayınız ki, yeniden bir ulusal direniş hareketini başlatacak gücü ve 
heyecanı kendimizde bulamayacak, ülkenin dört bir yanı Atatürk ve gençlik el ele 
sloganıyla sarsılmayacaktı…  
 
 Zor oyunu bozdu ve bakın bugün 19 Mayıs ve gene sokaklardayız. Statları kapasalar, 
genelgeler yayınlasalar, iktidarın başı ve yandaşları Cumhuriyetin köklerini kazımak isteseler 
de Cumhuriyeti ve demokrasiyi koruyacak ve kollayacak silahsız güç Türk Gençliğidir. 
Ve gençlik dimdik ayaktadır. Gurur içindeyim, katıksız bir Atatürkçü olarak beni bile ayağa 
kaldıran bu gücü aklım hâlâ almıyor… Hep düşünmüşümdür? Neden Gazi Mustafa Kemal 
Cumhuriyeti ve laik devleti; siyasete değil, devlet adamlarına değil, silahlı kendi yarattığı 
ordusuna değil de Türk Gençliğine emanet etmiştir? 
 
 Gençlik inanmışsa yolundan döndüremezsiniz… Siviller yaşlanır ve çıkarlarına 
düşkün olabilirler. Siyaset adamları, koltuk kavgasına düşerler ve ülkenin çıkarlarını 
pazarlayabilirler, hatta ülkeyi bölmekte kararlı düşmanla işbirliği edecek kadar alçalabilirler. 
Gaflet ve dalalete sapabilirler. Ordunun başındakiler, apoletlerine yeni madalyalar uğruna 
asli görevlerini unutabilirler. Ulus korkak ve suskun olabilir. Ülkenin tüm kaleleri işgal 
edilebilir.  Bunlar olabilir.  
 

Gençlik, Atatürk ve devrimlerine yürekten ve içtenlikle inanmışsa, onları 
yolundan döndüremezsiniz. İşte onun için emanetin asıl koruyucusu ve kollayıcı gücü 
gençliktir. Alanlarda şimdi onlar var. Onlar silahsız kahramanlar ve Cumhuriyeti, 
devrimleri ve 19 Mayıs’ı koruyorlar. Ellerinde Atatürk posterleri, dillerinde Cumhuriyet 
marşlarıyla. İyi ki Tanrı bana bu günleri göstermek için yaşama ve direnme gücü verdi. Türk 
gençliğine bin şükran. Daha nice 19 Mayıs’lara…”  6 
 

► Semih Koray şöyle diyor: “ Bayramların dili… Her bayramın bir dili vardır. 19 
Mayıs, Milli mücadeleye çağrıdır. 23 Nisan, Kurtuluş için milletin iktidar odağının 
kuruluşudur. 30 Ağustos, milletin düzenli ordusunun işgale karşı zaferidir. 29 Ekim, 
emperyalizme ve saltanata karşı devrimin iktidarını sürdürme biçiminin ilanıdır. O zaman 
Atatürk Devrimi’ni yıkmaya çalışanların milli bayramlara saldırması tesadüfî değil, 
planlı bir adımdır…  

 

                                                 
4
 Aydınlık, 19 Mayıs 2012 

5
 Türkiye Gençlik Birliği (TGB), Mehmet Faraç, Aydınlık, 19 Mayıs 2012 

6
 Kurtul Altuğ, Aydınlık, 19 Mayıs 2012  
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… Her bayramın iletisinin ayrı bir önemi vardır. Ama koşullar, kimi zaman bazı 
bayramları öne çıkarır. 19 Mayıs’ın milli direniş çağrısı, günümüzde özel bir önem 
taşımaktadır. Çünkü bugün milletin ihtiyacı, etrafında toplanıp gücünü açığa vurabileceği bir 
mücadele bayrağınadır.  

 
Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nin, “Ayet mi ki kaldırılmasın” denerek ilk ve orta 

öğretimden çıkarılması bu nedenledir. Hitabe, Büyük Nutkun özüdür. Atatürk’ün milli 
Kurtuluş ve Devrim mücadelesinin deneyiminden çıkardığı bu ders, AKP iktidarına suçüstü 
yapmaktadır. Hitabenin kaldırılması, bölünme anayasasının hazırlığı içindeki iktidar 
açısından, “Çalınan minareye kılıf hazırlama”  çabasından ibarettir. Ama mızrak çuvala 
sığmaz. Atatürk’ün gençliğe verdiği görevler, bu yıl yurdun her tarafında yapılacak 19 Mayıs 
kutlamalarında, artık söylene söylene aşınmış değil, adeta yeni keşfedilip ilk kez okunan bir 
metnin heyecanıyla yeniden yüreklere kök salacaktır… 

 
Türkiye Gençler Birliği, 19 Mayıs’ı uluslararası bir gençlik şöleni olarak kutluyor. 

Cumhuriyetin yarattığı her yaştan gencin katılacağı bu görkemli mücadele, tarihi ve 
bugünü doğru okuyan bir Atatürk gençliğinin görev başında olduğunun göstergesidir.  
İçinde yaşadığımız ve tarihin kaydına sıra dışı bir dönüm noktası olarak geçmeye aday, 
bugünlerde her bayram bir mücadele; her mücadele de bir şölen olacaktır…” 7 

 
►Doğu Perinçek şöyle diyor: “… Türk Gençlik Birliği  (TGB), bu büyük devrimde, 

Türkiye gençliğinin kitle örgütü olarak mevziiye girmiştir. TGB: “Ben varım” demiştir. Yaptığı 
iş çok önemlidir. Türkiye’nin önündeki adımı doğru saptamış, akıl ile cesareti birleştiren 
doğru bir çizgi izlemiş, gençliği hangi örgütsel köklerden gelirse gelsin, “Mustafa Kemal 
Gençliği” çatısında birleştirmiştir. Olağanüstü bir hızla büyüyecek ve Halkçı, Milliyetçi, 
Sosyalist bütün gençliği kucaklayacaktır. TGB; Büyük bir Milletin gençliği olduğunun 
bilincindedir. Büyük Milletin altını çiziyoruz…” 8 

 
►İlker Yücel şöyle diyor: “ Bizim dağ gibi güven kaynağı olan tarihsel bilincimiz var. 

Millet ayaklar altına alınırsa, emekçiler yerlerde sürüklenirse, aydınlarımız tutuklanırsa, ordu 
tasfiye edilmeye çalışılırsa, o bilinç bize “Gençlik öne çıkacak” diyor. Özlemle beklediğimiz, 
bağımsızlığımızı kazandığımız, Atatürk devriminin felsefesini uygulayabileceğimiz güzel 
günler yaklaşıyor. Devrimci felsefe, vatansever bakış açısı bizimle birlikte maddi bir güç 
olacaktır. Bizim bilincimizin yanı sıra vicdanımız var. Irak’a bombalar düşerken, Filistinli 
kardeşlerimiz öldürülürken, Suriye kuşatılırken yüreğimiz kanar. Çünkü biz, mazlum 
milletlerin öncü devrimcisi Mustafa Kemal’in askerleriyiz.  

 
Son 50 yılın belki de en büyük gençlik yürüyüşünü düzenledik. Şimdi mücadele daha 

da sertleşecek. O yüzden hepimiz büyük fedakârlıklara hazır olalım. O gericilere de buradan 
bir mesaj verelim; “Hani bitirmiştiniz o gençliği? 50 senedir uğraştınız, bireyci yapmaya 
çalıştınız. Tarikatların müridi yapmaya çalıştınız. Vatansız yapmaya çalıştınız. Devrimci 
değerlerden uzaklaştırmaya çalıştınız. Hani bitmişti o gençlik? Bizim milletimiz esir olmaz. 
Kubilay’lar, Deniz Gezmiş’ler, Nazım Hikmet’ler, Uğur Mumcu’lar… tükenmez. Silivri’ye bir 
kez daha selam! …” 9 

 
►Selim Demirağ şöyle diyor: “Cumartesi 19 Mayıs’tı… Dışarıda “Gün Doğdu” marşı 

söyleniyordu. Televizyonda 19 Mayıs’ına sahip çıkarak ülkesini ay- yıldızlı al bayraklarla 
gelincik gibi donatan Türk gençliğinin olağanüstü mücadelesi gözlerimi yaşarttı. Yastığımdan 
doğrulurken nefes aldığımın farkına vardım. Demek ki henüz atmosferimiz işgal edilmemiş. 
Oksijeni ciğerimin en ücra köşesine kadar çekebiliyorsam ve yüreğim damarlarıma kan 
pompalamaya devam ediyorsa, alyuvarlar ve akyuvarlar görevini yapıyor.  

                                                 
7
 İlker Yücel, TGB Genel Başkanı, Prof. Dr. Semih Koray, Aydınlık, 18 Mayıs 2012 

8
  Doğu Perinçek, Aydınlık, 25 Mayıs 2012 

9
 Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Genel Başkanı İlker Yücel, Aydınlık, 21 Mayıs 2012 
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Milliyetçisi, ülkücüsü, ulusalcısı, devrimcisiyle Türkiye’nin 19 Mayıs’ına sahip 
çıkıldığına göre, kanamalara rağmen bu vücut kendisini onarmaya ve yaşamaya devam 
edecek. Türkiye Gençlik Birliği’ni kutluyor, emperyalizme karşı yaktıkları meşalenin 
sonsuza kadar yaşayacağına inanıyorum…” 10 

 
►Rıza Zelyut şöyle diyor: “ Tebrikler TGB… Başbakan Erdoğan, 19 Mayıs 

Bayramı’nı askerden aldı, polise verdi ama halk bu kuşatmaya baş kaldırdı… Türkiye Gençlik 
Birliği, İstanbul’da görkemli bir yürüyüş düzenledi. Bu gençleri Mustafa Kemal’in Büyük 
Nutuk’ta anlattığı Türk Gençliği olarak görüyorum, alkışlıyorum. 19 Mayıs karşıtları 
unutmasınlar ki, tarihi olmayan bir milletin geleceği de olmaz. Milli sembollerini yitirenler 
de bağımsızlıklarını yitirir…” 11 

 
►Serhan Bolluk şöyle diyor: “ Demek böyle olurmuş. Samsun’a böyle çıkılırmış. 

Atatürk’te birleşebilmek için önce onun yasaklanması gerekirmiş… Yurdun dört bir yanında 
yasaklar çiğnendi. Ancak yanlış yapmayalım. Dünkü olayı bir tepkiden ibaret görmek durumu 
anlamamak demektir. En önemli eylem İstanbul’daydı. Eylemi Türk Gençlik Birliği örgütledi. 
Yüz binlerce İstanbullu, Genç Türk’lerin önderliğinde yürüdü.  Ama sadece önderlik edenler 
değil, dün oradaki herkes gençti, devrimciydi.  

 
Yürüyüşe katılanlarla konuştum. Aşağıya yazacağım saptama, herkesin ortak görüşü: 

Bu bir dönüm noktası… İstiklal Caddesi’ni silme doldurup Gümüşsuyu’na taşan kitle bir şeyi 
kanıtladı. Bu gidişin önü alınamaz…  

 
… Toplum hızla devrimcileşiyor. Devrimciler ne yapar? Devrim yapar devrim. Ne 

tesadüf değil mi? Her şeyin yine bir 19 Mayıs’ta başlaması…” 12 
 
►Sözcü / Tokmak’ın haberi: “ Bu ışık sönmeyecek… Dün, ilklerin 19 Mayıs’ı 

yaşandı. Anıtkabir ve stadyumlarda törenler olmadı, devlet erkânı Ata’yı ziyaret etmedi. 
Fakat her şeye rağmen, 19 Mayıs’ın özgürlük ateşi halkın gönlünde bir meşale gibi yandı. 
İktidarın, milli bayramlara getirdiği yeni düzenlemenin amacı belliydi. Başta 19 Mayıs olmak 
üzere tüm milli bayramlar sönükleştirilmek isteniyordu.  

 
Dün devlet katında tören yapılmadı ama yine de Türk halkı Ata’sına ve 19 Mayıs’ın 

ilerici ruhuna sahip çıktı.  Birçok kentte iktidarı protesto eden sloganlar atıldı, dövizler, 
Atatürk posterleri ve Türk Bayrakları taşındı, Atatürk anıtlarına çelenkler konuldu…  

 
Dün bütün Türkiye’de yaşananlar gösterdi ki, iktidar ne yaparsa yapsın Ata’yı, Türk 

insanının gönlünden silemeyecek, 19 Mayıs’ın ışığı parlamaya ve gençliğe yol göstermeye 
devam edecek…” 13  
 
 ►Hüsamettin Cindoruk şöyle diyor: “19 Mayıs’ta önemli bir halk hareketi gördüm. 
Halkın önemli bir kesimi farklılıklarını bir tarafa bırakarak toplanmıştı. Bizim Milli Anayasa 
Forumlarında son zamanlarda söylediğimiz bir şey vardı. O doğru çıktı. “Atatürk’te 
birleşelim” diyorduk, halkın Atatürk’te birleştiğini hissettim…  
 

19 Mayıs ile bir ümit ışığı çıktı ortaya. Bu kadar geniş halk kitlelerini birleştirmek, 
sokağa dökmek kolay iş değildir. Çağrı da yapsanız, belediye de, gençler de örgütlense, halk 
istemedikçe, bu kadar büyük kalabalıklar bir araya gelemez… 

 

                                                 
10

 Selim Demirağ, Yeniçağ; Aydınlık, 25 Mayıs 2012 
11

 Rıza Zelyut, Güneş; Aydınlık, 22 Mayıs 2012 
12

 Serhan Bolluk, Aydınlık, 20 Mayıs 2012 
13

 Sözcü/Tokmak, 20 Mayıs 2012 
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Halk başkadır, seçmen başkadır. Seçmen yanılabilir. Ama halkları uzun süre 
yanıltmak, oyalamak, kandırma kolay değil… 

 
… Türkiye bu sokak yürüyüşleriyle, toplantılarıyla hâlâ bir 1923 Cumhuriyeti 

aradığını göstermiştir. Atatürk sevgisinin yaşadığı gözükmüştür…” 14  
 
 ►Mehmet Faraç şöyle diyor: “ Atatürk Samsun’a çıkarken… Her satırında, kanı, 
gözyaşını, şehitleri, gazileri, mücadeleyi, asaleti, iradeyi, devrimciliği ve bağımsızlığı anlatan 
Nutuk, Büyük Önder’in Cumhuriyet kavgasının destanıdır. Nutuk’u okuyan herkes, hem 
Kurtuluş Savaşı’nın kaotik günlerini yaşar, hem de bugünlerin değerini çok daha iyi 
anlar…  
 
 Her ne kadar Atatürk’ün “Benim iki büyük eserim” dediği Türkiye Cumhuriyeti ve 
Cumhuriyet Halk Partisi’nden eser kalmasa da, Nutuk’un özellikle günümüzde bir ışık, 
bir yol gösterici ve başucu kitabı olması gerekiyor. Çünkü Nutuk’taki her satırda yalnızca 
Türk Kurtuluş Savaşı’nın başlatıldığı 1919’dan Cumhuriyetin kurulduğu 1923’e kadar geçen 
günleri değil, yaşamın her dönemiyle ilgili uyarıları da bulabilirsiniz… Atatürk Nutuk’u, 
tozlu raflara bir kitap olsun diye yaratmadı, gaflet içindekilerin kulağına küpe olsun 
diye miras bıraktı…  Anlayana tabii…  
 
 Bakınız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk’un girişinde: “1919 yılı Mayısının 19. 
günü Samsun’a çıkarken genel durum ve görünüş’ü anlatırken bizlere “özetle” neleri 
anımsatıyor:  
 

“Ulus yorgun ve yoksul bir durumda…”  
 
“… Paşa’nın başkanlığındaki hükümet, güçsüz, onursuz, korkak …”  
 
“Ordunun elinden silahları ve cephanesi alınmış ve alınmakta …”  
 
“Farkında olmadığı halde başsız kalmış olan ulus, karanlık ve belirsizlik içinde, 

olup bitecekleri bekliyor...”  
 
“Felaketin korkunçluğunu ve ağırlığını anlamaya başlayanlar, bulundukları çevreye 

ve olaylardan etkilenebilme güçlerine göre kurtuluş çaresi saydıkları yollara başvuruyor…”  
 
“Ordu, adı var, kendi yok bir durumda… Komutanlar ve subaylar, genel savaşın 

bunca sıkıntı ve güçlükleriyle yorgun, yurdun parçalanmakta olduğunu görmekle yürekleri 
kan ağlıyor; gözleri önünde derinleşen karanlık felaket uçurumunun kıyısında kafaları, çıkar 
yol, kurtuluş yolu aramakta…”  

 
“Ortada bir avuç Türk’ün barındığı bir ata yurdu kalmış. Son olarak, bunun da 

paylaşılmasını sağlamak için uğraşılmakta...” 
 
“Ne denli zengin ve gönençli olursa olsun, bağımsızlıktan yoksun bir ulus, uygar 

insanlık karşısında uşak durumunda kalmaktan kendini kurtaramaz…” 
 
“… Böyle bir ulus, tutsak yaşamaktansa yok olsun, daha iyidir.”  
 
“Öyleyse, ya bağımsızlık, ya ölüm…” 
 

                                                 
14

 Hüsamettin Cindoruk Serhan Bolluk’a, 19 Mayıs eylemlerini ve Anayasa çalışmalarını değerlendirdiği 

konuşmadan alıntılar, Aydınlık28 Mayıs 2012  
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Gençliğe Hitabe’de ne dediyse çıktı… Peki, Ya Gençliğe Hitabe? … Onu özellikle 
bugünlerde okuduğunuzda sizde hangi algıyı yaratıyor acaba?  

 
Her geçen gün anlıyoruz ki; tarihin gelmiş geçmiş en büyük devrimcilerinden olan 

Atatürk ne kadar haklıymış! ... Bakınız Gençliğe Hitabe’nin en çarpıcı yerlerinde neler 
söylemiş? ... Tabi yine kafası karışık olanlar için en dikkat çekici bölümleri “özet”leyelim ki, 
devekuşu sendromuna yakalananlar ya da at gözlüğüyle dolaşanlar kendine gelebilsin: 
 

“İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali 
görülmemiş bir galibiyetin mümessili...” 
 

“Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine 
girilmiş, bütün orduları dağıtılmış...” 
 

“Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde, 
iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hatta hıyanet içinde...” 
 

“Hatta bu iktidar sahipleri, şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle 
tevhit edebilirler.” 
 

“Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş...” 
 

19 Mayıs’ı, 23 Nisan’ı, 29 Ekim’i anlamak, Atatürk’ün dehasını ve öngörülerini 
görmek için yalnızca Nutuk’u okumak değil; Gençliğe Hitabe’yi özümsemek de yetiyor... 
 

Hele bu günlerde! … Haksız mıyım? …” 15 
 
►Bekir Coşkun şöyle diyor: “19 Mayıs Nerenize Battı? …Sormazlar mı o zaman: 

“Samsun’a çıkmadıysa niye biraz adama benziyorsun? …” Samsun’a çıkışını kesiyorlar... 
Ankara’ya gelişini kırpıyorlar... Ortası, Sivas ve Erzurum Kongreleri kalıyor size... 

 
İlkokul çocuklarını umreye götürme kararından birkaç gün sonra 19 Mayıs törenlerini 

kaldırmaları tabii ki rastlantı değil...  
 
19 Mayıs; çağdaş insan demek...  
 
19 Mayıs; peçesiz, çarşafsız, türbansız, külahsız, cüppesiz modern toplum demek... 
 
19 Mayıs; özgür kadın demek... 
 
19 Mayıs; kul olmayan erkek demek... 
 
19 Mayıs; sesi çıkan gençler, sorusu olan çocuklar demek... 
 
19 Mayıs; modern eğitim demek... 
 
19 Mayıs; şeyhsiz, şıhsız, dergâhsız, medresesiz, tarikatsız, fetvasız laik devlet 

demek... 
 
19 Mayıs; medeni hukuk demek... 
 
19 Mayıs; müspet bilim, ilim demek... 
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19 Mayıs; uyanış demek... 
 
19 Mayıs; özgüven demek... 
 
19 Mayıs; dans demek... 
 
19 Mayıs; şarkı demek... 
 
19 Mayıs; müzik demek... 
 
Ama tüm bunlar sana uymaz...  
 
Ankara dışındaki illerde alan töreni yapılmamasının gerekçesi; çocukların derslere 

motivasyonunun bozulması, soğuk havalar ise... Yıllardır “Önlerinde hayvanları yatırıp 
gırtlaklarını kesmeyin, çocukların psikolojileri bozuluyor” dedik duymadın da... Onurlu bir 
bağımsızlık savaşına adım attıkları günü dans ederek kutlamaları mı bozuyor çocukları? ... 

 
Ya da; Türkiye’nin en soğuk şehirlerinden Ankara’da çocuklar üşümüyor da, İzmir’de, 

Antalya’da, Mersin’de mi üşüyecekler? ... 
 
19 Mayıs; dünya uluslarının bağımsızlık ve modernleşme mücadelelerinin 

başlamasının da tarihidir... Sen Amerika’nın deliğine girmişsin, sana uymuyorsa... Bırak, onu 
örnek alan Japonlar kutlasın...  

 
Ne yapalım... Atatürk 19 Mayıs’ta “Hava soğuk, üşütmeyelim sonra” deyip Anadolu’ya 

çıkmasaydı da... Adam yerine geçip, yıkacak bir şey de bulamayacaktın ya …” 16 
 
►Yılmaz Özdil şöyle söylüyor: “ Aldanmayın deniz fenerlerine… İlk badireyi henüz 

Boğaz’dan Karadeniz’e çıkarken atlattı... Bandırma vapuru yolcuları…  
 
Hayırdır inşallah dedi, süvari İsmail Hakkı, bu deniz feneri de neyin nesi? Senelerdir 

aynı rotayı kullanmasına rağmen, ilk kez görüyordu bu deniz fenerini... Bizi yolumuzdan 
saptırmak için koymuş olmasınlar dedi, serdümen Basri... Dürbünle baktılar. Hakikaten 
öyle. Deniz fenerine uysalar, daha kafadan Poyrazköy’de karaya oturacaklardı.   

 
Kanmadılar Damat Ferit’in diktirdiği çakma deniz fenerine, engin ufuklara açıldılar. Az 

gittiler. O da ne? Olmaması gereken yerde, al sana bir deniz feneri daha, Kefken’de... 
Normalde üç saniyede bir, üç defa çakıp, altı saniye susması gerekirken, kalecilerin gözüne 
tutulan lazer gibi, devamlı yanıyor, bu tarafa gel, bu tarafa gel diye bağırıyordu adeta... Bunu 
buraya dikse dikse, İngiliz muhipleri dikmiştir, biz yolumuzdan şaşmayalım dedi, çarkçıbaşı 
Süleyman... İyi ki de öyle dedi. Dinleselerdi sahte deniz fenerini, harss diye kayalıklara 
bindireceklerdi. 

 
Ereğli’ye yaklaşırlarken, kömürümüz azaldı dedi, ateşçi Hamdi, yanaşalım da, 

fulleyelim bari. Yanaşalım yanaşmasına da, burada olması gereken deniz feneri nerde 
birader dedi, ikinci kaptan Tahsin... Bir filika indirdiler.  

 
Meğer Bandırma kör olsun, henüz Ereğli’ye gelmedik herhalde diye aranırken, denizin 

ortasında duba gibi kalsınlar diye... Ampul’ü sökülmüştü deniz fenerinin! Yurtsever 
balıkçıların istihbaratına göre, Amerikan mandacılarının işiydi. Hamsi takalarıyla omuzlayıp 
omuzlayıp yüklediler kömürü ambara, vira... Ver elini Amasra. 
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Buyurun buradan yakın... Kıyıda, sağ taraflarında kalması gereken deniz feneri, teee 
derinlerde, sol taraflarındaydı. Ulan bu kadar da adilik olmaz dedi, lostromo Hasan, 
Anadolu’ya paralel gidelim derken, Rusya’ya doğru sürüklenelim diye, yerini değiştirmişler 
deniz fenerinin be. İnebolu sahili, aynı şark kurnazı numara... Ters manyel veren deniz 
feneri, gene ters yerdeydi. Kaçak kalkan avcıları gibi batırılalım diye umut ediyorlar galiba 
dedi, kamarot Halit... Tayfa Mehmet’in uzattığı cigaradan bir nefes çekip üfledi, tabip Yüzbaşı 
Behçet, gülümsedi. Ve Sinop... İlk adım’a son kulaç’tı. Hayret! Deniz feneri yerli yerindeydi. 
İkinci yaver Muzaffer, bu saatten sonra, değil deniz feneri, Sinoplu Diyojen’in lambasını 
görsem, gene inanmam, gölge etmesinler başka ihsan istemem diyordu ki... Deniz 
fenerinden ateş açıldı iyi mi! Son çare, İngiliz torpidosunun namlusuna deniz feneri süsü 
vermişlerdi. Gel gör ki, ıskaladılar. Çekti belindeki revolveri erkân-ı harp binbaşısı Hüsrev, 
bastı tetiğe, bunu Hasan Tahsin’den kaparo kabul edin, öbür taksitleri Samsun’da öderiz diye 
haykırdı. Velhasılıkelam. Siz siz olun... Varmak için menzile, aldanmayın deniz 
fenerlerine, Mustafa Kemal’in gözlerindeki ışığı takip edin, karanlık gecelerde…” 17 

  
►Melih Aşık şöyle diyor: “ Manzara-i Umumiye… Bugün 19 Mayıs 2012… 

Atatürk’ün Samsun’a ayak bastığı ve bağımsızlık savaşını başlattığı günün 93. yıl dönümü… 
Biz bugün, “Uludere’de 34 kişiyi öldüren istihbaratı kim verdi” sorusuyla meşgulüz. Bizim 
Genelkurmay’ın açıklamasını Amerikan Savunma Bakanlığı yalanladı. Gerçek meydanda. 
Kendi ülkemizi Amerikan istihbaratıyla savunuyoruz. O istihbarat yanlış mı verildi, biz mi 
kullanamadık onu da bilmiyoruz.  

 
Genelkurmay silahlarını daha tehlikeli bir hedefe yöneltmiş durumda. Bekir 

Coşkun’la uğraşıyor. Bekir’in kalemi Genelkurmay’ı İran ya da Rus füzelerinden daha fazla 
endişelendiriyor. Hapiste 68’i general, 250 subay yatıyor. Bu subayların sahte kanıtla 
yargılandığı kuşkusu bütün ülkeyi kapladı. Avukatlar duruşmalara girmiyor. İktidar partisi 
duruşmaları avukatsız yürütmek için yasa hazırlığında. İstifa zorunda kalan yargıç Ayşegül 
Aksu: “Yargıçlar korktuklarını söylemeye bile korkuyor” diyor.  

 
Bu arada önemli bir sorun çözüldü… Sarıklı, cüppeli, takkeli kişilerin Orduevlerine 

girmesi serbest bırakıldı. Artık aczimendiler de orduevlerine girebilecek… Ancak Meclis’e 
üzerinde Atatürk resmi bulunan eşarp ya da kravatla girilemiyor artık. PKK terörü can 
almaya devam ediyor... Amanoslarda son olarak 3 subayımızı şehit verdik.  

 
Bizim Başbakan Irak Başbakanı’yla kavga ediyor. Hayır, bu kavga, neden Irak PKK’ya 

karşı önlem almıyor diye yapılmıyor. Bu kavga ABD çıkarları adına yapılıyor. Suriye ile 
dalaşmanın sebebi de aynı… Ulu Önder Samsun’a ayak basarken “Bağımsızlık benim 
karakterimdir” demişti. Acaba ne demek istemişti? Cevabı unutanlar çoğunlukta ve yüksek 
koltuklarda…”  18  

 
►Birgül Ayman Güler şöyle diyor: “ AKP’nin çekirdek kadrosu içinde yer alan Gül, 

Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin kutlanmasının yasaklanmasıyla başlayan, 29 Ekim törenlerinin 
yasaklanmasıyla devam eden, 19 Mayıs törenlerinin yasaklanmasıyla sürdürülen ve 23 
Nisan, 30 Ağustos törenlerinin yasaklanmasıyla devam edeceği belirtilen süreci 
“Güncelleme” olarak ilan ettirdi. Artık hepimiz biliyoruz ki, bu bir güncelleme değildir. Bu bir 
rövanş alma, Cumhuriyet ile hesaplaşma, Ulusal Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, 
Cumhuriyetin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten geriye ne kaldıysa onları 
değersizleştirme, itibarsızlaştırma ve defterden silme operasyonudur. Görev süresi 
Başbakan’ın iki dudağının arasında olan Cumhurbaşkanı Gül’ün güncelleme aldatmacası 
oturduğu koltuğa yakışmamaktadır… Hükümet üyeleri halkın gözünün içine baka baka 
zamların zam değil, güncelleme olduğunu açıklıyor. Bunu yaparken de yüzleri kızarmıyor.” 19  

                                                 
17

 Yılmaz Özdil, Hürriyet, 19 Mayıs 2012; Aydınlık, 20 Mayıs 2012 
18

 Melih Aşık, Milliyet; Aydınlık, 20 Mayıs 2012 
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 CHP Sözcüsü ve GB Yar. Birgül Ayman Güler, Aydınlık/Ankara, 18 Ocak 2012 
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►Emin Çölaşan şöyle diyor: “Hoşça kal 19 Mayıs… Türkiye’de olan şu yüz kızartıcı 
olaylara hep birlikte tanık oluyoruz, utanıyoruz. Hükümet geçen yıl 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı törenlerini iptal etti. Şimdi 19 Mayıs törenleri iptal edildi. Geriye kaldı 23 Nisan 
ve 30 Ağustos. 23 Nisan’ın resmen iptal edilmesine de az kaldı. O tarihe Peygamberimizin 
doğum günü olduğu iddiasıyla Kutlu Doğum Haftasını yerleştirdiler. Bütün dini gün ve 
bayramların tarihi her yıl değişirken, ne hikmetse Kutlu Doğum’un tarihi hiç değişmiyor, hep 
23 Nisan’a denk getirilip okullarda bunun kutlaması yapılıyor… Dikkat etsinler işin cılkı 
çıkıyor. Türkiye Cumhuriyeti bu kadarını kaldırmaz…”  20  

 
►Ümit Kocasakal şöyle diyor: “ … Atatürk devrimleri ve onun aydınlanmacı 

kazanımlarını yaşam biçimi olarak algılayan yurttaşlarımız bu gelişmeler karşısında 19 
Mayıs’ları daha bir coşkuyla kutlayacaktır. Gençliğe Hitabe kaldırılsa bile zihinlere kazınan 
her bir cümle ile gençliğin, Önderini ve Cumhuriyetin kazanımlarını sahiplenmesi 
önlenemeyecektir. Cumhuriyet ve Atatürk sevgisi ulusun benliğine bir kanun ile 
yerleştirilmediği için, bir kanun veya benzeri bir düzenleme ile de kaldırılamaz. Gün 
gelecek; keser de sap ta hesap da dönecektir…” 21 

 
♥ Atatürk Diyor ki: “ Bir gün, 1. Cihan Harbi’nden sonra Ortadoğu’da kurulan suni 

devletlerin halkları ayaklanacaktır. O gün geldiğinde, yeni kurduğumuz cumhuriyetimizin 
yöneticileri, bu halkların değil, emperyalist güçlerin yanında yer alırsa, aynı akıbete 
kendileri uğrayacaktır… Ve Kurtuluş Savaşı’nda yedi düvele haddini bildiren Türk 
Halkı, onların da hakkından gelecektir…” 22 

 
►Emin Çölaşan şöyle diyor: “Türkiye inanılmaz bir iktidarla karşı karşıya… 

Yönetmelikler çıkardılar, ulusal bayramları yok etmenin yollarını açtılar. Ama Bu iktidar 
geçici, ulusal bayramlarımız kalıcıdır…” 23 

 
►Necati Doğru şöyle diyor: “ Çoğunluk farkında değil. 30 Ağustos’un önemini 

bilenler de yazıp söylemez oldular. Ben yazayım: “Zafer Bayramı bütün bayramların anası” 
olarak kabul edilip, uzun yıllar kutlanmıştı. Camide de… Kışlada da, Okulda da… Tarlada 
da… Din farkı, dil farkı, ırk farkı, mezhep farkı kalkıyor, 30 Ağustos gününü herkes aynı 
duyguyla sahipleniyor ve “Bağımsız tek bir ulus olma” fikri herkesi kucaklıyordu. 90 yıl 
önce, 1922’de; “Toptan ve Milletçe” diye haykırıp ayağa kalkarak; “Bizi mahvetmek 
isteyen emperyalizme ve bizi yutmak isteyen kapitalizme karşı” Anadolu halkı; Türklük 
ile Kürtlüğü, Alevilik ile Sünniliği birbirine kenetlemiş tek yürek olmuştu. Olmak zorundaydı… 
Olmasaydı, onursuz ve esir kalacaktı…  

 
Bahaneler icat edildi. Kovulan işgalci emperyalistler önceleri; “Süt tozu dağıtmak -  

Traktör kredisi açmak – Borç vermek – Askeri üs kurmak “ için geri döndüler. Dost 
göründüler. Stratejik Ortağız diye “yalancı memeler” sunarak geldiler. Yerli işbirlikçiler 
yarattılar. Ve bölmeye başladılar… 

 
… 90 yıl önce 1922’de 30 Ağustos günü; “Toptan ve Milletçe” tek bir potada eriyip 

kaynaşarak tek yürek olup emperyalizmin işgalci askerlerini vatan topraklarından kovan 
Anadolu’da, 90 yıl sonra, iktidar ve işbirlikçi egemenler; emperyalizmin silahına, teknolojisine, 
diplomasisine, pazarına, parasına, Büyük Ortadoğu Planına bağımlı hale getirildiği için 
“Cumhuriyet’in bağımsızlık-Laik ve Tek Milletli yapısından” vazgeçilmesi arzusu 
yükseliyor.   

 

                                                 
20

 Emin Çölaşan, Sözcü, 14 Ocak 2012 
21

 İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal, Yiğit Acar, Aydınlık, 13 Şubat 2012 
22

 Mustafa K. Atatürk, 1923 yılında Amerikalı Gazeteci Isaac F. Marcosson’la yaptığı röportajdan; Sözcü, 30 

Ağustos 2012 
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Her fırsatı değerlendirip, “30 Ağustos Zafer Bayramı” kutlama coşkusunu 
sulandırıyorlar. Heyecanını söndürüyorlar. Önemini unutturuyorlar. Bu yıl da 
”Cumhurbaşkanı’nın kulak ağrısı gerekçe gösterilip” kutlamalar erteleniyor. Fakat bir 
damar var. Direniyor… 

 
90 yıl önce bugün gerçekleşen Anadolu İhtilali’nin önemini unutmamış insanlar, 

bugün İstanbul’da Ümraniye’de son durakta saat 19’da toplanacaklar ve “Dil, din, siyasi 
parti, mezhep, ırk farkı gözetemeden ellerinde sadece bayraklarla” … Zafer Bayramı’nı 
kutlayacaklar… Kutlu olsun…” 24 

 
►Sözcü-Tokmak şöyle yazıyor: “ Yeniden, diriliş ve şahlanış! Bugün bayramların 

en büyüğü olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyoruz. 30 Ağustos neden bayramların en 
büyüğüdür? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti, varlığını 30 Ağustos Zaferi’ne borçludur ve 
devletin temeli bu zaferle atılmıştır. 90 yıl önce, 30 Ağustos 1922’de, istilacı düşman 
ordularını yenilgiye uğratıp yurdumuzdan atmasaydık, esir bir ülkenin bireyleri olarak hiçbir 
bayramı kutlayamayacaktık.  

 
Bu nedenle 30 Ağustos, Türk ulusunun emperyalizme karşı kazandığı muhteşem bir 

zafer olduğu gibi, bütün bayramların da anasıdır.  
 
30 Ağustos yeniden diriliş ve şahlanış, var oluştur. Türk ulusunun tüm fertleriyle 

omuz omuza savaşıp kazandığı bir zaferdir ve bu zaferin Baş Komutanı da Mustafa Kemal 
Atatürk’tür.   

 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarını ve Atatürk dönemini küçümseyen Başbakan 

Erdoğan varsın “Onuncu Yıl Marşı’nda geçer ‘Demir ağlarla ördük’ falan… Neyi ördün? 
Hiçbir şey örmüş değilsin! Türkiye’yi biz örüyoruz!” diye dursun… Böyle hakkaniyetten 
uzak, yanlış ve yakışıksız sözler Atatürk’ü küçültemez. Eğer Atatürk Bağımsızlık Savaşını 
kazanamayıp, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini atamasaydı, bugün bu devlet 
olamazdı ve Tayyip beyefendi de çok sevdiği o Başbakanlık koltuğunda oturamazdı! 
…” 25 

 
►Mehmet Akif şöyle diyor: “… Tarık Bey, ben yemin etmem; fakat bu işte yemin 

ediyorum; Ben Milli Mücadele’de yanında bulundum; yakından tanıdım. Vallahil’azim, eğer 
Atatürk olmasaydı, bu zafer kazanılmazdı…” 26 

 
►Sözcü’nün yazısı: “… Mustafa Kemal’in, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışıyla 

Milli Mücadele başladı. “Tek bir egemenlik var, o da Milli Egemenliktir. Ülkeyi, yine 
ulusun kendi gücü kurtaracaktır “ ilkesiyle, 23 Nisan 1920 günü Türkiye Büyük Millet 
Meclisi kuruldu. Ulu Önder Mustafa Kemal’in önderliğinde Kurtuluş Savaşı mücadelesi 
başladı. Ülke işgalden kurtarıldıktan sonra, Lozan Barış Anlaşması imzalandı. Yeni bir devlet 
kuruldu… Tarih 29 Ekim 1923… Atatürk, vekillere Cumhuriyeti anlattı. Yeni yönetim şekli 
“Yaşasın Cumhuriyet” sesleri arasında Meclis’te kabul edildi… Cumhuriyetin ilanının 
ardından kürsüye çıkan Mustafa Kemal Atatürk, tarihi konuşmasını yaptı: 

 
♥ “Türkiye Cumhuriyeti, cihanda işgal ettiği mevkie layık olduğunu ispat 

edecektir. Türkiye Cumhuriyeti Mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır…”   
 
Türkiye, 1924 yılından bu yana her 29 Ekim’i Cumhuriyet Bayramı olarak 

kutluyor…”27 
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►Aydınlık’ın yazısı: “Hangi çılgın zincir vuracakmış şaşarım… Tehditler, barikatlar 
aşıldı, Türkiye ayağa kalktı… Türkiye dün tarihi bir 29 Ekim günü yaşadı. Ankara, İstanbul, 
İzmir, Antalya, Balıkesir, Trabzon, Samsun, Konya, Mersin, Bitlis ve Van olmak üzere onlarca 
ilde milyonlar Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla kutladı. En büyük kutlamanın adresi ise 
Ankara Ulus oldu. AKP Hükümetinin bütün engelleme girişimlerine rağmen 1. Meclis önünde 
başlayan “Büyük Cumhuriyet Buluşması” alana sığmadı…”  28 

 
►Rıza Zelyut şöyle diyor: “ … Bunca baskıya, korkutmaya karşın dün Ankara’da 

millet, Cumhuriyete; Cumhuriyet ile özdeşleşen Kemal Atatürk’e sahip çıktı. Halk; militarist 
engelleri demokratik gücünü birleştirerek aştı. Türk Bayrakları, AKP polisini yendi. Bu işte 
Türkiye Gençlik Birliği’nin büyük emeği olduğunu biliyorum. Bu üniversiteli gençlik; Kemal 
Atatürk’ün Cumhuriyeti emanet ettiği karakterli, bilgili, yiğit Türk gençliğidir. Bu gençlerin 
gözlerinden öpüyorum…” 29  

 
►Bekir Coşkun şöyle diyor: “… Tarih defterinde düne bir işaret koyun... 29 Ekim 

2012… Dibe vuruştan sonra, yüzeye çıkıp alınan ilk nefes gibi. Çünkü faşizmin gıcırdayan 
dişleri bütün çirkinliği ile engellemek istese de… Panzerler, helikopterler, coplar, biber gazları 
ile Cumhuriyet ve Cumhuriyet sevdalıları arasına girmek istese de… Milyonlar oradaydı. 
Göreceksiniz… (…) Üniversitesini, yargısını, ordusunu, medyasını, sermayesini, 
sendikalarını, kurumlarını, kavramlarını, ilkelerini yok ettiklerini sandıkları Cumhuriyetin en 
büyük gücü, o “damarlardaki asil Cumhuriyet kanı” dün oradaydı… Dibe vuruştan sonraki 
ilk nefesti sanki… Unutmayın… Dün sonun başıydı…” 30 

 
►Mehmet Ali Güller şöyle diyor: “Dün başkent Ankara’da Saltanat ile Cumhuriyet 

çarpıştı! Saltanat, hipodromda Cumhuriyetin cenazesini kaldırma töreni düzenledi. Cumhur 
Ulus’ta Cumhuriyeti yeniden inşa etmeye başladı. Saltanat, Hipodromda boş tribünleri 
selamladı. Cumhur, sel oldu Ulus’a aktı. Saltanat, Hipodrom ve Resepsiyonlarda şatafatlıydı! 
Cumhur, Ulus’ta al bayraklarıyla gururlu ve ayaktaydı. Cumhuriyet gençliği ayakta… 

 
… Cumhura Cumhuriyeti kutlamayı yasaklayan bir hükümet, Cumhuriyetin değil 

Saltanatın gücüdür ve bu yüzden yasa dışıdır! Ve her şeyden önemlisi, halka polisi saldırtan 
bir hükümet, aslında yıkılacağının işaretini vermiştir! 

 
Seferberlik başladı. 1453’te karadan gemi yürüten, Çanakkale’de sırtında yüz kiloluk 

mermi taşıyan, Kurtuluş Savaşı’nda yalınayak kağnı süren, iki çorabından birini Mehmetçik’e 
veren, Cumhuriyeti mermisi bitince süngüyle çarpışarak kuran bir halka, AKP barikatı söker 
mi? Dün sökmedi ve Cumhur, 89. yılında Cumhuriyeti yeniden inşa etmek için dün seferberlik 
başlattı…” 31 

 
►Yılmaz Özdil şöyle diyor: “ 29 Ekim 2012. İstediğin kadar tazyikli su sık… Korkma 

sönmez! … “ 32 
 
►Sözcü’nün yazısı: “ 7’den 77’ye herkes Atatürk’e koştu, O’na sahip çıktı… Dün bir 

daha ortaya çıktı ki bu sevgi bitmez… Yasakladılar, engellediler, ancak halkın Atatürk aşkını 
silemediler. Türkiye, 10 Kasım’da, Ulu Önder’in ebedi istirahatgahı Anıtkabir’e ve son 
nefesini verdiği Dolmabahçe sarayı’na akın etti. Ona olan bağlılığını gösterdi. Atatürk 
düşmanlarına bir kez daha ders verdi…”33 
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►Kemal Baytaş şöyle diyor: “Türk Halkı Lütfen Uyan… Atatürk, dinci yobazların 
korkulu rüyası oluyor. Atatürk ruhu ve devrimleri yaşadıkça, bunlar foyalarının meydana 
çıkacağı korkusuyla kuduruyor, çareyi Atatürk’e saldırmakta buluyorlar…  

 
… Onuncu Yıl Marşı’nı ağızlarına almıyor, Türk kelimesini telaffuz etmiyorlar. 

Atatürk döneminde, siyaset ve devlet adamları arasında bir tek suiistimal ve yolsuzluk 
olayına tanık olunmuyor. O dönemin dürüstlüğü bile bunları kompleksten çıldırtıyor… 

 
Bunların temel iş ve işlevleri din simsarlığı ve Atatürk’ün partisine saldırmak oluyor… 

… CHP tüm bunları sırça köşkten izliyor… CHP liderleri, kurmayları, il, ilçe örgütleri, kadın ve 
gençlik kollarıyla her türlü araç, gereç ve tüm imkânları seferber ederek, köy-kasaba 
demeden vatandaşın ayağına gidip gerçekleri anlatmayı, bunların maskelerini indirmeyi 
beceremiyorlar. Rejimin emniyet supaplarını bir bir yok ettiler. Askeri çökerttiler. Yargı sizlere 
ömür. Basını T.C resmi gazetesi yaptılar. Türkiye, hiçbir zaman bu kadar sahipsiz 
kalmamıştı… 

 
… Sinsi amaçları uğruna başta laiklik olmak üzere Atatürk’ün tüm çağdaş devrimleri 

bir bir yok ediliyor. Dış politikada ise rezilliğin bini bir para. Kıymeti kendinden menkul 
Davudoğlu’nun imam diplomasisiyle, Osmanlı’nın hasta adamı “mevta adam” haline 
getiriliyor. Kuzey Suriye’yi PKK ile yengeniz yaptırarak, Güneydoğu’da Sevr hortlatılıyor. Bir 
yanda ülkeyi parçalanma ve savaşın eşiğine getiriyor, diğer yanda krema komuta kademesini 
zindana attırarak, orduyu çökertip düşmanların ekmeğine yağ sürüyorlar. İşte Türkiye’yi bu 
aklıevveller yönetiyor. Türk halkı ise hâlâ güzellik uykusunda…” 34 

 
►Sözcü-Tokmak’ın yazısı: “…  “Olmasaydı, olmazdık”  Türk ulusu bunun 

farkında… Farkında olmayanlar yobazlar ve karar vicdanlılar! Toplum Atatürk’ün işaret ettiği 
gibi yüzünü Batı Uygarlığına döndürmek, “Muasır medeniyeti” aşan bir gençlik yetiştirmek, 
demokrasiye, hukuka ve laik cumhuriyet ilkelerine dayalı bir Türkiye’ye ulaşmak özlemiyle 
Atatürk’e sarılıyor.  

 
Atatürk, Türk milletinin bağımsızlık ve uygarlık bayrağıdır.  Eski çürümüş, 

kokuşmuş, köhne düzeni tekrar kurmak için Atatürk’ü unutturmaya çalışan kafaların bunu 
asla başaramayacakları dün bir kez daha kanıtlandı. Atatürk’ü neden bu kadar seviyoruz? 
Çünkü… “Olmasaydı, olmazdık”…” 35 

 
►Uğur Dündar şöyle diyor: “ Usta yazar, tarih araştırmacısı Turgut Özakman… 

:”Biz, dahi yetiştiremedik. Dahi nedir bilmiyoruz. Yalnızca bir dahi yetiştirdik. Onu da 
bilgisizliğimiz nedeniyle doğru yorumlayamıyoruz” diyerek, Atatürk’ü doğru 
anlayamadığımızı söylemişti.  

 
O, ne sadece Ulusal Kurtuluş Savaş’ımızın başkahramanı “Gazi”dir, ne dayısının 

çiftliğinde kargaları kovalayan “Mustafa”dir, ne Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran “Kemal”dir, ne 
de milletine uygar dünyanın yolunu açan “Atatürk” dür.  O, bunların hepsidir. O, “Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’tür.  

 
İşte bu eşsiz özellikleri nedeniyle Atatürk’ü bize unutturmak istiyorlar. Bu oyunu 

bozmak için onu içtenlikle seven ve sayanların Atatürk’ü doğru tanıyıp tanıtmaları 
gerekiyor. Gerçek Atatürkçülük, onun kimliğini, düşüncelerini, ilkelerini ve eserlerini 
doğru anlamak, yaşamak ve yaşatmaktır. Asla şekilcilik değildir. Şunu unutmamalıyız ki, 
milli birlik ve beraberliğimizi bozarak vatanımızı bölmeye ve rejimimizi değiştirmeye 
çalışanların önündeki en büyük engel Atatürk’tür. Bu tehlikeler karşısında bizi birleştirip 
bütünleştirecek tek lider de Atatürk’tür…  
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... Atatürk’ün “Demir ağlar Projesi” hakkında bir yabancının Avusturya’nın ilk Türkiye 
Büyükelçisi August Ritter von Kral’ın yazdıkları da çok düşündürücü: “Türkiye 
Cumhuriyetinin büyük demiryolu atılımına girişmesinin üzerinden 12 yıl geçmiş 
bulunmaktadır. Dünya, bir ulusun yaşamında çok kısa sayılabilecek bir dönemde 
sağlanan bu tartışılmaz başarının tanığıdır. Önemli şehirlerin tümüne yakın bir bölümü, 
demiryollarıyla birbirine bağlanmış, ya da bağlanmak üzeredir. Günümüzde demiryolları, 
en geri kalmış Doğu bölgelerinden Batı bölgelerine ve Anadolu’yu çevreleyen üç 
denizin kıyılarına ulaşmış bulunmaktadır. 1924 yılında devletçe işletilen hatların uzunluğu 
1378 kilometre iken, 1936 yılı sonunda Türkiye, kamulaştırılan özel hatlara ek olarak yeni 
yapılanlarla birlikte, 5824 kilometre demiryoluna sahip olmuştur.”  

 
Avusturya Büyükelçisi dünyayı bu tartışılmaz başarının tanığı olarak gösteriyor, 

bundan gurur duyması gereken Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Başbakanı Tayyip 
Erdoğan ise: “neyi ördün? Türkiye’yi demir ağlarla biz örüyoruz!” diyor. AKP zihniyeti 
Atatürk’ü küçümsüyor ve unutturmaya çalışıyor. Aslında milletin Atatürk’ün düşünceleri, 
ilkeleri ve çağdaşlık anlayışı etrafında bütünleşmesinden korkuyorlar. Bu beyhude 
çabalara karşın onu sevenler bugün Anıtkabir’e, Dolmabahçe’ye ve Ata’sına olan sevgisini 
gösterebileceği her yere koşuyor. Türkiye bugün Atatürk’ü daha iyi anlıyor, anlatıyor ve 
anıyor. Cumhuriyetin kurucusu Büyük Önder Atatürk’ü, ölümünün 74. yılında şükran ve 
minnetle anıyor, Onun ve silah arkadaşlarının aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum…” 36 

 
►Tansel Çölaşan şöyle diyor: “Şu bilinmelidir ki, 1. Meclis’in önü ve Anıtkabir’de 

toplanan milyonlar, Atatürk ve Cumhuriyet’e sahip çıkmış, güzel ülkemizi bir kâbusa 
çevirecek bu siyasete dur demiştir. Bunlar yaşanırken, ülkemiz Başbakanı dünyada 
servetiyle anılan bir sultanın konuğu olarak bu anmalara katılmamıştır. Atam; şu ana kadar 
karanlık bir tablo çizmiş olsak da, demokrasinin ve cumhuriyetin senin belirttiğin anlamda geri 
getirilmesi için, Gençliğe Hitabe’de söylediğin gibi, gereksinim duyduğumuz gücün 
kanımızda var olduğunu biliyoruz. Rahat uyu… ” 37 
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→ CUMHURİYETİN DEMİR AĞLARI… 
 
►Mehmet Akkaya şöyle diyor: “ Tayyip Erdoğan, 10. Yıl Marşı’ndaki “Demir ağlarla 

ördük”, mısraına gönderme yaparak: “Neyi ördün? Hiçbir şey ördüğün falan yok. Demir 
ağlarla Türkiye’yi biz örüyoruz” dedi. Cumhuriyetin kurucularını ve Atatürk’ü küçümsedi. 

 
Her şeyini savaşta tüketmiş, Osmanlı’nın borç batağını miras almış, sanayiyi inşa 

edecek birikimi ve yetişmiş insan gücü olmayan genç Cumhuriyetin, insan gücüyle her yıl, 
240 km. demiryolu hattı yaptığını belirterek başlayalım. 1940 yılına gelindiğinde, tam 8637 
km. demiryolu hattı yapmışlardı. İşte size, her santiminde on binlerce Cumhuriyet 
yoksulunun kazması bulunan “Demir Ağlar” listesi… (1 sayfalık uzun bir liste) …” 38 

 
►Necati Doğru şöyle diyor: “… Çok konuşuyor, fakat sadece boş boş övünüyor… 
Yabancı ülkelerden ithal edilen metro vagonlarıyla, çelik raylarıyla, elektronik 

sistemleriyle, ithal tasarımlarla halkın gözünü boyama propagandasına hız verip, Mustafa 
Kemal’in çok çetin koşullarda, yokluklar, yıkımlar, yıkıntılar içinde başlattığı “Uluslaşarak var 
olma” hedefini dava haline getirip, “Ülkeyi demir ağlarla dört bir baştan örme” çabasına 
burun büküyor. Burun bükme. Burnun utanır. Dil uzatma. Dilin çarpışır. 

 
Mustafa Kemal, öldüğünde arkasında bir küheylan at bıraktı. O at, Türkiye 

Cumhuriyeti’dir. Şimdi sen biniyorsun. Atı şahlandıramadın. Mustafa Kemal’i kıskanıyorsun. 
Egosu şişmiş binici! Atını kıskanıyor… 

 
… Kullandığınız bütün vagonlar, bütün raylı sistem araçları, hepsi dışarıdan ithal. 

Sadece ithal etmekle kalmıyorsunuz, “test için” ya Çek Cumhuriyeti’ne ya Almanya’ya ya da 
Fransa’ya gönderiyorsunuz. Kucak dolusu milyarlarca dövizi yurt dışındaki firmalara 
yediriyor, kendi halkına da “demir ağlarla yurdu esas biz örüyoruz” diye propaganda yapıyor, 
beyin yıkıyorsunuz… İstanbul’a başkan seçildiğiniz 1994 yılında; metronun temelleri atılmış, 
tünel galerileri bitirilmiş, ilk 8 kilometrelik; Taksim-Levent arası 5 istasyonluk bölümün 
“elektrifikasyon” ihalesi yapılmış, teklifler alınmış, fakat “demokratik ahlak değerlerine uygun 
olsun” diye zarflar açılmamış, dönemin Belediye Genel sekreteri Tuğrul Erkin tarafından size 
teslim edilmişti. 18 yıldır (1994’ten beri) İstanbul Belediye Başkanlığı’nı partinizin başkanları 
yapıyor. 10 yıldan beri de siz Başbakansınız. Az zaman değil. Size dalkavukluk yapmak için, 
durmadan beyaz ehramlara bürünüp, Suudi Arabistan’a umreye taşınan, devlet teşvikleriyle 
besleme iş adamları, Türkiye’de hala yerli metro vagonu üretecek tek bir fabrika kuramadı ve 
çok acıdır Türkiye üniversitelerinden birinde bile “Raylı sistem mühendisliği bölümü” hâlâ yok.  
Neyle kabarıyorsun? Alman teknolojisiyle! Fransız vagonuyla! İspanyol raylarıyla! İtalyan 
tasarımıyla! Açtığın istasyona Türkçe isim bile bulamıyor, Kabataş-Taksim arasına aktarma 
“Füniküler” adını koyuyorsun. Sizleri dizi dibinde büyüten merhum Necmettin Erbakan bile 
sizin gibi aktarmacılara “taklitçiler” adını takmıştı…  

 
… Mustafa Kemal, Cumhuriyeti kurduğunda Gümrük Kanununa madde koymuş, 

“Dışarıdan ithal edilen bir mala Türkçe isim bulunmadıkça, yurda girişine izin” vermiyordu. 
Mustafa Kemal devrimciydi. Sizler taklitçisiniz. Taklitçi, karşı devrimcidir. Tarihin şaşmaz 
ölçüleri var. Taklitçi, devrimcinin tırnağı olamaz…” 39 

 
►Sabahattin Önkibar şöyle diyor: “Atatürk örmemiş de o örmüş! 2002’de yani 

AKP’nin iktidarı devraldığı tarihte, Türkiye’nin devlet olarak borcu 218 milyar dolardır ki bu 
kayıtlardadır. Bugün ise ülke borcumuz tam tamına 696 milyar dolar. Borçlanmalara 
ilaveten özelleştirmelerden elde edilen 30 milyar dolar da caba. Peki, AKP bu dehşet 
borçlanmaya karşın, maliyeti ancak 8 milyar dolar olan dökülen duble yolların dışında 
büyük yatırım olarak ne yaptı, bilen duyan var mı?  
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Hal bu iken, Tayyip Erdoğan’ın metro töreninde Cumhuriyet’in ilk 10 yılına taş atması 
ve kendini Büyük Atatürk ile kıyaslaması ve hatta Onu aşağılaması en hafifinden insafsızlık 
ötesidir. Hatırlayalım, Tayyip Erdoğan 10. Yıl Marşı’nın “Demir ağlarla ördük” mısralarını 
hatırlatarak şunları söylemişti: ”Neyi ördün? Hiçbir şeyi ördüğün yok. Demir ağlarla 
Türkiye’yi biz örüyoruz”. Görüyorsunuz Atatürk’e laf çakıyor ve Büyük Kurtarıcı’yı kendine 
rakip ilan ediyor.  

 
Bak Tayyip Erdoğan, Atatürk o enkaz tablosundan sadece bir millet yaratmadı, 

aynı zamanda müreffeh Türkiye’nin temellerini attı. Kayıtlar ortada. Büyük Kurtarıcı, bir 
kuruş bile borç almadan 3764 kilometre demiryolu yaparken, senin aldığın onca borca 
rağmen yaptığın sadece 1085’lik rayın döşenmesidir ki, bu rakamlar TCDD’den 
alınmıştır…” 40 

 
►Necati Doğru şöyle de diyor: “ Uyan Borusu…  Borçsuz ray döşüyoruz 

edebiyatı… Cumhuriyetin ilk kurulduğu yıllarda Mustafa Kemal’in başlattığı ”Yurdu Demir 
ağlarla örme destanını” değersizleştirme çabalarına Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Binali Yıldırım’ın: “Biz tek kuruş borç almadan ray döşüyoruz” övünmesi de eklendi.   

 
Türkiye’de son 10 yılda hızlı tren, metro, hafif metro, raylı sistem projelerini üstlenen 

firmalar, ellerinde kontratlarla yabancı büyük bankalara gidiyorlar. Bu kontratların altında 
Türkiye Cumhuriyetinin imzası olduğu için, o yabancı bankalar, çok yüksek de faiz alarak, 
Türkiye’de tren projesi üstlenen şirketlere istedikleri borcu veriyor. Sayın Bakan da bunu, 
nasıl olsa halk anlamıyor diye düşünüyor olmalı ki, “Tek kuruş borç almadan ray döşüyoruz, 
yuttur gitsin edebiyatı” yapıyor…” 41 

 
►Nazif Ekzen şöyle diyor: “Cumhuriyetin ulaştırma alanında, demiryolları ulaşımını 

esas alan programına bir önceki itiraz, 1980’li yıllarda: “Demiryolu ulaşımı komünist işidir. 
Demiryolu hep Doğu Bloğu ülkelerinde vardır” diyen T. Özal’dan gelmişti. Şimdiki itiraz, 
Özal’ın yolunda yürümekte olduğunu her fırsatta açıklayan Başbakan’dan geliyor. “Neyi 
ördün? Hiçbir şeyi ördüğün yok. Demir ağlarla Türkiye’yi biz örüyoruz” . Kadıköy 
metrosunun açılışını yaparken böyle diyordu. Hangisi doğru?  

 
… Türkiye on yılda demir ağlar ile örüldü. Sadece Cumhuriyetin başlangıcında, yani 

“10 yılda, 1937 yılına kadar yapılan güzergâhı ile yeni yol yapımı” 2800 km olmuştur. Yapılan 
yeni yoldur. Şimdiki gibi güzergâhı açılmış yolun yanından geçen yol yapımı değildir… 

 
“Hiçbir şeyi ördüğün yok” denilen dönem, son 175 yıllık dönemin, bağımsız-ulusal 

hızlı kalkınma dönemidir. Başka da örneği yoktur… Hulasa, Atatürk’ün ölümünden önce, 
hatta biraz eksik ve masumane sayılsa bile, bir doktrin ve derin bir sistem temeline 
dayanmasa bile, Türkiye cihan buhranının yarattığı akımlar içinde, yalnız fakir bir hammadde 
üreticisi değil de, aynı zamanda sanayici bir ülke olarak kalkınma yolunda gayret 
göstermiştir… Hesapsız politika: Yalnız, fakir bir hammadde üreticisi değil de aynı zamanda 
sanayici bir ülke olarak kalkınma yolunda, dış açık vermeden, ulusal tasarruflar ile hızlı 
büyüme “iddiasındaki” Türkiye’den, sıcak para girişi olmayınca, nüfus artış hızı kadar bile 
büyüyemeyen, “ekonomisi donan” Türkiye’ye geldik. Ankara’da, 18 yıl önce, M. 
Karayalçın’ın yaptığı Metro yatırımını, kesintisiz 18 yıldır iş başında olmasına karşılık, 
İstanbul’a ancak kısmen yapabilen, Türk ekonomisindeki “dış ticaret açığı- cari açık 
sorununun” enerji ithalatından, kaynaklandığını söyleyen, ancak demir yollarını – deniz 
yollarını, kent içinde ve kentler arasında, hala ulaştırma sistemine sokamayan, lastik 
tekerlekli araçlarla, insan-yük taşımasını ısrarla sürdüren, “1950’lerden- 1980’lerden kalma 
anlayış” kime, neyin hesabını soruyor? “ 42 
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►Muharrem İnce şöyle diyor: “ … Atatürk’e hakaret etmeyi bırakıp şükret. Sayın 
Başbakan sen hiç utanmıyor musun? Bu ülkenin gençleri savaş meydanlarında ölmüş, 
toprakları işgal edilmiş. Fabrikası yok, yolu yok. Barajı, Üniversitesi yok. Bir bağımsız devlet 
kurmuşlar. “Demir ağlarla ördük yurdu dört baştan” diye şarkılar söylemiş. Bu ülkede 
Şeker Fabrikaları kurmuşlar. Bu köylü devletinden, modern bir ülke kurmuşlar. Sen 
utanmıyor musun bu devletin kurucularına ikide bir hakaret etmeye? Sayın Başbakan, 
dedenin sana anlattıkları yalan. Artık dedenin anlattıklarından vazgeç de elinin altında o 
kadar olanak varken biraz oku ve araştır. Biraz vefa duygusunu kullan ve bu Cumhuriyeti 
kuranlara şükret, dua et. Onlara hakaret edersen sana cevabını veririz…” 43 

 
►Özdemir İnce şöyle diyor: “…Başbakan Erdoğan’ın mezun olduğu imam hatip 

okulunda, önce tarih, sonra Cumhuriyet bilinci almadığı görülüyor. Bir okul, eğer öğrencisine 
bu bilinçleri veremiyorsa, at onu çöplüğe gitsin. Bilinç için önce bilgi. Sonra ilgi gerekir. 
Bilgiyi okul verir. İlgi ise, muhafaza-i karların sevdiği sözcükle İnsanın “fıtrat”ına vardır.  
Demek ki Başbakan’ın fıtratında tarih bilgisi ve Cumhuriyet ilgisi yok. İlgi torbasında 
Cumhuriyete yer yok.  

 
Başbakan Erdoğan, Kadıköy Kartal metro hattının açılış töreninde, “10. Yıl 

Marşı’nda geçer, demir ağlarla ördük falan, neyi ördün? Hiçbir şey örmüş falan 
değilsin. Ortada duranlar belliydi. Demir ağlarla Türkiye’yi şimdi biz örüyoruz” demiş. 
Aldığı ve almadığı tahsil ve terbiyeye tam anlamıyla uygun bir cümle. Çünkü ya dipsiz bir 
bilgisizlikten kaynaklanıyor, ya da dipsiz bir nankörlükten. Böylesine bir hezeyanın 
kaynağında bu iki illetten biri mutlaka vardır. Böyle bir insanı başbakan yaptığın için sana 
yazıklar olsun Türkiye! … 

 
Gördüğü iyiliği unutan tuz ve ekmek hakkını bilmeyen insana “nankör” denir.  

Tarih bilincinden yoksun Başbakan’ın, imam hatip tornasından geçtiği için belki İslami bilgisi 
ve bilinci vardır. Ama onlar da yok… 

 
… Her şeyi bir yana bırakalım: Günümüzün insanı, Başbakan’ın sözlerinin gerçek ve 

doğruyu yansıtmadığını anlaması için, internete başvurması, birkaç kitap karıştırması yeterli 
olur. Cumhuriyet ne yaptıysa ”sıfır”dan, “temel”den başlayarak kazma-kürekle yaptı, borçsuz 
harçsız yaptı. Sen geldin 3. kattan işe başladın, övündüğün işleri yapmak için yedi düvele 
borçlandın. Senden sonra gelecek olanlar, hiç te hayırla anmayacaklar seni. Cumhuriyet 
beğenmediği Osmanlı’ya nankörlük etmedi. Lozan Barış Antlaşması’nda sahip çıktığı 
borçlarını taa 1950’lere kadar ödedi… 

 
… Gerçekleri inkâr etmek, nankörlük yapmak, bir ruhsal ve zihinsel yıkımın ve 

çöküşün sonucudur. O halde, bu enkazının altına doğru “psikiyatrik” kazı yapmak 
zorunluluğu vardır. Enkaz orada duruyor ve kazıyı yapacak babayiğitleri bekliyor… “ 44 
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→ ZOR GÜNLER 
 
►Kurtul Altuğ şöyle diyor: “ Koca Osmanlı İmparatorluğunu çökerten nedir? 

Emperyalizmin vaatlerine kanıp, gırtlağına kadar borca girmesi sonunda, yarı sömürge haline 
gelmesi, dizginleri yabancılara teslim etmesi değil mi?  

 
Duyun-u Umumiye ne demektir? … Bu şu demekti: “Osmanlı’nın borcuna 

mahsuben tüm gelirleri artık Duyun-u Umumiye’nin elinde ve kontrolündedir”. Savaş 
başladığında Osmanlı’nın borcunun haddi hesabı yoktu. 

 
Atatürk’ün ödediği dış borç: Mondros Mütarekesi imzalandığında Türk toprakları 

yabancıların elindeydi. Yani hacizde… Sonunda bu borcu, T.C. Hükümetleri kuruşuna kadar 
ödemiştir. Gazi şöyle diyordu: “ Yabancı sermaye ile ilişkilerini tanzim etmezseniz. 
Bağımsızlığınız yok demektir…”   Şimdi durum nasıldır? En son bilgi ve verilere göre 500 
milyar dolar iç ve dış borç bulunmaktadır. Ne kadar uzak dursa da IMF, Türkiye’nin ya bizzat 
kendisi, ya da yaygın değerlendirme kurumları tarafından gözetilmektedir. Bu duruma göre 
iktidarlar ABD ya da dostları ne isterse onu yapmaya zorunlu değil midir? …”  45 

 
► Kurtul Altuğ, bir başka yazısında şöyle diyor: “Zorba devletini kurmuştur”… 

Platon’un (Eflatun) kaleme aldığı, Devlet adlı eserinden: “ Demokrasilerde işsiz güçsüz 
takımı devletin başına geçer ama bunların en tehlikelileri ağzı iyi laf yapan, gündelik 
sorunlara çözüm getirenlerdir. Bu kişiler düzen içinde yaşayıp zengin olanlardan vergi toplar, 
bu paraları genellikle kendileri için harcar, bir kısmını da yine işsiz güçsüz halk kitlelerine sus 
payı olarak dağıtırlar. 

 
Bu arada zenginler için haksız suçlamalarda bulunur ve halkı zenginlere düşman 

ederler. Halkı ‘oligarşi tekrar gelecek’ diye korkuturlar ve halk kendine bir koruyucu seçer. 
İşte bu Tiranlığın doğuşudur.  

 
Halkın başına geçen koruyucu çokluğun kendine kul köle olduğunu görünce, 

yurttaşların kanına girmeden edemez, lekeleme yolunu tutar. Onu bunu suçlayıp 
mahkemelerde süründürür, kimini sürer, kimini öldürür. Böyle bir adam zorba devletini 
kurmuş ve zorba olmuştur. Zorba hükümranlığını sürdürmek için sürekli şiddete başvurmak 
zorundadır. Kimlerde yürek, üstünlük, akıl, kudret görürse bu kişileri bir şekilde tavsiye eder. 
Halk yağmurdan kaçarken doluya tutulmuştur… (MÖ 400 Platon-Devlet) 

 
Kıssadan Hisse... 2008’de başlayan Ergenekon hazırlıkları Cumhuriyet Gazetesi her 

gün: “Tehlikenin farkında mısınız? diyerek uyarılar yapıyordu.  
 
Son seçim yılı, AKP’nin sadece iktidardaki 10. yılı değildir. Hukuk tanımazlıkları, halkı 

alenen kandırmalarıyla, sadece skandallar yılı da değil, aynı zamanda da siyasi partilerin 
yöneticilerinin, her şeyi bilgiç, bilgiç halka dayatmayla kabul ettiren bir iktidarın “Ustalık” yılı 
sayılıyorsa vay bizim halimize! Açıkça söyleyelim: “Karşı Devrim” işte budur. Artık 
Cumhuriyet elbise değiştiriyor…” 46 

 
►B. Sadık Albayrak şöyle diyor: “ Sahipsiz Gerçek… Gerçek sorunuyla ne zaman 

başım sıkışsa, o ihtiyar karganın hikâyesine başvururum. Rus yazarı Saltıkov Sçedrin’in 
“Büyüklere Masallar” adlı kitabındaki hikâyelerinden biridir: “Büyüklerine başvuran karga”. 
1886 yılında yazılmış bir masaldan günümüz gerçeğine nasıl bir yanıt olabilir ki… Deneyelim 
bakalım… 
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Kargalar toplumsal düzeni simgeleyen kuşlar dünyasının emekçileridir. Kuşlar 
dünyasında en ağır vergiler onlara yüklenmiştir.  Kartalın günlük yemeği karga yavrularıdır. 
İhtiyar karga yılların deneyimiyle bu gerçeğe karşı çıkmaya çalışır. Çevresindeki kargaları bir 
çözüm bulmaları için sürekli uyarır ama kimse dinlemez. Sonunda bütün gücünü toplayıp, 
kargaların uğradığı haksızlıkları, kuşlar dünyasının yöneticilerinden kartala anlatmaya karar 
verir. Zorlu bir yolculuktan sonra, bir çam ağacının tepesinde tünemiş kartalı bulur. Kartalın 
karnı tok olmasından da cesaret bularak karga gerçeğini dile getirir.  

 
Onu tokluğun rehavetiyle dinleyen kartala göre, karganın söylediklerinde bilinmeyen 

bir şey yoktur: “Bu gerçeği kartalından akdoğanına, atmacasından çaylağına kadar herkes, 
hem de nicedir biliyor. Ama şu anda bu gerçek bizim işimize gelmiyor. Dolayısıyla sen bu 
gerçeği istersen dörtyol ağızlarında olanca sesinle haykır, herkese açıkla, bundan bir şey 
çıkmaz.” Ne zaman apaçık günümüz gerçekleri karşısında çaresiz kalsam, Saltıkov’un 
kartalının bu sözlerini anımsarım.  

 
Günümüzde adaletsizliğin artık her köşe bucakta apaçık ortada olduğu koşullarda 

hiçbir şey değişmiyorsa, kartalın” işine gelmeyen gerçek” saptaması açıklayıcıdır. Kartalın 
sözleri bilim adamı, politikacı, yazar, gazeteci, subay sanıkların artık komediden trajediye 
tiyatro sahnesine çevirdikleri Silivri mahkemelerinin gerçeğe bakışını da açıklamıyor mu? …  

 
Saltıkov’un öyküsünden yola çıkarak, bu gerçeğe “Sahipsiz Gerçek” diyorum. 

Sahipsiz gerçek, onu yaşama geçirecek eylemli insan gücünü bulamadan, sözden öteye 
gidemeyen gerçektir… 

 
… Sçedrin’in Büyüklere Masallardaki toplumsal eleştirisinin bir başka özelliği de, 

yalnızca iktidarı, egemen sınıfı, sömürücüleri değil, ezilenleri de bu eleştirinin hedeflerinden 
biri yapmasıdır. Özellikle, küçük burjuva nemelazımcı tipleri, kendi yaratıcılığının farkında 
olmayan cahil köylüleri gülmece yoluyla eleştirir…   

 
… Büyüklere Masalların son masalı karga masalıdır. Ve sahipsiz gerçeğin sahibiyle 

buluşunca neler olacağını ihtiyar kargaya ihtiyar çaylak haber verir: “ Çevrene bir bak; her 
yerde düşmanlık, kavga; hiç kimse nereye ve niçin gittiğini doğru dürüst bilmiyor… Bu 
nedenle de herkes kendi gerçeğini öne sürüyor. Ama bir zaman gelecek, herkes açık, 
belirgin bir takım sınırlar içinde rahat soluk alabilecek, bu sınırlar içinde yaşayışını 
sürdürecek. O zaman ayrılıklar kendiliğinden kalkacak; bunun yanı sıra, şu küçük “bireysel 
gerçekler” de yok olup gidecek. Herkes için bir olan, uyulması zorunlu olan ‘Gerçek’, 
gerçekten ortaya çıkacak ve tüm dünya aydınlanacak. Hep birlikte, birbirimizi severek 
yaşayacağız… İşte böyle İhtiyar… “ 47 

 
►Mustafa Acer şöyle diyor: “Mustafa Kemal Atatürk gibi düşün… Norveç halkı 

tarafından yaygın bir şekilde kullanılan “Mustafa Kemal gibi düşün” diye bir deyim olduğunu 
biliyor muydunuz? Bize ait değerlerin Norveç halkı tarafından benimsenip, özdeyiş halinde 
kullanılması çok anlamlı değil mi? Bu anlamlı özdeyiş ile “Gerçekleştirilmesi çok zor olan 
konuların bile azim ve irade ile başarılmasının mümkün olabileceğini düşün ki, hedefine 
varabilmek için büyük gayret ve çabaları göze alabilesin” diye ifade edilmektedir. Bu 
özdeyişin içinde gizli olan anlam, ATATÜRK’ÜN ne zor şartlarda, olması imkânsız gibi 
görülen hedefleri belirlemiş, kendisi bunları özümsemiş ve halkına da benimseterek 
mücadele gücünü artırmıştır. ATATÜRK bu hedefleri gerçekleştirmek için eldeki kısıtlı 
imkânları en iyi şekilde kullanmış ve en olumsuz şartlarda bile ümitsizliğe düşmeden 
mücadele etmiş ve hedefe ulaşmıştır. Bu özdeyiş, mücadele gücünü çok güzel anlatan bir 
ifade olması açısında önemlidir…  
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Türk milletinin de ATATÜRK’ÜN yaptıklarını örnek alıp bugünün zor şartlarından çıkış 
yollarını bulması gerekmektedir. Yani bütün Türk Milleti top yekûn “MUSTAFA KEMAL 
GİBİ DÜŞÜNMEK” zorundayız…  

 
Mustafa Kemal ATATÜRK, “Elindeki gereçleri beğenmeyen, eser meydana 

getiremez” demektedir. O halde; “mevcut şartları var kabul edip, bu imkânları en iyi şekilde 
nasıl kullanırım” diye düşünmek ve kendimize büyük hedefler belirleyerek zor şartlarda 
başarılı olmak zorundayız. Pozitif düşündüğümüz zaman; elimizde azımsanmayacak kadar 
önemli değerler olduğunu göreceğiz ve bunları harekete geçirdiğimiz zaman 
başaramayacağımız hiçbir güçlük yoktur. Önemli olan; kaynakları tam ve verimli bir şekilde 
kullanarak, belirlenen hedeflere kararlılıkla yürümektir… 

 
Önemli bir “yetişmiş işgücü kaynağımız”, “altyapı yatırımlarımız”, “madenlerimiz”, 

“enerji kaynakları ve tesislerimiz”, “Üretim tesislerimiz”, “Turizm tesislerimiz ve beldelerimiz”, 
“Köklü bir kültürümüz”, “eğitimli, yeniliğe açık genç nüfusumuz”, “Gelişmeye açık ekonomik 
gücümüz”, “iş yaratma imkânlarımız”, “siyasal etkinliğimiz”, “manevi gücümüz ve dini 
inancımız”, “sosyal dayanışma alışkanlıklarımız”, “demokrasi geleneğimiz”, “dil, din, bayrak 
ve vatan birliğimiz”, “geniş tarım alanları ve iklim şartlarımız”, “geniş ormanlık alanlarımız”, 
“kara, deniz ve hava ulaşım imkânlarımız” ve daha birçok değerlerimiz ile Avrupa’nın (Rusya 
hariç) en geniş ülkesi ve 74 milyon nüfusu ile güçlü bir ülke olduğumuzu unutmayalım. 

 
Türkiye’nin ihtiyacı, “Mustafa Kemal gibi düşünmek” bu imkânları seferber edecek 

güçlü yöneticilerin yönlendirmesi ve çağdaş uygarlık seviyesine taşımasıdır…” 48  
 
► Mustafa Kemal Gibi Düşünmek:  Tarih, 18 Mayıs 2002... Yer, İtalya'nın Perugia 

kenti... Genç Türk işadamı Utku Oğuz, bilgisayarında kayıtlı son Atatürk fotoğrafını 
projeksiyon makinesinin aydınlattığı duvara yansıtıp sözlerini tamamladı: “İşte, Anadolu 
aydınlanmasının temeli olan Türk Devrimi budur”... 

 
Perugia'nin önde gelen kişilerinin oluşturduğu Felsefe ve Tarih Kulübü'nün üyeleri ve 

konuklar büyük bir coşkuyla alkışladılar genç adamı. Genç adam da bir saatlik ''1918 – 1939 
arası Türkiye ve Atatürk Reformları'' konferansının gördüğü ilgiden mutlu, biraz da şaşkındı! 

 
Kulübün başkan yardımcısı İtalyan dostu bir süre önce, "Şu hayranı olduğun ve her 

karşılaşmamızda bana anlatıp durduğun Atatürk'ü bizim kulüp üyelerine de anlatır mısın?'' 
dediğinde hiç tereddütsüz kabul etmiş, ama böylesine yoğun bir ilgi ve heyecanla 
karşılanacağını düşünmemişti... Ama Utku Oğuz için o 18 Mayıs gecesini asla 
unutulmayacak kılan yorum, orada konuk olarak bulunan yaşlı bir Norveçliden geldi: 

 
— “Norveç dilinde ''Mustafa Kemal gibi düşünmek'' diye bir deyim vardır... 

Herhangi bir problem karşısında, çözümü imkânsız olduğu düşüncesiyle hemen 
kestirmeden teslim olma eğiliminde olan, ne yapıp edip bir çözüm üretmek için 
yaratıcılığını zorlama zahmetine katlanmak istemeyen ruh ve zihin tembeli kişilere 
söylenir bu söz... Bu tip insanlara derhal, ''Hayır, yanılıyorsun bu problemin mutlaka bir 
çözümü olmalı, biraz da Mustafa Kemal gibi düşün'' deriz... Ancak sizin bu geceki 
sunuşunuzdan sonra bu sözün arkasındaki anlamı çok daha derin bir şekilde kavramış 
durumdayım; bu güzel fotoğraflar eşliğinde yaptığınız sunuşunuz bana bu yaşımda bir şey 
daha öğretti; yani benim anadilim olan Norveççeye yerleşmiş olan eski bir deyimin 
arkasındaki gerçek ve derin anlamı… Size bunun için minnettarım” ... 

 
Genç Türk'ün gözleri yaşardı... Dünyanın bir başka ucundaki ülkenin anadiline bir 

deyim olarak yerleşmiş büyük devrimciyi bir kez daha minnet ve özlemle andı... Yalnızca bir 
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saatlik bir konferans olarak planlanan gece ancak 19 Mayıs'ın ilk saatlerinde sona erebildi. 
Saatlerce süren tartışma ve yorumlar ise şu ortak yargıyla sonuçlandı: 

 
— Atatürk Devrimleri bütün ülkelere uygulanabilecek evrensel bir reçetedir... 

Zira din ve etnik ayrım temellerine dayanmayan çağdaş devlet modeli ne kadar çok 
ülkede uygulanırsa, dünya o kadar daha huzur ve barış içinde bir yer olacaktır... 

 
Genç adam gecenin sessizliğinde yürürken büyük bir iç sızısıyla ''Türk Devrimi'ni 

yıkmak için yola çıkan karşı devrimciliğin ülkeyi sürüklediği bataklığı, 'başka çare yok' diyerek 
IMF'nin önünde boyun büken siyasetçileri'' düşündü. Sonra büyük bir heyecan ve coşkuyla 
yaşlı Norveçlinin bu kölelik zincirini kırmak için müthiş bir formül sunduğunu anımsadı:  
Mustafa Kemal gibi düşünmek... 49 
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→ AKP Nasıl GETİRİLDİ? KİM Getirdi? 
 
►Yalçın Küçük şöyle diyor: “… Doğu Perinçek geçen hafta içinde, 

“Kılıçdaroğlu’nun işaret parmağı” ve “F vitamini” değerlendirmelerini yazdı, bunlarda 
büyük açıklık var. Şunu aktarmakla yetinebiliyorum. “Soros’un parmağına bakın, Abdullah 
Gül’ün ve Fethullah Gülen’in parmağına, iki gün sonra Kılıçdaroğlu’nun işaret edeceği 
adresi saptayabilirsiniz…” Çok doğru, katılıyorum, ama artık ben Kılıçdaroğlu ve ekibinin, 
Gürsel Tekin, Hamzaçebi ve diğerlerinin, Fethullahi Parti ile çok direkt temas halinde 
olduğuna inanıyorum. Daha kısa söyleyecek olursam, Kemal Kılıçdaroğlu’nun kafasının 
akepe’de ve ayağının cehepe’de olduğunu netlikle görebiliyorum… 

 
…Doğu yoldaşın tümüyle katıldığım bu iki incelemesini ancak bazı tarih bilgi ve 

hatırlatmaları ile destekleyebilirim. Mecburum, telgraf çekiyorum:  
 
1- 2002 Kasım Seçimi, “darbe içinde darbe” olmuştur. Hem hükümet akepe’ye 

verilmiş ve hem de Türk Silahlı Kuvvetleri’nde, Doğu’nun nitelemesi ile “Ergenekon Tertibi” 
için stratejik görevlendirmeler yapılmıştır.   

 
2-  Aynı yılın sonunda, Erdoğan ile Baykal, Beylerbeyi’nde, bir balıkçıda buluşarak, 

Türkiye’nin İslamizasyon haritasını çizmişlerdir. Baykal, Erdoğan’ı Meclis’e sokma 
taahhüdünü yapmış ve vermiştir; Anayasa değişikliği ve Siirt Seçimi bu cümledendir…  

 
3- Büyük hukukçularımız, Sabih Kanadoğlu ve Nuri Alan, buradaki kanunsuzluğa 

şiddetle karşı çıktılar. Kitaplarımda var. Baykal’ın cehepe’si kanunsuzlukta ısrarlı olmuş ve 
yerine geçen Kılıçdaroğlu, “şecaat arz ederken merd-i Kıpti sirkatin söyler” misali bununla 
övünmüştür...  

 
4- 2007 seçimini, Baykal’ın cehepe’si, doğrudan doğruya akepe’ye verdi; o sıralarda 

Sky TV’de program yapıyordum, ısrarla “veriyorsunuz” dedim, davet ettim, hiçbir sonuç 
alamadık… 

 
5- Referandum hediye edilmiştir, Ulusal’da program yapıyordum; Kılıçdaroğlu, hem bir 

“Recep bey” edebiyatıyla yetindi, Anayasa’nın ve Anayasa Mahkemesinin tehlikede olduğunu 
ağzına dahi almadı. Kartlarla çalışıyorum, not almıştım, bugünü istiyordu ve referandum için 
oy vermeyeceğini bekliyordum, kayıtlıdır. Artık çok net düşünüyorum, bağı ve sözü var…” 50  

 
►Yalçın Küçük, bir başka yazısında şöyle diyor: “ … Şimdi Cumhuriyetin kurucu 

partisi, CHP tasfiye halindedir. Baykal, Gülen ve Kılıçdaroğlu’nu önümüzde likidatörler veya 
üç tasfiye memuru olarak buluyoruz. Başlıyorum…  

 
Cehepe’ye ihanetin girişi: 2002 sonu veya 2003 başı olabilir, seçim kazanmış ancak 

milletvekili dahi olamayan Tayip Erdoğan ile Baykal’ın Beylerbeyi’nde, bir balıkçıda 
buluşması başlangıçtır. Cehepe’ye ihanetin girişi diyebiliriz. Erdoğan’ı kuyudan çıkardı ve 
kasetlerle mükâfatını aldı. Anayasa’yı değiştirdi, seçim sistemini bozdu, Siirt’i peşkeş çekti -
aslı “pişkeş”, öne çekmek- önerdi. ‘Seçim kazanmış insana kıyamam’ diyordu… Ayrıca % 34 
idi. Peki 2006 yılına ait, Haslet’in karikatürü var, Tayip beyin kolundadır ve ben 2007 yılında 
seçimlere girmediğini, Cehepe’de başkandı, Sky Tv’de her hafta bağırıyordum. Bu kadar açık 
ve sürdürüyorum. 

 
Washington’un marifetleri: Deniz’i tanırım, en kibar sözcüğü seçiyorum, bir büyük 

güçten işaret ve vaat almadan böyle çok riskli ve çocuklarına kalacak büyük sorumluluğu 
olan bir işe girmez ve girmiştir. Diğer yandan, Gülen ve akepe, Washington’un marifetidir; 
ikisinin de bir Washington senaryosu olduğunu biliyoruz.  
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İlaveten, Erdoğan’a gelince, bir model değil, pek çok uygulamadan birisidir. Araplara 
“model” olma işi ise sadece bir metafordur. Arapları Amerikan İslam’ına çekmek istediler. İşe 
yaramadı ve model çökmüştür. Tersine tepiyor…” 51   

 
►Mehmet Ali Güller şöyle diyor: “… Abdullah Gül’ün CFR (ABD Dış İlişkiler 

Konseyi) ile ilginç bir ilişkisi var. Cumhurbaşkanı Gül, değişik tarihlerde CFR’nin Yuvarlak 
Masa toplantılarına katıldı.  Bu toplantıların ne anlama geldiği, toplantının tarihlerinden ve 
konularından belli. Gül’ün katıldığı ilk CFR toplantısının tarihi 1997 ve gündemi de Refah 
Partisi’ydi. O toplantıda “Erdoğan-Gül modeli“ oluşturuluyordu.  

 
Gül’ün katıldığı 2. CFR toplantısı ise Nisan 2001 tarihliydi. 14 Ağustos 2001’de AKP 

kuruldu. Gül’ün katıldığı 24 Eylül 2010 tarihli 3. CFR toplantısı ise Türkiye’nin tarihi bir 
dönemecinde yapıldı; yaşıyoruz. Kürt Açılımı, Demokratik özerklik, Yeni Türkiye, Yeni 
CHP, Yeni Anayasa… 

 
ABD Dışişleri: Gül’ü biz yetiştirdik… Abdullah Gül’ün ABD’yle ilişkileri oldukça 

derin. Arslan Bulut yazmıştı, anımsarsınız. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde de 
kaydı var: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ABD’nin “Uluslararası ziyaretçi liderlik 
programı” ile yetiştirilmişti. Yani ABD Dışişleri: “Gül’ü biz yetiştirdik” diyordu…” 52 

 
►Serhan Bolluk şöyle diyor: “ Devlet Bahçeli’yi kritik anlarda yaptığı çıkışlarla 

tanıyoruz. 23 Nisan törenlerinde birine daha tanık olduk. “Daha” diyoruz. 3 Kasım 2002’deki 
sandık da onun sayesindedir. Hani şu Tayip Erdoğan’ların iktidara geldiği seçim.  

 
Hatırlamayanlar için özetleyelim. Bahçeli 7 Temmuz 2002’de Kocayayla Türkmen 

Şenlikleri’nde “erken seçim” deyivermiş. Koalisyon ortakları Ecevit, Mesut Yılmaz şaşkın. 
Partisinin kurmayları daha da şaşkın. Çünkü o koşullarda seçime gitmek iktidardakiler için 
intihar. Ama Bahçeli, Nuh diyor, peygamber demiyor. Hatta “3 Kasım’da sandık olmazsa 
hükümetten çekiliriz” diyor.  

 
Seçim sonucu şaka gibi. Koalisyonun iki ortağı DSP ve ANAP silinmiş. 3. ortak 

MHP baraj altı. Şakanın devamı: AKP % 34 oyla Meclis’in % 66’sını işgal etmiş! 
Milletvekili sayısı 363. Kocayayla’da yapılan açıklama, inceden planlanmış bir operasyonun 
son halkasıdır… 

 
Gelelim 23 Nisan’daki çıkışa. Bahçeli bu kez de “Yeni Anayasa” adıyla yapılan 

operasyona tam destek halinde. “Türk Milleti” bekliyor’muş…  
 
Ama Bahçeli sık sık “BOP Eşbaşkanı” da diyor. Hem diyor, hem de Eşbaşkanların 

altına koltuğu sürüyor. Türk’ün, Türk milletinin kazınıp çıkarıldığı bölünme anayasasına da 
böyle gidiliyor…” 53  

 
►Doğu Perinçek şöyle diyor: “ Seçilmişler”  meğerse atanmış… Tayip Erdoğan ve 

Abdullah Gül’ü kim seçti? 1996 yılı sonlarında CIA’nin ünlü Rand Corporation adlı strateji 
kuruluşunun interneti yazıyor: “Tayip Erdoğan Başbakan, Abdullah Gül Dışişleri Bakanı 
yapılacak.” 54 Tayyip Erdoğan o sırada Belediye Başkanı, Abdullah Gül Refah Partisi 
Milletvekili. Refah Partisinin başında Erbakan var. 
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Sandığın içine kim koymuş: “Seçilmişleri” kimin seçtiği ve 6 yıl sonra kimin 
“seçileceği” haber olmuş: “ABD Büyükelçisi Abramowitz, Tayyip Erdoğan’ı Erbakan’ın 
yerine hazırlıyor. 55  

 
Arkasından Refah Partisi bir operasyonla bölünüyor; derken 2002 yılında DSP 

bölünüyor ve DSP-MHP-ANAP Hükümetine darbe yapılıyor ve milletvekili seçilme hakkı 
bile olmayan Tayyip Erdoğan “seçiliyor” ve Başbakan koltuğuna oturtuluyor.    

  
Diyeceksiniz ki, sandığın içinden çıkmadı mı? Evet, sandığın içinden çıktı ama sandık 

içine daha önce Abramowitz’ler koymuş… 
 
… Seçilmiş falan yok. Bu sistem çürümüştür. Bu Gladyo-Mafya-Tarikat rejiminde, 

başbakanlar BOP Eşbaşkanı olmuştur. Atama makamları, Washington’dur. Milletvekilleri lider 
kulu olmuştur; atanmaktadırlar. Atama makamları, sistemin merkezlerinden belirlenen sistem 
partilerinin genel başkanlarıdır. Washington, sistem partilerinin genel başkanlarını atıyor; 
genel başkan da milletvekillerini atıyor. İki dereceli bir atama sistemi geçerli. Sandık dedikleri 
olay, sahtekârlıktır. Millet aldatılmaktadır. Sandık içine daha önce atananlar 
yerleştirilmektedir.  Milletin eline de balonlar ve bayraklar verilmekte, atama işlemi 
tamamlanmaktadır. Seçilmiş denenler atanmıştır. Bir avuç sıcak para komisyoncusunun ve 
tarikat şeyhinin diktası, böyle yürüyor…” 56 

 
►Sözcü/Tokmak şöyle diyor: “ Hep geriye gidiyoruz… Bu iktidarın hedefi “Uygar 

Batı” değil, ilkellikten kurtulamayan “Arap ülkeleri”. Durum artık, kuşkuya yer bırakmayacak 
şekilde görüldü. Türkiye gemisi Batı’dan uzaklaştırılıyor. Bu, rasgele ortaya çıkan bir durum 
değil, düşünülmüş, tasarlanmış, adım adım uygulanan bir plan… 

 
Laik Cumhuriyet ilkelerinin yerle bir edilmesi, değiştirilen Milli Eğitim Sistemi, 

kaldırılan bayramlar derken sıra saatlere geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 
hazırladığı yasaya göre Türkiye, Avrupa’dan bir saat daha uzaklaştırılıp, saat dilimi Mekke’ye 
göre ayarlanacak. Tabii Bakanlık “Mekke” demiyor. “Türkiye saati İzmit’in üzerinden 
geçen 30. boylama göre değil, Doğu Anadolu’da Iğdır’ın üzerinden geçen 45. boylama 
göre hesaplanacak” diyor ama bu boylam da tesadüfen (!) Mekke ile aynı boylam oluyor.  

 
Böylece, hazırlanan plana göre, Türkiye’nin Suudi Arabistan, Irak, İran gibi ülkelerle 

ve Körfez’deki Arap Emirlikleri ile arasında hiçbir saat farkı kalmayacak. Buna karşılık, 
Türkiye ile İngiltere arasındaki fark 3 saate, Orta Avrupa ülkeleri ile arasındaki fark ise 2 
saate çıkacak. 

 
Haa, bu arada Orduevlerinde sakal, türban, sarık ve cübbenin serbest bırakılıp, 

askerlikte de ilerici (!) bir hamle yapıldığını hatırlatalım.  Ülkemizde saatler artık hep geriye 
doğru çalışıyor…” 57  

 
►Sözcü/Tokmak’ın haberi: “Sen misin hak arayan? Bir zamanlar gurur 

duyduğumuz ulusal hava yolumuz THY, yönetim hataları nedeniyle her geçen gün biraz daha 
itibar kaybediyor… THY, uluslararası camiada gerçekten başarılı olan bir kuruluşumuzdu. Bu 
başarıda en büyük pay, uçuş ve yer hizmetini yapan personele aitti. “Hiçbir başarı 
cezasız kalmaz” sözü, bu defa THY personeli için gerçekleşti ve binlerce çalışanının grev 
yapma hakkı ellerinden alındı…  

 
… Sahipsiz kalan ve çaresizlik içinde kıvranan THY personeli bu nedenle direnişe 

geçti ama sen misin hak arayan? SMS mesajıyla 305 kişi işten kovuldu.  
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İptal ve gecikmeler nedeniyle 2 milyon dolar zarara uğradığını iddia eden THY 
yönetimi, bu zararı eyleme katılan personelin ve Hava İş Sendikası’nın ödemesi için dava 
açma kararı aldı... … İktidarın onlara mesajı kesin: “Ya biat edeceksin, ya da çekip 
gideceksin”… Bu iktidar döneminde ne yazık ki ezilen hep çalışanlar oluyor…”   58 

 
►Aydınlık’ın bir başka haberi: “ Gizli Sözleşme Uygulanıyor… Gül Dışişleri Bakanı 

iken 2 Nisan 2003’te, dönemin ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell ile 2 sayfa 9 maddelik bir 
“gizli anlaşma” yaptığını açıklamıştı… Her madde uygulandı ve uygulanmakta… 

 
1- Türk Askeri Irak’ın kuzeyinden çekilecek, sınır harekâtlarına son verilecek ve 

PKK’ya askeri harekât için ABD’den izin alınacak…  
 
Türk askeri Kuzey Irak’tan çekildi. Sınır harekâtlarına son verildi ve izin alınamadığı 

için operasyon yapılamıyor. 
 
2- Türkiye’ye ambargo ve askeri yaptırım tehdidi… 
 
Türk askerinin başına çuval geçirildi… 
 
3- ABD’nin İran ve Ortadoğu harekâtlarına aktif destek ve katılım… 
 
AKP’nin Suriye, Irak ve İran’la Türkiye’yi karşı karşıya getiren politikaları.  ABD ve 

AKP iktidarı işbirliği halinde, bu desteği sağlamak için Türk ordusuna karşı Şemdinli 
olayından bu yana operasyonlar yürütüyor… 

 
4- Türk Ordusunun asker ve silah gücünde indirim… 
 
Orduyu profesyonelleştirme çalışmaları… İndirim tasarıları sık sık gündeme 

getiriliyor… 
 
5- Irak’ın kuzeyinde kurulan kukla devlet Türkiye tarafından resmen tanınacak… 
 
Tayyip-Gül, yönetimi resmen tanıma için ortam oluşturuyor… 
 
6- PKK/KADEK elemanlarına geniş kapsamlı af ve PKK’nın yasallaştırılması 
 
Oslo görüşmelerinde ortaya çıktı. Hazırlıklar yapılıyor… 
 
7- Güneydoğu belediyelerine özerklik ve federasyona geçiş… 
 
Büyükşehir Belediyesi Yasası TBMM’de. Geçmişte de Kamu Reformu Yasası ve 

Yerel Yönetim Yasaları hazırlandı. Güneydoğu belediyeleri her yönden özerkleştiriliyor. 
Federasyon hazırlanıyor…  

 
8- Kıbrıs’ta Denktaş devre dışı bırakılacak ve Annan Planı küçük değişikliklerle 

uygulanacak ve Ege’de Yunanistan’ın taleplerine esnek tavır alınacak… 
 
Denktaş devre dışı.  Annan Planına teslim olundu. Ege’de de esnemeler başladı. 
 
9- Ermenistan’a yönelik kısıtlamaların kaldırılması… 
 
Ermenistan’la protokoller imzalandı. Hazırlıklar gündemde…” 59 
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►Sabahattin Önkibar şöyle diyor: “Tamı tamına bir buçuk yıldır feryat ediyoruz, tık 
yok. AKP’yi anladık ama sözde muhalefet olan CHP ile MHP müdürlükleri de umursamıyor. 
Konumuz Ege’de Yunanlılar tarafından son birkaç yıl içinde işgal edilen adalardır. Bulamaç, 
Nergizcik, Eşek, Hurşit Fornoz, Keçi, Kalalimnoz, Sakarcılar, Koçbaba ve Ardacık gibi 
Ege Adalarına Yunan, asker çıkardı ve bayrak astı. Açın bakın Lozan’a, Ahmet 
Davudoğlu’nun dediği gibi, bu adaların statüsü belirsiz değil, tersine yüzde yüz Türk 
toprağı…  

 
… Sözde yurtsever Kılıçdaroğlu ile sözde milliyetçi Bahçeli bu işgalin hesabını, sözde 

Davos Fatihi Erdoğan’dan niye sormazlar? Yoksa onun sayesinde kişisel olarak var oldukları 
için mi? Avrupa Birliği’nde müzakere günü alma adına vatan toprağını peşkeş çekmenin 
adı nedir, siz söyleyin lütfen! ...” 60 

 
►Mehmet Türker şöyle diyor: “Ülke kan ağlıyor, onlar Myanmar’da ağlıyor… 

Tayyip beyin Foça saldırısından sonra yaptığı açıklama ilginç: “Alçaklar maalesef terörü 
yaymak ve halka korku salmak istiyorlar” diyor… İyi ki söyledi de öğrenmiş olduk. 
Moralimiz düzeldi!  

 
İktidar, Kürtçü açılım, Habur rezaleti ve Oslo skandalıyla vaziyeti idare etmeye 

çalışıyordu, olmadı… Tayyip Bey çareyi “şahinleşmekte” aradı, her gün şehit veriyoruz… 
Olan fidanlarımıza oluyor. Sapır sapır toprağa düşüp, kanlarını bu vatan için akıtıyorlar… 

 
Dün bizim Myanmar’daki yardım meleklerinin fotoğrafları geldi. Dünyanın her 

yerindeki Müslümanlara ulaşarak liderliğe oynayan bu iktidarın First Leydisi Eminanım 
gözyaşları içindeydi. Hariciye Nazırı Ahmet ise bir Arankalıya sarılmış, başını onun omzuna 
gömmüş, muhtemelen o da hüngürdüyordu. Fotoğrafı görünce yüreğimiz parçalandı, biz de 
ağlamaya başladık!  

 
Bir yandan aslan gibi vatan evlatları ülkenin bölünmezliği uğruna şehit düşüyor, 

Türkiye şehitlerine ağlıyor; öte yandan First Leydi ve Hariciye Nazırı Myanmar’da gözyaşı 
döküyor! Valla sözün bittiği yerdeyiz…” 61 

 
►Sözcü’nün haberi: “ Osman Pamukoğlu, kendisine “seviyesiz” diyen Başbakan 

Erdoğan’a sert çıktı: “Beceriksizliğin bohça gibi açıldı mı? ...  Hepar Başkanı ve emekli 
General Osman Pamukoğlu’nun önceki gün yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi 
oturmuştu. PKK’nın son saldırısını değerlendiren deneyimli paşanın: “Hakkâri elimizden 
gitti” sözü oldukça tartışılmıştı. Başbakan ise o sözlere: “Bir ilimizin elden çıktığını 
söyleyecek kadar seviyesiz insanlar var bu ülkede” diye konuştu. Pamukoğlu’nun bu ağır 
çıkışa yanıtı sert oldu: ‘Öcalan şimdi aldığı kellelerin hesabını veriyor’ diyen utanmaz 
adam; Basın, üniversiteler, iş adamları, aydınlar bitti de şimdi sıra, 1993–1995 yıllarında 778 
gün Hakkâri ve Kuzey Irak dağlarında 4 bin subay, astsubay, 55 bin askeriyle zaman sınırı 
tanımaksızın, PKK ile çarpışan, şimdi ise HEPAR Başkanı olan bana mı geldi? Şehit 
ailelerine verdiğin iftarda beni mi hedef yapıyorsun? Ben senin bildiğin ne siyasetçiyim, ne de 
herhangi bir vatandaş. ‘Hakkâri elden çıktı’ lafını iki senedir söylüyorum. Bu bir ironi, bunun 
halk dilindeki karşılığı, orada her şeyin kötü gittiği ve gittikçe her şeyin daha kötüye 
gitmeye meyilli olduğu anlamındadır. Senin bunu anlayabilecek ne kapasiten ne de seviyen 
var… 

 
Mesele salt Hakkâri değildi ki, senin partinin ve hükümetinin bu ülkeyi nasıl hızla 

bölünmeye götürdüğü ve BOP Başkan yardımcısı olarak ABD uşaklığını, Ortadoğu 
coğrafyasında nasıl yaptığını anlatıyordu. Tutuştun mu? Foyan ortaya döküldü mü? 
Beceriksizliğin bohça gibi açıldı mı? Yoksa rahatsızlıkların mı nüksetmeye başladı gene? 
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Sana son sözüm, zerre kadar yüreğin varsa, tabii bir tıp heyetinin kontrolünden sonra 
çık bir televizyonda karşıma. Korkma evladım! Haydi, topla olmayan cesaretini; Şimdi 
siyaseten hapı yuttun ve kapı açıldı. Bu bir tilki tuzağıydı ve avlandın. İstanbul’da doğup 
İstanbul Tuzla’da eğitim alıp, Hasdal’da 77. Piyade Alayı’nda kantincilik yaparak askerlik 
görevini ifa eden, kantinlere hangi şirketten sucuk aldıysa, terhisten sonra da o şirkete 
memur diye giren vatandaş, şimdi kapı açıldı, hodri meydan. El yumruğu yemeyen, kendi 
yumruğunu değirmen taşı sanırmış. Meydana çık evladım…” 62  

 
►Aydınlık’ın haberi: “Amerika’nın Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone, ülkesi 

“ABD’nin Türkiye ile gizli çalışmalar yürüttüğünü” söyledi ve “Ne kadarını açıklayacağını 
AKP hükümeti bilir” dedi…” 63 

 
►Erol Ertuğrul şöyle diyor: “ 3 Kasım 2002 gününden 5 yıl, 8 ay önce ABD’de 

CIA’nin yan kuruluşu Rand Corporation yayın organında bir yazı yayınlandı. Bu yazıda 
“ABD’nin artık ANAP, DYP gibi partilerle Türkiye’yi denetleyemeyeceği, Fazilet Partisi’nin 
başına İstanbul Belediye Başkanı Tayyip Erdoğan’ın getirilmesinin düşünüldüğü, 
Erdoğan’ın Başbakan, Abdullah Gül’ün Dışişleri Bakanı yapılacağı, Erdoğan Başbakan 
olursa ABD’nin Türkiye’yi denetleyebileceği” ileriye sürülüyordu. Bu yazının yayınlandığı 
tarihte henüz AKP kurulmamıştır 20 Ekim1996 günlü Aydınlık Dergisi’nde bu bilgiler yer 
aldı. Çok kişi belki gülüp geçti bu bilgilere. Aradan 6 yıl geçtikten sonra söylenenler bir bir 
gerçekleşti.   

 
Tayyip Erdoğan başkanlığında AKP kuruldu. 3 Kasım 2002 seçimlerinde çoğunluk 

partisi oldu.  Daha Başbakan olmadan, milletvekili bile olmamış iken Erdoğan ABD’ye gitti. 
ABD Başkanı Bush tarafından bir başbakan gibi karşılandı. Beyaz Saray’da kapalı kapılar 
arkasında görüştüler. ABD Başkanı’nın daha milletvekili bile olmamış bir parti başkanını özel 
olarak kabul etmesi ve uzunca görüşmeler yapması, söylenenleri doğruluyordu. Batı laik ve 
tam bağımsız bir Türkiye istemiyordu. Batı’nın Türkiye’ye biçtiği rol ılımlı İslam’dı.  

 
ABD askerimize çuval geçirdi. Gül: Büyük devletler özür dilemez… Irak’ın 

Süleymaniye kentinde 11 askerimizin başına ABD çuval geçirdiğinde Erdoğan 
Başbakan’dı. Hiç sesi çıkmadı. Kendisine: “ABD’ne nota verecek misiniz?” diye 
sorulduğunda “Bu nota müzik notası değil” deyip soruyu geçiştirmişti. O günlerde Dışişleri 
Bakanı olan Abdullah Gül’e: “ABD özür dileyecek mi?” diye sorulduğunda, “Büyük devletler 
özür dilemezler” demişti.  Libya’da olaylar başladığında Erdoğan önce “NATO’nun 
Libya’da ne işi var” demiş, sonra, ABD’nin devreye girmesi üzerine, NATO uçaklarının 
İzmir’den havalanmasını sağlamış. Libya’ya bavullarla para yollamıştı.  

 
“Onu deliğe süpürmeyin, kullanın”… Başbakan’ın bir dönem danışmanlığını yapan 

Cüneyt Zapsu’nun ABD’de yetkililere Erdoğan için: “Onu deliğe süpürmeyin, kullanın” 
dediği, görsel ve yazılı basında genişçe yer almıştı. Erdoğan ABD’nin hazırladığı Büyük 
Ortadoğu Projesi’nin (BOP) Eşbaşkanıdır. Bu proje ile Ortadoğu’nun haritası 
değiştiriliyor. Ve Türkiye’nin bir bölümünü de içerisine alan bir Kürdistan kuruluyordu. Bu 
proje için Irak ayağı tamamlandı. Kuzey Irak’ta bir Kürdistan kuruldu. Geriye Suriye, İran 
ve Türkiye kaldı. Suriye’ye ABD saldırıları bundandır.  

 
Türkiye’nin Suriye’de ateşe sürülmeye çalışılması bundandır. Türkiye’de ise 

savaşsız, yeni anayasa ile bu tamamlanacak, Türkiye’nin Kürdistan parçası buradan 
çıkarılacaktır…  

 
… Bay Arınç: “Bölücübaşı Apo için ev hapsi düşünülebilir” derken, Kılıçdaroğlu:” 

4 parti anlaşırsa başımın üzerine” diyerek Atatürk’ün kemiklerini sızlatıyor.  
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Olanlara karşı çıkamasın diyerek TSK uydurma gerekçelerle etkisizleştiriliyor. 
Cumhuriyetin kahraman ordusu cezaevlerinde tutsak edilirken, Hakkâri’den 8 şehit haberi 
geliyor. Yüreğimiz yanıyor. Sorumlusu Oslo’da PKK ile ABD gözetiminde görüşmeler 
yapanlardır. ABD planları yürüyor. Ulusumuz bunları görüyor. Kahraman ordumuzu 
etkisizleştirmek isteyenleri, Cumhuriyetimizi dönüştürmek isteyenleri, emperyalizmin 
planlarını, bu planların yerli işbirlikçilerini görüyor. Yayılmacı ve sömürgecilerin planlarına 
geçmişte nasıl geçit verilmediyse, yine geçit verilmeyecektir…” 64 
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→ ÜMRANİYE OPERASYONU Nasıl ERGENEKON oldu? 
 
♥ M. K. Atatürk diyor ki: “… Ordumuzu tamamen lağvederek, milleti, 

bağımsızlığını muhafaza için muhtaç olduğu dayanak noktasından mahrum etmeye 
teşebbüs ettiler. Bir taraftan da müdafaasız, ordusuz bıraktıklarını zannettikleri milletin 
de izzetinefsine, her türlü haklarına ve mukaddesatına taarruzla, milleti alçaklığa 
boyun eğmeye alıştırmak planını takip ettiler ve ediyorlar. Her halde ordu, 
düşmanlarımızın birinci taarruz hedefi oldu. Orduyu imha etmek için mutlaka subayını 
mahvetmek, aşağılamak lazımdır…”  65 

 
►Şule Perinçek şöyle diyor: “Atatürk, emperyalizme başkaldırının, başı dik bir 

toplumun adıdır… Bugün yapılmak istenen bu dik duruşu sindirmek ve Türkiye’ye boyun 
eğdirmektir. Onun için de Türkiye’nin bağımsızlığını savunan, başı dik ve başımıza çuvalın 
geçirilmesine karşı çıkanlar, Silivri’de tutsak edilmişlerdir…” 66 

 
►Türker Ertürk şöyle diyor: “…Türk Silahlı Kuvvetleri niçin bu duruma düştü? 

Genelkurmay Eski Başkanı niçin tutuklandı? Başka komutanlar da tutuklanabilir mi? Eğer 
bunlar operasyon ise, arkasında kimler var? Daha bunun gibi bir sürü sorular. Halk açık ve 
anlaşılır net cevaplar istiyor. Ama ne gezer. Sayın İlker Başbuğ “terör örgütü yöneticisi 
olmak” suçu ile tutuklanıyor. Komutan hemen sonrasında açıklama yapıyor. Tüm Türkiye 
nefesini tutmuş, merak ediyor ne diyecek diye. Başbuğ: “… Bunu tarihe not olarak 
düşmekte yarar görüyorum…” diyor. Sayın Komutanım alınma ama bu söylediğinden 
Anadolu insanı, 1,5 yıl önceye kadar komuta ettiğin general ve amirallerin, subayların, devlet 
memurların, şu anda vatani hizmetlerini yapmakta olan Mehmetçikler ne anlamalı? 

 
Bugün yaşadığımız hukuksuzluğun, polis devleti uygulamalarının, başta Türk Silahlı 

Kuvvetleri olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti’nin kurumlarına yönelik operasyonların, 
Ergenekon, Balyoz, Odak TV gibi operasyonel davaların bir tek nedeni vardır. ABD 
ülkemizi dönüştürmek istemektedir. Çünkü ABD’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu 
felsefesi, laik, üniter yapısı ve Lozan’da tescil edilen tapusu ile sorunları vardır. Bu nitelikleri 
ile Türkiye ABD’nin soğuk savaş sonrası ülkemiz ve bölgemiz ile ilgili olarak belirlediği ve 
zaman içinde geliştirdiği Büyük Ortadoğu Projesine (BOP) uygun değildir. 

 
Türkiye’nin BOP’a yönelik olarak dönüştürülmesinin önünde en büyük engel Türk 

Silahlı Kuvvetleridir. Yani Türk Silahlı Kuvvetlerini itibarsızlaştırmadan ve etkisizleştirmeden 
bu dönüşümü yapamazsınız… 

 
Türk Silahlı Kuvvetlerine ilk operasyon 1 Mart 2003 tezkeresinin TBMM’de 

reddedilmesinden tam 4 ay sonra 4 Temmuz 2003’te Süleymaniye’de 11 askerimizin başına 
çuval geçirilerek başlamıştır. Tezkerenin Meclisten geçmemesinin faturası askere kesilmiştir. 
ABD tarafından askere yapılan suçlama “Öncü rollerini oynayamadılar” şeklinde olmuştur. 
Demek ki ABD, askerden “vesayeti sürdürmesini” istemiş, demokratik yaklaşım 
beklememiştir. Sonraki gelişmeleri biliyorsunuz, “Öküzler sarısı, beneklisi birer ikişer 
verilerek” bu duruma gelinmiştir. 

 
ABD bu operasyonları cemaat ve kurulmasına destek verdiği AKP’nin işbirlikçiliği 

sayesinde yapmış ve yapmaya devam etmektedir. Eğer siz arkadaki ABD’yi görmez, 
değerlendiremez ve adını koymaz iseniz, yanlış teşhis üzerinden tedaviye geçen bir 
hekimden farkınız kalmaz… ”  67  
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►Tevfik Özcan şöyle diyor: “…Aşiret, tarikat, etnik grup varsa demokrasi olmaz… 
ABD dünyayı şehir devletlerine bölmek istiyor… Trilateral Komisyona verilmiş bir rapora 
göre, en iyi dünya sistemi, ABD dışındaki dünyanın, şehir devletleri ve feodalleşmiş etnik 
devletler biçiminde olmasıydı… 

 
Küresel sermayenin en büyük korkusu, kendisiyle pazarlık yapabilecek güce sahip 

ulusal devletlerdir. Bir korkusu da işçi sınıfıydı, o korkunun simgesi Sovyetler Birliği yok 
edildi. İkinci korkusuysa ulusal devletler, simge ülkesi de Türkiye. Bunun için de yok edilmek 
için Türkiye’yle uğraşılıyor…  

 
Çünkü Türkiye, 20. asrın ulusal bağımsızlık dalgasını başlatan ülke. Çevre ülkelerin 

hem sömürgeci ülkelerden bağımsızlaşabileceği, hem de onlarla eşitlenebileceği umudunun 
ülkesiydi Türkiye. O kadar ki, Türkiye’den ilham alan bazı ülkeler, bayraklarını bile Türk 
bayrağına benzettiler… 

   
…Dünya küreselleşirken, gelişmiş ülkeler içe kapanıyorlar. 11 Eylül olaylarının 

arkasından çıkarılmış olan Patriot Act 1 var ve ikincisi de gündemde. Burada Nazi 
dönemindeki bir kavram ortaya atıldı. “Düşman ceza hukuku” bu şu demek: Ülke içinde 
siyasi rakipler ve muhalifler ki bu Türkiye’deki fotoğrafa da çok uyuyor, halk düşmanı olarak 
tarif ediliyor artık (Silivri fotoğrafı, tutsakları)… Ceza hukukunda suçun önce maddi unsuru 
vardır. Basından izlediğim kadarıyla, ortada iddia edilen suçlara ilişkin girişime delalet 
edecek hiçbir maddi vaka mevcut değil. Sadece mişli, mışlı gizli tanık beyanları, bir takım 
haberleşme kayıtları, telefon dinlenmeleriyle devasa bir davalar dizisi yürümektedir… 
“Düşman ceza hukuku” konseptine göre, tabii ki “iç düşman” ilan ediliyorlar. 
Guantanamo’da, özellikle Amerikan ve İngiliz vatandaşlarına da aynı muamele yapıldı…” 68    

 
►Mustafa Mutlu bu konuda şöyle diyor: “ Ergenekon ve benzeri davalar, ABD’nin 

Türkiye’ye karşı açtığı davalardır. Ergenekon davası, 5 Kasım 2007 günü, ABD Başkanı 
Bush’un, Oval Ofis’te Tayyip Erdoğan’a verdiği talimat doğrultusunda açılmıştır. Bunu 
Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen Fehmi Koru açıklamıştır. Bu operasyonlarda tutuklanacak ve 
yargılanacak olanların listesinin ABD makamları tarafından hazırlandığı ve uygulayıcılara 
verildiği basında açıkça yazıldı. Operasyonları yürütmek için 18 Şubat 2008 günü ABD’den 
35 kişilik bir ekibin geldiği ve Ankara’ya yerleştiği açıklandı. 

 
Beşiktaş yargısının önüne konulan görev, Türkiye’nin devrimcilerini, yurtseverlerini, 

Türk ordusunun değerli komutanlarını, ABD adına yargılamaktır.  ABD’nin Ortadoğu ve 
Türkiye’deki stratejik hedefi bellidir. Bunu BOP haritalarıyla da ortaya koymuştur. Türkiye’nin 
Irak, İran ve Suriye ile cepheleşmesinin tek bir sonucu vardır. Sözde Kürdistan’ın 
pekiştirilmesi ve genişletilmesi. Son aylarda bölgede yaşanan gelişmeler de bunu 
doğrulamaktadır. Bu sonucun elde edilebilmesi için içte, buna direnebilecek milli güçlerin 
tasfiyesi gerekmektedir. Ergenekon ve diğer operasyonlar, başta 3 kurumu hedef almaktadır. 
İşçi Partisi, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Atatürkçü kuruluşlar. Ergenekon Savcısı Zekeriya Öz 
de 23 Temmuz 2008 günü ATV’de yayınlanan ana haber bülteninde, “Ergenekon 
soruşturmasının merkezinde TSK ve işçi Partisi var” diyerek bunu açıklamıştı.” 

 
Nasıl siz de neye uğradığınızı şaşırdınız mı? Bunlar mahalle dedikodusu ya da 

komplo teorileri değil… Gazete haberi. Ama ulusal gazetelerde göremezsiniz bu tür haberleri 
ya da söyleşileri… Bu da zaten 21 Kasım 2011’de Mersin’deki bir yerel gazetede 
yayınlanmış… Ama yaygın medya bu söyleşiden tek bir satır almaya bile cesaret 
edememiş… Peki, kim söylüyor bu son derece iddialı ve sert sözleri? İşçi Partisi Genel 
Başkanı Doğu Perinçek’in avukatı Mehmet Cengiz… Aradan altı aydan fazla bir süre geçmiş 
ama ne ABD yetkilileri ne de Başbakanlık, bu haberi yalanlamamış… Sizce de ilginç değil 
mi? ”   
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Bu söyleşi ve gözlerden kaçan onlarca haber, söyleşi, köşe yazısı; Mersinli 
meslektaşım serdar Zihni Keskinışık’ın “Gafletin Kıyısında” isimli kitabında yer alıyor. 
Serdar; yıllarca yerel gazetelerde çalışmış, ama ülke gündeminin peşini asla bırakmamış, 
araştırmacı, titiz ve meslek ilkelerinden ayrılmamaya gayret eden yurtsever bir 
meslektaşımız…” 69 

 
► Doğu Perinçek şöyle diyor: “…Türk Silahlı Kuvvetleri’ne operasyon aslında 1993 

yılında Uğur Mumcu ve Eşref Bitlis’in katledilmesiyle başlamıştır. “Hizadan çıkan” 
komutandı o! Kuzey Irak’ta ABD planlarını bozan projeyi üretmişti. Eşref Bitlis’in adını 
Ergenekon şemasının zirvesine koymuşlardır, hem de yıllar sonra. Bugün tutuklanan ve 
sırasını bekleyen komutanlar, Org. Eşref Bitlis’in silah arkadaşlarıdır.  

 
Çelik Harekâtının komutanları, ABD’ye meydan okuyanlar, Rusya, İran ve Çin ile 

ittifaka yönelenler, Haçlı İrticaya tavır alanlar, Irak’ın Kuzeyinde ABD’ye karşı uygulamalarda 
bulunanlar, ABD’nin Irak’ta batağa saplanacağını saptayanlar, Genelkurmay Başkanlığı devir 
teslim töreninde “Türkiye Avrasya’da bağımsız bir devlet olarak yerini alacaktır” diyerek 
ABD’yi rahatsız edenler… Özetle ABD’nin “hizadan çıktı” dediği kadro. 

 
Halkla birleşme çabası. Ve bu Atatürkçü kadro, 12 Mart ve 12 Eylül generallerinden 

farklı olarak, halk ile birleşmeye çalışmışlardır. “Biz masanın bir bacağıyız. Diğerleri de 
olmalı” diyerek, halka çağrı yapmışlardır…” 70  

 
► Doğu Perinçek şöyle diyor: “ En önemli soru şudur: Niçin 2007 yılından bu yana 

Türk Ordusuna bu operasyonlar yapılıyor? Niçin 60’ın üzerinde görevli general ve amiral, 
yüzlerce görevli subay, yine yüzlerce emekli komutan ve subay dalgalar halinde tutuklanarak 
hapse atılıyor? Niçin Türk Ordusunun savaş yeteneği tahrip ediliyor?  

 
Türkiye’yi bölmek için TSK’yi etkisiz kılacaksın! Eğer Türkiye’nin bölünmesi ve 

Kemalist Devrimin tasfiyesi amacı olmasa, bu uygulamaların bir anlamı olabilir mi?  Türkiye’yi 
bölmek için, Türk Ordusunu etkisiz hale getireceksin! Soru, bu nedenle en önemli sorudur ve 
cevap da, yaşanan süreci olanca gerçekliğiyle açıklıyor. 

 
TSK’yi sırtından vuranlar ile mayın döşeyenler aynı camiadan… Yabancı bir 

devlet, Türk Ordusuna kendi ülkesinde operasyon yapıyor. Ve bu operasyon iktidardaki BOP 
Eşbaşkanlığı marifetiyle yürütülüyor. TSK, iç hat durumuna düşmüş ve her gün sırtından 
vurulmaktadır. TSK’yi sırtından vuranlar ile mayın döşeyen ve pusu kuranlar arasındaki 
işbirliği, her gün yaşanan olaydır… 

 
… 5 yıldır yaşanan olgular karşısında, şu saptamalardan kaçınmak için, ya hain 

olmak gerekir, ya da budala… 
 
1- ABD Türkiye’yi bölmeye kararlı… ABD, PKK terörüne karşı olsa, AKP’yi 

Türkiye’nin tepesine oturtmaz, Fethullahçı Gladyo’yu örgütlemez ve bu operasyonu 
yürütmezdi. 2002 yılında neredeyse sıfıra inmiş olan terör, ABD’nin Ergenekon, Balyoz vb. 
operasyonuyla bugünkü noktaya gelmiştir.  

 
2- İktidara oturtulanlar Bölme harekâtının memurları... ABD ile bu amaçla “2 

sayfa 9 maddelik gizli anlaşma” yaptıklarını itiraf etmişlerdir ve bu anlaşmayı 
uyguluyorlar… 

 
3- ABD-AKP-PKK’nın ortak hedefi: Kemalist Devrimi tasfiye… ABD, AKP ve 

PKK’nın arasındaki cephe birliği, yalnız 2. İsrail’i kurmakla sınırlı değildir. Kemalist Devrimi 
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tasfiye etmek, ABD’nin de, AKP’nin de, PKK’nın da ve şimdi AKCHP yönetiminin de ortak 
amaçlarıdır ve bu amaçlarına esas olarak ulaşmışlardır… 

 
4- Türkiye silahla bölünüyor… Saf yürekliler gaflet içindedirler ve PKK’nın savaş 

görevlileri, yıllardır barış çağrıları yapıyorlar… Çok açıktır: Türkiye silahla bölünmektedir. Ve 
silahla bölmek için de Türkiye silahsızlandırılıyor…   

 
En önemli soruyu herkes birbirine sorsun… Tekrar en önemli soruya dönüyoruz: 

Türk Ordusuna karşı 2007 yılında Ümraniye’de Astsubay Oktay Yıldırım’ın tutuklanmasıyla 
başlayıp en sonunda bizim ta o zaman öngördüğümüz gibi Genelkurmay Başkanı Org. İlker 
Başbuğ’a kadar uzanan bu operasyon niçin? Türk Ordusunun komutanları, subayları, 
astsubaylar, en alçakça suçlamalarla, tertiplerle niçin esir alınıyor? 5 yıldır TSK’nin itibarını 
kırmak için akıl almaz iftiralarla yürütülen bu psikolojik savaş niçin? 

 
ABD güdümlü bu psikolojik harekâtın tetikçileri niçin Tayyip Erdoğan ve Abdullah 

Gül’ün güdümündeki medya organlarıdır? Teröre son vermek isteyen herkes, birbirine en 
önce, en önemli soruyu, tekrar tekrar sormalıdır. Gazeteler, televizyonlar bu soruyu 
tartışmalıdır. Bu soruya cevap vermekten kaçarak, Türkiye’nin hiçbir sorunu çözülemez…” 71   

 
►Doğu Perinçek’in bir başka yazısından: “ Türk Ordusunu kafesten kurtarmak… 

Yeni Çağ Gazetesi, yaşadığımız sürece ışık tutan bir haber yayınladı (15 Haziran 2012)… 
”AKP ile anlaşarak TSK’yi kafesledik…”  

 
Henri Barkey’in Utah Üniversitesi’ndeki konferansı… Salim Yavaşoğlu’nun 

haberine göre, CIA’nin ünlü Türkiye uzmanlarından Henri Barkey, 26 Mart 2003 günü Utah 
Üniversitesi’nde bir konferans veriyor. Başlık: “Felaket ile Flört: Türkiye, Irak ve ABD “ Tarihe 
dikkat; 1 Mart 2003 Tezkeresinin Mecliste geri çevrilmesinden 25 gün sonra…  Henri Barkey 
şu saptamalarda bulunuyor:  

 
1- AKP iktidarıyla anlaşarak Türk Ordusunu sımsıkı kafese kapattık.  
 
2- 1 Mart 2003 günü TBMM’nde Türk Ordusunun ABD denetiminde Kuzey Irak’a 

girmesine ilişkin Tezkerenin geri çevrilmesinin sorumlusu TSK idi.  
 
3- Türk Ordusu, Kuzey Irak’a ABD’den bağımsız olarak girmek istiyordu. Bunu 

önlemek, ABD için belirleyici önemdeydi. Çünkü bağımsız girselerdi, ABD’nin Kuzey Irak 
planını bozacaklardı. 

  
4- Avrupa Birliği reformlarıyla “demokrasi süreci içinde”, TSK kafese kapatılacaktır 

ve bundan sonra da Kuzey Irak’a girmesi engellenecektir. ABD için en uygun senaryo budur. 
Bu plan AKP ile işbirliği yapılarak yürütülecektir. Türk Ordusu, buna direnmektedir…  

 
AKP iktidarının şifreleri… Bu Konferans, AKP’nin iktidar döneminin bütün 

anahtarlarını vermektedir… 
 
1- AKP, ABD emperyalizminin Türk Ordusunu kafese kapatma planını 

uygulamıştır… Önce bu konferanstan 2 ay sonra, kafasına çuval geçirilmiş ve 2007 yılında 
Ümraniye’de başlayan Ergenekon-Balyoz operasyonuyla TSK’nin komuta kademesi esir 
alınmıştır… 

 
2- AKP, ABD emperyalizmi tarafından “BOP içinde Diyarbakır’ı merkez yapmak” 

için senetle bağlanmıştır… Henri Barkey’in konferansından bir hafta sonra Ankara’ya gelen 

                                                 
71

 Doğu Perinçek, Aydınlık, 16 Haziran 2012 

http://www.ahmetsaltik.net/


Yeniden 19 Mayıs 

www.ahmetsaltik.net  Page 45 
 

45 

ABD Dışişleri Bakanı Powell, Abdullah Gül ile “2 sayfa 9 maddelik gizli anlaşma” 
yapmıştır. Bu hizmet sözleşmesini bizzat Abdullah Gül itiraf etmiştir (Vatan, 24 Mayıs 2003) .  

 
3- ABD, Türk ordusunun Kuzey Irak’a bağımsız girmesinden korkmuş. ABD’nin, 

Genelkurmay Başkanı Org. Hüseyin Kıvrıkoğlu zamanında düşünülen Kuzey Irak’ı 
ABD’den önce ve ABD’den bağımsız olarak denetim altına alma planından çok kaygılandığı 
bir kez daha doğrulanmıştır.  

 
4- ABD’nin TSK’yi kendi denetiminde Kuzey Irak’a sokma planına TSK 

direnmiştir…   
 
5- Türkiye’nin “Aday Üyelik Protokolü” ve “AB Reformları” yoluyla Avrupa 

kapısına bağlanması, bir ABD politikasıdır… ABD, AB’ye bunu dayatmıştır… 
 
6- ABD’nin Ortadoğu stratejisinin merkezinde, İkinci İsrail’in kurulması vardır. 

Asıl ortak, İsrail ve Kukla Kürdistan’dır. Türkiye ise, silahlı gücü kafeslenip parçalanacak 
ülkedir. 

 
7- Türkiye’yi bölme planı, “demokrasi” başlığı altında yürütülmektedir. 

“Darbecilerle mücadele” adı altında, Türk Ordusu kafeslenmekte ve Türkiye bölünmektedir. 
Komplolarla, kasetlerle, Akil adamlarla uygulanan bu sahte demokrasinin ortakları, Kemal 
Kılıçdaroğlu ve Devlet Bahçeli’dir.  

 
8- TSK’yi kafesten kurtarmak, günün merkezi görevidir. ABD emperyalizmine 

karşı Türkiye’deki mücadelenin özü, Türkiye’nin bölünmesine karşı koymaktır. Bunun için 
Mustafa Kemal Ordusu’nun kapatıldığı kafesten kurtarılması, bağımsızlık, vatan bütünlüğü, 
özgürlük, insanca yaşamak açısından merkezi önemdedir…” 72 

 
 ►E. Albay. Dursun Çiçek, şöyle diyor: “… Psikolojik harekâtın silahı, 

propagandadır. Propaganda; beyaz, gri ve siyah propagandadan oluşur. Beyaz 
propaganda, gerçek bilgi ve kaynaklarla yapılır. Gri propagandanın kaynağı veya kullanılan 
bilgi gerçektir, yalan bilgi kullanılabilir. Siyah propagandanın ise kaynağı ve içeriği yalandır, 
sahtedir. Genelkurmay Bilgi Destek Dairesi sadece beyaz propagandaya dayalı 
bilgilendirme yaptığı için, eyleme uygun olan ismi 2005 yılı Ocak ayından itibaren 
kullanılmaya başlanmıştır. (Eski ismi Genelkurmay Psikolojik Harekât Daire Başkanlığı)...  

 
... Milli ordular, halkına ve kendi mensuplarına karşı siyah propaganda yapmaz. 

Ancak savaşta ve olağanüstü durumlarda düşmana karşı icra etmek üzere siyah ve gri 
propagandayı planlar. Bu konuda personelini eğitir ve bilinçlendirir. TSK gibi milli orduların 
kendi personeline ve halkına siyah propaganda yapması, ona olan sevgi ve güveni bitirir… 

  
… Askere karşı planladıkları siyah ve gri propagandayı her türlü iletişim aracı ile 

onursuzca kullanan işbirlikçiler, orduyu bu konuda savunmasız bırakmak için Bilgi Destek 
Dairesi’ni dağıtmayı, kapatmayı ve etkisiz hale getirmeyi hedeflediler. Şubat 2009’da 
yoğunlaşan bu saldırı sonucu 6 ayda amaçlarına ulaşarak, önce daireyi işlevsiz hale 
getirdiler. Bilgili ve tecrübeli personeli hedef göstererek pasifize ettiler ve kısa sürede söz 
konusu dairenin tamamen kapatılmasını sağladılar. TSK’de bir terim vardır. Tanka karşı 
tank, uçağa karşı uçakla başarılı olursun. İşte TSK ve onun onurlu personeline yönelik 
siyah ve gri propagandayı tespit edecek, etkisiz kılacak bir birim kapatılınca, TSK’yi 
psikolojik harekâta karşı savunacak bir güç kalmadı. TSK içindeki dayanışma ve direnç 
kırıldı. Önce teğmenler ve albaylar sonra da Genelkurmay Başkanı’na kadar dik duran tüm 
TSK personeli sahte verilerle suçlandı, itibarsızlaştırıldı ve tutuklandı. Milleti ve 
çıkarlarını savunan en güçlü kale, asgari süreçte ve en az gayretle Türkiye ve Türkiye 
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karşıtlarının, Cumhuriyet ve Atatürk değerlerine karşı tarihi rövanş peşinde koşanların 
karşısında tutunamadı ve düştü…     

 
…’Küresel kuvvetleri rahatsız ettik’… Son 30 yıllık süreçte emperyalizmin 

çıkarlarına direnen, ulusal yararı her şeyin üstünde tutan bir TSK personeli yetişti. Dünyayı 
takip eden gelişmeleri izleyen SSCB’nin çöküşü ile açık bir hale gelen her türlü bilgiye 
ulaşabilen, NATO faaliyetleri nedeniyle dünyaya ve teknolojiye açık bir asker kitlesi oluştu. 
Bu yeni oluşumda; Doğu Akdeniz, Karadeniz, Barajlar gibi milli sorunlar ile dünya 
denizlerindeki ve dolayısıyla dünya ticaretindeki derinliği tespit eden bir Deniz Kuvvetleri 
oluştu. Kendi gemisini yapan ve Kıbrıs harekâtı sonrası yaşanan ambargodan sonra milli 
kaynaklara yönelen Türk Deniz Kuvvetleri küresel güçleri rahatsız etti. Bu gelişim 
kökleşmeden ve kontrol edilemez bir boyuta ulaşmadan önlenmeliydi. İşte bu nedenle dış 
operasyonun ilk hedefi denizciler oldu.  

 
Neden Albay Dursun Çiçek sorusunun cevabına gelince; Genelkurmay Başkanlığı 

TSK’nin beyni. Bu beyinde TSK’ye, ülkenin ulusal çıkarlarına, milli birlik ve bütünlüğüne, 
siyah ve gri propagandayı yani yıkıcı ve bölücü hareket tespit edecek ve etkisiz kılacak birim 
ise Bilgi Destek Daire Başkanlığı. Bu hedefi kısa sürede ele geçirmek için, bu birimde 
görev yapan, etkin ve başarılı, ulusal çıkarlarını her şeyin üstünde tutan, bir de Deniz 
Kuvvetleri mensubu subay aradılar. Aradıkları niteliklere en uygun kişinin Albay Dursun 
Çiçek olduğuna karar verdiler. İşte bu karar sonucu, hiçbir iddia yokken, o taklit imzalı sahte 
irtica ile Mücadele Eylem Planı daha hiç yazılmamışken, bir fotokopisinin 4 Haziran 
2009’da Avukat Serdar Öztürk’ün ofisine koyulması ve 12 Haziran 2009’da bir gazetede 
yayınlanmasından 3 ay önce, 9 Mart 2009’da Hâkim Ali Efendi Peksak’ın (Balyoz mahkemesi 
üyesi) kararı ile Albay Dursun Çiçek diye Keçiören/Ankara’da inşaat işleri yapan vatandaş 
Dursun Çiçek’in iletişini dinlemeye başladılar. Böylece Albay Dursun Çiçek hakkında yazılan 
senaryoya malzeme aradılar. Onu kullanmak ve yıpratmak için takip ettiler. Ama hiçbir şey 
bulamayınca sahte plan denilen kâğıt parçasını ve taklit imzalı yazıyı servise koydular. TSK 
personeline karşı acımasızca iftira atılıyor… İrticayla Mücadele Eylem Planı; hazırlanış 
şekli ile tek başına bir plan. Eki yok, ilgisi yok, öncesi yok, tarihi yok, dağıtımı yok. Yani askeri 
usul ve formlara göre o bir plan olamaz. Gerçekten bir kâğıt parçası… “ 73 

 
►Üst. Burak Çetin şöyle diyor: “… Bir Türk subayının evini basıyorsunuz. Ağlayan 

adam videoları mı bulacağınızı sanıyordunuz. Tabii ki Kemalist Devrimi, Bağımsızlığı, 
Antiemperyalizmi, Ahmet Taner Kışlalı’yı bulacaksınız. Ne sandınız? … Amacım esas 
hakkındaki savunmamı tarih önünde göstermekti. Ben tarihin mahkemesine vicdanı rahat 
çıkıyorum, çünkü ben kendimi biliyorum. 14 yaşından beri bu devletin ekmeğini yiyorum, 
ihanet etmedim… ” 74 

 
►Albay Mehmet Koray Eryaşa şöyle diyor: “…Hakkımdaki suçların hiçbirisini 

işlemedim. Dosyanın oluşturulma tarihi 4 Ağustos 2008, Ben o tarihte Malezya’daydım. 
Malezya’dan nasıl Türkiye’deki hiç tanımadığım insanları fişleyeyim? … Siyah cübbeli adam 
figürleri çizmeyin. Deniz Harbinde biz kendi inşa ettiğimiz gemilerle o harbi kazandık. Bugün 
benim savunma sanayim bunları yapacak güçte. Lütfen böyle bir resim çizmeyin…” 75  

 
►Yalçın Küçük şöyle diyor: “ … Bu mahkemeler, Beşiktaş, Silivri ve Çağlayan 

mahkemeleri, bir korkaklar imparatorluğu kurmak için motor olarak kuruldular; şimdi 
kurucuları bir korku zindanına düştüler. Silivri, bir darbeyi ispatlamak için icat edilmiş ve 
ancak, bir darbe komedisi olabilmiştir. Fakat yalnızca komedi değil, bir trajedi seyrediyoruz. 
Trajediyi, uçuruma gidişi önlenemez bir trende, kurtulmak için ters yönde koşan bir insanın 
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haline benzetiyorum. Ve iktidarı, bir tutsaklıktan kurtulmak için sürekli tutuklayan bir yaratık 
olarak tarif edebiliyorum. Hem acıklı ve hem müthiş, gözlerimin önünedir… 

 
Hasta adam… Ne güzel bulmuşlar, I’homme malade, “hasta adam” demişler, işte 

budur. Akepe bir homme malade olup, uzun 31 Mart dönemini tamamlamak üzeredir. 
Tutuklama tuzağına düşmüştür. “Hasta adam” olmakla, tutukladıkça zayıflamaktadır ve 
muhasımları süratle gençleşmektedir. Bir Atina trajedisi okuyoruz…” 76 

 
►Sözcü/Tokmak şöyle diyor: “ Teröristler ülkesi (!) Gelmiş geçmiş dünya tarihinde 

herhalde böyle bir ülke görülmemiştir. Memleketin hemen hemen yarısı terörist! Olacak iş mi 
bu? Dün Sözcü’nün manşeti, yalın bir gerçeği tek cümle ile özetliyordu: “AKP’li olmayan 
herkes terörist!”  Gazeteciyi, profesörü, doktoru, askeri, sporcuyu, vekili, öğrenciyi “Terörist” 
ilan edip cezaevine atmaları bunu gösteriyor. Son olarak eski Genelkurmay Başkanı E. 
Orgeneral İlker Başbuğ’u tutuklayıp hapse atmaları her şeyin üzerine tuz-biber ekti. Tüm 
dünya şaşırdı bu işe… Şu tabloya bakın: 

 
Generaller Terör örgütü kuruyor. Gazeteciler Terör örgütü kuruyor. Profesörler: 

Terör örgütü kuruyor. Futbolcular: Terör örgütü kuruyor. Kulüp Başkanları: Terör örgütü 
kuruyor. Öğrenciler: Terör örgütü kuruyor. Vekiller: Terör örgütü kuruyor. Nasıl iştir bu? 
Böyle bir ülke olur mu? Elini sallasan, terör örgütüne değecek. Eylem yok, isyan yok, darbe 
girişimi yok, terör örgütü çok!  

 
Aslında terör yapan ve ülkeyi bölmeye çalışan tek terör örgütü var: PKK. Gerçek terör 

örgütü PKK ile boğuşan, onların eylemlerini durdurmaya çalışan komutanlar, subaylar, 
astsubaylar içeride, teröristler dışarıda! Tersine dünya! Devlet Bahçeli: “İş iyice 
şirazesinden çıktı, şaibeli duruma geldi. Bu, iktidar partisi AKP’nin lekeli siciline 
eklenecektir” demekte haksız mı? …” 77 

 
►Türker Ertürk şöyle diyor: “… Mazisi şan ve şerefle dolu Türk Silahlı 

Kuvvetleri’nde silah arkadaşlığı ne yazık ki günümüzde büyük darbe almış ve almaya 
devam etmektedir. Bunun en başta gelen iki nedeni: Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve 
personelinin Türkiye Cumhuriyeti’ni dönüştürmeye ve karşı darbeye yönelik olarak, epeyce 
bir süredir ağır saldırı altında olması ve bu saldırıya karşı sorumluluğunun gereğini yerine 
getiremeyen üst düzey komutanlardır.  

 
Artık tutuklu asker sayısı 300 mü yoksa 400’lerin çok üstünde mi bilen ve takip 

edende yok. Çeşitli davalarla askerlerimiz tutuklanarak zindanlara atılmaktadır. Örneğin 
“Balyoz” davası; Kanıt diye öne sürülenlerin hepsinin dijital terör unsuru, düzmece 
belgeler olduğu yüzlerce defa ispatlandı, değişen bir şey yok. Teröristler, bölücüler, Katiller, 
caniler, tecavüzcüler ve insan yakanlar serbest ama askerler, aydınlar, siyasetçiler, milletin 
temsilcileri ve yurtseverler yine tutsak…” 78  

 
►H. Ataman Yıldırım şöyle diyor: “… Planın ilk hazırlığı için, emniyet teşkilatından 

birçok görevli ABD’ye gönderilerek FBI’dan suç imal edip, yargılama konusunda kurs 
gördü. Bu çalışmalar tamamlanınca, çağdaş aydınlar, vatanseverler, her çeşit siyasi 
muhalefete ve özellikle Atatürk Cumhuriyeti’nin ordusu TSK’ye karşı harekete geçildi. 
Özellikle sahte uydurma ihbar mektupları, devşirilmiş sahte gizli tanıklar ve bilhassa 
sahte dijital bilgisayar dosyalarının üretilmeleri çok kolay olduğundan daha sonraki 
safhalarda bolca kullanıldı. Bu hususları koğuş arkadaşımız merhum Kâşif Kozinoğlu bana 
ve Hasan Atilla Uğur’a anlattı. Aydınlık Gazetesinde Kozinoğlu’nun kendi el yazısıyla çıkan 
yazılar doğrudur…”  
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H. Ataman Yıldırım ayrıca Ergenekon davalarında kullanılan metotları da 
Kozinoğlu’nun 8 maddede açıkladığını belirtti ve metotları şöyle anlattı: 

  
1- Suç üretip yargılama. 2- Olsa olsa. 3- Ben dedim oldu. 4- Evini arayalım bir 

şey bulunur. 5- Hiç delil yoksa üretilir. Hele bir sanık yapalım. 6- Abartılı cezalarla 
yargılayıp davaya inandırıcılık kazandırma. 7- Davayı bitirmek önemli değil, hele bir 
başlayalım. 8- Hedef listeye alınanları bu davanın kazanına at, yıllarca sürünsün…”  79 

 
►Saygı Öztürk’ün haberi: “… Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyesi Ali 

Suat Ertosun, savcılara: ‘Kozmik Oda soruşturması ne oldu? diye sordu… Ertosun 
Sözcü’ye bu konuda şunları anlatıyor: ”… Başbakan yardımcısı Bülent Arınç’a suikast 
iddiası üzerine, 25 Aralık 2009 tarihinden itibaren Seferberlik Tetkik Kurulu’nun Kozmik 
Odalarında arama yapıldı. Bana göre, kozmik odalarda yapılan aramalar kanunsuzdu.  

 
Çünkü kozmik odada arama soruşturma aşamasında değil, ancak kovuşturma 

aşamasında yapılmalıydı. Aradan 2 yıl geçmesine rağmen o odadan ne çıktı? Arınç’a 
suikast olayı ne oldu? Soruşturmanın bitmesi için ne bekleniyor? …” 80 

 
►Aydınlık’ın haberi: “ İkinci Kozmik Oda Tertibi… Ankara’da aralarında Jandarma 

Genel Komutanlığı ve TSK’nin Kozmik birimi Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın da bulunduğu 
20 adreste arama yapıldı...  

 
Aralık 2009’da da Bülent Arınç’a suikast girişimi iddiasıyla Kozmik Odada 26 gün 

arama yapılmıştı… Çok önemli askeri sırlar ve harekât planlarının yer aldığı odada Hâkim 
Kadri Kayan’ın araması 26 gün sürmüştü… 2 yıl geçmesine rağmen “Arınç’a suikast” 
iddiasıyla ilgili herhangi bir soruşturma da sürdürülmedi…” 81 

 
►Serhan Bolluk şöyle yazıyor: “ Kozinoğlu’nu kim öldürdü? Adalet Bakanlığı daha 

ilk günden kamuoyunu yönlendirmişti: “Ağır spor sonrası öldü.” Buna elbette Kâşif 
Kozinoğlu’nun kalp rahatsızlığı olduğu haberleri de eşlik ediyordu.  

 
Yalan olduğunu o zamandan yazdık da önemlisi neden böyle yapıldığı. Çok açık: 

Cinayetin üstünü örtmeye çalıştılar. Peki, bu niye? Katil ortaya çıkmasın diye. Adalet 
Bakanlığı katili niye korur? Deniz Feneri savcılarına neden soruşturma açıldıysa ondan. 
Savcılara neden soruşturma açıldı? Soruşturmayı Zahit Akmanlardan daha yukarılara 
çıkarmasınlar diye.  

 
(Okurdan özür: Deniz Feneri araya karıştı. Konumuz Kâşif Kozinoğlu cinayeti)  

Kozinoğlu neden öldürüldü? Gladyo-Mafya- Tarikat iktidarının ipliğini pazara çıkardığı için. 
Nereden anlıyoruz? El yazılarını Aydınlık yayımladı ya. Ne vardı ki orada?  

 
İsviçre’deki gizli hesaplar… Tayyip Erdoğan’ı ABD’ye Bülent Arınç’ın ihbar ettiği… 

Fethullah Gülken okulları… MİT’teki Fethullah örgütlenmesi… Kozinoğlu’nu kim öldürdü? …82 
 
►Aydınlık’ın haberi: “ Şüpheli ölümün sebebi kalp krizi değil… Adalet Bakanlığı, 

Kozinoğlu’nun ölümünün nedenini: “Ağır spora bağlı kalp krizi” olarak açıklamıştı. Ancak Adli 
Tıp’ta yapılan ilk incelemede, Odatv tutuklusu Kozinoğlu’nun kalp krizinden ölmediği tespit 
edildiği belirtildi. Kozinoğlu, ölmeden yaklaşık elli gün önce: “Öldürmek dâhil her şeyi 
yaptırabilir” demişti…” 83 
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►Aydınlık’ın haberi: Başbuğ’u suçlayan DVD poliste hazırlanmış. Emekli 
Orgeneral Başbuğ’un tutuklanmasına neden olan suç delilinin, Emniyet’te üretildiği 
kanıtlandı. Bilirkişi, suç delilleri arasında gösterilen ‘Bilgi Notu”nun bulunduğu 51 No’lu DVD 
“Emniyet Bilgisayarında üretilmiştir” diye raporladı…’ 2 Ergenekon tutuklusu Emekli Albay 
Levent Göktaş, bilirkişi raporunu dün mahkemeye sundu. 51 No’lu DVD’nin Göktaş’ın 
bürosuna yapılan baskında ele geçirildiği iddia edilmişti... 84 

 
►Ali Bayramoğlu şöyle diyor: “…Balyoz, Kafes gibi davalardaki şüpheli deliller, 

Emniyet ve Yargı içinde bağımsız hareket eden bir grubun sorumluluğunda… Bu yapı 
özerk bir şekilde çalışıyor ve kendi güçlenmesinin n pekişmesini sağlamak için yetki gaspına 
giden bir yol izlemeye başladı…” 85  

 
►Aydınlık’ın haberi: “Yüzlerce subayı tutuklatan CD’lerin sahteliği kanıtlandı. 

Balyoz davası çökmüştür… “Delil üreten, delilleri karartan, legal ve illegal birimlerin birlikte 
çalıştığı bir karargâh var. “ … Balyoz Davasına dayanak gösterilen 11 ve 17 numaralı CD’leri 
inceleyen Amerikan Adli Bilişim uzmanlarının da CD’lerin sahte olduğunu tespit etmesiyle 
gözler, esas hakkında mütalaa için zaman isteyen Savcı Savaş Kırbaş’a çevrildi… 

 
Balyoz Davasının bundan sonra ilerleyeceği seyri Aydınlık’a değerlendiren Balyoz 

Davası Avukatlarından Celal Ülgen: “Bilimsel gerçek ortadadır. Bu kumpas, bu yalan 
düzeni ve cahil tertip çökmüştür…” diye konuştu…” 86  

 
►Celal Ülgen şöyle diyor: “… Eğer Türkiye’de hukuk tarihini devirlere ayıracak 

olsaydık, yaşadığımız bu dönemin adı kesinlikle “Üretilmiş Deliller Dönemi” olurdu. 
Delillerden yola çıkılarak sonuca ulaşılması gerekirken, bugün Türkiye’de sonuç baştan 
yazılıyor, ardından deliller üretiliyor. Delillerin üretilmesinin arkasında ise alçak bir çete 
vardır…” dedi… Bu delilleri üreten çetenin 3 dönem yaşadığını belirten Celal Ülgen, “Bu 
dönemlerin Çıraklık-Kalfalık ve Ustalık dönemleri olduğunu” bildirdi. Çıraklık döneminde 
Kafes, Poyrazköy, 1 ve 2. Ergenekon Davalarının hazırlandığını, bu davalara dayanak 
olacak deliller üretilerek bu delillerin sanıkların egemenlik alanına yerleştirildiğini” ifade etti.  

 
Kalfalık döneminin Donanma Komutanlığı’na hard disklerin yerleştirilmesi ve 

bunlar üzerinde değişiklikler yapılması süreci olduğunu” kaydeden Ülgen, “Bugün yaşanan 
dönemi ise Ustalık dönemi olarak” tanımladı. “Delil olarak alınan belgeler üzerinde 
oynanma yapılarak delillerin sakatlandığını” söyleyen Ülgen: “Bu delillerin sanıkla delil 
arasında bir bağ oluşturmayacağını” vurguladı.  

 
Ülgen: “Bol bol itiraz yapmamız, bu şekilde mutlaka sonuca ulaşacağımız söyleniyor. 

Sonucu baştan belli bir davada itirazın nasıl bir etkisi olabilir? diye konuştu …” 87 
 
►Metin Feyzioğlu şöyle diyor: “ Sivil darbe dönemleri, askeri darbelerden daha 

şiddetli sonuçlar doğurabilir. Askeri vesayetin belli bir zaman sonunda ortadan kalkacağı 
açıktır; ancak sivil darbelerde baskı artarak devam edebilir. Askeri darbe dönemleri ara geçiş 
dönemi olmakla birlikte, sivil darbelerde bu geçişin süresi hakkında belirsizlik hâkimdir.  

 
Okulda öğrencilere anlattığımız, olması gereken hukukla bugünkü hukuk arasında 

uçurum var. Ergenekon ve Balyoz soruşturmalarında yapılan savunmalar tarihi savunmalar. 
Tarih Sokrates’i yargılayan hâkimleri yazmaz; ancak Sokrates’in savunması tarihe mal 
olmuştur. Bu davalarda yapılan savunmalar da tarihte yerlerini alacaktır…” 88 
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► Aydınlık’ın haberi: “Gölcük Donanması’nda yapılan aramalarda bulunduğu iddia 
edilen CD ve Hard disklerde “sahtecilik” yapıldığı iddiasını inceleyen Amerikan Arsenal 
Şirketinin patronu Mark Spencer, … Bunlar Türkiye’de son yıllardaki en önemli dava ile ilgili 
çok önemli delillerdi. Adli tıp açısından konuşmak gerekirse, bu bildiğimiz tarzda basit bir 
doküman sahteciliği değildi. Bunu yapan insanlar tutarlı olabilmek için çok büyük çaba 
harcamışlar. Asıl bu tutarlılık beni çok şaşırttı.  

 
Daha önce birçok sahtecilik vakasıyla karşılaştık ama böyle bir şeyi hayatım boyunca 

görmedim. Ustalık işi ve tutarlı olduklarını söyleyebilirim. ”.diye yorumladığı inceleme sürecini 
ise şöyle anlattı: “Bize gelen bu CD ve Hard diskte yer alan darbe planlarının 2003 yılında 
hazırlandığı belirtilmişti. İlk incelememizde her şey normal gözüküyordu. Ancak detaylı 
inceleme yaptığımızda her şeyin normal gözükmesinin asıl sebebinin bu sahteciliği yapan 
kişilerin çok dikkatli davranması olduğunu anladık. Dokümanlara derinlemesine 
baktığımızda “Calibri” adlı yazı karakterine (font) ilişkin referanslar bulduk.  

 
Microsoft Word programını kullanan herkes bu fontu bilir.  Ayrıca belgelerde XML 

uzantılı dosya referansları gördük. Her ikisi de 2003 yılında kullanılmayan, hatta o 
dönemde icat bile edilmemiş şeylerdi. O an “Bu işte çok büyük yanlışlık var” diye 
düşündük. Sonunda 9 Powerpoint belgesinde WML uzantısına atıf, 71 Word ve Excel 
belgesinde de Calibri ve Cambria adlı yazı karakterleri bulduk. Hemen Microsoft ile iletişime 
geçip, bu yazı karakterlerini icat eden kişiye ulaştık. Bize bunların ilk kez Microsoft’un 
Office 2007 kullanılmaya başlanan karakteri olduğunu söyledi. Yani zaman makineniz 
yoksa bu belgeleri 2003 yılında kaydetmiş olma ihtimaliniz de yoktu…” 89 

 
►Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Elektrik Elektronik Fakültesi Öğretim Elemanları 

Prof Dr. Coşkun Sönmez ve Dr. Özgür Bozkurt, 11,16 ve 17 No’lu CD’leri inceledi. 
Hazırlanan raporda CD’lerin 2007 yılından önce hazırlanamayacağı vurgulandı. Bilirkişiler 
“CD’ler kesin delil niteliğinde değerlendirilemez” dedi. Raporun sonuç bölümünde şu 
açıklamalar yapıldı: “Toplam 80 adet dosyanın, CD’lerin hazırlanma tarihinden sonraki 
yıllarda kullanıma sunulan programlarla hazırlandığı anlaşılmaktadır.” …” 90 

 
► 51 Muvazzaf Komutan’ın Hasdal’dan Aydınlık’a mektuplarından alıntılar: 

“Balyoz davası Türk tarihine ihanettir…  2008 yılından sonraki bir tarihte 2003’e aitmiş gibi 
bir plan hazırlamak birçok yalanı bir araya getirmeyi gerektirdiğinden, sahtekârlar tarafından 
yaratılan sözde planlarda ve yazışmalarda 1500’ün üzerinde hata yapılmıştır.  

 
Tüm bunlara gözlerinizi ve kulaklarınızı kapamak, bir kısım subayları suçlu duruma 

düşürmek isteyen komplocu insanların hain oyununa gelmek olacaktır. Türkiye’de aydınlar, 
bilim insanları, siyasetçiler, sivil toplum kuruluşları ve adaleti sağlamakla görevli 
kurumlar, başlarını kuma gömme hakkına sahip değildir… 

 
… Bazı insanlar Balyoz Davasında neler olduğunu tam olarak bilemeyebilir, yanlış 

bilgilendirilebilir ve çeşitli nedenlerle bilmiyor gibi görünmek de isteyebilir ve hatta bile bile 
yanlış da yazabilir, söylenebilir. Ancak yaşadığımız bilgi çağında dünya kamuoyu her şeyi 
açık seçik bilecek ve tüm dünyada “Türk Ordusu basit bir komplo ile general, amiral ve 
subayları saf dışı edilebilir bir ordudur” şeklinde algı yaratılmış olacaktır. İşte bu tarihe ve 
çocuklarımıza bırakabileceğimiz en kötü mirastır ve Türk tarihine ihanettir. Ülkemizin 
geleceğini de ipotek altına alabilecek bu durumdan biran önce kurtulmamız gerekmektedir…  

 
Dostların sessizliği… Türk milletinin her zaman gerçeğin ve doğrunun yanında olan, 

aydın duruşunuza ihtiyacı vardır.  
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Gelecekte, Türkiye’nin şu anda yaşadığı olaylar ve gerçekler bütün açıklığıyla 
ortaya çıktığında, gerçeğin yanında yer almanın onuru ile yaşamanın hepimize daha çok 
yakışacağını düşünmekteyiz. Mektubumuzu haksız yere tutuklanmış bir düşünürün şu sözleri 
ile bitirmek istiyoruz: “Tutukluyken beni en çok üzen düşmanlarımın hakkımdaki kötü 
sözleri değil, dostlarımın sessizliği olmuştur…” 91 

 
►Yılmaz Özdil şöyle diyor: “ İnsanlar beş senedir içeride, milli irade bir senedir 

tutuklu… Ahalimiz yeni yeni merak etmeye başladı, nedir bu “Özel yetkili” filan? Turşudur 
biraz. Turşu tarifinin delil olmasıdır. Dondurma tarifinin de.  

 
Henüz kimseyi yaraladıkları bile görülmemişken, kimisinin kahırdan kanser olarak, 

kimisinin kalpten vefat etmesidir. Madalyalıların kendi kafasına sıkmasıdır…  
 
El bombası olduğu ilan edilen süs eşyasının, el bombası değil, süs eşyası 

olduğunun anca iki senede kanıtlanmasıdır. “Sanıklar tehlikeli, delilleri yok etmesinler diye 
serbest bırakmıyoruz” denirken, en önemli delil olan el bombalarının, büyük tehlike arzediyor 
diye imha edilmesidir…  

 
El konulan DVD’lerin, daha el konulmadan, taaa bir hafta önce kopyalanmış olması; 

Tarih rezaletinin tutanakta kabak gibi ortaya çıkmasıdır. Generalin evinden 28 sidi (CD) 
alınması, Emniyette aniden 40 sidiye çıkması, e haliyle sidilerin doğurmasıdır. İçinde 
muhteşem deliller olduğu söylenen bazı sidilerin de ölmesi, emanette kırılıvermesidir. Tapesi 
olup, kendisi olmayan dividi  (DVD) var... Ki, terörist fihristinin, teğmenin telefonuna 
yüklenmesi ve sehven denmesidir...   

 
(…) Profesör Haberal’ın süt ve yoğurt broşürünün delil kabul edilmesidir. Tutukluluğa 

itiraz eden hâkimlerin, şık diye görevden alınıp, alakasız yerlere gönderilmesidir… Namuslu 
gazeteciler iftira endişesiyle üç buçuk atarken, ne idüğü belirsiz tiplere, telsizli arkadaşlar 
tarafından servis yapılmasıdır… Evi basılacak kişiler, basılmadan iki saat önce, evinin 
basıldığını TRT’den son dakikayla öğrenirken, (…) Denize indirilmemiş, adı konulmamış 
gemilerin, darbe planında yer alması… Firkateynle yurtdışında seyir halinde bulunan subay 
için, o sırada “İstanbul’da toplantıya katıldı” denmesidir. Derhal kapatılması istenen derneğin, 
o tarihte henüz açılmamış bile olması… 1998 senesinde vefat eden generalin, en geç 2003 
senesinde darbe yapacağının anlaşılmasıdır!  

 
2005’te değişen kanunun, 2002 tarihli belgede çoktan değişmiş halde bulunması… 

Son imza günüme gelen tutuklu subay eşinin: “Oğlunun mezuniyet törenini göremedi, temize 
çıkacağından adımız gibi eminiz ama kaybolan günlerimizi bize kim geri verecek?”  
Madonna kadar kıymetli olmasak bile, hiç olmazsa bir iki kelime bizlerden bahsetmeyi 
düşünmüyor musunuz? diye sormasıdır…”  92 

 
►Mehmet Faraç şöyle diyor: “ …Aydınlık’ın İzmir temsilcisi Hayati Özcan’ın, bir 

askeri kaynağa dayanarak yazdığı haberdeki şu ifadeler dehşet vericiydi: “ Askeri casusluk 
iddialarıyla başlatılan soruşturmada, büyük çaplı bir operasyon daha bekleniyor. Hedefte 
genç subayların da olduğu öğrenildi. Üst düzey askeri bir kaynak: ’Yetenekli ve geleceği 
parlak genç subayları biçiyorlar. Hepsi de Atatürkçü. Hepsi terfii bekliyor. Askeri 
Şura’da önlerini kesip kendi adamlarını yerleştirmeyi planlıyorlar. Medine ordusu kuruyorlar’ 
dedi.”  

 
Operasyonların ortak noktası: İşte bu haberi okuduktan sonra, Sabahattin 

Önkibar’ın dün yazdıklarına gelelim... Önkibar, bir süre önce Fethullah Gülen’le görüşen eski 
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Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek’in “Cemaatteki ordu düşmanlığı’ ile ilgili şu sözlerine de 
yer vermişti: “TSK’yi Kemalist ideolojinin sadık bekçisi görüyorlar ve mutlaka yıkılmasının 
gereğine işaret ediyorlar.”  Tüm bunların üzerine bir de Doğu Perinçek’in dünkü yazısında 
yer alan şu satırları koyunca, “Peygamber ocağı” denilen TSK üzerindeki ürkütücü plan 
deşifre oluyor: “Onurlu teğmenlerin, bütünüyle askerlerin, ABD tertipleri hedefe ulaşsın 
diye esir tutulmaları, rezillik ve utanç verici değil mi? Gelelim TSK üzerindeki planı 
özetleyen bir askerin söylediklerine…  

 
Casusluk ve şantaj davası kapsamında tutuklanan 16 askerden biri olan Prof. Dr. 

Kıdemli Albay Tayfun Uzbay, bakın kendisini ziyaret eden CHP Milletvekilleri Özgür Özel, 
Veli Ağbaba ve Nurettin Demir’e neler söylemiş: “Bir koğuşta 15 subay birlikte kalıyoruz, 
kafa yoruyoruz; ortak noktamız nedir? Ortak noktamız, herkesin terfi zamanı, ileride çok iyi 
noktalara gelmesi beklenen kişiler olmamız…” TSK’ye yönelik planlar, yaşananlar ve iddialar 
gerçekten dehşet verici… Acaba TSK’yi çökertmek isteyenler, yıpranmış bir ordunun, 
güçsüz bir devlet ve de risk altındaki ulus anlamına geldiğini ne zaman görecekler? …” 93 

 
►Osman Özbek şöyle diyor: “ Düşmanın istediği doğrultuda karar alındı. Bu şura 

Silivri’nin gölgesinde oldu. Hak dağıtılmadı, hak ihlali yapıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri’ tasfiye 
etmek isteyenler bir adım daha attı, kadrolarını daha da genişletti… Şuraya katılan 
komutanların şerh koyma yetkileri var ama kimse duruma itiraz etmemiş ve şerh koyan 
komutan olmamış…” 94 

 
►Emine Ülker Tarhan şöyle diyor: “ Yüksek Askeri Şura’nın kararı açık bir 

tasfiyedir.  Balyoz davasının sonucu bile beklenmeden karar alınmıştır. Üstelik generallerin 
tutuklanmasına yol açan belgelerin sahte olduğuna ilişkin çok ciddi şüpheler vardır. Bu 
konuda uluslararası kurumlar tarafından alınmış raporlar mevcuttur. Alınan karar toplumda 
tartışma yaratmıştır. TSK’nin tartışma içine çekilmesi, hem de içte ve dışta terör sorunu 
varken bunların yaşanması telafisi güç sonuçlar doğurabilir…”  95 

 
►Türker Ertürk şöyle diyor: “ Bu kararlar Aydınlık Gazetesi’nde çıkan “Kangrenli 

kol” açıklamasını teyit etmiştir… Kararlar, TSK’ni moral, motivasyon olarak son derece 
olumsuz etkileyecektir… Şura kararları TSK’de adeta bir tasfiye operasyonudur…”  96 

 
►Nusret Senem şöyle diyor: “ ABD’nin, F tipi örgütü ve AKP iktidarını kullanarak 

TSK’nin Kemalist geleneğe bağlı komutanlarını tasfiyesi gerçekleşti. Balyoz tertibinde 
mahkeme kararı çıkmadan ABD’nin istediği yapıldı. TSK’nin 40 General ve Amirali tasfiye 
edildi. Bu tasfiye ABD’nin 12 Mart ve 12 Eylül’de TSK içinde yaptığı Kemalistleri tasfiye 
eylemlerinin en büyüğüdür. Bu tasfiyede sahte deliller kullanılmıştır. Bu operasyonun 
merkezinde ABD olduğu Wikileaks belgeleriyle de sabittir. Tarih bu kararı kesinlikle 
yargılayacaktır…” 97 

 
 ►Doğu Perinçek şöyle diyor: “… Mustafa Kemal subayını tasfiye etmek, vatan 

hainliğidir… Ergenekon-Balyoz-Poyrazköy-Casusluk vb. uydurma tertiplerle Mustafa 
Kemal subayı ezilmekte, tasfiye edilmektedir. Düşman, Türk Ordusuna karşı ilk muharebeyi 
Silivri’de kazanmıştır. Türk Ordusu yargı operasyonu ile yenilgiye uğratılmıştır ama bu henüz 
kesin sonuçlu yenilgi değildir. Herkesin bilmesi gerekir: Mustafa Kemal subayını çıkarın, 
TSK, TSK olmaktan çıkar ve içi kof bir ağaca döner ve savaş yeteneğini kaybeder. 
Türkiye’yi bölmek ve Cumhuriyeti yıkmak peşindeki dünya güçleri ve işbirlikçileri bunu çok iyi 
biliyor. O nedenle hedefi çok isabetli belirlediler… 
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Vatan hainliğinin sivili, askeri olmaz. Eğer asker, Mustafa Kemal’in subayı olan silah 
arkadaşının tasfiye edilmesine teslim olursa, önümüzdeki askeri başarısızlıkların 
sorumlusudur. Hükümet zaten sorumludur… O nedenle Yüksek Askeri Şura üyeleri, 
Türkiye’nin kaderini etkileyen kararlar vereceklerini bilmelidirler… Ve herkes, 
emperyalistlerin Uluslararası Ceza Mahkemelerine değil, Mustafa Kemal Türkiye’sinin 
Divanı Harplerine hesap verme sorumluluğuyla imza atmaktadır…” 98 

 
►Sabahattin Önkibar şöyle diyor: “ Atabeyler’deki beraat Ergenekon’un 

aklanmasıdır… Atabeyler çetesi ve davası nedir? Ergenekon tertibinin Emniyetteki kilit ismi, 
Ali Fuat Yılmazer’e göre, darbe ve Tayyip Erdoğan’a yapılan en büyük suikastın davasıdır. 
Peki, davanın yargılanma sonucu nedir? 6 yıl sonra topyekûn beraat. Tablo bu ise, günler ve 
haftalarca şerefsizce atılan malum manşetler ve yapılan TV yayınları ne olacak? Kim nasıl 
karşılayacak, yapılan o zulümleri ve itibar katliamlarını?  

 
En dramatiği, bu olayı ileri sürüp yargı hükmü olmaksızın iki askeri ihraç eden 

Yüksek Askeri Şura ne diyecek? Onlar bir şey demeyecek ama ben diyeyim, yazıklar olsun 
size be! Hani masumiyet karinesi vardı. Kendi silah arkadaşlarını bile yüzde yüz haklı iken 
koruyamayan, bu ülkeyi koruyabilir mi? Ve bu yargı kararı sonrasındaki hükmüm: Atabeyler 
2006’da yani Ergenekon ve Balyoz yok iken tezgâhlanan ve Ergenekon ile Balyoz’a 
zemin için uydurulan bir hikâye idi ki, bu tespitimiz yargı hükmü ile ispatlanmıştır. 
Atabeyler’deki bu hüküm sonrasında Ergenekon ve Balyoz davaları temelden 
çökmüştür…” 99   

 
►Aydınlık’ın haberi: “Tutukluluklara neden olan belgeler virüslü çıktı. Oda TV 

davasında mahkemeye gönderilen TÜBİTAK Raporu, toplu tutuklamalara neden olan 
belgelerin, sanıkların bilgisayarlarında oluşturulmadığı, değiştirilmediği ve açılmadığını ortaya 
koydu. Belgeler arasında Ergenekon’un temel dokümanı olarak gösterilen “Ulusal Medya 
2010” belgeseli de yer alıyor. Raporu değerlendiren Balyoz Davası Avukatlarından Avukat 
Celal Ülgen: “Suçlamalara dayanak dijital verilerin bilgisayar korsanlığı olduğu ortaya 
çıktı” dedi…” 100 

 
►Sabahattin Önkibar şöyle diyor: “ TÜBİTAK, yapılan iktidar müdahaleleri ile 

AKP’lileştirilen kamu kurumlarından bir tanesidir... Konu malum, AKP karşıtı gazetecilerin 
bilgisayarlarına virüs yoluyla suç dosyalarının yüklenmesi. Daha önce ODTÜ ve Yıldız Teknik 
Üniversiteleri gibi Türkiye’nin en saygın Üniversiteleri tarafından tespiti yapılan virüs ile suç 
dosyası yükleme olayı TÜBİTAK tarafından da kabul edildi… Bu saptama hukuken sadece 
Odak TV davasının sonunu getirmeyecek, aynı zamanda Ergenekon ile Balyoz davalarını da 
top yekûn çökertecektir…” 101 

 
►Sözcü’nün haberi: “ Odak TV davasında 16 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen 

Gazeteci Müyesser Yıldız… “1–2 ayda çıkacak rapor için 7 ay beklendi. TÜBİTAK 
suçsuzluğumuzu teyit ediyor ama mahkeme hala bekliyor. Silivri’deki arkadaşlarımız bu 
raporların üstüne gidilmesini umut ediyor. Bizim özgürlüğümüzü, hayatlarımızı çaldılar. O 
insanların bir saniye daha orada kalmaması lazım. Yüzlerce insan orada ‘terörist’ diye 
tutuluyor ve en önemli iddia da darbe teşebbüsü…” 102 

 
►Bartu Soral şöyle diyor: “… 151 ülkenin taraf olduğu ve 1966 yılında kabul edilen 

Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi’ne göre: “Herkes adli 
yargılanma hakkına sahiptir ve suçu ispatlanıncaya kadar masum kabul edilmelidir… 
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Ayrıca, ‘Haysiyet kırıcı muamele, ceza ve gelişigüzel tutuklama veya alıkoyma’ yasaktır. 
Burada yaşananlara bakınca, anlaşmalara uyulmadığı, kural ihlalleri yapıldığı görülüyor. 
Bu durum ileride sorumluları zor duruma düşürebilir, ciddi yaptırımlar doğurabilir. Tarihe 
dikkatli bakılırsa, bu değerleri göz ardı edenler, zulme başvuranlar bir süre sonra uluslar 
arası platformlarda dışlanmış ve hatalarının sorumluluğunu üstlenmek zorunda kalmışlardır. 
Ülkemiz için sıkıntı doğuran bu durumun ivedilikle çözülmesi gerekmektedir…” 103 

 
►Saygı Öztürk’ün haberi: “Tutuklu Albay Temizöz’den şok iddia: TSK’ye 

yapılanların ardında ABD var! Balyoz Davasından cezaevinde olan İstihbaratçı Albay 
Cemal Temizöz, tutuklanan komutanların 4 ayrı grup olduğunu Sözcü Gazetesine 
gönderdiği mektupta şöyle anlattı:  

 
1- Dış gücü (ABD) zora sokanlar hapiste…1991’den itibaren başlayan Körfez Krizi 

dönemi, Irak’ta uygulanan 36. paralelle birlikte “Çekiç Güç” uygulaması başlatılmıştı. 
Böylece ABD’nin yarattığı Kuzey Irak gerçeği ile birlikte 1992 yılından itibaren “Türkiye 
Himayesinde Kürdistan Planı” uygulamaya konuldu. Bu planın karşısında onaylamayan 
ve uygulamaya karşı çıkan bir TSK komuta kademesi vardı. Planın uygulayıcısı olan “dış 
güç”, bu direnmeye karşı sabrını 2003’e kadar gösterdi, 2003’te, Irak’ın işgalinden yana 
olmayan Türkiye için yine tek sebep olarak TSK’yi görüyor. Tezkereyi unutmayan bu dış güç, 
TSK’yi Irak’ta etkisizleştirmek hem de itibarsızlaştırmak için planını uygulamaya soktu. Türk 
timinin kafasına çuval geçirdi. TSK’nin direncinin kırılması anlamına gelen bu olayın 
ardından Kürt Parlamentosu açıldı. 2007’de hazırlanan “PKK’nın Silahsızlandırılması 
Raporu” ile altyapısı hazırlanan “ Kürt Açılımı” sanki kendi projemiz gibi uygulanmaya 
geçirildi. Projelerini dayatan dış gücü zora sokan komutanlar cezaevinde  

 
2- Milli Projeleri yürütenler: Bu safhada ‘Güçlü Ordu, Güçlü Türkiye’ sloganıyla 

Milli Gemi Projesi (MİLGEM), Aselsan ve Havelsan’da yürütülen komuta kontrol yazılımları ile 
harp silah araç-gereç projeleri millileştirilmeye çalışılan TSK’nin tamamen etkisizleştirilmesi 
için harekete geçildi. TSK; hem kurumsal, hem de personeliyle öyle bir canının derdine 
düşmeliydi ki, Arap Baharı’yla başlatılacak projelere engel olmasın. Milli projelerde çalışanlar 
ile gelecekteki emir-komuta yapısında yer alacak olanların bugün tutuklu Subay/General ve 
Amiraller olduğu görülecektir. 

 
3- Atatürkçü kimliği ile bilinenler: Tutuklu bu grup içerisinde emeklilerin de 

bulunduğu, milli duruşu, mücadele azmi bilinen, saygınlığı dolayısıyla çevresini etkileyebilme 
özelliğine sahip olanlar vardır. Bunların arasında Atatürkçü kimliği ile bilinen diğer personeli 
de sayabiliriz. 

 
4- “Fon” olarak serpiştirilenler:  Bir de savunmalarında kendilerini “muhafazakâr, 

mütedeyyin bir aileden geldiklerini” ifade edenler var. Sanki bizler dinsiz gibi kendilerini faklı 
gösteren 4. grupta yer alanları hiçbir kategoriye koyamıyoruz. Onlar ancak “fon” olarak 
serpiştirilmişlerdir.” 104  

 
►Emin Çölaşan şöyle diyor: “… Balyoz, Ergenekon ve öteki benzer davaların 

açılmasının bir tek nedeni vardı: AKP iktidarına karşı olan asker ve sivil kadroları 
susturmak. Plan başarıyla uygulandı, insanlar tutuklandı. Ama esas amaç, açılan bu 
davalar üzerinden toplumu korkutmak, sindirmek, ses vermesini ve tepki gösterilmesini 
önlemekti. Bu plan da başarıyla uygulandı ve en önemlisi, kilit amaca ulaşıldı: Toplum 
sindirildi, ses çıkaramaz hale getirildi…  

 
… Silivri Mahkemesinde adalet öldü mü? Bunun yanıtını tarih verecektir, de bence 

öldü… Silivri Mahkemesinde adil yargılama yapıldı mı? Bu soruya “evet” demek ne yazık ki 
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mümkün değil. Sanıkların dinlenmesini istedikleri tanıklar çağrılmadı. Mahkeme bunları 
dinleme zahmetine katlanmadı. O dönemin tanığı olan Hilmi Özkök ve Aytaç Yalman’ın tanık 
olarak dinlenmesi niçin reddedildi, bilinmez. Avukatlara bir sürü ceza getirildi, 
duruşmalara girmeleri yasaklandı. Sonra avukatlar duruşmadan çekildi, mahkeme 
savunma almadan karar verdi. Dijital belgelerin düzmece ve sahte olduğu defalarca 
kanıtlandı ama mahkeme bunları da dikkate almadı. Sanıkların lehine olan bilirkişi 
raporları çöpe atıldı. Rasgele subaylar tutuklandı. Yaşamlarını Güneydoğu’da PKK ile 
mücadelede geçiren nice subayımız “Terörist, darbeci” ilan edildi. Sanıklar lehine karar veren 
hâkimler HSYK tarafından sürgün edildi. Bu koşullar altında ordumuzun 250 Komutanı 
yargılanacak, en ağır cezalar verilecek ve sonra da birileri kalkıp “Yargılama adil oldu, 
hukuka göre oldu” diyecek! Mümkün mü? ... Umarım HSYK’nın ve o kararı veren hâkimlerin 
vicdanı rahattır… İlk raundu kazanan yandaşların gözü aydın! …”  105 

 
►Emin Çölaşan’ın bir diğer haberi: “… Adına Balyoz denilen dava, Ergenekon gibi 

kardeşleriyle birlikte Türkiye’yi en başından en sonuna kadar salladı. Bir süre önce açıklanan 
adaletsiz-siyasi karar ise depremin boyutunu daha da artırdı. Bu mahkemeler baştan sona 
siyasi idi. Yargılama yönteminde siyaset, kararda yine siyaset vardı. Balyoz mahkemesinde 
olmayan tek şey adaletti. Şimdi gözleri aydın! Türk Ordusunu tasfiye işleminde 324 
emekli ve muvazzaf subaya ağır hapis cezaları geçirildi! … 

 
… Balyoz davası, ardında bir sürü haksızlık, hukuksuzluk ve adaletsizlik bırakarak 

sona erdi. Böylece Türk Ordusu için Tayyip-ABD-AB- Cemaat dörtlüsü tarafından 
kurulan tasfiye palanında çok büyük bir adım atılmış oldu. …” 106 

 
►Türker Ertürk şöyle diyor: “ …Balyoz, Türkiye Cumhuriyeti’nin dönüştürülmesinin 

ve Türkiye’nin Ortadoğu’da emperyalizmin taşeronu olarak kullanılabilmesinin önünü açan 
operasyonlardan biridir. Bunu doğru anlarsanız, karardaki hukuksuzluğu ve adaletsizliği 
kavramanız kolaylaşır. Bu bir savaştır, savaşta acımak olmaz. Karar siyasidir ve dava 
açıldığı gün sonucu belirlenmiştir. Yargılama ise dostlar alışverişte görsün yaklaşımı için 
yapılmıştır. Sanıklar aleyhine ciddiye alınabilecek tek bir delil yoktur. Hepsi “Kes-biç ve 
yapıştır” türü uydurma dijital belgelerdir. İçlerinde ıslak imzalı bir belge bile yoktur. Sanıkların 
lehine olan deliller dosyalardan uçurulmuştur. Duruşmaların Silivri’de yapılmasının nedeni 
ise, davayı halkın gözünden kaçırmak ve sanık ailelerine eziyet çektirmek içindir… 

 
…”Balyoz Darbe Planı“ denen şey tamamen hayal mahsulü olup belirlenen hedeflere 

ulaşmak ve gerçek niyetleri gizlemek için kurgulanmıştır. Bunu anlamamak; ya zekâ özürlü 
olmak, ya gafil olmak, ya operasyonun bir parçası olmak, ya da Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kuruluş felsefesine, Atatürk’e ve Türk Devrimlerine düşman olmak kavramı ile açıklanabilir. 
Balyoz Darbe Planı’nı kurgulayan, uyduran ve hayal eden irade, Türkiye Cumhuriyeti’ne 
ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne karşı darbe yapmıştır. Esas bu güç darbeden dolayı mutlaka 
yargılanmalıdır.  

 
ABD Başkanı Obama’yı elinde beyzbol sopası olduğu halde Erdoğan ile telefonda 

görüşürken gösteren ve basına servis edilen fotoğrafla verilen mesajın arkası Balyoz kararı 
ile doldurulmuştur. Beyzbol sopası Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kafasına inmiştir. Eğer Türk 
Silahlı Kuvvetleri, AKP hükümetine Suriye ve Ortadoğu’da ki diğer taşeronluk konularında 
ayak sürümeye devam ederse kafasına başka darbeler de yiyecektir. Obama’nın tuttuğu 
sopa yalnız asker için değildir. Eğer Erdoğan kendisine biçilen rolü oynamakta nazlanırsa bu 
sopa bu sefer onun kafasına inecektir. 
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“Daha hukuki süreç tamamlanmamıştır” söylemi tepkileri azaltmaya ve Türkiye 
Cumhuriyeti’ne ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik tasfiye operasyonunun salimen 
nihayetlendirilmesine yöneliktir. Sokrates’e sunulan adalete razı iseniz size sözüm yoktur.  

 
Sevgili okurlar MÖ 399 yılında Tanrılara saygısızlıktan idam cezası alan ünlü filozof 

Sokrates’in masum olduğuna karar verildi. Ama bu beraat kararı ceza infaz edildikten tam 2 
bin 411 yıl sonra Atina’da kurulan temsili mahkemede bu yıl içinde alındı. Saygılar 
sunarım…” 107  

 
►Aydınlık İstihbarat Servisinin haberi: “Ümraniye Bombalarının büyük sırrı… 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı, Terörle Mücadele Polisleri 12 Haziran 2007 tarihinde, 
Ümraniye Çakmak Mahallesindeki kimsenin oturmadığı bir gecekonduya operasyon 
düzenledi. Polis, gecekondunun çatısında bir sandık buldu ve sandıkta 27 adet el bombası 
ve patlayıcılar bulunduğunu açıkladı. Bulunan bombaların da Gazi Astsubay Oktay Yıldırım’a 
ait olduğu ileri sürüldü. Ancak bombalar, gecekonduda “bulunmadan” yaklaşık 2 saat önce, 
18.30’da karakolda dizilmiş ve görüntüleri çekilmişti. Bu kayıtlarda, polislerin 
aralarındaki konuşmalarından düzmece tutanak tutulduğu anlaşılıyordu.    

 
Aradan tam 2000 gün geçmesinin ardından olay yeri inceleme polislerinin 

bombaları kameraya kaydettiği görüntüler dava dosyasına girdi. Dava dosyasına giren 
polis kamerası görüntülerindeki konuşmalar, Ergenekon soruşturmasının sırrını ortaya 
çıkardı. Daha ortada “Ergenekon” adı yokken, polislerin kendi aralarında konuşurken, 
Ergenekon soruşturmasından bahsettiği ve “Soruşturma Ergenekon olunca …” dediği 
duyuldu… Video konuşmalarındaki “Genelkurmay var bunun altında” sözleri ise, TSK’nin 
hedefte olduğunun açık göstergesi sayıldı. Konuşmalardan karakolda bulunan bombaların 
gecekonduda bulunmuş gibi gösterildiği ve buna göre tutanak düzenlendiği de 
anlaşılmış oldu. Tamamı 7 dakika 20 saniye tutan bu görüntüler haber kanallarında da 
yayınlandı. Kamera kaydında, polislerin kendi aralarındaki konuşmalar yer alıyordu. Ancak 
haber kanallarındaki yayınlanan görüntülerde bu kısım dışarıda bırakıldı.” 108 

 
►Sabahattin Önkibar şöyle diyor: Her şeyi anlatan o fotoğraf… O dehşet fotoğrafa 

kim ne tepki verecek diye yazmayıp bir gün bekledim.  Evet, kastım, Aydınlıkta önceki gün 
yayınlanan haham Tuncay Güney’i Fethullah Gülen’in sekreteri ya da yardımcısı 
konumunda gösteren o malum fotoğraf! Medyaya bakıyorum, bildik isimlerin dışında tık yok! 

 
Oysa o fotoğraf, Ergenekon’un tertip ve tezgâh olduğunu net olarak ispatlıyor. 

Çünkü hatırlayın bu soruşturma haham Tuncay’ın marifetleri ile uç verip alevlendi. Fotoğrafı 
inceleyin, haham Tuncay, Fethullah Gülen’in adeta vekili görüntülerindedir! İşte bu 
konumdaki biri Ergenekon tezgâhının dinamosu oluyorsa, bunun bir anlamı yok mudur? ...  

  
… Hülasa sadece o fotoğraf bile Ergenekon tezgâhını açıklayan tarihsel bir delil ve 

evrak hüviyetindedir…” 109 
 
►Süleyman Demirel şöyle diyor: “ Çok sıkıştılar, kendilerini kurtarmak için yaptılar… 

İktidar köşeye sıkışmıştır. Bir yanda bağımsız ve adil olması gereken yargı vardır, öte yanda 
kararlardan memnun olmayan kamuoyu. Buna ahali de diyebiliriz. Demokratik ülkelerde pek 
de vuku bulmayan bir hadise gelişmiştir. Yargının önünde bavullar dolusu evrak ve belge 
konulmuştur. Yargı 2 yıl sonra bir karar vermiştir. Şimdi ne diyecekler? Balyoz askere 
inmiştir. Onlar da işi hafife almış olmalılar ki, zamanında olayın üzerine gidememişlerdir. 
Yani dikkatsiz davranmışlardır…”  110 
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► Erol Ertuğrul şöyle diyor: “ Bu ülkeyi çökertmenin, teslim almanın yolu, önce 
ordusunu çökertmektir. Bir ülkenin ordusunu çökertirseniz, o ülkeye her istediğinizi 
yaptırabilirsiniz. Ne acı ki işbirlikçiler, ülkemizde saltanatlarının sürdürülmesi karşılığında 
buna göz yumuyorlar. 2002 yılından bu yana Cumhuriyetin Ordusuna karşı yürütülen 
eylemlerin nedeni budur. ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesi’nin yaşama geçirilebilmesi için, 
Anadolu’da, Ortadoğu’da haritaların değiştirilebilmesi için ordunun ve vatanseverlerin 
susturulması gerekmektedir. Kemalist ve tam bağımsız bir Türkiye böyle bir planın 
uygulanması için en büyük engeldir. ABD’nin böyle bir planı uygulamaya koyduğu, bunun 
için ülkemizi yönetenlerle anlaştığı, Wikiliks belgelerinde, yabancı kaynaklar da yer aldı, 
yazıldı, açıklandı. ABD’nin önceki Dışişleri Bakanlarından Henry Kissinger New York’ta 
yaptığı bir konuşmada: ‘ABD kendi vatan hainlerini yaşatmaz, yok eder. Dünyanın başka 
ülkelerindeki vatan hainlerini ise destekleyerek kendi ülkelerinde önemli görevlere 
getirir’ diyor. Hiç kimse, ben vatan hainiyim diye ortaya çıkmaz. Vatan haini olduğunu 
düşünmez. Ama öyle şeyler yapar ki, yaptıklarının adı vatan hainliğidir. Vahdettin 
emperyalistlerin isteği ile Mustafa Kemal için ölüm fermanı çıkarırken, bir İngiliz gemisiyle 
kaçarken, vatan haini olduğunu düşünmüyordu…” 111 

 
►Abdullah Gürgün’ün haberi: “Yeter artık Ergenekon bitsin… Eski Avrupa Birliği 

İnsan Hakları Komiseri Thomas Hammarberg ile Türkiye’deki durumu konuştuk: “… 
Türkiye’de adaletin bir bölümünün üzerinde devletin çıkarı düşüncesi var. Devletin çıkarının 
bireylerin çıkarının üzerinde olduğu düşüncesi, bu suiistimale ve tacize, saldırıya neden 
oluyor.  Bu davada da, insanların çok zayıf belgelerle hapse atıldıkları çok açık. Bu dava 
oldukça uzun zamandır sürüyor… Artık yeter, bunların sonu gelmeli. Eğer bunlardan birinin 
suçlu olduğu düşünülüyorsa bu da kanıtlanmalı…  

 
… Medya çok önemli. Onların siyasetçilerin saldırılarına karşı korunması gerekiyor. 

Yine de saldırılar olursa, gerek iç, gerekse dış kamuoyu tepki göstermelidir. Bu saldırılara 
dikkat çekilmelidir. Israrla, kararlılıkla mücadele edilmelidir. Her şeye karşın inandığımız 
değerlerin savunulmasına çalışılmalıdır. Tersi sahtekârlık olur…” 112 

 
►Nusret Senem şöyle diyor: “ Yüce Divan’ın kararından sonra yasadışı elde 

edilmiş tüm deliller ve dinleme tutanakları Ergenekon Davası dosyalarından 
çıkarılmalıdır. Zaten bunlar ayıklanırsa davada geriye bir şey kalmaz…” 113 

 
►Nuri Alan şöyle diyor: “… Özel yetkili mahkemeler kaldırıldı ama Ergenekon, 

Balyoz, Oda TV gibi davalara bu mahkemeler bakıyor. Bir anlamda bu mahkemelere “Ne 
yaparsanız yapın” denmiş.  Bunu da hukukla izah etmek mümkün değil… Öyle anlaşılıyor ki 
senaryo yazılmış. O bombaların orada bulunması ve sürecin başlatılması planlanmış. 
İzleyebildiğim kadarıyla böyle bir durum var… Hukuk olsaydı, Ergenekon davasında tutuklu 
sanık olmazdı…” 114 

 
►İsmet Özçelik şöyle diyor: “… Tarih 19 Mart 2002. Yer Suudi Arabistan’ın 

başkenti Riyad. “İslam-Batı İlişkisi ve Geleceği” sempozyumu. Sempozyuma İslam 
dünyasının önde gelen isimleri ve Batılı stratejistler katılmış. Sempozyum 4 gün sürmüş. Boş 
kalan zamanlarda da özel sohbetler yapılmış. Bu özel sohbetlerde bir isim dikkat çekiyor. 
Richard Murphy. Murphy, dünya gladyosu diye bilinen Dış İlişkiler Konseyi’nin (CFR) 
kıdemli üyelerinden. Cumhuriyet Gazetesinden Leyla Tavşanoğlu da Murphy ile bir röportaj 
yapmış. Tavşanoğlu Murphy’i ”CFR’nin Başdanışmanı ve Ortadoğu programlarının 
Koordinatörü” olarak tanımlıyor… 

                                                 
111

 Erol Ertuğrul, Aydınlık, 11 Ağustos 2012 
112

 Eski AB İnsan Hakları Komiseri Thomas Hammarberg, Abdullah Gürgün/Stockholm, Aydınlık, 10 Mayıs 

2012 
113

 Ergenekon Davası Avukatlarından Nusret Senem, Aydınlık, 21 Aralık 2012 
114

 Eski Danıştay Başkanı Nuri Alan, Aydınlık, 17 Aralık 2012 

http://www.ahmetsaltik.net/


Yeniden 19 Mayıs 

www.ahmetsaltik.net  Page 58 
 

58 

… Richard Murphy ve bir grup bir masanın etrafında konuşuyorlar. Konu Türkiye’ye 
geliyor ve Murphy söze giriyor ve: “Önümüzdeki aylarda, Haziran ayında Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nde operasyon yapacağız. Ordudaki terfilere müdahale edeceğiz” diyor. Ne 
zaman diyor? 19 Mart 2002’de. Yani Tuncay Güney’in “konuşturulduğu” günlerden hemen 
sonra, Irak işgalinin hemen öncesinde. “Hüseyin Kıvrıkoğlu’nun görev süresini uzatma” 
tartışmaları sırasında. Her şey açık değil mi? … Açıklaması gerçek olmadı mı? Operasyon 
hala devam etmiyor mu? …” 115 

 
►Ergün Gedek’in haberi: Genelkurmay Başkanlığı bilgi notunda; Ergenekon 

tertibinin mimarı ABD. Amaç: TSK’nin direncini kırmak! Tertibi yürüten de Emniyet ve yargı 
içindeki F Tipi yapı…” 116 

 
►Sabahattin Önkibar şöyle diyor: “ Ergenekon efsanesi, Türk’ün yeniden diriliş 

destanıdır. Bugün mütalaası verilecek olan Ergenekon davası ise, Türk’ün ve Cumhuriyeti’nin 
bağrına hançerdir. Niye mi? Ergenekon bir hukuk davası değil de ondan. Peki, ne midir 
bugünkü Ergenekon? Türklüğün tasfiyesini hedefleyen küresel bir tezgâhtır. Amaç, Mustafa 
Kemal Atatürk’ü sanık sandalyesine oturtmaktır. Cumhuriyet yani milli üniter devleti tasfiye 
etmektir. Kısacası Ergenekon, Sevr’in Türk yargısında vücut bulmasıdır. Öyle, çünkü Sayın 
Doğu Perinçek’in satırları ile 4 yıldır duruşmaları yapılan davada örgüt yoktur. Örgüt merkezi, 
örgüt kurucuları, örgüt kuruluşu, örgüt yöneticileri, örgüt programı, örgüt toplantısı ve 
olmayan örgütün zerre bir eylemi, aleti yoktur. Örgütü gördüm, elinden tuttum, sesini 
duydum, ayak izine rastladım diyen bir Allahın kulu yoktur…  

 
Peki, buna rağmen ne mi olacak? Yanılmayı çok isterim ama göreceksiniz, iddia 

makamı onlarca yıl hapisten müebbete kadar cezalar talep edecek. Nasıl olur demeyin, 
olacak çünkü bu sözde davanın hükmü açılmadan önce verildi. Peki, bu onların zaferi mi 
olacak? Gelinen noktada, tam tersi olacak, çünkü göreceksiniz Ergenekon davası Türkün 2. 
dirilişi ve silkinmesini tetikleyecek ki bunun işaretleri 29 Ekim’de Ulus’ta, 10 Kasım’da 
Anıtkabir’de ve bugün Silivri’deki yığınların kükreyişi ile ortadadır… “ 117  

 
►Sözcü/Tokmak’ın haberi: “ Adalet istemek saflık mı? Yaraya dönüşen Ergenekon 

davası bir süre sonra bitecek! Artık sona gelindi! Mahkemeden nasıl bir adalet çıkacak, 
bilinmiyor! Dün, yargılananlara destek için her çevreden binlerce kişi Silivri’ye aktı, cezaevine 
girişte izdiham ve arbede yaşandı. Ellerinde pankartlar taşıyan insanlar, jandarma 
ekiplerinin kendilerine sıktığı tazyikli su ve biber gazına rağmen yılmadan “Adalet 
istiyoruz” diye haykırdılar. Yüzlerce sanık, “Ergenekon” adlı bir örgüt kurdukları iddiasıyla 
yıllarca yargılandı ancak, tüm araştırmalara rağmen böyle bir örgüt bulunamadı. Çoğu PKK 
itirafçıları, cinayeti gasp, hırsızlık, kadın pazarlama ve çocuklara tecavüz suçlarından 
hükümlü olan “Gizli tanıklar” bile ”Evet, biz tanığız, böyle bir örgüt var” diyemediler…” 118 

 
►Aydınlık’ın haberi: “Abdullah Gül: Bu bombalara dikkat edin” Cumhurbaşkanı 

Abdullah Gül’ün, 2007’de Ümraniye’de bulunduğu iddia edilen bombaların ardından: “Bu 
bombalara dikkat edin. Bunun arkası gelecek” dediği ortaya çıktı. Milliyet’ten Can 
Dündar, dünkü yazsında bu olayı şöyle anlattı: “Ergenekon soruşturması, 2007’de 
Ümraniye’de bir astsubayın gecekondusunda el bombaları bulunmasıyla başlamıştı. 
Habertürk’ten öğreniyoruz ki, o gecekondu yıkılmış, yerine kebapçı açılmış. Adı: Aboov. 
Yakışmış. O günlerde Dışişleri Bakanı olan Gül, aralarında benim de bulunduğum bir grup 
gazeteciye Çırağan’da yemek vermiş, sohbette yazılmamak kaydıyla, “Bu bombalara 
dikkat edin. Bunun arkası gelecek” demişti…  

                                                 
115

 İsmet Özçelik, Aydınlık, 16 Ağustos 2012; (Konunun tamamı Aydınlık, 12 Mayıs 2012) 
116

 Ergün Gedek, Aydınlık, 24 Aralık 2012 
117

 Sabahattin Önkibar, Aydınlık, 13 Aralık 2012 
118

 Sözcü/Tokmak, 14 Aralık 2012 

http://www.ahmetsaltik.net/


Yeniden 19 Mayıs 

www.ahmetsaltik.net  Page 59 
 

59 

Gerçekten de arkası geldi ve iddiaları duydukça hepimiz “Aboov” dedik. Ancak, 
tutuklama dalgaları gelip, kurunun yanına yaşlar eklendikçe kamuoyu iki kutba bölündü: 
“Böyle bir örgüt yok, hepsi safsata” diyenler… “Hepsi doğru, hepsi suçlu” diyenler… Ben 
ikisine de dâhil değildim… “ 119   

 
►Oktay Ekşi şöyle diyor: “… Bugün yaşananların tamamı, senaryosu bu çevrelerde 

hazırlanmış tiyatro oyunlarıdır. Bunun provası 2005–2006 yıllarında Van’daki Yüzüncü Yıl 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Aşkın’ı “Yolsuzluk”la, “Tarihi eser kaçırmakla” suçlayan 
soruşturma sırasında yapılmış, oradan alınan dersle “Ergenekon” soruşturması 
başlatılmıştır. “Balyoz, Oda TV, İnternet Andıcı, 28 Şubat Soruşturması, Seks karşılığı 
casusluk” dâhil tamamı aynı dizinin halkalarıdır. Temel amaç, tek ulus, tek vatan, tek devlet 
yapısını ve onun temel değerlerini temsil eden, Laik, demokratik, sosyal hukuk devletini, 
Cumhuriyetimizi Sevr zeminine oturtmaktır… Bu işin yüklenicisi, “sevgi, hoşgörü, 
kardeşlik” gibi manevi değerleri kullanarak gerçek yüzünü saklayan cemaatlerle, bu gerçeği 
görmüş olmasına rağmen, ikbal hesaplarıyla harekete geçmeyen İktidar Partisi ileri 
gelenleridir… “ 120 

 
►Ümit Kocasakal şöyle diyor: “ Silivri hükümsüz… Oradaki kürsüde oturanları 

hâkim ve savcı olarak kabul etmiyorum. Yapılanı yargılama olarak görmüyorum. Ortaya 
çıkacak sonucu da hüküm olarak kabul etmiyorum. Oradayken benim hakkımda da tutanak 
tutmuşlar. Onlar hakkındaki tutanağı da halkımız tutuyor. O tutanağın gereği de yapılacak. 
İfadeye çağırdılar bizi Silivri’den, biz de ‘Hukuksuzluğa teslim olmuyoruz ve gelmiyoruz’ 
dedik. Eğer alabiliyorsanız gelin alın. Hiçbir şey yapamadılar…” 121 

 
►Şule Perinçek şöyle diyor: “… Güneş yakında Silivri’de de doğacak! … Savaş 

alanı gibi bir duruşma salonu. Gerçek bir savaş. Sanıklar sığmıyor artık buraya. En sona 
kalan savcı cübbesini çıkarıp gidene kadar itirazlar dinmiyor. En son sanık da çıkıp gidene 
kadar hepsini tek tek yolculuyorum. Dimdikler. Onlarla nasıl da gururlanıyorum. Gidip 
yataklarında vicdanları rahat uyuyacaklar, başkaları karabasanlarla dönüp dururken. 
Hakkıdır özgürlük, özgürlüğe ve bağımsızlığa tapan onların. Onlar benim milletimindir ancak! 
Güneş ufuktan yakında doğacak…” 122 
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→ TELEKULAK Dinlemeler… 
 
►Emin Çölaşan şöyle diyor: “Sevgili okuyucularım, Türkiye bu AKP iktidarında en 

rezil dönemini yaşıyor. Belki soracaksınız: “Sen hangi rezillikten söz ediyorsun?” diye… 
Haklısınız çünkü yeşertmeye kalkıştıkları bu İslam devletinde rezillik çok… 

 
Telefon dinlemelerinden, insanların gizlice izlenip ses ve görüntü kayıtlarının 

alınmasından, sonra bunların yandaş medyaya servis edilip özel yaşamların 
utanmazca sergilenmesinden söz ediyorum… Bugüne kadar olanların küçük bir 
bölümünü bile olsa anımsayın. Nice insanların telefonları yasadışı yollarla dinlendi. Nice 
insanlar gizlice izlendi, görüntüleri kayda alındı. Bunların çoğunun izlenip dinlenmesi için 
verilmiş mahkeme kayıtları yoktu. O halde bunları kim, hangi karanlık güçler yandaş 
medyaya servis ediyor ve yayınlatıyordu? 

 
Adına yandaş medya dediğimiz bu AKP medyası “Müslüman” geçinir! Dinden 

imandan, Allah peygamberden dem vurur. Ama bunlar kadar yalancı, sahtekâr, 
Müslümanlıkla uzaktan yakından ilgisi olmayan bir medya topluluğu dünyanın hiçbir yerinde 
yoktur…  

 
İktidar, kendi asker ve sivil karşıtlarını yok etmek amacıyla teknolojinin düğmesine 

yıllar önce bastı. Nice kimselerin telefonları gizlice dinlendi. Hoşlanmadıkları insanların ve 
eşlerinin arkasına gizli çekim yapan tipler takıldı. Ellerine tutuşturulmuş son model kameralar 
devreye sokuldu. Kravat iğnesi, kalem anahtarlık, gözlük gibi nesnelere takılan, evlere ve 
işyerlerine yerleştirilen toplu iğne başı büyüklüğünde kameralar, adına “böcek”  denilen ses 
ve görüntü alma aygıtları…  

 
Siyasetçiler, gazeteciler, subaylar ve eşleri özellikle izlendi. Ortaya en rezil 

tablolar döküldü. Bir sürü yalan ve iftira ile o masum insanların üzerine gidildi. Yandaş 
medya her gün yeni bir kaset bulmuş olmanın keyfiyle havlatılırken, bazı insanlar bu ağır 
suçlamaya dayanamayıp intihar etmek zorunda kaldı… … Bu utanç verici olayların artık sona 
ermesini diliyorum…” 123 

 
►Burak Aksoy’un haberi: “… Gazeteci İlhami Yangın, ‘Fethullah Gülen Cemaatinin 

alanında uzman 2 istihbaratçıya kurdurduğu ve izleme-dinleme faaliyetlerini 
gerçekleştirdiğini’ iddia ettiği ‘Kasetleme’ merkezlerini anlatıyor. İstihbaratçılar, Çankaya’ya 
beyaz eşya firmasının distribütörü paravanıyla yerleşiyor; Gülen Cemaati tarafından seçilen 
ekibe Ankara dışında bir çiftlikte” Kasetleme’ faaliyetlerini öğretiyor… 

 
Gazeteci İlhami Yangın, Bilgi Yayınevinden çıkan kitabı “Cümbür Cemaat”te Gülen 

Cemaati ile ilgili önemli iddialarda bulunuyor. Yangın, kitabında: ‘Deniz Baykal ve MHP’ye 
gerçekleştirilen ‘Kasetleme’ operasyonlarına dikkat çekiyor ve ekliyor: “Sadece CHP ve 
MHP yöneticilerini mi kasetlediler sanıyorsunuz? Önemli mevkilerde görev yapanlar, iş 
adamları, kanaat önderleri, herkes “kasetlendi”. Kitabında biri yurt dışından olmak üzere, 
Cemaat tarafından tutulduğunu iddia ettiği 2 istihbaratçıyı anlatan Yangın, Cemaatin bu iki 
kişiye yüklü paralar vererek kendi “Kasetleme” ekibini kurdurduğunu ifade ediyor…” 124 

 
►Saygı Öztürk şöyle diyor: “Yasadışı telefon ve ortam dinlemeleri Türkiye’nin 

gündeminden hiç düşmez. Bakanlar da, Danıştay Başkanı da telefonlarının dinlendiğini 
söylüyor, arkasından da “Dinlerlerse dinlesinler” açıklamasını yapıyor.  Bazı milletvekilleri 
telefonlarının yasadışı dinlendiğini sıkça gündeme getiriyor da “Yok böyle bir şey” diyen 
yetkili çıkmıyor. Çünkü “Yok böyle bir şey” diyecek olan da telefonlarının dinlendiği 
kuşkusunu taşıyor...  
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… Yasadışı dinlemeler çığırından çıkmış durumda… Peki, yasadışı dinlemeleri 
kim yapıyor, bunları kim servis ediyor ve askeri bölgedeki konuşmalar nasıl elde ediliyor? 
Bunun bir bilenleri vardır…   

 
… Genelkurmay Elektronik Sistemler (GES) Komutanlığı’nın Genelkurmay 

Başkanlığı’ndan alınması, özellikle düştüğü ya da Suriye tarafından düşürüldüğü bile hala 
bilinmeyen uçağımızın arandığı günlerde, konuyu bilen uzmanlar tarafından hayli eleştirildi. 
21 Kasım 2011’de Genelkurmay Başkanlığı ile MİT Müsteşarlığı arasında imzalanan 
protokolle GES’in, MİT’e devri öngörüldü. GES’in başında bulunan generalin, adı 
“Fethullahçı Emniyetçiler” listesinin 15. sırasında yer alan, emekli olduktan sonra MİT’te 
önemli göreve getirilen emekli başkomisere bağlı olması ise, bürokratik geleneklere ve 
hiyerarşiye uymadığı da eleştiri konuları arasında yer aldı. GES Komutanlığının MİT’e 
devrine ilişkin protokol uyarınca GES’in adı, 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren “MİTGES 
Başkanlığı” oldu. Bu başkanlığın adından Genelkurmayı çıkartmak için yeni bir organizasyon 
şeması hazırlandı ve 15 Mayıs 2012 tarihinden itibaren de “Sinyal İstihbarat Başkanlığı 
yani SİB oldu… SİB’imiz hayırlı olsun…”  125 

 
►Emine Ülker Tarhan şöyle diyor: “Darbeciler, medyayı ve sivil toplumu 

kontrollerine alırlar. Özgürlükleri askıya alırlar. Cinayetlere göz yuman derin devlet polislerini 
terfi ettirip yıldızlara boğarlar. Yasama-yürütme ve yargıyı birleştirip tek elden yönetirler. 
Meclis’i doğrudan ya da bugün yaptıkları gibi dolaylı olarak feshederler, adına KHK, içtüzük 
değişikliği filan derler. Bunların adları bazen Cunta olur ve bazen de başbakan… 

 
Başbakan ‘Millet sizin nefes alışlarınızı dinliyor’ diyor. Aslında dinleyen kendisi. 

‘Millet yargıya el koymuştur’ derken aslında bir darbe bildirisi yayınlıyor. Böyle derken 
aslında: ‘Ben yargıya el koydum’ demek istiyor… 

 
Bu tehlikeyle karşılaşacağımızı ‘Gençliğe Hitabe’ bize çok erken yaşta öğretmişti ve 

bugün Gençliğe Hitabe’yi ve Ulusal Bayramlarımızı yasaklamaya çalışmaları da ondan. 
Bizim halkımızdan başka güvenebileceğimiz okyanus ötesi güç yok. Biz kimsenin dindarlığı 
ile alakadar da değiliz. Gördüğü her kalabalığa karşı nefret hezeyanları ve öfke krizleri 
sergilemeyi, halkı ayrıştırmak için fitne tohumları ekmeyi ise hiç makul göremeyiz. Ama 
onlara inat, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür çocuklar, gençler yetiştirmeye, demokrasi 
militanları yetiştirmeye devam edeceğiz. Güç karşısında eğilip bükülmeyen, güçlünün 
hizmetkârı ve uşağı olmayan, gençler yetiştirmeye devam edeceğiz…” 126   
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→ AÇILIM ve AÇTIKLARI… 
 
►Emin Çölaşan şöyle diyor: “ Türkiye’de akıl almaz olaylar yaşıyoruz. Şimdi gelin, 

hep birlikte 2009 yılının Ekim ayına dönüp belleklerimizi bir kez daha tazeleyelim. AKP 
hükümeti terör sorununu bitirememiş, ne yapacağını şaşırmış durumda idi. Terörü önlemek 
için çok cingözce bir karar alındı: Kürt açılımını başlatmak! Amaçları, günlük deyimle Kürt 
yurttaşlara yağcılık yapmak: ”Bakın biz size bir sürü olanak ve özgürlük sağlayacağız. 
Kürt kimliğini tanıyacağız” demekti. Bunun destekleyicisi olarak yine çok cingözce bir karar 
alındı: “Kandil Dağı’nda üslenmiş olan sayın PKK’lılardan bir bölümü Türkiye’ye gelsin, 
biz de onlara destek verelim, hep birlikte güzel şeyler başarmış olalım! 

 
O sırada hükümetle Apo arasında İmralı lüks otelinde pazarlıklar yapılıyordu: “Sayın 

Öcalan, sizde yardım eli uzatın, bizim açılıma destek sağlayın. Böylece terörü bitirelim, bir 
süre sonra punduna getirip genel af yasası çıkaralım, zat-ı âlinizi de tahliye edelim.”  Apo 
razı oldu! Ve aynı çağrıyı o da yaptı: “Dönün arkadaşlar Türkiye’ye, hükümetimiz barış 
çubuğu yakıyor!” 

 
Hem devletin hem de Apo’nun çağrılarıyla ilk terörist kafilesi Ekim 2009’da 

Türkiye’ye otobüslerle giriş yaptı. Üzerlerinde üniformaları vardı. Habur sınır kapısından 
başlayarak bu kafileyi yüz binlerce kişi karşıladı. Korkunç bir tezahürat yapılıyordu… 
Diyarbakır onları bekliyordu. Fakat gelin görün ki AKP hükümetinin gücü onları 
Diyarbakır’a götürmeye yetmedi. Yollar tıkanmıştı… Bunun üzerine yine cingözce bir buluş 
ortaya atıldı: “Sınır dışından giriş yapan bu terörist arkadaşların yasal olarak önce 
yargılanması, mahkemeye ifade vermesi gerekiyor. Biz bu işi acele tarafından Habur Sınır 
Kapısı’nda yapalım, sonra yargıya emir verip herifleri serbest bıraktıralım!  

 
Ancak Habur’da mahkeme yoktu! Böylece Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez 

hâkimli savcılı bir seyyar mahkeme kuruldu ve Habur’a, terörist kafilesinin ayağına 
gönderildi. Kürt açılımı başlamıştı ya, utanç verici, yüz kızartıcı olaylar dizisi 
yaşıyorduk. Kurulan seyyar mahkeme, başka bir deyişle çadır mahkemesi, göstermelik 
olarak teröristlerin ifadesini aldı… Adamlar ifade verdiler ve seyyar mahkeme tarafından beş 
dakikada Beşiktaş yöntemiyle serbest bırakıldılar… Artık hedef Diyarbakır’dı. Üniformalı 
kafile otobüslere bindirildi, Diyarbakır’a doğru yola çıkıldı… Otobüslerin üzerine çıkıp yol 
boyunca nutuk atan teröristler halkı coşturuyor, her yerde Apo-PKK posterleri açılıyor, 
Diyarbakır’da yer yerinden oynuyordu… Çadır mahkemesinin serbest bıraktığı teröristler 
artık özgürdü.    

 
Fakat gelin görün ki, AKP’nin başlattığı Kurt açılımının fos çıktığı, kısa süre sonra 

iyice anlaşıldı. Terör olayları artarak devam ediyordu. Her gün yeni şehitler veriyorduk. 
Adına “Kürt açılımı” denilen nesne işe yaramamıştı. Bir süre sonra, bu teröristlerin 
tutuklanmasına karar verildi. Haklarında Diyarbakır özel yetkili mahkemesinde davalar açıldı. 
Ancak heriflerin bazısı yeniden tüymüştü. Yerleri belliydi: Kuzey Irak Kürt Yönetimi! Yani 
adına Barzani denilen Türk düşmanının yanı… 

 
Teröristlerin tüymeyenleri yakalandı ve sonuç önceki gün belli oldu. Mahkeme 10 

kişiye 9–15 yıl arasında ağır hapis cezası verdi. Pişmanlık duymadıkları için cezalarında 
herhangi bir indirim yapılmadı. Yargı gereğini yaptı ve onlar ceza aldı. Çok güzel! Peki ya 
onları Türkiye’ye çağırıp getirten, Habur’da görkemli törenlerle karşılanmalarına göz 
yuman, ayaklarına seyyar mahkeme gönderip, devletin saygınlığını paspas gibi 
çiğneten, çadır mahkemesi kararıyla tamamını serbest bıraktıran hükümet? Ya Kürt 
açılımı başlatan Tayipgiller? Onların hiç mi suçu yok? ...O rezaletin hesabı Tayyip vb. 
asla sorulmadı. Öncekilerin hesabını şaşırdık, daha önceki gün üç şehidimiz vardı. Kürt 
açılımı başarıya ulaştı! …” 127 
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►Doğu Perinçek şöyle diyor: “ PKK/BDP’nin ABD’den rol talebi… BDP Milletvekili 
Gülten Kışanak’ın Washington dönüşü Radikal Gazetesi’ne verdiği demeç manşetlikti: 
‘ABD’den rol istedik’ (3 Mayıs 2012)… BDP, Amerikan emperyalizminden “rol talep ediyor” 
ve bunu gazetelerden bir kez daha ilan ediyor. Gizlisi saklısı yok. Bu rol talebi elbette aynı 
zamanda PKK adınadır.  

 
… PKK/BDP’ye söylenecek sözün artık bir yararı yok. Çünkü 1991 yılında ABD’nin 

Irak’ın kuzeyini işgal etmesinden beri siyaset budur. Bütün umudunu ABD’nin bölge 
ülkelerini bölmesine ve İsrail’in sınırlarını Fırat Irmağına getirmesine bağlamıştır. Peki, 
‘Emek’ten, ‘Sol’dan, ‘Sosyalizm’den söz edenler? Sosyalizmlerini ABD emperyalizminden ‘rol 
alarak’ mı kuracaklar? ‘Sınıf Mücadelesi’ dedikleri ABD’nin dağıttığı rolün icabı mıdır? 

 
… PKK ayrılıkçıdır ve ayrılmanın matematiğini biliyor. Ortadoğu denkleminde ayrı Kürt 

devleti ancak ABD ve İsrail’den rol alarak kurulabilir. Başka deyişle ayrılıkçılık eşittir. 
Emperyalizm işbirlikçiliğidir. Denklem böyle kurulmuştur… Emeğin, devrimin, uygarlığın, 
özgürlüğün, insan haklarının ve sosyalizm mücadelesinin denkleminde ise, birlik vardır. 
Ortadoğu’nun her ülkesinin birliği ve Ortadoğu ülkelerinin ABD müdahalesine karşı birliği. 
Kendi zihinlerinde PKK/BDP’yi emek güçlerinin yanına koyanlar, en başta Kürtlerimizi 
aldatıyorlar ve bir bütün olarak Türkiye halkından kopuyorlar… 

 
… İki Aşama, 3 Aktör… ABD ile BDP/PKK arasındaki görüşmelerin içeriğini Savaş 

Süzal doğru yazdı: “Washington, ‘BDP heyetine sabırlı olmalarını, öncelikle Kuzey Irak’taki 
Kürt devletinin kurulmasına zaman verilmesini, daha sonra taleplerinin dikkate alınacağını’ 
söylemiş. Zira Amerika’nın planları gereğince Barzani ve Talabani önderliğindeki Kürt 
devletinin hamiliğini de Tayyip Bey hükümetine vermeyi düşünüyor, ABD yönetimi” (Yeni 
Çağ, 4 Mayıs 2012) 

 
İlk adım, Barzanistan’ın Tayyip Erdoğan-Abdullah Gül desteğiyle Kerkük’e 

kavuşturulması ve yasallaştırılmasıdır. Ondan sonra sahnede PKK’yı göreceğiz. Başrol ona 
geçecek. ABD’nin senaryosundaki bu rol paylaşımında, 3 aktör gözüküyor: Barzani, Tayyip 
Erdoğan-Abdullah Gül ikilisi ve Abdullah Öcalan. Bölücü Anayasa’nın aktörlerine bakın: 
Yine aynı isimler! Figüranlar ise, Kılıçdaroğlu ve Devlet Bahçeli…” 128    

 
►Aydınlık’ın haberi: “ Açılım, Habur ve ev hapsi… AKP’nin açılımı, Cumhurbaşkanı 

Abdullah Gül’ün, 10 Mart 2009’da, Tahran’a giderken, ‘Kürt sorunuyla ilgili önümüzdeki 
günlerde çok iyi şeyler olacak’ demesiyle başladı. Bu sözlerin ardından Başbakan 
Erdoğan, açılım sürecini kamuoyuna duyurdu. Erdoğan’ın “Demokratik Açılım” adını verdiği 
süreç, Oslo görüşmelerinde varılan anlaşmalar çerçevesinde yürütüldü. 

 
Açılım çalışmaları için ilk toplantı, 1 Ağustos 2009’da yapıldı. Dönemin İçişleri Bakanı 

Beşir Atalay, Polis Akademi’sinde ev sahipliğinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan 
da DTP Genel Başkanı Ahmet Türk ile TBMM’de görüştü.   

 
8’i Kandil’den, 26’sı da Mahmur kampından gelen 34 PKK’lı, 19 Ekim’de Habur’dan 

Türkiye’ye giriş yaptı. PKK’lılar için zafer kutlaması gibi karşılama yapılması büyük tepkilere 
neden oldu. Habur’da mobil mahkeme salonu hazırlandı. Mahkeme, 34’ünü de serbest 
bıraktı.  

 
Birinci Açılım süreci akıllarda bu şekilde kalırken, Erdoğan-Kılıçdaroğlu buluşmasıyla 

İkinci Açılım başlatıldı. Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana, “Erdoğan’ın 
çözeceğine güveniyorum. Öcalan’a ev hapsi için 5 yıl beklemeyelim” dedi. Başbakan 
yardımcısı Bülent Arınç ve Kılıçdaroğlu’ndan da ev hapsi konusuna destek geldi…  
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Haber Merkezi: Bursa’daki MİT misafirhanesi ara istasyon işlevi görüyor… Öcalan 
sık sık İmralı dışına çıkarılıyor… Öcalan, MİT’e ait siyah helikopterle İmralı’dan çıkarılıyor 
ve MİT Bursa Bölge Başkanlığı Merkez Misafirhanesi’ne götürülüyor. Misafirhane, Öcalan’la 
yapılacak görüşmeler için ara istasyon işlevi görüyor. Öcalan, son aylarda zamanının büyük 
bölümünü bu misafirhane’de geçiriyor…” 129  

 
►Aydınlık’ın haberi: “ Aydınlık, İmralı Adasındaki görevlerle görüştü ve Abdullah 

Öcalan hakkında yeni bilgilere ulaştı. Son zamanlarda sık sık Ada dışına çıkarılan Öcalan, 
Çarşamba günü, MİT’e ait bir yatta ABD’lilerle buluştu. Görüşme 2 saat sürdü. İmralı’daki 
bir görevli o günü şöyle anlattı: ‘Armutlu, Esenköy istikametinin açıklarından ilerleyen yat, 
Büyükada civarına geldiğinde Sedef Adasının etrafından dolanıp tekrar İmralı’ya döndü. 
Daha sonra yattakilerin Amerikalı olduğunu öğrendik…” 130 

 
►Sözcü /Tokmak’ın haberi: “Utanç verici dönem… Yılanın başı Abdullah Öcalan’ı 

cezaevinden çıkarma çabaları devam ediyor… Süreç işliyor… Halkı alıştıra alıştıra bu yolda 
ilerliyorlar. Önce ev hapsi, sonra af, daha sonra siyaset yapma hakkı… Bir de 
bakacaksınız, katiller şahı Öcalan, BDP Genel Başkanı olarak Meclise girivermiş! … 

 
Öcalan’a ev hapsi çalışmaları, halkı alıştıra alıştıra devam ederken terörde bir azalma 

var mı? Hayır, o da yok! Öcalan’ın katilleri can almaya devam ediyor. Geçtiğimiz Haziran 
ayında verdiğimiz şehit sayısı 25’e ulaştı... Ve 25 ailenin daha ocağı söndü! …Üzücü, 
utanç verici bir dönem yaşıyoruz…” 131  

 
►Aydınlık’ın haberi: “Kürt açılımının başındaki isim, Başbakan Yardımcısı Beşir 

Atalay’dan Habur skandalıyla ilgili yıllar sonra itiraf geldi: ‘Habur’da hata yaptık. Bu yol 
kazasıydı…’  

 
Bu arada Avrupa’da Kürtçe yayımlanan bir gazeteye, PKK’nın Kandil’deki kampında 

konuşan terörist başı Murat Karayılan, ‘5 yıl boyunca devlet yetkilileriyle görüşmeler 
yaptıklarını ve Habur’a PKK’lıları Başbakan Erdoğan’ın isteğiyle gönderdiklerini” 
söyledi…’Aramızda görüşerek iki grubun gönderilmesi kararını aldık. Başbakan’ın elinin 
güçlenmesi için bu grupların gelmesini Türkiye istedi. Biz de arkadaşlar arasında seçim 
yaparak, Türkiye’ye gidişlerinde yasal sıkıntı çıkarmayacak arkadaşları seçerek gönderdik…” 
dedi… “ 132   

 
►Osman Özbek şöyle diyor: “…Başbakan yardımcısı TBMM kürsüsünden “Ne 

istiyorsanız vereceğiz’ diye bağırıyor. Diğer yandan ‘2. Açılım başlatacağız’ açıklamaları 
yapılıyor. Geçmişte Habur açılımından sonra yaşananları hep birlikte gördük. PKK Habur’dan 
sonra büyük mesafe aldı. Şimdi bütün bunlardan ders alınamadığı gibi daha da tehlikeli işler 
yapılıyor. Meclis kürsüsünden çağrılar yapılıyor…” 133 

 
►Bülent Esinoğlu şöyle diyor: “ … BOP gereğince, PKK ile Oslo görüşmelerini 

yaptılar. Habur kapısında törenle terörist karşıladılar. Barzani’ye kucak açtılar. Sıfır 
terörle aldıkları ülkeyi bölünme noktasına getirdiler. Bunları sanki kendilerinden önceki 
ulus devlet yapmış gibi, sıkılmadan ‘Ulus devlet ülkeyi bölünme noktasına getirdi’ diyorlar. 
Türkiye’yi büyük güvenlik sorunları ile karşı karşıya getiren, tüm komşularımızla, dostluk 
ilişkilerimizi berhava eden Davutoğlu, Türk halkına daha fazla zarar vermeden, istifa 
etmelidir…”  134 
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→ KÜRTCÜ SORUNU Ve TERÖR SORUNU 
 
►Sadettin Tantan şöyle diyor: “ … Amerika’nın silahlı predatörleri tehlikeli. Terörün 

amirleri de belli. İleriki dönemlerde bölgede kullanmaya devam edecekleri için PKK’yı yok 
ettirmiyorlar… 

 
Şu anda Irak’ta garip bir durum ortaya çıktı. Irak’ın Kuzeyinde fiili durum var. Bölge 

Amerika’nın kontrolünde. PKK eylem yaptıktan sonra, peşmerge kıyafeti giyerek bu bölgeye 
gidiyor. Normal duruma geçiyor. Irak’ı ve Pakistan’ı iyi çözmemiz lazım. Predatörler 
Türkiye’ye niye geldi? Bunlar silahlı. Pakistan’da istedikleri yeri, sivil hedefleri vuruyorlar. 
Pakistan hükümeti de hiçbir şey yapamıyor. Ciddi bir karışıklık yaratmış durumdalar. Bunlar 
sizin kontrolünüzde değil. Silahlılar. Dikkatli olmak lazım, silahlı Predatörler çok tehlikeli.. 
Bunu önümüzdeki dönemde daha iyi anlayacağız… 

 
… Toplumda ‘taraftarlık’ öne çıkarıldı. Bu bilerek yaratıldı. İnsanları sorgulatmamak 

için, yapılanın doğru olup olmadığı tartışılmasın diye, ‘taraftarlık’ teşvik edildi. Ulusal 
değerler yok edilirken itiraz edilemesin diye bu yönteme başvuruldu. Zihinsel anlamda 
kendini geliştirmeyen insanlar, sadece görsel şeylerle kendilerini idare ediyorlar. O nedenle 
diziler, maçlar öne çıktı. Toplum bunlarla oyalanıyor. Hükümet hiç tartışılmadan, 
yaptıklarının doğru olup olmadığı analiz edilmeden destekleniyor. Toplumda ‘taraftarlık’ 
devam etsin diye gerginlik körükleniyor. Ülkenin bütün değerleri yok olacakmış, ülke 
bölünecekmiş kimsenin umurunda değil…” 135  

 
►Sadettin Tantan, şöyle de diyor: “ AKP’nin iktidara geldiği dönemde şehit sayımız 

10’a düşmüş, siyasi içerikli eylemler neredeyse sıfırlanmıştı... İktidar terörle mücadelede bir 
strateji geliştiremediği gibi, böyle bir stratejisi de yok. Olmadığı için terörle mücadeleyi, 
istihbaratı neredeyse Amerika’ya bırakmış durumdayız. ABD’den istihbarat alınacak da, o 
istihbarata göre terörle mücadele edilecekmiş. Böyle şey olur mu? İşte, bunların sonucu 
olarak, AKP iktidara geldiğinde, dağılmakta olan örgüt, bugün 35–40 milyar dolarlık servete 
ulaştı.  

 
Siyasi, ekonomik ve idari anlamda örgüt özgürleştiğini ilan ediyor. Hukuk zemininde 

de beklentilerinin yerine getirilmesi, Anayasa değişikliğinde isteklerinin karşılanması için, 
üzülerek söylüyorum, iktidar ve muhalefet ‘bir an önce verelim de ne olursa olsun’ 
anlayışını sergiliyor.  

 
En büyük yanlış, iktidar ve muhalefetin söylemleriyle, davranışlarıyla Uludere 

olayında ortaya çıktı. Oysa güvenlik güçlerinin almış olduğu istihbarat bilgileri doğrultusunda 
yaptığı çalışma, operasyonel anlamda doğruydu. İktidar-muhalefet kendi ülkesini ve güvenlik 
güçlerini suç işlemiş bir konuma getirme başarısına da ulaştırdılar. Uluslararası alanda da bu 
hatalar hep önümüze getirilecektir.  

 
İktidar partisi, güvenlik boyutunun içini boşalttı. O yüzden güvenlik güçlerimiz, 

terörle mücadele etmekten kaçınır hale getirildi… Kısaca vatandaş-asker-polis moralsiz… 
 
Dahası o yöredeki vatandaşımız giderek de yoksullaştırılmıştır. Terör örgütü, Doğu ve 

Güneydoğu’da 15’e yakın ‘gümrük kapısı’ oluşturup, gelenden geçenden haraç alıp 
zenginleşiyor. Mücadeledeki kurumsal yapılarda moral değerlerin çökmesi, bunun 
vatandaşlara da yansıması, PKK’nın hâkimiyetini de artırıyor… Kimlik değerleri çökmüş bir 
toplum modeline doğru hızla gidiyoruz. Burada esas hedef Türk kimliğinin ve inanç 
değerlerinin çökertilmesidir… “ 136 
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►Erkan Akçay şöyle diyor: “ 2002 yılında sıfır noktasına inen terör, AKP hükümetinin 
aciz ve teslimiyetçi politikaları yüzünden yeniden hortlamıştır. Böyle bir ortamda, terörle 
mücadelenin hükümet programına alınmaması, AKP’nin terör ile mücadele etmeye niyetli 
olmadığının en büyük göstergesidir… AKP hükümeti, terörle mücadele etmek yerine 
teröristlerle müzakere masasına oturarak açılım denilen ‘yıkım projeleriyle’ teröristlere 
sürekli tavizler vermiş, teröristleri Habur’da kahraman gibi karşılatmıştır. AKP’nin bu aciz 
politikasından yüz bulan terör yeniden hortlamıştır… AKP’nin teröristlerle müzakereleri 
vatandaşlarımıza ve güvenlik güçlerimize bomba, kurşun, mayın olarak dönmüştür… PKK ile 
yapılan tüm müzakereler kesilmeli, kararlı bir şekilde mücadele edilmelidir. ‘Açılım’ denilen 
yıkım projesine son verilmelidir…” 137 

 
►Emin Çölaşan şöyle diyor: “ …PKK terörü bundan tam 28 yıl önce, 1984 yılı 

Ağustos ayında başladı. Örgüt ilk eylem olarak Eruh ve Şemdinli ilçelerini bastı. Devlet 
hazırlıksız yakalanmıştı, ayrıca teröristler de bugün olduğu gibi örgütlü değildi. İki ilçemizde 
bütün kamu kuruluşlarını, jandarma dahil işgal edip yaklaşık 1 gün boyunca ellerinde tuttular 
ve sonra kaçıp gittiler. Olayların başlangıcı budur. Turgut Özal döneminde yaşıyorduk. 
Sonra artan olaylar nedeniyle, Rahmetli beyefendi işi hafife alan demeçler vermeye başladı: 
“Bunlar üç beş çapulcudur”. Böyle olmadığını ilerleyen yıllarda iyice anlamış olduk da, işin 
maddi ve manevi maliyeti çok yüksek oldu. 

 
Örgütün başı Apo, Suriye’de yaşıyordu. Terör belasını oradan yöneten bu adamın 

astığı astık, kestiği kestikti. Artık her gün köyler ve ilçeler basılıyor, dağlarda çatışmalar 
çıkıyordu. Ülkemizin güvenlik güçleri bu “Gerilla savaşına” alışık değildi. Yavaş yavaş 
öğreniyorduk. Örgütün arkasında ABD vardı, başta Almanya olmak üzere çok sayıda 
Avrupa ülkesi vardı. Plan Türkiye’nin bölünmesiydi.  Bugün de öyle.    

 
1990’ların başında hiç unutmadığım olaylar yaşandı. Almanya, Türkiye’ye askeri 

yardım olarak verdiği zırhlı araçların ve miğferlerin terör mücadelesinde kullanılmasına karşı 
çıktı. Zırhlı araçları ve miğferleri ”Savaş alanından” çekmek zorunda kaldık.  

 
O günlerde her gün şehit cenazeleri kaldırılır, yaralı gazilerimiz Ankara’da GATA’ya 

sevk edilirdi. Tablo korkunçtu. Elleri kolları, ayakları bacakları kopmuş yüzlerce genç asker 
ve polisimiz… Onlar bugün de aramızda… 

 
… PKK’yı palazlandıran, ona güç, kuvvet veren sadece yabancı ülkeler değil, aynı 

zamanda bizim içimizdeki hainlerdi… 
 
… Eğer bu ülkede PKK terörü 28 yıldan bu yana devam ediyorsa, bu olayda bizim 

satılmış medyanın büyük rolü ve katkısı olduğunu herkes çok iyi bilsin… 
 
Gün geldi, Türk Ordusu ve Türk Devleti ağırlığını koymaya başladı. KKK Orgeneral 

Atilla Ateş, Hatay sınırında Suriye’ye seslendi: “Sabrımız taştı. Bu Öcalan’ı derhal sınır 
dışı etmezseniz, Türk yumruğu yüzünüzde patlayacaktır.” Suriye korktu ve herifi sınırdışı 
etmek zorunda kaldı. Sonrası biliniyor. Döne dolaşa Türkiye’ye getirildi. 1999 yılında 
İmralı’da yargılanıp ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.  

 
Terörün en azgın olduğu 1990’lı yıllarda Türk Ordusu gerekince Kuzey Irak’a girer, 

PKK’nın oradaki üslerini, inlerini ve mağaralarını temizlerdi. Çünkü işin ana karargâhı 
oradaydı. Bu yurtdışı operasyonlar yapılırken gerek ABD’den ve gerekse AB ülkelerinden 
çatlak sesler çıkardı… O zamandan beri Türkiye üzerinde oynanan oyunlara tanık oluyoruz. 
Amaçlarının şu veya bu biçimde Türkiye’yi bölmek olduğunu açıkça görüyoruz. Geçmişte 
hiç değilse onurlu davranıyorduk… 
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… Sonra geldik 2002 yılına. Adına AKP denilen bir parti iktidar oldu ve 10 yıldan beri 
Türkiye’yi yönetiyor. Önceki yıllarda Güneydoğu ve terörün ana üssü olan Kuzey Irak dağları 
güvenlik güçleri tarafından nice şehitler pahasına temizlenmiş, terör neredeyse sıfırlanmıştı. 
AKP iktidar olduğunda terör en alt düzeyde idi. Ancak gelin görün ki, AKP iktidarı ABD’nin 
kucağında oturuyor, emirleri bugün olduğu gibi oradan alıyordu. Üstelik bir de AB vardı ve 
iktidarın hayali AB’ye girebilmekti. Ve bu ikisi de bastırıyordu: “Irak egemen bir ülkedir. 
Onun topraklarında operasyon yapamazsınız.” Türk Ordusu, AKP döneminde bir kez 
olsun Irak’a girip o pislik yuvalarını temizleyemedi… Çünkü dışarıdan icazet gelmiyordu… 

 
…Terör üssü AKP iktidarının yanı başında ama Mehmetçiği oralara sokup vurmak için 

yurtdışından onay alamıyor. Hiç şaşırmayın! Bir ülke başkalarının emrinde olursa, olacağı 
işte budur… 

 
… Başbakan yardımcısı Bülent Arınç Son rezalet için mazeret buldu: “Teröristler 

hem sayıca fazlaydı, hem de silahları vardı.” … Bu kafayla giderlerse, bakalım bundan 
sonra kaç şehidin tabutları ne zaman omuzlanır…” 138 

 
►Sözcü/Tokmak şöyle diyor: “ 300 PKK’lı, Irak’tan geliyor, sınırı geçiyor, 

kilometrelerce yürüyerek, sarp dağları aşıyor… Teröristler, ağır silahları da getiriyor, baskın 
yapacakları Dağlıca Karakolu’nun çevresine yığıyor. Günlerce sürüyor bu… Kimsenin ruhu 
duymuyor! Olacak iş mi bu? Hani istihbarat örgütleri? Hani gece gündüz sınırı kontrol edip 
yüzlerce binlerce fotoğraf çeken insansız hava araçları? Bir güvenlik fiyaskosu bu! 

 
Hele Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın sözleri… Bir mizah şaheseri! Hazret 

“Sayıca fazlaydılar ve silahları vardı” demiş. Ne müthiş bir demeç! Teröristler Bülent beyi 
kıracak değiller ya… Bir dahaki sefere belki daha az sayıda ve silahsız gelirler! 

 
… PKK’nın ‘silah bırakmak’ gibi bir niyeti olmadığı, sürdürdükleri hain saldırılardan 

belli… Onlar için “Çözüm” ve “Barış” kelimelerinin hiçbir anlamı yok! … Siyasiler müzakere 
istedikçe PKK örgütü terör estirmeye devam ediyor! Eli silahlı haydutlarla müzakere 
olmaz, mücadele olur! Devleti yönetenler bu gerçeği görmedikçe sorun çözülmez…” 139 

 
► Aydınlık’ın haberi: “Uzun süre Güneydoğu bölgesinde görev yapmış Emekli Albay 

Aziz Ergen, ‘Hakkâri Dağlıca’da PKK tarafından yapılan saldırıda 8 askerin şehit olmasını 
ve 16 askerin yaralanmasını’ değerlendirdi. ‘PKK’nın Dağlıca saldırısına, Irak’ın kuzeyindeki 
kamplardan geldiğini, saldırıyı yapıp yeniden sınır ötesine çekildiğini’ kaydeden Ergen: ‘Belli 
ki uzun süre belli noktalara yığınak yapmışlar. Tabura taciz ateşi açıp karakola saldırmışlar. 
Örtü ve aldatma harekâtı yapmışlar. 8 şehit, 20’ye yakın yaralı… İmha hareketi 
gerçekleştirmek için yola çıkmışlar”… Irak sınırları içinde Türk istihbaratına izin verilmiyor. 
Irak sınırındaki terörist faaliyetlerle ilgili olarak ABD’nin istihbarat verdiği söyleniyor. O zaman 
ben de şu soruyu sorayım: ‘ABD istihbaratı ile öldürülmüş tek terörist var mı?’… ABD’nin 
predatörlerinin verdiği istihbarat ve koordinatlarla, Türk uçaklarına dağlar taşlar 
bombalatılıyor. Gelişigüzel yerler hedef aldırılıyor… 

 
… PKK istediği gibi saldırıyor, TSK’nin eli kolu bağlı. Kandil’de konuşlanan PKK, 

Türkiye’ye sınır ötesi harekât yapıyor, TSK yapamıyor, yaptırılmıyor. Amerika ancak nokta 
operasyonlara izin veriyor. Planlı hedeflere operasyon izni veriliyor. ABD’nin verdiği 
koordinatlar çerçevesinde hareket ediliyor. Planlı hedeflere yönelik harekâtların istihbaratı 
PKK’nın eline de geçiyor. Dolayısıyla sonuç alınamıyor. PKK’nın Kandil’de her türlü olanağı 
var. Türk askerinin nereye nasıl operasyon yapacağını ABD biliyor. ABD bilince PKK da 
biliyor… 
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…Bütün bölge temizlenmezse, şehitler gelmeye devam eder. Bu nedenle geniş 
kapsamlı, derin kuşatmayı da kapsayan bir harekât gerekiyor. 1992 yılında Eşref Bitlis 40 
km. derinliğinde operasyon yaptı. Daha geniş çaplı bir operasyon planlamaktaydı. Ama bu 
operasyon Eşref Paşa’yı yedi. Amerika yedi! Amerika bu işin çözüleceğini gördüğü için Eşref 
Bitlis’i yok etti. Saldırılara misliyle karşılık verilmeden sonuç alınması mümkün değil. 
Amerika istese bu iş çözülür, ama istemiyor. PKK’yı da, Barzani’yi de kullanıyor…” 140 

 
►Emin Çölaşan şöyle diyor: “… Bu pisliği bu rezilliği gidermenin bir tek yolu vardır: 

Mehmetçiği sokarsını Kuzey Irak’a, oradaki terör yuvalarını geçmişte yaptığımız gibi 
temizlersiniz. Bunu ilk kez yapmayacağız. Bu iktidardan önce Mehmetçik oralara çok 
sayıda dalış yaptı, terör üslerini temizledi ve terör sıfıra indirildi. Günümüzün iktidarı ve 
hükümeti ise bundan korkuyor. “Aman haaa, hem parasal kaybımız olur, hem de ABD ve 
Avrupa’yı kızdırırız, laf gelir…” 141 

 
►Uğur Dündar şöyle diyor: “…Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, 

Dağlıca şehitlerini uğurlarken gözyaşlarını tutamayıp ağlamış. Necdet beyin fotoğraflarına 
bakınca nedense aklıma Doğan Güreş Paşa geliyor. Emekli Orgeneral Doğan Güreş, 90’lı 
yılların ilk yarısında Genelkurmay Başkanıydı… Doğan Güreş çok sertti. Levent Kırca, 
“Olacak O Kadar Programında”, Kenen Evren’le kendisine etek giydirip balık tutturunca, 
küplere binmişti. Gülünüp geçilmesi, hatta teşekkür edilmesi gereken parodiyi ekrana 
getirdiği için, Sevgili Levent Kırca’ya söylenmedik söz bırakmamıştı…   

 
Levent ucuz kurtulmuştu ama benim durumum daha vahimdi. Çünkü büyük suç 

işlemiştim. Beni Divan-ı Harbe, yani kurşuna dizilmeye kadar götürecek olan suçuma 
gelince… O yıllarda Hürriyet Gazetesinde çalışıyor, Show TV’ye Arena Programı 
yapıyordum. Günün birinde gazeteye bir kaset ulaştı. Kaset PKK yapımıydı. Görüntüler 
Fransız televizyoncular tarafında çekilmişti. Çekimler Kuzey Irak’ta, PKK’lıların genişçe bir 
alanda toplanmalarıyla başlıyordu. Askeri bir birlik gibi sıraya giren teröristlere talimat 
veriliyor, harita üzerinde de saldıracakları hedefin ayrıntıları gösteriliyordu.  

 
Ağır silahlar ve roketler katırlara yüklendikten sonra, hedefe doğru yürüyüş 

başlıyordu. Gelinen yer, sınır karakolumuzun kuşbaşı görüldüğü yalçın bir tepenin 
doruğuydu. Aşağıdaki karakol çim halı saha gibi aydınlatılmıştı. Işıl ışıldı. Bu 
görünümüyle adeta “Gel beni vur” der gibiydi! Kaçakçıların güzergâhı olduğu için, çukura 
inşa edilmiş, terör başladıktan sonra da, çevredeki kayalık tepelerde, PKK saldırılarına 
karşı hiçbir önlem alınmamıştı.  

 
Daha fazlasını anlatmaya yüreğim elvermiyor. PKK’lılar gece boyu karakola roket 

yağdırdılar. Önce ışıklar söndü, ardından cephanelik infilak etti. Sabaha doğru 
karakolun tüm silahları susmuştu. Dağlıca acıları üzerine yüreğinizi bir kez daha 
yakmamak için, şehit sayısını da yazmıyorum… PKK’lılar Kuzey Irak’taki inlerine dönerken 
sevinç çığlıkları atıyordu! Sabaha karşı gelen bir helikopterin karakol üzerinde iki tur atıp 
geriye dönüşünü hiç unutamıyorum...  

 
… Arena programında özetle şunları söyledim: “Yıllar önce kaçakçılıkla mücadele 

etmek amacıyla çukur yerlere inşa edilmiş karakolların konumları mutlaka 
değiştirilmeli. Ayrıca çevredeki tepelerde baskınlara karşı pusu önlemleri almalı. 
Bunlar yapılmazsa, maalesef daha çok şehit veririz!”  

 
Bana teşekkür etmesi gereken Doğan Güreş ne yaptı biliyor musunuz? Ertuğrul 

Özkök’le haber gönderip: “Uğur Dündar bu tip haberleri yapmaya devam ederse onu 
Divan-ı Harbe veririm” dedi. Korkacak, sinecek bir gazeteci değilim… 
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… Güreş Paşa beni Dıvan-ı Harbe göndermekten vazgeçip canımı bağışladı ama 
Ağır Ceza Mahkemesine verdi. Bakırköy 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandım ve 
beraat ettim. Aradan yaklaşık 20 yıl geçti... Teröristler yine bir karakolumuzu vurdu. 8 şehit, 
19 yaralı. Düşünün 20 yıl önce uyarmışım. “Bu karakolların yerleri değiştirilmeli, yoksa 
çok baskın yer, çok şehit veririz” demişim. Ama yine Dağlıca! Yine baskın. Bu kaçıncı 
Dağlıca baskını? Yitip giden yiğitler kaçıncı şehitler? Bizim topraklarımız içindeki karakollarda 
verdiğimiz şehit sayısını, gelişmiş ülkeler neredeyse savaşlarda vermiyor. Bu tabloyu ortadan 
kaldırması gereken bir numaralı sorumlu ise gözyaşlarını tutamayıp ağlıyor…” 142 

 
►Aydınlık’ın haberi: “…Dağlıca’da 8 askerimizin PKK saldırısı sonucu şehit 

düşmesinin ardından sınırötesi operasyon yeniden Türkiye’nin gündemine girdi.  
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Türk Ordusunun Kandil’e kara harekâtı için 3 
şart sıraladı. 1- Devlet kararı olmalı. 2- ABD sınırötesi için razı edilmeli. 3- Muhtemel ağır 
kayıplara karşı kamuoyu hazırlıklı olmalı… Ancak bugüne kadarki en başarılı sınırötesi 
operasyonlar ABD izniyle değil, ABD’ye rağmen gerçekleştirildi…” 143 

 
►Mehmet Ali Güller şöyle diyor: “ PKK’nın Dağlıca baskınlarıyla AKP’nin açılımları 

arasında doğrudan bir bağ var: ABD. Türkiye bu bağı saptamadıkça, bu sarmal devam 
edecek ve Genelkurmay Başkanı’ndan sonra sırasıyla tüm komutanlar ağlayacak…” 144 

 
►Uğur Dündar başka bir yazısında şöyle diyor: “Bakan çocukları, hudut 

karakollarında askerlik yapsın! … Bu filmi biz ilk kez 20 yıl önce gördük. O tarihte ekrana 
çıkıp: ‘Kaçakçılıkla mücadele için çukurlara kurulmuş hudut karakollarını ya 
güçlendirin, ya da yerlerini değiştirin! Aksi takdirde maalesef daha çok şehit veririz’ 
dedik. Gereğinin yapılmasını beklerken, Genelkurmay Başkanı’nca tehdit edildik! Ne yazık 
ki 20 yılda çok karakol baskını yedik, nice şehitler verdik.   

 
Son olarak Geçimli Karakolu’na saldırdılar. Barakadan farksız Karakoldaki (!) 6 

evladımızın canını aldılar… Karakol inşa edemeyen Türkiye, Ortadoğu’nun yeniden 
inşasına soyunuyor! Erdoğan Bayraktar aynı gün, TOKİ’nin İstanbul’da 1 milyon nüfuslu 
yeni bir kent kuracağını açıklıyor. Bir milyonluk koskoca kentin, şehit düşen o garibanların 
birini bile geri getiremeyeceğini unutuyor! Hudut karakollarının fotoğraflarına bakıyorum. 
İsimleri değişiyor, görüntüleri hep aynı kalıyor. Derme çatma binalar, ilk ateşte yıkılan yığma 
taş duvarlar. Ama içlerinde ana baba kuzusu gencecik canlar. Ya şehitlerin öyküleri? 
Geldikleri yerler ne kadar da birbirine benziyor. Kentleri, ilçeleri, kasabaları, köyleri… 
Yürekleri vatan sevgisiyle dopdolu orta halli ya da dar gelirli Anadolu aileleri… 

 
Terörle mücadele zordur, acı kayıplar verilebilir. Türkiye yıllardır şehitlerine ağlıyor. 

Derme çatma hudut karakollarıysa, insan hayatına verilen değeri anlatırcasına… Hâlâ 
SIFIR noktasına yakın yerlerde duruyor…” 145 

 
►Sözcü’nün haberi: TOKİ, dere yatağına gökdelen yapacağına, karakolları yapsın… 

Kınalı kuzuları kurbanlık koyun gibi bu ucubelere koyuyorlar… 5 yıl önce söz verdikleri 
kale gibi karakolları bir türlü bitirmiyorlar, bahaneler üretiyorlar! … 2008’de Aktütün 
Karakolu’na saldırının ardından, halkın öfkesini yatıştırmak için: ‘TOKİ bütün karakolları 
kale gibi yapacak’ dediler. Aradan 4 yıl geçti, nice vatan evlatları harabe karakollarda şehit 
oldu. Yaklaşık 350 karakolda çivi çakılmadı. İktidar, yok ‘İklim kötü’, yok ‘Terör yüzünden 
işçiler gelmiyor’, yok ‘Dağın tepesine malzeme çıkmıyor’ gibi bahanelerin arkasına 
saklanıyor...” 146 

                                                 
142

 Uğur Dündar, Sözcü, 22 Haziran 2012 
143

 Aydınlık, 22 Haziran 2012 
144

 Mehmet Ali Güller, Aydınlık, 22 Haziran 2012 
145

 Uğur Dündar, Sözcü, 8 Ağustos 2012 
146

 Sözcü, 8 Ağustos, 2012 

http://www.ahmetsaltik.net/


Yeniden 19 Mayıs 

www.ahmetsaltik.net  Page 70 
 

70 

►Sözcü’nün haberi: “AKP’nin iktidara geldiği yıl 10 olan şehit sayısı, 10 yıl içinde 
tırmandıkça tırmandı. Seyrettiler… İktidar, ‘Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor’, 
‘PKK’nın belini kıracağız’ masalı okuyor… Ama yandaki tablo, acı gerçeği tokat gibi yüzlerine 
vuruyor. 2000’de 29, 2001’de 20 olan şehit sayısı, AKP’nin iktidara geldiği 2002’de 10 ‘a 
kadar düşmüştü. Ancak bunların yönetimindeki son 10 yılda terör patlaması yaşandı. Şehit 
sayısı 1163’e ulaştı… “ 147 

 
►Doğu Perinçek şöyle diyor: “ PKK’nın Kuzey Irak’la birleşme açıklaması… 5 

Temmuz günkü gazetelerde, PKK’nın fiili lideri Murat Karayılan’ın önemli bir açıklaması 
vardı. Aynı zamanda KCK Yürütme Konseyi Başkanı olan Karayılan: ‘Eğer Türkiye Kürt 
sorununu çözmezse, Kuzey Irak’la birleşiriz’ diyor. Bu açıklamayı kimileri bir tehdit olarak 
yorumlayabilir, kimileri de AKP ile pazarlık kapsamında değerlendirebilir. Ancak bu açıklama, 
ABD’nin asıl planını hatırlatmaktadır.  

 
Kuzey Irak ile Diyarbakır’ın birleştirilmesini ilk kez duymuyoruz. Kamuoyuna yansıyan 

kadarıyla 1963 yılından beri ABD’nin böyle bir plan içinde olduğu biliniyor. En son Recep 
Tayyip Erdoğan, 2004 yılı 15 Şubat gecesi, ‘ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesi içinde 
Diyarbakır’ı merkez yapacağız’ diyerek, bu planda görev aldığını ilan etmiştir. Abdullah 
Gül-Tayyip Erdoğan ikilisi ile PKK’yı birleştiren plan budur. Ve plan ilerliyor. Özellikle 
ABD’nin 2003 baharında Irak’ı işgalinden sonra süreç hızlanmıştır. AKP’nin 2002 Kasımında 
Türkiye’nin başına oturtulması da bütünüyle bu nedenledir. Kuzey Irak’ta kukla bir devlet 
yaratılırken, Türkiye’nin Güneydoğusu da fiilen özerkleştirilmiş ve Kuzey Irak ile 
bütünleştirilen bir sürecin içine itilmiştir…” 148   

 
►Aydınlık’ın haberi: “Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın CNN Türk 

Televizyonunda yaptığı açıklama, “Kürt Açılımının ABD projesi olup olmadığı” 
tartışmalarını sona erdirdi. Atalay yaptığı açıklamada: “ABD zaten bu işin tarafıdır. Irak’taki 
pozisyonu sebebiyle, ABD’nin pozisyonunu biliyoruz… Başından beri içinde… İstanbul’da 
toplantı var. ABD’nin bütün bunların içinde olması normaldir…” dedi…” 149 

  
►Aydınlık’ın haberi: “ ‘Oslo”da arabulucu İngiliz istihbaratıydı’… Kandil’de Murat 

Karayılan ile röportaj yapan Avni Özgürel, ‘Oslo’daki AKP-PKK görüşmelerini İngiliz 
İstihbaratının organize ettiğini ve kayıtlarını onların tuttuğunu’ söyledi. Taraf Gazetesine 
açıklamalar yapan Özgürel’in ifadeleri özetle şöyle: ‘… Zaten 13 askerimizin şehit düştüğü 
Silvan hadisesinin Karayılan’da ne kadar büyük bir sarsıntı meydana getirdiğini gördüm…  

 
‘O kadar kötü bir zamana denk geldi ki’ diyor. Bir tarafta Oslo müzakereleri 

tamamlanmış, bir protokol hazırlanmış. Bunlar ‘Bitti bu iş, artık barış oldu’, demişler. 
Sadece Ankara’dan protokole ‘Tamam’ demesini bekliyorlar. İşte tam o sırada Silvan 
hadisesi yaşanıyor, 13 askerimiz şehit oluyor ve Türkiye’de yer yerinden oynuyor. BDP ve 
PKK dâhil herkes, her şey farklı bir yere savruluyor. O gün Başbakan Erdoğan:’ Barış süreci 
bitti’ diyor ve tamamen güvenlik politikalarına dönüyor… ‘Kopyalar sadece 3 yerde var’ … 
‘Önce acaba İsrail falan olabilir mi, diye düşündük ama sonra polis: ‘Biz bunu BDP’lilerin 
çekmecesinde bulduk’ dedi. Benden başka kimsede belge olmadığına göre, işte o zaman bu 
belgelerin polis eliyle Diyarbakır’da BDP’nin çekmecesine konduğunu düşünüyorum’ diyor 
Karayılan. Oslo görüşmelerinin tutanakları sadece 3 yerde var. 1- Bu görüşmeye aracılık 
eden İngiltere’de var bu belgeler. Çünkü görüşmeleri İngiliz istihbaratı organize etti. 
Oslo’nun zeminini onlar hazırlamış ve kayıtları onlar yapmışlar. 2- Karayılan’da bir kopyası 
var. ‘Konuşulan her kelimeden haberdarım’ diyor Karayılan. 3- Bir de belgeler MİT’te var…” 
150   
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►İsmet Özçelik şöyle diyor: “CHP Genel Başkan yardımcısı Haluk Koç, AKP 
Hükümeti ile PKK arasında varılan “Oslo Mutabakatı”nı açıkladı. Amerika’nın organize ettiği, 
İngiltere’nin hakem ülke olarak katıldığı Oslo Mutabakatı, Türkiye üzerinde nasıl bir tezgâh 
kurulduğunu açık etti. Mutabakatta AKP’nin “Kürt açılı şifrelerinin” çok açık bir şekilde yer 
aldığı görüldü… 

 
… Metin yapılan görüşmelerde varılan sonuçları 9 maddede toplamış ve kayıt altına 

almış. Taraflar adına da İngiltere imzalamış…” 151 
 
►Aydınlık’ın haberi: “ ABD koordinatörlüğünde gerçekleştirilen Oslo’daki Hükümet-

PKK görüşmelerine, Başbakan’ın özel temsilci sıfatıyla MİT Müsteşarı Hakan Fidan katıldı. 
PKK yöneticileriyle yapılan görüşmede, bir takım genel taleplerden anayasa değişikliğine, 
Öcalan’ın serbest bırakılmasına kadar çok geniş bir çerçeve konulmuştu. Ses kaydındaki 
konuşmalarda PKK yöneticisi Sabri Ok’un ‘örgütün her yerde olduğunu’ söylemesi üzerine, 
Müsteşar yardımcısı Afet Güneş: ‘Biliyoruz metropolleri de doldurdunuz, bu arada 
patlayıcılarla doldurdunuz’ yanıtını vermişti…  

 
CHP, TBMM grup Başkanvekili E. Ülker Tarhan, Foça saldırısından sonra 

Twitter’dan yaptığı açıklamada, Son dönemde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Örtülü 
Ödenek harcamalarındaki artışa dikkat çeken Tarhan: ‘Örtülü ödenek de geçen yıl 396 
milyonken, bu yıl 431 milyon lira olmuş. Belli ki örtülü işlere 135 milyon daha çok 
harcanmış. Hâlâ Hakkâri’de, İzmir’de çocuklarımız ölüyor. Bir Oslo klasiği. Şehirlere 
doldurulan bombalar patlıyor’ dedi.  

 
Aynı görüşmede Müsteşar Hakan da PKK yöneticilerine: ‘Var mı bölgede şikâyetçi 

olduğunuz kamu görevlisi’ diye sormuştu… Yani şu anda sizin spesifik olarak, isim vererek 
şikayet edebileceğiniz; ‘Şu adam düşmandır, bu adam şeydir…’  

 
… CHP Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz, ‘Ordudaki tasfiyelerin Oslo’da 

yapılan görüşmelerde mi kararlaştırıldığının açıklığa kavuşturulmasını’ istedi. 
‘Şemdinli’de yaşanan olaylarda önceden önlem alınmamasının anlaşılmaz olduğunu’ 
belirterek: ‘Şemdinli’de bilgi akışını ABD mi engelledi’ diye sordu… ” 152 

 
►Aydınlık’ın haberi: “ Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, 

PKK ile yapılan Oslo görüşmelerini TBMM’nin soruşturması gerektiğini belirtti… 
Kanadoğlu, özel yetkili mahkemelerde, “sanıkların savunma hakkının sağlandığını 
söylemenin zor olduğunu” ifade etti… 

 
‘Türkiye’nin geleceği tehlike altında’  “Fidan yasası” olarak adlandırılan ve MİT 

Müsteşarı Hakan Fidan’ı Özel Yetkili Savcının ifadeye çağırmasından sonra gündeme 
gelen MİT Yasasını, “Kişiye özel yasa olmaz” diye değerlendiren Sabih Kanadoğlu: “Oslo 
görüşmesi olarak adlandırılan olayı asıl soruşturması gereken TBMM’dir. Bu konuda 
Meclis soruşturması açılarak olay enine boyuna incelenmelidir. Ancak muhalefetin meclis 
soruşturması açılması konusunda bir girişimde bulunmaması ilginç…  

 
Gizli kalması gereken bilgiler kurumlar tarafından açıklanır hale geldi. Kurumlar 

birbirleriyle kavga eder halde. Türkiye’nin geleceği tehlike altında. Ciddi bir devlet sorunu 
var… Cumhuriyetin kuruluş felsefesi bir kenara atılarak anayasa yapılamaz. Bu 
Meclisin yeni bir anayasa yapmaya yetkisi yoktur…” dedi …” 153 
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►Mehmet Türker şöyle diyor: “ Tayyip bey: ‘Terörle mücadelede dünden çok 
daha ileri bir noktaya geldik’. Savunma Bakanı İsmet: ‘Terörle mücadele çok iyi gidiyor.’  

 
Hani meydanı biraz daha boş bulsalar: ‘Cumhuriyet tarihinde yapılmayan terörle 

mücadeleyi biz yapıyoruz’ diyerek olayı duble yollara, TOKİ evlerine filan benzetecekler. Bu 
laflar 8 şehit verdiğimizin ertesi günü söyleniyor...  Dünden çok daha ileri bir noktaya 
gelmişiz! Üç karakolumuzun eş zamanlı basılmasıyla mı?  Terörle mücadele çok iyi 
gidiyormuş! Her gün şehit vererek mi? İktidarın yönettiği devlet, yurt içinde karayollarına 
bile hâkim değil, beyler hikâye anlatıyor! ...” 154 

 
►Sadettin Tantan şöyle diyor: “AKP iktidarı ABD ile birlikte PKK’yı özgürleştirdi. 

PKK özgürleştirilirken, PKK’ya karşı olanlar suçlu hale getirildi. PKK ile mücadele edenlere 
suçlu muamelesi yapıldı. Bugün Türkiye’de birçok sorun var. Ama bunların en önemlisi siyasi 
tutsaklık. İktidar da muhalefet de tutsak. Bu nedenle terörle mücadele edemiyorlar. 
2005’ten beri PKK ile masaya oturan Hükümet, hep PKK terörünü gizledi. PKK’nın 
bugünlere gelmesini sağladı. AKP’nin gizlediği, semirttiği PKK şimdi kalkışma aşamasına 
getirildi. Oslo görüşmelerini önce inkâr eden, halka yalan söyleyen bir Başbakan 
Türkiye’yi yönetiyor. PKK’nın bugünkü hale gelmesini sağlayan Başbakan da 
Cumhurbaşkanı da anayasal suç işlemiştir. AKP iktidarı Türkiye’nin en önemli güvenlik 
sorunu haline gelmiştir…” 155    

 
►Mehmet Bozkurt / Gamze Çınlar’ın haberi: “Abdullah Öcalan’ın avukatlarıyla 

İmralı Cezaevinde yaptığı görüşmeler KCK dava dosyasına girdi. Öcalan 12 Haziran 
seçimleri sonrasında avukatlarıyla yaptığı görüşmede: “Benimle görüşenler devlet adına 
görüştüler. Bu protokolleri de devlet adına onayladılar, imzaladılar. Bundan sonra 
burada tartışılan, Kandil’de de imzalanan protokollerin, devletle yapılan bu protokollerin 
Hükümet tarafından onaylanması lazım. Geçen hafta Meclise çağrı yapmamın nedeni de 
buydu. Meclis bu protokolleri görüşüp onaylamalıdır. Bu protokoller onaylanırsa artık 
tamamen pratik bir aşamaya geçeceğiz…”  dediği dava dosyasında bulunuyor…” 156     

 
►Aydınlık’ın haberi: “İmralı’ya ve Oslo’ya danışmanımı gönderdim”… Başbakan 

Erdoğan’ın televizyonlarda İmralı ve Oslo ile ilgili açıklamalarında gözden kaçan ayrıntılar, 
Öcalan’ın nasıl sürece dâhil edildiğinin şifrelerini verdi. Başbakan Erdoğan, 26 Eylül’de 
Kanal 7’de yaptığı açıklamada İmralı’yı kastederek: “Biz statükoyu Ada’ya danışmanımızı 
göndermek suretiyle kırdık…” dedi…” 157 

 
►Necati Doğru bu konuda şöyle diyor: “…Türkler vereceğini verdi... 20 yılı vererek 

geçti. Kürtçe ses kasetleri serbest bırakıldı. TRT’de Kürtçe radyo-TV yayını başladı. Kürtçe 
kurslar açıldı. TRT Şeş tarihi adımı atıldı. Kürtçe gazeteye izin çıktı. Açılım başlatıldı. Sınıra 
seyyar mahkeme götürüldü. Devlet Abdullah Öcalan’la görüşmeler yaptığını açıkladı. 
Başbakan “MİT’ Başkanını Oslo’ya kendisinin gönderdiğini” söyledi. Dolayısıyla el silahlı 
PKK ile masaya bile oturulmuş oldu. Kürtçe seçmeli ders yapıldı, ana dil muamelesi 
görüyor. Abdullah Öcalan, evci çıkması için yeşil ışık yakılıyor.  Kemal Kılıçdaroğlu da 
elinde kırmızı mumlu “Akil adamlar bulalım…” davetiyesiyle parti liderlerinin kapısını 
aşındırıyor. Türkler vereceğini verdi. Dün de 9 şehit verdiler…”  158 

  
►Doğu Perinçek şöyle diyor: “…Tayyip Erdoğan-Abdullah Gül yönetimi, ABD’nin 

Akdeniz’e uzanan Kukla Kürdistan planının 10 yıldır bir numaralı aletidir. Kürt Açılımı, 
Habur Açılımı, İmralı ve Oslo görüşmeleri bu amaçla yapıldı.  
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Ancak AKP, bu süreci PKK’nın terör eylemleri olmadan ilerletemez. Sıra sıra dizilen al 
bayraklı tabutlar, Türkiye’ye “barış” denen çözümü dayatan en güçlü etkendir. Şehit sayısı 
arttıkça, Atlantik’in, barış korosu yüksek sesle bağırıyor: ‘Analar ağlamasın’. Nitekim AKP, 
10’ar 10’ar şehit verilmesinden sonra, koltuğunun altında sakladığı Haçı çıkarttı: 1- Abdullah 
Öcalan’ın görüşme sürecine katılacağını açıkladı. 2- PKK’ya Oslo görüşmelerinin yeniden 
başlayacağı muştusunu verdi. Böylece ABD-AKP-PKK üçlüsü, PKK’yı yasallaştırma 
planında en büyük atılımı gerçekleştiriyorlar. PKK artık gizli değil, açık ve resmi muhataptır.  

 
Türkiye, kanlı “barış” tuzağına itilmektedir. Ne yazık ki, CHP ve MHP de, anayasa 

tertibinde AKP ve PKK’ya ortak olarak, bu sürecin aletleri durumuna düşürülmüşlerdir. 
“Barış” diye takdim edilen aşama, PKK’yı vatanımızın bazı bölgelerinde hükümet haline 
getirecek ve asıl savaş ondan sonra başlayacaktır. Elbette plan yürürse! Çünkü ABD 
planı, Abramowitz ve Aysel Tuğluk’un da açıkça yazdıkları gibi, Türkiye’de özerklik 
hedefine ulaşılınca sona ermiyor. Özerklik, yalnızca bir aşamadır. Hedef, “Basra’dan 
Akdeniz’e uzanan Kürt koridoru” diye özetleniyor. Bu “koridor” , Irak, Türkiye ve Suriye 
toprakları üzerinde kurulacak imiş... Özerklik, bir birlik ve barış planı değil, kanlı bir 
tuzaktır. Ne var ki bu kanlı tuzağa, o tuzağı hazırlayanlar düşecektir…  

 
… Bu planın bir vuruşluk canı var. Türkiye, Irak, Suriye ve İran el ele verdiği an; - 

Irak bölünemez. –Suriye bölünemez. –İran’a yönelik ABD ve İsrail tehdidi biter. – Türkiye 
bölünemez. PKK çıkmaza girer, silah bırakır. Silah bırakmayanlar kısa sürede etkisiz hale 
gelir. Bölgeye barış gelir… Vatan bütünlüğü ve barış için yeniden Kemalist Devrim…” 159 

  
►Şahin Mengü şöyle diyor: “… Terörün nasıl sonlandırılacağı artık bir bilinmeyen 

değil, tam aksine herkesin bildiği bir olgudur. Öncelikle hem iktidarın hem de ana muhalefet 
partisinin kabul edip içlerine sindirmeleri gereken husus; Terörle müzakere değil, mücadele 
edileceği gerçeğidir. Katillerin ağzıyla konuşarak, yok akil adamlar komisyonu, yok mecliste 
kurulacak uzlaşı komisyonu gibi Türkiye gerçekleri ile bağdaşmayan söylemlerden 
vazgeçmek gerekir…  

 
Nedir bugüne kadar terör örgütünün istedikleri; ana dilde eğitim, Türk Milleti 

kavramının Anayasa’dan çıkartılması, Af ve otuz bin kişinin katiline Mandela modeli ev hapsi, 
sonra siyasetin yolunu açmak ve demokratik özeklik. Oslo görüşmeleri sırasında anlaşılıyor 
ki, iktidar tarafından terör örgütüne bu konuların Anayasa değişikliği ile yapılacağı garantisi 
verilmiş…” 160 

 
►Edip Başer şöyle diyor: “ ABD bir Kürt Devleti kurmak istiyor. Zaten haritayı çizmiş. 

Bu haritayı toplantılarda sergiledi: “Ben bu bölgeye şekil vereceğim” diyor. ABD’ye karşı 
zamanında kozlarımız vardı, şimdi yok. Türkiye bağımsızlığından ve toprak bütünlüğünden 
taviz vermeyeceğini zamanında açıklayabilirdi. Ancak şimdi ABD’ye karşı bir teslimiyetçi 
bakış açısı söz konusu.  

 
ABD’de, özellikle, Bush dönemi ile birlikte Türkiye’ye karşı değişen bir bakış açısı var. 

Örneğin Bush’un önce Ulusal Güvenlik Danışmanı, ardından da Dışişleri Bakanı 
Condoelezza Rice: ’22 ülkenin sınırları değişecek’ dediğinde, Türkiye’den bir yetkili buna 
yanıt vermedi. Biz yanıt verilmesi ve psikolojik harekât yapılması gerektiğini söylediğimizde 
hedef gösterildik. Hem Habur’a izin veren, hem Oslo’da ve İmralı’da müzakere yürüten 
Hükümet, aynı zamanda terör örgütüyle silahlı mücadeleyi de gündeme alıyor. Ancak ikisi bir 
arada olmaz. Teröristle müzakere yapılmaz, mücadele edilir. Dünyada teröristle müzakere 
ederek sonuç almış bir devlet yoktur…” 161 
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 ►Doğu Perinçek şöyle diyor: “… Kürt sorunu artık Türkiye için ABD sorunudur. Ve 
bu sorunu ağlayarak ve barış söylemleriyle çözme şansı yoktur. Çünkü ABD, bölgemize 
bölünme ve esareti silahla dayatıyor. Size yöntem seçme olanağı tanımıyor! Peki, biz ne 
yapacağız? Ankara’yı ABD’nin elinden kurtarmak birinci meseledir… Sonrası için basit eylem 
planını sunuyoruz:  

 
1- Irak ile ortak harekât: Öncelikle Irak hükümetiyle anlaşacağız ve Irak’ın toprak 

bütünlüğünü ortak harekâtla sağlayacağız. Musul, Irak toprağıdır ve Musul-Kerkük Petrolleri 
Irak’ındır; bütün Irak halkınındır. Irak Kürtleri, Irak’ın toprak bütünlüğü içinde, eşit ve özgür 
yurttaşlar olarak yer alacaklardır. Irak toprakları içindeki bölücü üsler temizlenecektir… 
 
 2- Suriye ile ortak harekât… İkincisi, Türkiye-Suriye işbirliğidir.  Suriye’nin yasal 
yönetimini hedef alan yıkıcı faaliyete son verilecektir. Türkiye’deki terör üsleri kapatılacak, 
kamplar kaldırılacak, Suriye’yi bölme planı geçersiz kılınacaktır… 

 
3- Türkiye-İran işbirliği. Üçüncüsü, Türkiye-İran işbirliğidir. İran ile bölge ülkelerinin 

egemenliği, toprak bütünlüğü ve bölgede barışın sağlanması için her alanda işbirliği 
yapılacaktır… 

 
4- Bölge Ülkelerinin Birliği. Dördüncüsü, güvenlik ve barışla birlikte bölge ülkeleri 

arasında ekonomik, toplumsal, kültürel, her alanda karşılıklı yarar ve bağımsızlığa saygı 
temelinde örgütlenmeye gidilecektir. Gümrükler indirilecek, ortak projeler yürürlüğe 
konacaktır. Türkiye’nin enerji güvenliği güvence altına alınacaktır… 

 
“Çözüm, çözüm”  diyenlere işte çözüm… 
 
… Kürdümüzü, bundan sonra PKK’nın ve ABD’nin taleplerine teslim olarak değil, 

Türkiye’nin bütünlüğü ve halk hükümeti için kararlılık göstererek kazanabiliriz… Biz Kürde 
birlik vaat ediyoruz. Kürdümüz, Türkiye’den ayrılarak değil, sımsıkı birleşerek barışa kavuşur, 
zenginleşir ve uygarlaşır…” 162 

 
►Engin Alan Paşa şöyle diyor: “... 40 yılım TSK’de devlete hizmetle geçti. Uzun 

yıllar, terör örgütü ile mücadele ettim. Terörle mücadele ettiğim için göğsüme madalya 
taktılar. Aradan yıllar geçti, bir sabah uyandığımda ‘darbeci oldun’ dediler. Bu sefer 
güzergâhım, yıllardır PKK’yla mücadele ettiğim dağlar değil, mahkeme ve cezaevi oldu… 
2011’den bu yana Silivri’deyim. ‘Bu ülkeyi böldürmem ‘ diyen Engin Alan’ın, ‘Biz bu ülkeyi 
böleceğiz’ diyen BDP’liler kadar bir kıymeti harbiyesi olmadığı gerçeğiyle yüzleştim. Bugünün 
gerçeği budur…” 163 

 
►Engin Alan Paşa bir başka konuşmasında şöyle devam ediyor: “ … Sizlere gelince, 

ya siz ne yapacaksınız? Ülkede oluk gibi kan akarken, şehirlerde bombalar patlatılırken, 
masum insanlar, günahsız çocuklar hayatlarını kaybederken, her gün 2–3 vatan evladı şehit 
düşerken, buna karşın milletvekili sıfatlı birileri teröristlerle kucaklaşıp, ‘onlar terörist değil 
gerilla, onlar bizim çocuklarımız’ derken, siz ne yapacaksınız Sayın Yargıçlar? Az kaldı, ne 
yapacağınızı yakında göreceğiz. Benim için olay burada bitmiştir. Söz ise zaten çoktan 
bitmişti…” 164 
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→ “AKİL ADAMLAR” Formülü Nedir?   
 
►Aydınlık’ın haberi: Fikir babası Öcalan, Finansmanı Soros, Öneren Kılıçdaroğlu, 

Uygulayan Erdoğan… Oslo’yu Türkiye’ye taşıyorlar… Başbakan Erdoğan, “Kürt Sorunu”nun 
çözümü için “Akil Adamlar” formülünü yeniden gündeme getirdi. PKK’yla Oslo’da yapılan 
müzakerelerin, bu formülle Türkiye’de sürdürülecek olması tepkilere neden oldu…  

 
… AKP Hükümeti’ne yakınlığıyla bilinen Sabah Gazetesi, Diyarbakır Barosu ile 

Güneydoğu Sanayici ve İşadamları Derneği’nin başını çektiği bazı sivil toplum kuruluşlarının 
”Akil Adamlar” için belirlenen isimlerle toplantılara dün başladığını yazdı. Teröre karşı 
çözümler önerecek ve sivil inisiyatif geliştireceği iddiasıyla bir araya getirilmesi hedeflenen 
heyette ilginç isimler yer alıyor… 

 
Finansmanı Soros’tan. “Akil Adamlar” grubunun uluslararası anlamdaki ilk 

uygulayıcısı Finlandiya eski Cumhurbaşkanı Martti Ahtisaari. Ahtisaari ise “arabulucu” 
olarak devreye girdiği ülkeleri bölmesiyle tanınıyor. Yugoslavya’nın parçalanması 
sürecinde Ahtisaari başrolde yer aldı. ”Akil Adamlar” faaliyetlerinin finans kaynaklarından 
en önemlisi George Soros’un Açık Toplum Enstitüsü. Bunun Türkiye’deki ayağı ise CHP 
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da kurucuları arasında yer aldığı Türkiye Ekonomik ve 
Sosyal Etütler Vakfı. Kısa adı TESEV…  

 
Fikir Babası Öcalan… “Akil Adamlar”ın Türkiye’deki fikir babası ise Abdullah 

Öcalan… 
 
Kılıçdaroğlu’nun Projesi… CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, Kürt 

sorunun çözümü için, Meclis dışında, “Akil adamlar” grubunun kurulmasını istemişti. 
Kılıçdaroğlu’nun 10 maddelik paketinde yer alan öneride şöyle deniyordu: “Akil insanlar 
grubu, öncelikle TBMM’de temsil edilmeyen siyasi partilerin görüşlerini alacaktır. Bu arada 
hem kendisi düşünce ve öneri üretecek, hem Mutabakat Komisyonu’nun kendisine vereceği 
görevleri yerine getirecektir. Sivil Toplum Kuruluşları ve vatandaşlarımız da katkılarını Akil 
insanlar grubu üzerinden yapacaklardır.”  

 
Başbakan Erdoğan “Kürt Sorunu”nun çözümü için Kılıçdaroğlu’nun dillendirdiği “Akil 

Adamlar” önerisini yeniden gündeme getirdi. Aydınlık’a konuşan siyasetçiler, “Akil adamlar” 
önerisine tepki gösterdi…”  165  

 
►Zihni Erdem’in haberi: Başbakan Erdoğan’a siyasetçilerden yanıt…  
 
Eski CHP Milletvekili, Emekli Büyükelçi Onur Öymen: “Dünyada ne zaman Akil 

Adamlar formülü ortaya çıkmışsa bu çoğu zaman bölünmeyle sonuçlanmıştır. Örneğin 
Finlandiya eski Cumhurbaşkanı Martti Ahtisaari’nin Kosova ile ilgili akil adamlar grubunun 
yaptığı iş budur. Ahtisaari aynı işi Endenozya’da yaptı. Oradaki gerilla grubuna çok büyük 
tavizler verdi. Yani Akil Adam formülü, taviz vermenin arayış versiyonudur. Terörle 
mücadele değil de, müzakere ederek, terörün istediği talepleri yerine getirmenin arayış 
versiyonudur… Ne yazık ki, ana muhalefet partisi de “Akil Adamlar” formülünü baştan beri 
destekliyor...” 

 
MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır: “ Başbakan’ın bu konuda kafası karışık. 

“Akil Adamlar” önerisi küresel güçlerin parçalamayı projelendirdikleri ülkeler için bir 
müessese kurumu. “Akil Adamlar” komisyonu kurduğunuz takdirde, Kürtçülük meselesi, 
uluslararası zemine taşınmış olur. Bu PKK’nın, Abdullah Öcalan’ın talebidir. Bu, 
Türkiye’nin etnik temelde bölünmesi için bir siyasi zemin oluşturur. Bütünüyle yanlıştır. 
Bölücü terör ile ya müzakere edersiniz ya mücadele edersiniz… 
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CHP Mersin Milletvekili İsa Gök: “Akil Adamlar” önerisi her ne kadar Sayın 
Kılıçdaroğlu’nun ağzından Başbakan’a iletilmiş ise de, bu önerinin fikir babası İmralı’daki 
Abdullah Öcalan’dır. Yine bu fikri savunanlar BDP, PKK ve KCK’dır…  

 
Bütün kamuoyunu dikkatli davranmaya çağırıyorum. Bir süre sonra “Yerel özerklik” 

şartındaki “Tüm çekincelerin kaldırılması” şeklinde, Kılıçdaroğlu’nun önerisine, bir süre sonra 
Başbakandan da destek gelecektir. Bu şer ittifaklara “hayır” diyecek ve engelleyecek olan 
kudret, büyük Türk Milletinin kendi yüreğinden çıkacaktır…”  

 
İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bayram Yurtçiçek: “Suriye konusunda da 

çaresizleşen Erdoğan gündemi tekrar iç sorunlara çekmek zorunda kaldı. Birincisi: “Akil 
Adamlar” tartışmasını yeniden alevlendirerek, dikkatleri Suriye sınırındaki terör kamplarından 
çekmek istiyor. İkincisi: “Akil Adamlar” projesi aslında Abdullah Öcalan’ın projesidir. CHP 
tarafından gündemine getirilmiş olup, Hükümetin de üzerine atladığı bir projedir. Bu proje 
aslında AKP, CHP ve BDP’nin ortak projesidir… 

 
Sorun “Akil Adamlar”la çözülseydi, Türkiye’nin Akil Adamları, Silivri’de yatanlar 

defalarca çözüm önerileri sundular.  Ama bu iş akil adamlar işi değil. Eğer Kürt sorununu 
çözmek istiyorsak, ABD emperyalizminin Ortadoğu’daki projesini başarısızlığa uğratmamız 
lazım. O başarısızlığa uğratılmadan ABD’nin denetiminde ve yönetiminde Kürt sorununu 
çözmek mümkün değildir. Dolayısıyla çözüm için önce, ABD’nin bölgeden defedilmesi ve 
birliğin sağlanması lazım…” 166   
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→ ULUDERE OLAYI? 
 
►Aydınlık’ın haberi: “ Washington’un Türkiye ve Ortadoğu eylemleri hızlandı: ABD 

son günlerde Türkiye, İran, Suriye ve Irak’ta “örtülü operasyonlara” hız verdi. Araştırmacı 
Yazar Erol Bilbilik, Uludere’de 35 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili olayın da ABD’nin 
“örtülü operasyonu” olduğunu bildirdi… Bilbilik: “Amerika Cibuti’de, ‘Afrika Komutanlığını’ 
kurdu. Herkes bu komutanlığın hedefini Afrika olarak algıladı. Ama bu doğru değildi. Küresel 
olarak faaliyet gerçekleştiren bir ekip kuruldu. Libya’da Kaddafi ve oğullarını öldürenler bu 
ekiptendir. İran’da nükleer fizikçileri öldürenler bunlardır. İran’da, Suriye’de, Irak’ta büyük 
patlamaların failleri de aynı ekibin elemanlarıdır.  Ölmüş Usama bin Ladin’i, Hint Okyanusuna 
atanlar da onlardır. Bölgedeki bütün bu operasyonlar CIA ve MOSSAD tarafından ortaklaşa 
organize edilmektedir. Bunlar görünmeyen bir savaş yürütmektedir. Bu “gizli ordunun” 
Türkiye’de de operasyonlar yaptığını” bildiren Bilbilik: Uludere’de 35 kişinin yaşamını 
yitirmesine yol açan olayın da ABD’nin örtülü operasyonu olduğunu” bildirdi…” 167 

 
►Mehmet Ali Güller şöyle diyor: “Başından beri belirtiyoruz: AKP’nin Suriye 

düşmanlığı, ABD’nin bölge planları gereğidir… Yanıtı vereceğiz. Ancak önce Türk-
Amerikan ilişkileri açısından kritik öneme sahip bazı uçak olaylarını anımsayalım… 

 
Org. Bitlis’in Uçağı… Pentagon, ABD-PKK ilişkisini saptayan, ABD’nin Kuzey Irak 

Planına karşı barikat kuran, Jandarma Genel Komutanı Org. Eşref Bitlis’in uçağını 17 
Şubat 1993 günü düşürdü. Dönemin Genelkurmayı, daha hiçbir inceleme yapmadan, 
“Sabotaj yok, uçak buzlanma sonucu düştü” dedi. Ancak raporlar bir süre sonra “sabotaj” 
yapıldığını ortaya çıkardı, çünkü buzlanma yoktu. Ama hala Org. Bitlis’in uçağı ”resmi olarak” 
düşmüştür, düşürülmemiştir! Türk devleti gerçeğe gözlerini kapatmıştır.  

 
CASA Uçağı… Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın seçkin bordo bereli askerlerini taşıyan 

CASA uçağı, 16 Mayıs 2001 günü Malatya’da düşürüldü. 34 askerimizin şehit olduğu bu 
olay, resmi kayıtlara kaza olarak girdi. GASA uçağında ”kumanda arızası” olmuştu! 

 
Uludere’deki Uçak… 28 Aralık 2011 günü, Uludere’de Türk F16’ları, 34 yurttaşımızı 

bombaladı. Aslında ABD Predatör’ü bilerek “yanlış istihbarat” vermiş ve Türk Ordusu’nu 
tuzağa düşürmüştü. Hatta ilk bombayı, Türk F16’larından önce, Amerikan Predatör’ü 
atmıştı. Genelkurmay bu gerçek karşısında ısrarla: “İstihbaratı ABD vermedi, biz kendimiz 
yanlışlık yaptık” dedi. Yani ABD, Türk Ordusu’nu tuzağa düşürüyor ama Genelkurmay, 
“Kimse bizi tuzağa düşürmedi, biz kendimiz tuzağa düştük” diyor. 

 
Suriye’de Düş(ürü)en Uçak… Başbakan Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Ahmet 

Davutoğlu 25 gün önce uçağımızı Suriye, hem de uluslararası hava sahasında ve füzeyle 
düşürdü” dedi. Yandaş medya kalemşorları savaş naraları attı, füzeler Suriye’ye çevrildi, 
MGK toplanıp “angajman kurallarını” değiştirdi, Türk uçakları sınırda Suriye helikopteri 
pususuna yattı. 25 Gün sonra durum değişti. Erdoğan ve Davutoğlu’nun “uluslararası hava 
sahası” ve “füze” savları rafa kalktı. Hatta Genelkurmay’ın açıklamalarına bakılırsa: 
Uçağımızı Suriye düşürmedi, kendi düştü… 

 
ABD ne zaman Türkiye’yi bir konuda sıkıştırmak için özel operasyon yapsa, NATO 

üyeliğin bir sonucu olarak, operasyon gizlenir, perdelenir; buzlanma denir, arıza denir… 
Oysa her “kaza”, olduğu süreçteki kimi olaylarla bağlantılıdır. 1993, 2001, 2011 ve 2012’de 
gerçekleşen bu olaylar, ABD’nin kimi bölge planları için kritik işleve sahiptir. Son ikisi, 
ABD’nin Suriye planıyla ilgilidir…” 168   
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►Mehmet Ali Güller şöyle diyor: “Org. Özel’in yakasına yapışan sorular…  Akşam 
Gazetesi Genel yayın Yönetmeni İsmail Küçükkaya, Kalender Orduevi’nde denk geldiği 
Genelkurmay Başkanı Org. Necdet Özel’le bir söyleşi yaptı… İsmail Küçükkaya, Org. Özel’e: 
“3. yargı paketiyle birlikte toplumda oluşan tahliye beklentisini” soruyor. Genelkurmay 
Başkanı’nın yanıtı net: “Siyasete giren hiçbir konuda konuşmam”. Oysa Org. Özel’in siyasi 
olduğu gerekçesiyle “girmem” dediği konu nedeniyle, yüzlerce Türk subayı zindana 
girmiştir…   

 
… Org Özel, siyasi diye bu konulara girmiyor ama ABD, bu konular üzerinden Türk 

Ordusu’na giriyor, AKP giriyor, savcı giriyor, polis giriyor…  
 
Türk Ordusu önce Uludere’de, sonra Suriye hava sahasında tuzağa düşürüldü. 

Görevdeki generallerin dörtte biri esir, kozmik odalar işgal altında! Genelkurmay’ın Elektronik 
Sistemler Komutanlığı elinden alınıp MİT’e veriliyor; Türkiye aradan geçen 18 güne rağmen 
hala uçağının nerede ve neyle düşürüldüğü konusunda net bir bilgiye sahip değil. Siyaset, en 
başta bu saldırıları bertaraf edebilmektir. Ama “konu siyasidir, ben girmem” demek de başka 
bir siyasetin daniskasıdır… “ 169  

 
►Mehmet Türker şöyle diyor: “”Kürtçü açılım” derken, AKP’ye “Uludere bombası” 

düştü. Tayyip beyin partideki muavini Hüseyin Çelik ile İçişleri Bakanı’nın arası açıldı. 
“Kürtçü açılım” zaten bir fiyaskoydu, bu kapışmada eridi gitti. Hüseyin Çelik iktidarın “iyi 
polisini” oynarken, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’de “kötü polis” haline geldi. Ama son 
noktayı Tayyip Bey koydu.” Bundan böyle grubumuzdan bu konuda açıklama 
gelmeyecektir.” Partiye ve kabineye “Suskunları oynayın” talimatı verdi… 

 
… Olayın hemen ertesinde yazmıştık. Orası piknik alanı değil, hayatını kaybedenler 

de orada piknik yapmak için bulunmuyorlardı. İşleri kaçakçılıktı ve muhtemelen PKK 
kontrolünde ve PKK’ya “gümrük parası” ödeyerek çalışıyorlardı! Bu “ekmek parası” diye 
mazur gösterilirse, uyuşturucu kaçakçılığından insan kaçakçılığına kadar hepsi, “ekmek 
parası” kapsamına girer. Hayatını kaybedenlerin cenazelerinin PKK bayrağı denilen 
paçavralarla nasıl kaldırıldığını gördük. Bunlar unutulacak mı? Ölenler için üzülmek başka, 
gerçekleri görmek ve söylemek başka… İktidar Uludere olayının altında kaldı ve sersemledi, 
sersemlemeye de devam ediyor. Çelişkili açıklamalar ve parti içindeki gerginlik, iktidarın her 
açıdan yarattığı skandalın hangi boyulara ulaştığını gösteriyor…” 170  

 
►Emine Ülker Tarhan şöyle diyor: “34 cana mal olan harekât sınır ötesiydi ve sınır 

ötesi yetkiyi Meclis’ten alan da hükümet’ti, emri veren de Hükümet. Hükümet’in başı da 
Başbakan… Hükümetin emrini uygulayan ise Genelkurmay. Ancak olay sanki çok 
karmaşıkmış gibi yapıp üstünü örtmek istiyorlar. Siz bizim aklımızla alay mı ediyorsunuz? 
İstihbarat milliydi, gayri milliydi vaveylasıyla gerçeklerin üzerini örtmeye çalışıyorsunuz. 
Katliamın hesabını verin Başbakan…” 171 

 
►Sözcü’nün haberi: “… Süleyman Namık Kurşuncu, mektubunda şunları söyledi: 

“Tutuklanan generaller harekât kökenli generallerdir. Ağustos 2011 tarihinde 2. Hava Kuvveti 
Komutanı da tayin olunca, ortada büyük bir tecrübe ve bilgi eksikliği oluştu. Sonuç: Aralık 
2011 Uludere Olayı. Zor yetiştirilen ve temininde güçlük çekilen pilotlar ve pilot generaller, 
sahte dijital belgelerle tutuklanmaktadır. TSK ve Hava Kuvvetleri, Uludere olayında da devam 
eden davaların baskısı ve bu tutuklamalar sebebiyle bocalamıştır. Ancak bunun tek suçlusu 
TSK değildir. Böyle bir tutuklama ve medya baskısına dünyanın hangi silahlı kuvvetleri maruz 
kalsa, benzer ve belki de daha vahim hatalar yapar…” 172  
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→ YENİ ANAYASA Gerekli Mi?  Ya Başkanlık Sistemi? 
 
► Arslan Bulut bu konuda şöyle diyor: “ … Sözün kısası iki büyük muhalefet partisi 

de, iktidarın politikalarını ABD’nin yönlendirdiğini işliyor. Fakat ortada garip bir durum var. 
Bilindiği gibi “Yeni Anayasa” diye ortaya çıkan AKP’nin bu politikasının arkasında ABD, 
İngiltere ve AB var. Hatta Oslo’daki PKK-MİT görüşmesinde koordinatör ülke temsilcisi: “Sizi 
buraya biz topladık, Abdullah Öcalan’ın talepleri, Meclis’te görüşülecektir,” dayatmasında da 
bulunmuştu. Öcalan’ın talepleri demokratik özerklik, yani Türkiye’nin rejiminin, üniter 
yapısının, ulus devlet niteliğinin değiştirilmesidir…”  173    

 
►Doğu Perinçek şöyle diyor: Bölücü Anayasa’yı kim yaptı? AKP ve PKK, CIA 

denetiminde Oslo ve İmralı müzakerelerinde Türkiye’ye anayasa yazdılar. Bölücü Anayasa, 
Karşıdevrim Anayasası, Oslo Anayasası; hepsi “Yeni Anayasa”nın adlarıdır.  

 
Demek ki “yeni” dedikleri Mafya-Tarikat rejiminin kurucu hukukunu AKP ve PKK 

belirlemişlerdir. Yıkıcılar kurucu olmuşlardır… 
 
… Emekçiler, Türk-Kürt merkezli tanımlarla bölünecek, halk dinci ve laik diye 

bölünecek ve AKP bu sayede diktasını sürdürecektir. Alanları bölenler, Meclis’te elele verip 
Bölünme Anayasasını geçireceklerdir. Halk ise Tandoğan ile Sıhhiye arasında kalarak, 
şaşkınlaşacaktır. Yürüyen plan şuan budur…” 174  

 
►Onur Öymen şöyle diyor: “… Dayatılan Anayasa Türkiye Anayasası olamaz. Biz 

Türkiye halkı olarak bu anayasayı yaptırmayacağız. Bu anayasa Kemalist ideolojiyi yok etme 
anayasasıdır. Bu anayasa teröre prim veren ve Türkiye’yi bölen anayasadır. Bunun için bu 
anayasayı yaptırmayacağız…” 175 

 
►Necdet Basa şöyle diyor: “ … Var olan Anayasa’ya göre yeni bir anayasa yapmak 

suçtur. Yeni anayasa yapanlar suç işliyorlar… Bizim anayasamız Atatürk ilkeleridir, 
ideolojisidir. İdeolojisiz anayasa yapıyoruz diyerek, Atatürk ideolojisini ortadan kaldırmak 
istiyorlar. Onların ideolojisi budur…” 176 

 
►Erol Ertuğrul şöyle diyor: “ Ulusumuzun önceliği olmadığı halde AKP bir Anayasa 

hazırlamaktadır. Yeni Anayasanın nasıl olacağı yolunda kamuoyuna bir açıklama yapılmadı. 
Ancak, yeni anayasanın nasıl olacağı, AKP yetkililerinin bugüne değin yaptıkları 
açıklamalardan belli olmuştur. Yeni Anayasa ABD güdümünde gerici bir bölünme 
anayasası olacaktır. Başbakan, padişahlığa özenerek yeni anayasa ile başkanlık sistemi 
istiyor.  

 
Anayasalar, bireylerin hak ve özgürlüklerini gösteren, devletin yetkilerini sınırlayan 

temel yasalardır. Ancak, AKP’nin yapmaya çalıştığı böyle bir anayasa değil, tam tersine 
özgürlükleri kısan, bölücü ve gerici bir anayasadır… 

 
… Ülkemizin bölünmesine, ülkemizde gerici ve dinci bir düzen kurulmasına, 

anayasa yolu ile karşı devrimin gerçekleşmesine izin verilmeyecektir. Vatanseverliğin kuralı 
budur. Aydınlanmacıları, Cumhuriyetin Ordusu’nu darbeci diyerek korkutmaya, sindirmeye 
çalışmak boşunadır. Mustafa Kemaller tükenmez. Cumhuriyetin kazanımlarını kimse geri 
alamaz…“ 177 
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►Türker Ertürk şöyle diyor: “ … Forum ve diğer gazetecilik çalışmalarımız nedeniyle 
bugüne kadar ülkemizin birçok köşesine gittik ve oralarda yaşayan insanlarımızla yakından 
temas ettik. Halkın yeni bir anayasa talebi kesinlikle yoktur. Halkın ihtiyaçları, istekleri 
ve çözüm bekleyen sorunları çoktur. Hal böyle iken bu yeni anayasa çalışmaları nereden 
çıktı?  

 
Çağdaş anlamda dünyanın en eski anayasası sayılan 17 Eylül 1787 tarihli ABD 

Anayasası’ndan başlamak üzere günümüze kadar hazırlanan bütün anayasaların arkasında, 
kurucu irade ve silah vardır… 

 
… Evet, Türkiye’de yapay olarak gündeme getirilen yeni anayasanın arkasında ABD 

vardır. Bu iradenin silahlı güçleri ise ülkemizde ve çevre ülkelerde konuşlanan ABD Silahlı 
Kuvvetleri, CIA kontrolünde bulunan ve devletin içinde yuvalanan F tipi örgüttür. Yeni 
anayasa ile arzu edilen; rejim değişikliği, bölünme ve Türkiye’nin bölgede emperyalizmin 
çıkarlarına uygun olarak sınırsız şekilde kullanımına elverişli hale getirilmesidir. Ergenekon, 
Balyoz ve diğerleri bunun için vardır. Silivri, Hasdal, Hadımköy ve Maltepe zindanlarında 
insanlar bu nedenle acı çekmektedir. TSK’ye operasyonlar bunun için yapılmış ve 
yapılmaktadır… 

 
ABD Başkanı Barak Obama, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, ABD Savunma 

Bakanı Leon Panetta ve onların temsilcisi ABD Ankara Büyükelçisi Francis J. Ricciardone 
bu nedenle bizimkilere hesap soruyorlar: “Ne oldu, ne zaman bitecek bu yeni 
çalışmalarınız” diye. ABD Genelkurmay Başkanı Martin Dempsey yeni anayasanın 
arkasındaki iradenin silahlı gücünün temsilcisi ve ülkemizin Mac Arthur’u olarak Türkiye’ye 
gelmekte ve direktifler vermektedir… Yeni anayasaya her platformda ve ne pahasına olursa 
olsun direnmek işgale karşı direnmektir. Ve yurtseverliğin gereğidir…” 178 

 
►Doğu Perinçek şöyle diyor: “… Şimdiden ilan ediyoruz… Yapılacak anayasa 

bellidir. İsterse Meclis’ten % 99 oyla çıksın, Türkiye’yi bölen anayasa meşru değildir; 
yasadışıdır. O nedenle Bölünme anayasasını yapan TBMM’de meşruluğunu yitirmiş 
olacaktır. Meşruiyetin biricik temeli, Atatürk önderliğinde devrimle kurulan Cumhuriyettir, 
milletin ve vatanın bütünlüğüdür. Herhangi bir parmak çoğunluğu, Cumhuriyet yıkıcılığını ve 
bölünmeyi meşru hale getiremez. Hiç kimse Bölünme anayasasını kabul edecek bir meclisin 
meşruluğunu bu millete kabul ettiremeyecektir… “ 179  

 
►Sabih Kanadoğlu şöyle diyor: “ … Anti laik odaklıktan, Türklüğe karşı odak olma 

noktasına gelen AKP iktidarı, yeni anayasa ile Türkiye’ye ve Türk halkına bölünmeyi 
dayatmak istiyor…  

 
AKP iktidarının demokrasi, hukuk ve toplumsal barış kavramlarıyla bağdaşmayan 

kindar tutumu, yurtdışındaki Türkleri de endişelendiriyor… 
 
Tek Güç Halkın gücüdür. Halk önüne çıkan tüm barikatları, engelleri ortadan 

kaldıracak güçtedir. Herkese görev düştüğünü anlatmak gerekir…”  180 
 
►Sabih Kanadoğlu bir başka konuşmasında da şöyle diyor: “Anayasa’nın ilk 3 

maddesinin değiştirilmesi bile teklif dahi edilemez… Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir 
anayasa yapılmaz. Anayasanın tümünü ortadan kaldıracağım dersen, bu anayasayı ihlaldir. 
Ne yazık ki muhalefet partileri AKP’nin tuzağına düşmüştür. “  
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“Şu anda anayasa çalışmalarının masada kalıp kalmama noktasına sıkıştığını” 
kaydeden Kanadoğlu: “Kapalı kapılar arkasında anayasa yapılamayacağını, anayasa 
çalışmalarının şeffaf olması gerektiğini” bildirdi.  Kanadoğlu, “AKP’nin kendi anayasasının 
önemli ölçüde hazır olduğunu, Başkanlık sistemi istediğini” vurgulayarak, “Önümüzdeki 
günlerde bu konuda yapacağı dayatmanın daha net görüleceğini” ifade etti…” 181 

 
►Sözcü/Tokmak şöyle yazıyor: “Tayyip bey Başkanlık sistemi diye tutturdu ama… 

Başkanlığa ne gerek var? Zaten “TEK ADAM SİSTEMİ” ile yönetiliyoruz. Büyük Kongre’de 
Başbakan Tayyip Bey gönlünde yatan aslanı şöyle özetledi: “Başkanlık Sistemi…” O 
olmazsa “Yarı başkanlık Sistemi…” O da olmazsa “Partili Cumhurbaşkanı” Bunların hepsi 
aynı kapıya çıkıyor: Tek Adam Sistemi.  

  
Türkiye zaten öyle yönetilmiyor mu? Ülkede Başbakan Erdoğan ne derse o oluyor. 

Her şeye o karar veriyor. Ağzından çıkan her söz “Kanun gücünde bir kararname” gibi 
oluyor. O bir şey dediği vakit, bütün bakanlar, müsteşarlar, valiler, genel müdürler de aynı 
türküyü söylemeye başlıyor! 

 
 Yalnız eğitim sistemine değil, kadınların kaç çocuk yapacağına, kürtaj ya da 

sezaryen ameliyatı yapılıp yapılmayacağına bile o karar veriyor. Tayyip beye bu güç 
yetmiyor, daha fazlasını istiyor… “ 182  

 
►Sözcü/Tokmak şöyle yazıyor: “Tayyip bey “Başkan” olmak istiyor ve bu ihtiras 

yüreğinde yanardağ lavları gibi fokurduyor! Adamlarına talimat verdi: Ne pahasına olursa 
olsun, Başkanlık Sistemi yeni Anayasaya girecek. AKP milletvekilleri, şimdi canhıraş bir 
çabayla bu sistemi anayasaya sokmaya çalışıyor… 

 
… Kendilerini Tayyip beyin emir kulu gibi gören AKP Milletvekilleri “Başkanlık 

Sistemi” bize uyar mı, yoksa diktatörlüğe ya da padişahlığa yol açar mı? diye hiç 
düşünmüyor! …” 183 
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→YARGI Ne DURUMDA?   
 
►Hıncal Uluç şöyle diyor: “Çan beşinci kez çalmadan... Çok eski yıllarda krallıkla 

idare edilen bir ülke varmış. Ama bu ülkede, hukuk ve hâkimler de varmış. Törelere göre, bir 
vatandaş öldüğünde, şehir merkezindeki dev çan bir defa çalınırmış. Uzun uzun da 
yankılanırmış. Asillerden birisi ölürse çan iki defa, kral ailesinden biri ölürse üç defa 
çalınırmış. Ya kral? O öldüğünde, çan dört defa çalınırmış. Gel zaman git zaman Şehirde bir 
olay olmuş. İş mahkemeye düşmüş.  

 
Sanık diye hâkim huzuruna çıkarılan kişinin masumiyetine herkes inanıyor, davaya 

formalite diye bakılıyormuş. Halk, beraat beklerken, sanık para cezasına mahkûm olmuş. 
Mahkeme bitmiş. Dinleyiciler dağılmış. Kafalarında bir kaygıyla! Kısa bir süre sonra dev 
çanın sesi duyulmuş... Acaba kim öldü? Çan bir daha çalmış.. Acaba hangi kont öldü? Şehir, 
çan sesi ile bir daha inlemiş. Hımmmmm... Kral ailesinden biri gitti. Acaba kim? Çan bir defa 
daha çalmış. Herkeste bir feryat: "Eyvah! Kralımız öldü!" Ancak, tarihte görülüp işitilmemiş bir 
şekilde çan beşinci defa da çalmış, yeri göğü inleterek. Sesler kesilmiş şehirde, nutuklar 
tutulmuş. İnsanlar "Beşinci çan sesi"nin ne anlama geldiğini öğrenmek için çana koşmuşlar 
deliler gibi. Bir de bakmışlar ki çanı, haksız yere mahkûm edilen adam çalıyor. Sormuşlar. 
"Ne demek beş defa çan çalmak? Kraldan daha büyük, kim öldü?", "Adalet" demiş adam 
"Adalet öldü!  …  

 
Ahmet Taner Kışlalı'nın kızı, benim kuzenim Dolunay Uluç'un yolladığı bu "Kıssa"nın, 

"Hissesi"ni nakleden Nobel Barış Ödüllü Elie Wiesel şöyle bitirmiş sözünü: "Adaletsizliği 
önleyecek gücümüzün olmadığı zamanlar olabilir, ama adaletsizliğe itiraz etmeyi 
beceremeyeceğimiz bir zaman asla olmamalıdır!" … 

 
Nedim Şener ve Ahmet Şık 375 gün sonra tahliye edildiler. Ben sevinenler arasında 

değilim. Aynen Bülent Arınç gibi düşünüyorum. "Asıl bugüne kadar neden tahliye 
edilmediklerini sorgulamak gerekir" Açıklanan "Tahliye gerekçesi" benim adalet duyumu 
tatmine yetmedi. Suç vasfının değişmesi ne demek? Sevgili Egemen Bağış dostumun dediği 
gibi, önce "Tecavüz" sanılıyordu da, şimdi basılmamış kitap yazmak mı olduğu anlaşıldı? Ya 
da Başbakanımız "İçerde gazeteci yoktur" dedi de, Nedim'le Ahmet'in "Gazeteci" oldukları 
yeni mi keşfedildi? Biri bana, bu iki arkadaşımızın tutuklandığı günden bu yana geçen 375 
günün hangisinde neyin, ne zaman, nasıl değiştiğini ve "Tahliye kararı"nın ancak ondan 
sonra verilebildiğini çok açık ve çok mantıklı bir dille anlatmalı ki, ben iki "İnsan"ın bir gün bile 
boşu boşuna yatmadıklarına inanabileyim. Biri bana anlatmalı ki, ben, Ahmet'le Nedim 
çıkarken, kalanlara yanmaya devam etmeyeyim. Biri bana anlatmalı ki, Çan beşinci kez 
çalmasın!  ... “ 184 
 
 ►Sözcü/Tokmak şöyle yazıyor: “ Geciken Adalet… Ülkemizde adalet sistemi o kadar 
ağır işliyor, yargı o kadar uzuyor ki, belki de binlerce kişi suçsuz yere hapiste yatıyor! 
Cezaevlerinde yatanların sayısı 120 bine yükseldi. Bunlardan 76 bini hüküm giymiş 
mahkûmlar, ancak, yaklaşık 44 bin kişinin yargılanması halen devam ediyor. Bu 44 bin 
tutuklu arasında belki de binlerce kişi suçsuz ama yine de cezaevi azabı çekiyor.  
 

Ülkede adalet çarkı hızlı dönmediği ve yargı süreci çok uzadığı için insanlarımızın 
adalet duygusu zedeleniyor, yargıya olan güven sarsılıyor.  

 
Evet… “Geciken adalet, adalet değildir” denir ama ülkemizde gecikmeyen ne var 

ki? … 
 
 AKP’nin 2002 yılında iktidara gelmesinden bu yana 10 koca yıl geçti. Türkiye’nin tüm 
hapishaneleri tutuklu ve hükümlülerle doldu taştı, hiç birinde yer kalmadı.  
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AKP iktidara geldiğinde tutuklu sayısı 30.879, hükümlü sayısı 28,550 idi. Ya şimdi? 
Mahkûm ve tutuklu sayısı tam ikiye katlanmış durumda… Toplam 120 bin kişi. Oysa 
Türkiye’deki bütün cezaevlerinin kapasitesi 110.740’tır…İktidar partisi hep kalkınma edebiyatı 
yapıyor ama sayıca kalkınan galiba sadece cezaevleri oldu…” 185   
 
 ►Aydınlık’ın haberi: “AKP’nin 3. Yargı Paketi’yle yaptığı değişiklik. “vatan hainliği” 
olarak tanımlanabilecek suçlara indirim getirdi. Düzenlemeyle, tutukluluk süresi inen 
suçlardan bazıları şöyle: “Halkı askerlikten soğutma, Askerleri itaatsizliğe teşvik, Savaşta 
yalan haber yayma, Düşmandan unvan ve benzeri payelerin kabulü…”  
 
 AKP’nin “3.Yargı Paketi” olarak bilinen 6325 sayılı yasa değişikliğiyle getirdiği yeni 
düzenlemede “Vatan hainliği” olarak tanımlanabilecek suçlarda en uzun tutukluluk süresi 10 
yıldan 2 yıla indirildi…  
 
 … Ergenekon Davası avukatlarından Vural Ergül ise düzenlemeyi şöyle 
değerlendirdi: “Bu vatan hainlerinin kendilerine yönelik bir kanun hazırladıklarını ortaya 
koyar. 3. Yargı Paketi’nin AKP’nin kendisi için çıkartıldığı iddiasını doğrulayan bir husus bu. 
‘Vatan hainliğinden yargılanacaklar’ iddiamızı AKP’liler de çok ciddiye almış olacaklar ki, 
şimdiden kendilerini korumaya yönelik bir kanun hazırlamışlar. Hukukta bir kuram var, hiçbir 
fail kendi işlediği suça verilecek cezayı azaltamaz. Bunlar failler! Bu yasa da onları 
kurtarmaya yetmeyecek. Bütün vatan hainleri er ya da geç hesap verecekler…” 186 
 
 ►Sözcü’nün haberi: “Yargıda skandal… Şeriatçı 120 tutuklu son anda tahliye oldu. 
AKP’nin 3. Yargı Paketi’nin hapisten çıkardıkları arasına devleti yıkmak isteyen şeriatçı Hizb-
ut Tahrir üyeleri de katıldı… Ankara Adliyesinde görevli bir Cumhuriyet Savcısı ise kararla 
ilgili: “En vahim olanı ise, Yargıtay’ın onadığı kesinleşmiş mahkûmiyet kararının, esasına 
girilip de yeniden yargılama yapılmasıdır. Bu karar karşısında şoke oldum” diye konuştu. 
Yargıtay 9.Ceza Dairesi19 Nisan 2004 tarihli kararında, Hizb-ut Tahrir örgütünün “Devletin ve 
Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak, 
ele geçirmek amacıyla kurulduğuna” hükmetmişti…” 187 
 

►Erol Ertuğrul şöyle diyor: “ … Güzel yurdumuzda 10 yıldır kötü bir düş yaşanıyor. 
Cumhuriyetin erdemini kavrayamamış gerici bir kadro Cumhuriyetimizi dönüştürmeye 
çalışıyor. Bunun için yasalarla ele geçirdiği yargıyı kullanıyor. ABD çıkarlarına karşı çıkanlar, 
AKP’yi ve bir tarikatı eleştirenler soluğu cezaevlerinde alıyor. Yargının bir bölümünün bir 
tarikatın eline geçtiği, bu tarikat ile AKP’nin yargı yolu ile istedikleri baskıyı kurmuş oldukları 
yazılıp çiziliyor, yaşanıyor. Bu durum Türk yargısı için yüz kızartıcıdır. Yaşanan 
hukuksuzluklara karşın onlarca hukuk fakültesinden ses çıkmıyor. Bir kaç baro dışında 
barolar suskunluğa bürünmüşler. 

 
Subaylarımız hani casustu? Darbe yapacaklardı, terör örgütü kurmuşlar, casusluk 

yapıyorlarmış diyerek övünç madalyalı subaylarımız, generallerimiz cezaevlerinde yıllardır 
tutsak tutuluyor. Atabeyler davası adı ile görülen ve türlü suçlarla subaylarımızın 
görevlerinden alınıp tutuklandıkları dava sonuçlandı. Subaylarımız aklandılar. Peki, onların 
acılarını, kayıplarını kimler nasıl karşılayacaklar. Balyoz, Ergenekon davalarında eldeki 
kanıtlar çürütüldü. Vatanseverler haksız yere cezaevlerinde tutsak tutuluyorlar. Kanlı katiller 
salıverilirken Perinçek’in, Haberal’ın, Balbay’ın, Özkan’ın, Hilmioğlu’nun tutsaklıkları 
sürdürülüyor. Yiğitçe direniyorlar, baş eğmiyorlar, bunların geçeceğini biliyorlar. 
Vatanseverliğin kuralını biliyorlar. Bunlara neden olanlar ne acı ki yargıç ve savcılar. Onlara 
Cumhuriyetin savcısı, Cumhuriyetin yargıcı diyebilir miyiz? Bu kadar mı kötüsünüz …” 188 
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►Sabahattin Önkibar şöyle diyor: “ F tipi, Tayyiban ve Cumhuriyet yargısı… 
Türkiye’de yargı artık 3 başlıdır. Bunlar, F Tipi, Tayyiban ve Cumhuriyet yargısıdır.  

 
F Tipi olanlar güya kaldırılan ama gerçekte en az 7–8 yıl daha yürürlükte olacak olan 

Özel yetkili mahkemelerdir.  
 
Tayyiban yargısı ise, yeni kuruluyor ki adı da Bölgesel Terör Mahkemeleridir. Evet, 

ihdas edilen bu yeni mahkemeler Tayyip Erdoğan’ın emir ve direktifleri ile hareket 
edecek, zira o mahkemelere atanacak yargıçlar, bugünden büyük bir titizlikle belirlenmeye 
başladı. 

 
3. Yargı sistemi ise, genel olanı yani Cumhuriyetin yargısıdır. Üzülerek ifade 

etmeliyim ki, bu sistemin içindeki yargıçlar da, F Tipi ve Erdoğan’ın kesin kontrolündeki 
HSYK’yı… Tanrı gibi gördüğü için etki alanındadırlar. Görüldüğü gibi Türkiye’de Yargı, 
siyasallaşmanın ötesinde, bazı unsurları ile devletin içine sızan yasadışı örgütlerin infaz 
hücrelerine dönüştürülmüştür…”  189 

 
►Doç Dr. Ümit Kocasakal şöyle diyor: “İstanbul Barosu asla boyun eğmeyecek… 

Türkiye pusulasını şaşırmış bir gemi gibi dalgalara kapılmış gidiyor. Ama 90 yıl önce 
olduğu gibi yine kaptanını bulacaktır…  

 
… İstanbul Barosunun tarihsel misyonu bellidir. İstanbul Barosu hukuksuzluklar 

karşısında dimdik ayakta durmalıdır. Şimdiye kadar bunu yaptı ve yapmaya devam edecektir. 
Asla boyun eğmeyecektir, asla biat etmeyecektir, asla hukuksuzluğa teslim olamayacaktır. 
Yalnız kalsa dahi bu yolda yürümeye devam edecektir. İstanbul Barosu ve diğer tüm barolar 
her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulan bir kurum haline geldi…  

 
Bir ülkenin omuriliği bağımsız yargıdır. Birey ya da devlet tarafından hakkınız ihlal 

edildiğinde: ‘Yargı var gider hakkımı alırım’ diye düşünürsünüz. Bir gün bunu 
düşünemeyecek hale gelirseniz, omurilik felci yaşarsınız. Yargı bugün Türkiye’de bitmiş 
durumda. Hak ve özgürlüklerin güvencesi olması gereken yargı, kendisi bizzat bu hak ve 
özgürlüklerin en büyük tehdidi haline gelmiştir… 

 
Herkesin güvencesi olan hukuk teknik hukuktur. Teknik hukukun içine güç odakları 

girmez. Türkiye’nin tamamen bağımsız, dolayısıyla tarafsız bir yargıya ve hâkimlere ihtiyacı 
var. Türkiye’nin adı üzerinde gerçekten Cumhuriyetin savcısı olacak Cumhuriyet Savcılarına 
ihtiyacı var. Böyle bir bağımsız yargının oluşumu için de ancak denetimi içine sindirebilecek, 
Cumhuriyetle ve onun değerleriyle kavgalı olmayan bir iktidara ihtiyaç var… 

 
Umutsuzluk içinde değiliz. Güzel günler göreceğiz. Şu anda Türkiye pusulasını 

şaşırmış gibi dalgalara kapılmış gidiyor. Ülke yön duygusunu yitirdi. Değerleri ve kimyasıyla 
oynandı. Ancak Türkiye 90 yıl önce olduğu gibi yine kaptanını bulacaktır. Asla bir Atatürk 
olamaz. Ama Onun görüşlerini, ideolojisini, Türkiye ile ilgili rüyasını özümsemiş bir evladı 
çıkar ve Türkiye’yi karanlıktan kurtarır. Buna hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Atatürk’ün 
dediği gibi: Milleti yine milletin azim ve kararı kurtaracak…”  190 
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→ DENİZ FENERİ Hala Söndürülemedi Mi? 
 

► Asuman Aranca’nın haberi: “Alman savcıların iddianamesine göre Deniz 
Feneri’nde yolsuzluklar 2002’de başladı. Bu tarih, AKP’nin iktidara taşındığı yıla denk geliyor. 
Alman yargıçlar, bu konuda bulgulara ulaşmışlar ve olayın siyasi boyutuna dikkat çekmişlerdi 

 
… Derneğin, banka hesaplarından 98 sefer para çekimi yapıldığı kaydedilen 

iddianamede, bu paraların, toplamda 16 milyon 882 bin Euro olduğunun tespit edildiği 
belirtildi. İddianamede, bu paraların Türkiye’ye aktarımında, gümrükten sorunsuz geçebilmesi 
için ”alındı belgesi” hazırlandığı ifade edildi. Paranın, “Tsunami bölgesinde ihtiyaç sahiplerine 
Başbakanlık aracılığıyla dağıtılmak üzere” nakit olarak teslim edildiğinin yazıldığı, ancak bu 
bölgede teslim alınan para miktarı ile teslim eden ve teslim alan imzalarının olmadığı 
bildirildi… 

 
İddianamede, kuryeler aracılığıyla, Türkiye’ye 46 seferde 14 milyon 430 bin 

Euro’nun transfer edildiği ifade edilerek, şöyle denildi: “Türkiye’ye getirilen paraların kuryeler 
tarafından genellikle Kanal 7 binasında Zekeriya Karaman’a teslim edildiği anlaşılmıştır… 
Gayrı resmi muhasebe toplam 9.395.500 Euro paranın Türkiye’ye getirildiği anlaşılmıştır…”  

 
Derneğin 2002 ile 2006 yılları arasında gerçekte 7 milyon 827 Bin 660 Euro yardım 

yaptığı ancak bu miktarı resmi muhasebe kaydında 19 milyon 565 bin 655 Euro olarak 
gösterdiği belirtildi. İddianamede sahte “Alındı” belgelerinin, Derneğin, resmi ve gayrı resmi 
muhasebe arasındaki farkları dengeleştirebilmek için üretildiği veya üzerlerine gerçekle 
uyuşmayan para miktarları yazarak kullanıldığı sonucuna ulaşıldığı bilgisine yer verildi… 
İddianamede “Kuryelik” yapmakla da suçlanan Zahit Akman ve Zekeriya Karaman’ın, 
Almanya’dan Türkiye’ye dönüşlerinde, derneğe ait paraları yanlarında getirdikleri de 
anlatıldı…” 191 

 
►İsmet Özçelik şöyle diyor: “ Deniz Feneri iddianamesi nihayet ortaya çıktı. 

İddianamede paraların nasıl iç edildiği açıkça görülüyor, sahte faturalar var, kurye ile para 
taşındığı belirtiliyor. Ama nasıl oluyorsa dolandırıcılık yok, örgüt yok. Ama kritik bir bilgi var. 
Alman yargıçların “Yüzyılın yolsuzluğu”,   “Asıl failler Türkiye’de” dediği vurgunda, 2002 
yılına kadar herhangi bir yolsuzluk olmadığı ifade ediliyor. 2002 yılına kadar herhangi bir 
yolsuzluk olmadığı ayrıca tartışılır ama bu 2002 tarihi çok önemli. Zaten kritik soru da bu.  

 
AKP Ağustos 2001’de kuruldu. Ancak Ecevit Hükümeti’nin devrilmesi ve AKP’ye 

seçim için start verilmesi esas olarak 2002’de oldu. AKP’nin en çok paraya ihtiyacı olduğu ve 
en çok para harcadığı dönem.  İddianamedeki “yolsuzluğun yapılmaya başladığı tarihle” 
AKP’nin para ihtiyacının artmaya başladığı tarih ne tesadüftür ki uyuşuyor… 

 
… Ama her şeye rağmen yolsuzluğun 2002 yılından itibaren gündeme geldiği tespiti 

kritik bir saptama. Bu tarih belki de düğümü çözecek ayrıntı. Belki de örgüt buradan 
belirlenebilir. Boğazlayan’a kadar gönderilen paraların nerede kullanıldığı ortaya çıkabilir. Bu 
iş daha bitmedi gibi…”  192 

 
►Asuman Aranca’nın bir başka haberi: “ Yüzyılın en büyük yolsuzluğu olarak 

adlandırılan Deniz Feneri e. V soruşturmasında, derneğin Türkiye’deki mal alımlarını 
inceleyen bilirkişi: “Fatura teslim yeri olarak ‘Frankfurt-Ammain’ olarak düzenlenmiş olmasına 
rağmen, yurt dışına çıkış ile ilgili herhangi bir gümrük çıkış beyannamesine rastlanılmamıştır” 
dedi… Toplamda, 8 milyon 211 bin TL’lik alım, 17 milyon 574 bin TL’lik ödeme yapılan ve 
yurt dışına hiç sevk edilmediği ortaya çıkan malların nerde olduğu ise merak konusu …”  193   
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 ►Aydınlık’ın haberi: “… Almanya’da 2. Deniz Feneri e. V iddianamesi hazırlandı. 
İddianamede, Zekeriya Karaman, Zahit Akman ve Kanal 7 yöneticilerinin “22 milyon 836 
bin Avroluk yardım parasını planlayarak amaç dışı kullandığı” belirtiliyor. Arkadaşımız 
İrfan Ergi, Almanya’da soruşturmayı yürüten yetililerle görüştü. Alman yetkililer, Türkiye’deki 
yargılama sürecini dikkatle takip ediyor. Yardım amaçlı toplanan paraların Türkiye’deki 
şirketlere gönderildiği saptandı…” 194 
 
 ►Aydınlık’ın haberi: Sincan Cumhuriyet Başsavcılığının, Almanya’daki Deniz Feneri 
e. V Derneği davasının Türkiye bağlantılarının araştırıldığı soruşturmayı yürütürken 
görevden alınan eski Deniz Feneri savcıları Nadi Türkaslan, Abdulvahap Yaren ve Mehmet 
Tamöz hakkındaki soruşturmasını tamamlandığı öğrenildi. Savcılara 11 yıla kadar hapis 
isteniyor…” 195 
  
 ►Aydınlık’ın haberi: “ Deniz Feneri yolsuzluğu soruşturmasını yürüten savcılara 11 
yıla kadar hapis isteminin AKP’nin ve cemaatin 2002 yılında “Bundan sonra izlenecek yol” 
kararları çerçevesinde alındığı bildirildi. AKP ve Cemaatin 2002 yılında önlerine çıkacak 
engeller için ”acıma, yok et” kararı aldığı ifade edildi…” 196  
 
 ►Oktay Vural şöyle diyor: “İktidarla ilişkileri olanlara dokunan yanıyor. Deniz Feneri 
savcılarının başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi. Deniz Feneri soruşturmasını 
yürüten savcılar hakkında iddianame hazırlanarak 11 yıla kadar hapis cezası istenmesi, 
bütün savcı ve hâkimlere bir tehdittir. Yargı AKP’nin baskısı altında. Gelinen noktada Deniz 
Feneri’nin arkasındaki çeteyi, ilişkileri ortaya çıkarmak yargının namus borcu oldu. Yargı 
topluma güven vermek istiyorsa bu çeteyi ortaya çıkarmak zorundadır…” 197 
 
 ►Sözcü’nün haberi: “Deniz Feneri davasına 45 gündür mahkeme aranıyor. Dava 3 
yılda açılabildi. 3 Savcı görevden alındı. Yeni savcılar “Örgüt yok” dedi. Dosya, İstanbul 
Ankara arasında gidip geliyor…”198 
 
 ►Aydınlık’ın haberi: “ Deniz Feneri e. V soruşturmasının başlatılmasını sağlayan İşçi 
Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Cengiz, “Savcıları cezalandırmak, Cumhuriyet 
yargısına gözdağı vermek istediler. Hukuki kılıfla sanıkları kurtardılar. Ancak savcılarımızın 
cesur savunması bazılarının planlarını bozmuştur “ diye konuştu.  
 
 … Savcılar Beraat etti: “Yüzyılın soygun hareketi” olarak adlandırılan Deniz Feneri. 
V soruşturmasında önemli delillere ulaşılmalarının ardından görevden el çektirilen savcılar 
Nadi Türkaslan, Abdulvahap Yaren ve Mehmet Tamöz, yargılandıkları davadan beraat etti.  
 
 Derneğin topladığı zekât, fitre ve sadaka paralarının hovardalıkta kullanıldığını 
belirten Abdulvahap Yaren: “Devlet görev verdi. Belgeleri bulduk” dedi. Türkaslan 
da:”Görevimi yaptığı için buradayım. Pişman değilim. 100’de 101. de buraya gelirim” diye 
konuştu…” 199 
 
 ►Sözcü’nün haberi: “Beraat eden Deniz Feneri savcısından şok tespit: Halktan 
fakirler için toplanan paraları metreslerine yedirdiler… Yardım paraları fakire değil, iş ortağı 
metreslerine gitti! Yargıtay, Deniz Feneri soruşturmasında görevden alınan 3 Cumhuriyet 
savcısının yargılandığı davada beraat kararı verdi…”  200 
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 ►Emin Çölaşan şöyle diyor: “… Türkiye yandaşlara peşkeş çekiliyor. Hem de göz 
göre göre. Zannediyorlar ki bu düzen hep böyle gidecek, bu yağma hep devam edecek ve 
bunların hesabı hiçbir zaman sorulmayacak. İşte size son örneklerden biri. İstanbul’da 
AKP’li bir belediye var. Zeytinburnu Belediyesi. Bunlar geçtiğimiz Kasım ayında bir karar 
aldılar ve belediyenin mülkü olan 3.859 metrekarelik bu taşınmazı bir başka yere 
devrettiler! Nereye? Deniz Feneri Derneği’ne! Deniz Feneri’ni size anlatmaya gerek yok. 
Almanya ve Türkiye’deki büyük yolsuzlukları, vurgunları belgelendi, açığa çıktı. Ancak 
bu aşamada inanılmaz bir hukuk skandalı sergilendi. Bu derneğin yöneticileri henüz yargı 
önüne çıkarılmadı. Ancak olayı soruşturan 3 savcı hakkında dava açıldı. Amaç, bu derneği 
bundan sonra soruşturacak yargı mensuplarına gözdağı vermekti. Savcılar Yargıtay’da 
yargılandı ve beraat kararı verildi. Deniz Feneri yetkilileri henüz yargının önüne adım 
atmadı. Şimdi olayımıza bakalım.  
 
 AKP’li Zeytinburnu Belediyesi’nin Hukuk Komisyonu ve Belediye Meclisi (CHP’li 
üyelerin karşı oyları ile) bir karar aldı. İstanbul’un en değerli yerleşim yerlerinden birinde 
belediyenin bir arazisi… Toplam alan yaklaşık 4 bin metrekare. Belediye Meclisi bu 
taşınmazı 25 yıllığına Deniz Feneri Derneği’ne ücretsiz olarak tahsis etti (Belgeleri var… 
Arazinin üstünde 6 adet bina var. Bunlar da Deniz Feneri Derneği’ne bırakıldı…  
 

… Bu nasıl belediyeciliktir? … ” 201   
 
 ►Sözcü’nün haberi: “Deniz Feneri davasını izleyen Avrupalı yargıçların Türkiye ile 
ilgili raporunda, çok sert ifadeler yer aldı. Raporda, “Türkiye’de yargı siyasi gücün emrine 
verilmiş” denildi… 
 
 … Yargıçların Türkiye ile ilgili hazırladığı raporu, Hürriyet’ten Oya Armutçu yazdı…  
 
 … Soruşturmalar ya da yargılamalar, politik gücü elinde tutanların çevreleri 
açısından tehlikeli bir boyut kazanmaya başladığında, ilk tepkileri ilgili savcıya veya hakime 
dosyadan el çektirmek; görevini ya da görev yaptığı şehri değiştirmek, yine ilgili savcı veya 
hakim hakkında disiplin soruşturması ya da ceza soruşturması başlatmak ve kanun 
değişikliği yaparak iktidar yandaşlarını yargıdan muaf tutmak…   
 
 Yukarıda bahsedilen bu durum, yargının sıklıkla ve çeşitli yollarla yürütme erki 
tarafından manipüle edildiğinin açık bir kanıtıdır. 
 
 Savunmayı temsil eden avukatların aynı şekilde ciddi biçimde bu durumdan 
etkilendiği açıktır. 
 
 Prensip olarak adaletin 3 işlevi vardır: 1. Uyuşmazlık yönetimidir. 2. Düzen 
sağlamadır. 3. ise Siyasi gücün sınırlandırılmasıdır. 
 
 Türkiye’de yargı siyasi gücün emrine verilmiştir ve yargının kontrol ve 
sınırlandırma işlevlerini yapmasına izin verilmemektedir.   
  
 Bizler hiç şüphe götürmez şeklinde olan ilk izlenimimizin açıklığı karşısında şaşkınlık 
içindeyiz ki Türkiye’de yargının bağımsızlığı ve hukuk devleti adına çok şey yapılmak 
zorundadır. Bunu temin için hâkim ve savcıların mensubu olduğu özerk birliklerin önemi 
büyüktür…”  202 
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 → ABES HARCAMALAR… 
 

►Necati Doğru şöyle diyor: “ Uyan Borusu… Meclis Başkanı Cemil Çiçek, Saygı 
Öztürk’e açıklamış, şöyle demişti: “Benim tam 87 danışmanım var. Bunları bulup, bir 
toplantı yapmak, tanımak istedim. Ancak 20’sine ulaşabildik. Diğerlerinin nerede olduğu 
bilinmiyor“ …  

 
Gerçekten Meclis Başkanlığı’nda “87 danışman stoku” birikmesinin sebebi nedir? 

Meclis’e maliyeti nedir? Bu danışmanlar, ayda kaç lira maaş alırlar? Kimdirler? Meclis 
Başkanı bunları bulamadığına göre, “danışmanlar ruh mu” oldular? Ruh olmuş bir 
danışmana ne danışılır, neyin karşılığı maaş ödenir? Hiç utanma yok mu? ...” 203 

 
►Saygı Öztürk’ün haberi: “ TBMM’nden maaş almalarına rağmen sayıları 

bilinmeyen ve danışılmayan danışmanlar skandalından sonra, haftada sadece 15 saat 
yayın yapan Meclis TV’de 57 kişinin çalıştığı, bunların da iş yokluğu yüzünden işe 
gelmediği ortaya çıktı…” 204 
 
 ►Saygı Öztürk’ün haberi: “Afrika gezisinin parası kimden? CHP’li Atilla Kart, 
AKP’li Meram Belediye Başkanı’nın 18 kişilik bir heyetle safariye gittiğini belirtti ve sordu: 
“Harcamaları kim karşıladı? ... “ 205  
 
 ►Sözcü’nün haberi: “ Meclis, 2012 model 56adet lüks araç daha kiraladı. Aylığı 168 
bin liraya kiralanan 2012 model makam araçları Meclis bahçesine çekildi… Saltanat 
Arabaları. Beyler yeni makam otolarına kurulup keyif çatacak. Kira bedeli, yakıt gideri ve 
şoför maaşı halkın cebinden çıkacak… Millet sürünüyor. Ankara’ya gönderdiği vekilleri ise 
saltanat sürüyor. “Geçinemiyoruz” diyerek kendi maaşlarına zam yapmışlardı… “ 206 
 
 ►Sözcü’nün haberi: “ Havada, Karada Saltanat… Fatura 260 milyon lira… İktidarın 
saltanat ihtişamı her geçen gün artıyor… Ankara’ya milyon dolarlık yeni “oyuncaklar” 
alınıyor. Başbakan için tanesi 40 milyon dolar olan 2 yeni makam helikopteri geliyor. 
Bakanlar da unutulmadı. Onlara da tanesi 13 milyon dolar olan 5 adet makam helikopteri 
alınacak. Sadece bu kadar değil. Başbakan’ın karadaki saltanatını güçlendirmek için de, 8 
adet 2012 model S600 ve S500 Mercedes kiralandı…” 207 
 
 ►Veli Toprak’ın haberi:  “Kamuda böyle maaş ne duyuldu, ne görüldü… Tayyip akıl 
danıştığı danışmanına 30 bin lira maaş veriyor… Dudak uçuklatan maaş skandalı, Kamu 
Etik Kurulu’na yapılan bir şikâyetle ortaya çıktı. …Etik kurulu inceleme yaptı. İddiaların 
tamamının gerçek olduğunu gördü ve şu raporu yazdı:  “Başbakanlık’a bağlı danışmana, 30 
bin lira maaş ödendiği tespit edildi. Bu danışman, danışmanlık yaptığı Başbakan’dan 3 kat 
fazla ücret alıyor …” 208 
 
 ► Önder Öztürk’ün haberi: “Başbakan Erdoğan ile Genelkurmay Başkanı Özel 
anlaştı. TSK arazileri Hazine’ye devredildi… Erdoğan ile Orgeneral Özel, TSK’ye ait 7 
askeri okulun Hazine’ye devredilmesi konusunda anlaştı. Anlaşma kapsamında ilk olarak 
Kuleli, İzmir Maltepe ve Bursa Işıklar Askeri Liseleri verildi. AKP, Ağustos ayında 
çıkarttığı KHK ile Maliye Bakanlığı’na, bu arazileri satma yetkisi vermişti… Kime peşkeş 
çekeceksiniz? …”  209 
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 ►Sözcü’nün haberi: “TL’nin yeni simgesinin faturası vatandaşa kesildi… Türk 
lirasından 6 sıfır atmayla birlikte simge operasyonu yaklaşık 167 milyon liraya mal olacak. 
Yeni simgesiyle “itibar” kazanan Türk Lirası, vatandaşın cebini yakacak... Yeni simgenin 
uygulamaya girmesi yaklaşık 1,3 milyar adet civarındaki banknotun yakılması ve yerine 
yaklaşık aynı miktarda yeni banknotun basılması anlamına geliyor…” 210  
 
 ►Aydınlık’ın haberi: “TRT’de hortum… TRT, maliyeti 18 milyon lira olan 3 haber 
programını “One Ajans’a” 48 milyon liraya yaptırdı. Vatandaşın 30 milyon lirası 
hortumlandı…” 211 
 
 ►Başak Kaya’nın haberi: “ TRT, izlenmeyen programlar için yandaşı zengin etti. 
Yaklaşık 8 bin kişinin çalıştığı TRT, AKP Kurucusu Ayşe Böhürler’in sahibi olduğu şirkete 
(Ajans Y Medya Tanıtım Ş.)  programlar karşılığında 5 milyon 300 bin TL ödemiş…” 212 
 
 ►Aydınlık’ın haberi: “AKP’nin özelleştirerek yaklaşık 10 milyar lira gelir elde etmeyi 
beklediği Köprü ve Otoyollardan yılın ilk 4 ayında 255 milyon lira gelir elde edildi… 
Köprü ve Otoyollardan elde edilen gelir 2011 yılında 700 milyon lirayı aşmıştı. Yapılacak 
özelleştirmeyle elde edilmesi beklenen gelirin ise bugün sağlanan gelirin oldukça altında 
olduğu görülüyor …” 213 
 
 ►Mukadder Anadolu’nun haberi: “Projesindeki hataların ve ısrarın milyon dolarlık 
yatırımlarla başlanan 3. Köprüyü atıl duruma getirecek bir sürece sürüklediğini” belirten Prof. 
Dr. Semih Tezcan sert konuştu: ‘Başbakan gözündeki perdeyi kaldırsın… 3. Köprü projesi 
yer, zaman ve mekân olarak temelinden yanlış bir projeydi… ‘Bu köprüyü İstanbul için 
yapmıyoruz, Kuzey Marmara Otoyolu için yapıyoruz’ denildi, böyle bir otoyol yok. Trafiği ve 
görevi olmayan bir yere; dağın başına ‘Ben köprü için otoyol yapıyorum’ denir mi? Deli 
saçması bu. Trafiğe çare bulmuyor. Bir de ‘Ağır vasıtaları oraya yönlendireceğiz, dolayısıyla 
İstanbul bu tırlardan kurtulacak’ deniyordu. Hâlbuki ağır vasıtaların Boğaz’daki geçişi % 4’tür. 
İki, Köprüde bir yılda geçen toplam araç sayısı 130 milyondur. % 5’ini alsanız 6 milyon eder. 
Bunun için bir köprü yapılır mı?  
 
 … Teşhisi doğru, tedavisi yanlış olan bir projeydi bu. Gerekçe olarak ‘mevcut iki 
Köprü İstanbul trafiğine kâfi gelmiyor, sabah-akşam trafik insan gücü, benzin ve arabaların 
amortismanı olmak üzere, yılda 4 buçuk milyar dolar zarar getiriyor, devlet olarak bu konuya 
neşter vurmayacak mıyız? İki köprü yetmiyorsa, biz de 3. köprü yaparız’ sonucunu çıkardılar. 
Evet, teşhis doğru ama tedavi 3. Köprü değildir. 3. Köprü aptallıktır. Yeşilimizi, suyumuzu, 
dağımızı tahrip ediyor. Köprüler araba trafiğinden dolayı doluyor. Köprülerden insanların 
geçmesi için yatırım yapmalıyız…  
 

Tek çözüm raylı sistemdir. Onun adı da Boğaz Ray sistemidir. Söğütlü Çeşme’den 
Kartal Kadıköy Metrosu ile Üsküdar’ı bağladınız mı, günde 1 milyon insan geçer buradan. 
Bugün iki köprünün geçirdiği insan sayısının beş misli demek bu. Böylece arabasını kimse 
almaz ve 3. köprüye ihtiyaç olmaz…  
 
 … Bağırıp çağırıp ‘Beni hizmete açın’ diyen bir Boğaz ray olanağı var. Üsküdar’ı 4. 
Levent’e bağlayan raylı sistemle günde 1 milyon insan taşıyacak ve maliyeti 1 milyar dolar. 
Hâlbuki 3. Köprünün maliyeti 5–6 milyardır. Bunu göremiyorlar. Başbakanımızın gözlerinin içi 
kapalı, danışmanları onu yeterince bilinçlendirmiyorlar…”  214 
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 ►Aydınlık’ın haberi: “Bütçe açığını kapatmak için vergi oranlarını artıran 
Hükümet, bütçenin yükünü halkın sırtına yüklerken, Tayyip Erdoğan’a 400 milyon dolarlık 
özel uçak yaptırdı…” 215 
 
 ►Kamer Genç şöyle diyor: “Bütçe açığını kapatmak için uçaklarını satsın… Millet 
aç, depremzede perişan, çiftçi ürün ekemez halde, memur ay sonunu getiremiyor. Ama 
Başbakan Erdoğan’ın 7 uçağı var. Erdoğan milletle alay ediyor... Hükümet bütçe açığına 
çare bulmak için durmadan zam yapıyor. Hükümet her şeye zam yapacağına öncelikle 
Başbakan Erdoğan’ın saltanat uçaklarını satsın. Bir Başbakan’ın 7 uçağı olur mu? … Bu 
ülkede onca Başbakan geldi geçti, böylesi görülmedi…” 216 
 

►Sözcü’nün haberi: Vatandaşın vergileriyle lüks harcamaya devam… Başbakan 
Erdoğan’a 200 milyon dolara Airbus 330–200 alınıyor. Yeni uçak, lüks ve konfor için adeta 
baştan yaratıldı. Maliyet 400 milyon dolar oldu. Başbakan’ın uçağı 1 yıl sonra gelecek… 
Emrinde 6 Uçak 1 helikopter var…” 217   
 
 ►Saygı Öztürk’ün haberi: “Başbakan için 300 milyon Liraya saray yapıyorlar… 
Atatürk Orman Çiftliği’nde inşa edilecek yeni Başbakanlık konutu için 3 bin ağaç 
kestiler. Atatürk’ün evini de yıkacaklar.  
 

Başbakanlık için alınan yeni uçağın iç dekorasyonu devam ederken, Ankara’da bir de 
“Başbakanlık Sarayı” inşaatı başladı. Yeni Başbakanlık konutunun adresi, Mustafa 
Kemal’in yadigârı Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) yerleşkesi… Gazi yerleşkesinin tapusu 
orman genel Müdürlüğü’ne ait. Yerleşke, 1. derece SİT alanıyken, imara açabilmek için 3. 
derece SİT alanına dönüştürüldü. Yaklaşık 90 hektarlık alan, Başbakanlık binası olarak 
diğer deyimle de “Beyaz Saray” olarak planlandı. Tapunun, TOKİ’ye devri gerçekleşti. 
İnşaatı süren “saray” için 3 bin civarında ağaç kesildi… 

 
Kaba inşaatının yapım işi, 68 milyon TL, artı KDV’ye mal olan yeni Başbakanlık 

konutu için, diğer donanımlarla birlikte toplam 300 milyon TL harcanacak. 2014 yılında 
tamamlanması planlanan konut, 3 blok halinde yapılacak…” 218 
 
 ►Uğur Dündar şöyle diyor: “ Atatürk Orman Çiftliği’ndeki saray! … Atatürk, ağaç 
bile yetişmez denilen çorak bozkırda, körlerin dahi fark edebileceği harikulade bir yeşil alan 
yarattı. Ama kindarlığın körüklediği hesaplaşma duygusunun peşinde koşanlar, şimdi 
bu yeşilliği acımasızca katlediyorlar. Onun adını, her yerde olduğu gibi, ulusuna 
armağan ettiği bu çiftlikten de silmeye çalışıyorlar. 300 milyon liraya çıkacağı öne 
sürülen Başbakanlık Sarayı’na yer açmak için binlerce ağaç kesiyorlar. Milletin 
ormanına, milletin parasıyla saray dikiyorlar. Mustafa Kemal Atatürk, Ankaralıların 
çorak bozkırda değil, yeşil bir kentte yaşamalarını hayal ediyordu.  Zaman içinde yeşillendi, 
ağaçlandı. Artık Ankara’da ağaç sıkıntısı yok. Ancak, Onun mirasına sahip çıkacak 
adam sıkıntısı var…” 219 
 
 ►Emin Çölaşan şöyle diyor: “ Örtülü Ödenek… Adına “Örtülü ödenek” denilen 
para, Başbakanın sütüne havale edilen bir paradır. Başbakan bu parayı istediği gibi kullanır, 
istediği yere harcar. Tansu Çiller örtülü ödenek parasını dolandırıcı Selçuk Parsadan’a 
kaptırmıştı. Başbakanlıktan ayrılmadan hemen önce aynı paradan 500 milyar lirayı 
bankadan çekip bavulla götürmüş, soranlara da: “Açıklarsan savaş çıkar” demişti.  
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Örtülü ödenekten harcama yapılırken fiş, fatura, belge istenmez. Eğer varsa fiş, fatura 
vb. çöpe atılır… Örtülü ödenek parasının toplamı bütçe rakamlarında gösterilir de, nereye 
harcandığını Başbakan ve birkaç adamı dışında hiç kimse bilemez.  

 
CHP Kocaeli Milletvekili Hurşit Güneş bütçe rakamlarını araştırdı ve ortaya çıkan 

korkunç tabloyu kamuoyu ile paylaştı. Bu yılın rakamları şöyle: 2012 yılının Eylül ayına 
kadar örtülü ödenekten harcanan toplam para 870 milyon Törkiş lira. Eski parayla 870 
trilyon. Demek ki yılsonunda bir katrilyonu geçecek.  

 
Peki, ama bu paralar nereye gidiyor? Bu para MİT’in bir yıllık bütçe rakamından fazla. 

610 milyon liralık TBMM bütçesinden fazla. Yılın sonunda Başbakanlık bütçesini de geçmiş 
olacak… İyi de, bu paranın miktarı anormal. Nereye gitmiş 9 ayda 870 milyon lira, nereye?  

 
İşte o aşamada Hurşit Güneş şöyle diyor: “Katar ve Suudi Arabistan’la birlikte, 

Türkiye’nin çok ciddi silah yardımı yaptığını düşünüyorum. Kimse bana ‘TSK’nin silahları bu 
parayla alınıyor’ demesin. Milli Savunma Bakanlığı bütçesi açık ve net. Bunun altında 
Suriye mi var? Bu örtülü ödenek konusu, AKP iktidarı devrildiğinde başına bele 
olacaktır.” 220 

 
►Aydınlık’ın haberi: “Tayyip Erdoğan’ın, partisinin grup toplantısının yapıldığı, Salı 

günleri kullandığı Meclis’teki Başbakanlık makam odasının 330 bin 500 liraya yenilendiği 
ortaya çıktı…” 221 

 
►Sözcü’nün haberi: Özelleştirme paralarına ne oldu? Türkiye özelleştirme ile ilk 

defa 1985 yılında tanıştı. O günden bu güne tam 28 yıl geçti. Türkiye’de 28 yılda 43,5 milyar 
dolarlık özelleştirme yapıldı. Bu özelleştirmelerin % de 78’i yani 35,5 milyar dolarlık kısmı 
2003–2012 döneminde yani AKP döneminde gerçekleşti… 9 yılda 225 milyar TL Bütçe 
açığı. Peki, özelleştirmeden elde edilen bu gelirler nerede?  …” 222  
 
 ►Saygı Öztürk’ün haberi: “Özal ve Ecevit’in başbakanlığı döneminde korumaların 
sayısı 150 civarındaydı. Erdoğan’ınkiler ise ordu gibi… Başbakan Erdoğan’ın korunması 
için, özel eğitimli 40’ar polisten oluşan 5 ayrı ekip görev yapıyor. Her ekipte, bomba 
uzmanları, sinyal bozucu cihazlar taşıyan araçlar, yol güvenliği için “öncü” ve “artçı” ekipler 
de bulunuyor. Yakın korumalarla birlikte, Başbakanlık korumalarının toplamı 1500’ü buluyor.  
Ayrıca, Erdoğan’ın gittiği şehirlerin polis teşkilatı da koruma görevine dâhil oluyor…” 223 
 
 ►Sözcü’nün haberi: Başbakan’ın büyük oğlu A. Burak Erdoğan, işleri iyice büyüttü. 
2007’de ortağı Mecit Çetinkaya ile kurduğu şirkete, 95 metrelik bir gemi almışlardı. 
Başbakan:”Gemi değil, gemicik” demişti. Oğul Burak Erdoğan, aradan geçen 5 yılda MB 
Denizcilik adlı şirketin tek başına sahibi oldu. Ardından da, 170 metrelik yeni bir gemi aldı. 
Bunun için 10,5 milyon dolar (Yaklaşık 19 milyon lira) ödedi…” 224 
 
 ►Aydınlık’ın haberi: “Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ‘İlk 9 ayda bütçe açığının 
14,4 milyar lira, faiz dışı fazlanın ise 25,2 milyar lira olduğunu’ bildirdi… ‘Suriyeli 
mülteciler için şu ana kadar bütçeden 400 milyon lira kaynak aktardıklarını’ ifade eden 
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ‘Buna rağmen belediyelerin ve devletin genel 
harcamalarının muhtemelen daha fazla olduğunu’ söyledi…” 225  
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 ►Veli Toprak’ın haberi: “Vatandaşa kemer sıktıran devlet, iş kendisine gelince bol 
keseden harcıyor. Devlette savurganlık sınır tanımıyor. Örneğin, birçok bakanlık, iş 
yoğunluğu nedeniyle dev binalarına sığamadığı için ek binalara ihtiyaç duyuluyor. Dudak 
uçuklatan müsriflik işte burada başlıyor.  
 
 Devlet, ihtiyaç duyulan ek binaları satın almayıp, şahıs ve özel sektörden kiraladığı 
için, milletin kesesinden her ay milyonlarca lira kira parası çıkıyor. Bir bina için yıllık 6 
milyon liraya yakın kira parası ödeyen kurum bile var. Millet sürünürken, devletin bu 
savurganlığı pes dedirtiyor…” 226 
 
 ►Abdüllatif Şener, Tayyip’i anlatıyor: “… Şu anda doğrudan doğruya İsrail’in 
yapmak istediklerini yapıyorlar. İsrail’in genişleme alanına hizmet eden bir dış politika 
eksenine oturmuş durumdalar… Bunlar yoldan sapmış bir güruh. AKP dünya kapitalist 
sisteminin yerli işbirlikçiliğini üstlenmiş, İsrail’in çıkarlarına hizmet eden bir partidir… 
 
 …Paraya, pula çok düşkün bir iktidar, böyle bir iktidar yapısının daha önce geldiğini 
zannetmiyorum… Türkiye’de halkın malı korkunç bir şekilde yağmalanmıştır ve bu yağma 
devam etmektedir…  
 
 Özelleştirmelerin her biri bir yolsuzluk hikâyesidir… Siyasetçi-işadamı işbirliği ile 
devlet kesesinden gayrimeşru yağma yapılarak zenginleştiler. Sadece siyasetçiler ve 
işadamları değil, İslamcı aydınlar bile…  
 
 Bir ABD Başkanının belgesiz ve kayıtsız 5–10 bin dolar bile harcama yetkisi olduğunu 
zannetmiyorum. Bu ülkenin Başbakanı ise, hiçbir kayda, hiçbir belgeye geçmeyen örtülü 
ödenekten senede yarım katrilyon para harcıyor. Bu 500 trilyon demektir.  

 
İstediği yere harcıyor. Belge melge yok… Bu miktar, daha önceki harcamaların yüz 

bin katı fazla harcamadır… Artık hükümetin üzerinde ne medya denetimi var, ne de kamuoyu 
denetimi.  Nasıl olsa hiçbir şey ortaya çıkmıyor diye yağma yapılıyor. Cumhuriyet dönemi 
boyunca bu kadar büyük yağma olmadı. 

 
… Bunların para pul işleri çürük olduğu için, uluslararası tehditlere de açık hale 

geliyor ülkenin başındaki insan! Wikileaks belgelerinde de ortaya çıktı… Küresel güçler ona 
diyor ki: “İsviçre ‘de tam 8 adet banka hesabın var. Biz senin saçının telini bile biliyoruz. 
Uyumlu ol ve görevlerini yerine getir. Yoksa itibarın 10 dakikada paçavraya döner…” 227 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
226

 Veli Toprak, Sözcü, 10 Aralık 2012  
227

 Abdüllatif Şener’in Yeni Harman Dergisinde Mesut Ata ile yaptığı söyleşiden, Emin Çölaşan, Sözcü, 13 
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→ TOKİ (TOPLU KONUT Ve KAMU İDARESİ) Ne Yapıyor? 
 
►Aydınlık’ın haberi: Prof. Dr. İlyas Yılmazer, Samsun’da çoğu çocuk 10 kişinin 

ölümüyle sonuçlanan selin “Yapay Afet” olduğunu belirtti. Yılmazer bu olaya: “Doğal Afet” 
demenin bilime hakaret olduğunu söyledi.  

 
Prof. Dr. İlyas Yılmazer Samsun’da TOKİ konutlarının yapıldığı bölgede yaşanan 

felaketle ilgili olarak Aydınlık’a yaptığı değerlendirmede, “Yıllardır bu konuda uyarılar 
yaptıklarını” hatırlatarak: ”Karadeniz’de derelerin önüne 400 km uzunluğunda bentler kuruldu. 
Kıyı katliam yolu yapıldı. Su akacak yer bulamayınca, çevredeki evlerin içine doldu, insanlar 
öldü. Neden sadece ovalar ve dere yataklarına yapılan evler zarar gördü? Buna doğal afet 
demek bilime hakarettir. Yaşanan yapay afettir…” dedi. 

 
“Dere yatakları, ovalar ve sahillerin asla yapılaşmaya açılamayacağını, sahillerin 

yol için doldurulamayacağını” kaydeden Prof. Dr. İlyas Yılmazer, “Mevcut Anayasanın 43. 
44. 45. 46. Maddelerinin de buna izin vermediğini” ifade etti. Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Erdoğan Bayraktar’ın, Samsun’da yapılan TOKİ konutları için, ‘Yer seçimi ve tasarımında 
sorun yok’ açıklamasını da eleştiren Yılmazer: “Bunu söylemek için ya cahil, ya da menfaatin 
olması lazım. Ben yapılan açıklamada hangisinin olduğunu bilmiyorum. Anayasadaki 
kurallara en başta TOKİ ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın uyması gerekir. Binlerce konut 
yapan TOKİ kurallara uymazsa daha çok felaketler yaşanır” ifadesini kullandı. “Türkiye’de 
yaşanan felaketlerin özellikle 2002 yılından sonra arttığına” dikkat çeken Prof. Dr. Yılmazer: 
‘Kıyı katliam yolu’nun bütün uyarılara rağmen yapıldığını” bildirdi. Yılmazer: “Yerleşimlerin 
dere yataklarına değil, kayalık bölgelere yapılması gerektiğini, yerleşimin kayalık bölgelere 
kaydırılmasının deprem açısından da güvenilir olduğunu” kaydetti…” 228 

 
►Saygı Öztürk’ün haberi: “ Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, “KC 

Group’un yolsuzluk yaptığını” söyleyerek, “TOKİ’nin 55–60 milyon lira zarara 
uğratıldığını” açıklamıştı. Başbakan Tayyip Erdoğan, gazetelerdeki açıklamaları görünce, 
kendisini: “Niye açıklıyorsun, niye açık veriyorsun” diye azarladığını belirten Bayraktar: 
“Ancak Başbakan’ın da beni azarlamasına alınmadım, kızmadım. Başbakan’ın bana 
kızacağını da açıklama yaptıktan sonra tahmin etmiştim’ dedi… 
 

Ancak, bürokratlar Bakanı.’Başbakan size yine kızacak’ diye uyarınca, gazeteciler 
tek tek arandı ve : ‘Bakanın bu itirafını haber yapmayın’ denildi…” 229 
 
 ►Necati Doğru şöyle diyor: Sel öldürmedi! Bakan öldürdü! Kanıtlat ortada. Belgeler 
açık. Bulgular net. Sel öldürmedi. Bakan öldürdü. Ekip işi örgütlü bir cinayettir. Adalet varsa 
suçlu mutlaka cezasını çekmelidir.  
 

Bakan olmadan önce TOKİ’nin başkanı oydu. Samsun’u sel bastığında “bodrum 
katlarında kapıcı çocukları ile anne ve babalarının boğularak öldüğü” dere yatağına yapılmış, 
12 katlı apartman daireleri Bakan Erdoğan Bayraktar’ın ve ekibinin sorumluluğunda 
yapıldı. İskâna (oturmaya) açıldı. Oturma ruhsatı istendi. Oturma izni alındı. Dolayısıyla 
kapıcı çocuklarını sele boğduran Bakan ve ekibidir. İşte belgesi elimde duruyor. Sizin de 
önünüzde duruyor. Başbakan’ın da önünde duruyor. Savcıların da önünde duruyor.  

 
TOKİ’nin Canik ilçesi’nde yaptığı ve Başbakan’ın “başarılı proje” diye Canik Belediye 

Başkanı’na 3 ay önce ödül verdiği apartmanları sular bastığında birinci katta oturanlar 
ölmedi. İkinci kattakiler boğulmadı. Bodrum katındakiler boğuldu. Bu örgütlü cinayet oldu. 
Adalet varsa suçlular yakalanmalıdır…” 230 

                                                 
228

 Prof. Dr. İlyas Yılmazer, Aydınlık, 7 Temmuz 2012 
229

 Saygı Öztürk, 30 Kasım 2012 
230

 Necati Doğru, Sözcü, 8 Temmuz 2012 
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 ►Sabahattin Önkibar şöyle diyor: “O çocukları siz öldürdünüz! Yer: Samsun’un 
Canik ilçesi. Önceki gün meydana gelen sel felaketi ile 6’sı çocuk 9 kişi hayatını kaybetti. Bu 
can kayıpları nerede mi oldu? Bir yıl önce inşası biten, Kuzey Yıldızı Konutları’nda. Sel bu 
konutların bodrum ve zemin katlarını basınca, çocuklar boğularak canlarını verdi. Peki, 
konutlar nerede mi inşa edildi? Dere ağzına, yani sel riski en yüksek olan alana. Yapan 
kim midir? TOKİ, yani devlete ait Toplu Konut ve Kamu İdaresi! Soruyorum, bu durumda 
2’si bebek, 6 çocuğun boğulma sorumluluğu kimde oluyor? TOKİ ve dolayısıyla siyasi 
patronu olan AKP iktidarında değil mi?  
 
 Öyle ye, Van’daki depremde çürük bina sahibi tutuklandı ise, dere ağzına devasa 
TOKİ bloklarına olur veren, yani yanlış arsa seçen TOKİ yetkililerinin de aynı akıbete 
uğraması gerekmez mi? Gerekir, ama göreceksiniz cezalandırılmayacak, çünkü sorumluluk 
taşıyan o TOKİ Başkanı bugün Bakan. Ama en önemlisi büyük sırdaş! Hangi konuda mı 
sırdaş? TOKİ ihalelerinin dağıtımı ve paylaştırılmasında!  
 
 Meclis’teki muhalefet pek çok şey gibi bu konuda da sınıfta kaldı. Evet, TOKİ’de rezil 
dolaplar dönüyor! TOKİ’nin bu denli öne çıkarılması, özelleştirme de çılgınlıkların yapıldığı bir 
süreçte, siyasi iktidarın inşaat sektörünü devleştirmesidir ki, bunun sebebi o rantın üzerine 
oturmaktır…” 231 
 
 ►Gürkut Acar şöyle diyor: “… TOKİ, Başbakan dışında kimseyi dinlemiyor. Hukuk, 
şehircilik, mühendislik gibi hiçbir kavram TOKİ’nin derdi değil. TOKİ, Türkiye genelindeki ve 
Antalya’daki uygulamalarıyla,  kentlerin rantını paraya çeviren makine görünümündedir. 
Yandaşlara rant aktaran bir yapı konumundadır. 10 yılda 30 milyar TL, tanıdık, bildik 
müteahhitlere, büyük çoğunluğu da ihalesiz olarak aktarılmıştır. Bir yandan da 
vatandaşlarımız TOKİ’nin dere yataklarına yaptığı konutlarda yaşamını yitirmektedir. 
TOKİ’nin önceliği şehircilik ve dar gelirli vatandaşlar değil, ranttır…” 232 
 
 ►Sözcü’nün haberi: “ Yapılan kentsel dönüşüm değil, kentsel ölüşümdür… TOKİ eski 
Başkanı Mehmet Kemal Ünsal: “AKP’nin kentsel dönüşümünden anladığının, sadece rant” 
olduğunu” öne sürerek: “Canik’teki selden ölenlerin sorumluluğunun TOKİ’ye ait olduğunu” 
söyledi…” 233 
 
 ►Sözcü’nün haberi: “Başbakanlıktan şok haber. TOKİ, devleti 774 milyon TL 
zarara uğrattı…” 234 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
231

 Sabahattin Önkibar, Aydınlık, 5 Temmuz 2012 
232

 CHP Milletvekili Gürkut Acar, Aydınlık, 9 Eylül 2012 
233

 Sözcü, 19 Temmuz 2012 
234
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 → SATILMAYAN Ne KALDI? 
 
 
 ►Turhan Tuncer şöyle diyor: “ Toprak, devletin vazgeçilmezi olanaksız temel 
unsuru, egemenlik ve bağımsızlık simgesidir.  Devleti satmak, egemenlik ve 
bağımsızlıktan vazgeçmek anlamına gelir. Satılan, her bir toprak parçası ülkemizde yabancı 
azınlıkların oluşması, ekonomik ve siyasi taleplerin ortaya çıkması, ülkelerin, iç işlerimize 
karışması demektir…”  235 
 
 ►Aydınlık’ın haberi: “Yabancılar artık Türkiye’de 60 hektara kadar arazi sahibi 
olabilecek. Yabancılara mülk satışı talebi Amerika’dan… Yabancılara mülk satışında 
mütekabiliyet (karşılıklılık) şartının kaldırılması talebinin Amerikalılardan geldiği ve bu yolla 
İran’dan Türkiye’ye göç dalgası yaratılmaya çalışıldığı bildirildi. Yabancılara mülk satışında 
Mütekabiliyet şartını kaldıran Tapu Kanunu’nda değişiklik öngören kanun tasarısı, TBMM’de 
yasalaştı. Görüşmeler sırasında, AKP’nin yabancı uyruklu gerçek kişilerin, mal edinim 
işlemlerine “kanunun yürürlüğe girmesiyle başlamasına” yönelik önergesi de kabul 
edildi… “ 236 
 
 ►Aydınlık’ın haberi: “Vatan toprağı TBMM kararıyla yabancılara satılıyor. 
‘Yunanistan iflas etti adalarını satıyor, Türkiye de mi iflas ediyor? TBMM’de kabul edilen 
yasayla ülke topraklarının yabancılara satışının önü açılırken, muhalefet AKP’nin tasarısını, 
iflasa sürüklenen Yunanistan’ın adalarını satışa çıkarmasına benzetti… CHP Antalya 
Milletvekili Gürkut Acar, yabancılara toprak satışına tepki gösterirken: ‘AKP müflis tüccar 
gibi eski defterleri açıp, elde avuçta ne varsa satma gayretinde. AKP ekonominin iyi 
olduğunu, Türkiye’nin büyüdüğünü söylüyor. Türkiye büyüyor deniliyor, bu nasıl büyümedir 
anlamıyoruz. Ne işsizlik azalıyor, ne yoksulluk azalıyor. Türkiye ekonomisi iyi gidiyor deniyor 
ama bir taraftan da Topraklarımızı satmaya çalışıyoruz, onun için bir kanun çıkartıyoruz. 
Bunu anlamak mümkün değil’ dedi …” 237  
 
 ►Dilek Akagün Yılmaz şöyle diyor: “Çıkarılan yasa ile İsrailli firmalar da Türkiye’den 
istediği kadar toprak satın alabilecektir. Türk firmalarının İsrail1de toprak alması mümkün 
değildir. Ama İsrailli firmaların Türkiye’de toprak almasına bir engel kalmamıştır… Bu yasa ile 
ülke topraklarının önemli bir bölümü yabancıların eline geçebilir. Anayasa Mahkemesinin bu 
konuda emsal kararları vardır. Açıkça anayasaya aykırıdır… Yaşanan ekonomik kriz 
nedeniyle, toprak satışından gelecek paraya mı umut bağlanmıştır? …” 238 
 
 ►Aydınlık’ın haberi: “ Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, ‘Şu ana kadar 
yabancılara 90 milyon metrekare taşınmaz satıldığını’” söyledi. ‘Bu taşınmazların 78 
milyon metrekaresinin AKP döneminde gerçekleştiğini‘ vurgulayan Bayraktar: 
‘Toprakların şu ana kadar 124 bin 339 kişiye satıldığını’ dile getirdi… Eski Tapu Kadastro 
Genel Müdür Yardımcısı Orhan Özkaya, ‘Ülke topraklarının özelleştirilen alanlarla 
birlikte % 19’unun yabancıların elinde olduğunu’ belirterek, yaşananları mülkiyet devri 
olarak değerlendirdi…  
 
 … Orhan Özkaya: “Türkiye elden gitme durumuna gelmiştir. Ayrıca borçlar 
ödenmediği gibi, 400 milyar dolara çıkmıştır. Türkiye’de dünyadaki rezerv’in % 72’sini 
barındıran bor madenleri de Rio Tinto Şirketi’ne devrediliyor. Türkiye şu anda bor 
üretiminin % 7’si oranında sadece ham maddesinden yararlanabiliyor. Bor madenlerinin 
yanında, altın, gümüş, bakır, çinko gibi birçok maden de yabancılara veriliyor…” 239 
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 Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Tuncer, Aydınlık, 20 Ocak 2012 
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 ►Nurettin Atmaca’nın haberi: “Tapu ve Kadastro eski genel Müdür Yardımcısı 
Orhan Özkaya, ‘Meclis’te kabul edilen ve Orman vasfını yitirmiş hazine arazilerinin 
satışını öngören 2B Yasasının uygulanmasıyla ilgili endişeleri olduğunu’ belirterek, yeni 
düzenlemeyle ‘ormanların yabancıların eline geçmesinin mümkün olabileceğini’ 
söyledi…Özkaya şöyle konuştu: Bir anlamda Türkiye genelindeki 473 bin 419 hektarlık 
orman niteliği ‘Yitirilmiş’ alanlar üzerindeki tesisler, fabrikalar, konutlar, villalar, 
üniversiteler, oteller, çiftlikler, şirket, holding alanları, satılığa çıkartılacak. İlgili 
Bakanlıkların üzerinde satış hazırlıkları sürerken, başta Antalya ve Muğla olmak üzere 2 B 
kapsamındaki arazileri yoğun olan illerde de büyük bir hareketlilik gözleniyor. Antalya’nın 
Kalkan beldesindeki koylardan tutun da, Olimpos, Adrasan, Fethiye, Dalaman ve Patara gibi 
birçok rantı yüksek belde de yeni rantiyecileri beklemede…” 240 
 
 ►Necati Doğru şöyle diyor: “ Uyan Borusu… Devletin malı işletmeler; Eti 
Alüminyum, Kuşadası Limanı, Çeşme Limanı, Balıkesir SEKA, arsaları, lojmanları, 
fabrikaları, marka olmuş ürünleri, iç ve dış Pazar payları, stokları, eğitimli işçileri, limanları, 
maden ve hammadde stokları yok fiyatına AKP yandaşı işadamlarına satıldı. Bu satışlar 
kirliydi., devleti soyma amacı taşıyordu. Devlet malı peşkeş çekiliyordu. Davalar açıldı ve 
mahkemeler “Satışları iptal kararı” verdi. Dün Bakanlar Kurulu, mahkemelerin kararını 
yok sayan bir karar aldı. Üniversitelerimizde 74 Hukuk Fakültesi var. Bu fakültenin 
dekanları acaba Bakanlar Kurulu’nun “Hukuku idam etmesini” nasıl yorumladılar? ” 241     
 

►Mukadder Anadolu’nun haberi: “ Özelleştirmede sıra PTT; BOTAŞ, TİGEM ve 
ÇAYKUR’a geldi… Özelleştirme İdaresi Başkan Vekili Ahmet Aksu 4 kurumun daha 
özelleştirileceği sinyalini verirken, Aydınlık’a konuşan eski ÇAYKUR Genel Müdürü 
Tuncer Ergüven: ‘Özelleştirme çay tarımını 10 sene içinde bitirir’ dedi. Türk Haber-Sen 
Genel Başkanı İsmail Karadavut da: ‘Dünya kamulaştırmaya giderken, biz 
özelleştirmeye gidiyoruz’ diyerek tepkisini dile getirdi…” 242 
 
 ►Emin Çölaşan şöyle diyor: “… Bugünkü Telekom yönetimi, ulusal varlığımız 
Telekom’un içini boşaltıyor! … AKP Hükümeti, adına Türk Telekom denilen kuruluşu 
özelleştirdi. Arap patronlar bu kurumun 2026 yılına kadar yeni sahibi oldu. Türk Devleti, 
milletin dişinden tırnağından artırdığı parayla, eski PTT döneminde nice taşınmazlar satın 
almıştı. Araziler, arsalar, işyerleri, binalar… Bütün bu taşınmazlar, Telekom özelleşmeden 
önce PTT tarafından Türk Telekom isimli Türk Kuruluşuna devredilmişti.  Araplar Türk 
Telekom’u bu taşınmazlarla birlikte satın aldılar. Daha doğrusu, satın almadılar… 
Onlarla geçici devir sözleşmesi imzalandı. Telekom’un 2026 yılına kadar sahibi onlar. 
Sonra ne olacağı şimdiden bilinmiyor. Telekom o tarihte, şimdiden bilemediğimiz yeni 
sahiplerine geçecek.  
 
 … Telekom, kendisine devredilen taşınmazları bir kez daha, satışa çıkarmış 
durumda. Satışta, Aşağıdaki illerimizdeki değerli arsalar, araziler ve binalar var: Zonguldak, 
İzmir, Aydın, Kastamonu, Şırnak, Tokat (3 Adet), Malatya (2 adet), Ordu, Trabzon, 
Hakkâri, Çorum, Eskişehir, Kocaeli. Devlete ve millete ait olan toplam 16 taşınmaz gazete 
ilanlarıyla satılıyor. Satan kim? Telekom’a 2026 yılına kadar geçici sahip olan Telekom! … 
 
 İlana göre, satışların toplam muhammen bedeli yaklaşık 71 milyon Törkiş lira. Eski 
parayla 71 trilyon. Bizim ulusal bir kuruluşumuza geçici olarak sahip olan yabancılar, AKP 
Hükümetlerinin göz yummasıyla bu satışları gerçekleştiriyor. Ve bu kaçıncı satış! Ve 
benim bu rezaletleri kaçıncı yazışım! …” 243 
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 ►Aydınlık’ın haberi: “Petrol–İş Sendikası Genişletilmiş Başkanlar Kurulu 
Toplantısından çıkan karar: Özelleştirmeye karşı mücadele edeceğiz…” 244  
 
 ►Mehmet Akkaya şöyle diyor: “ Posta hizmetleri ve demiryolları satılığa 
çıkarılıyor. İki ayrı kanun taslağı hazırlanmış bile… Anlayacağınız, Avrupa Birliği’nin 
emri…  
 

Cumhuriyet ekonomisini yok etmenin adı ise, ‘Yeniden yapılandırma ve 
güçlendirme’. Nasıl güçlendirecekler? TCDD için planları, parçalayarak satmak. Yük ve 
yolcu taşıma ile altyapı hizmetlerini iki ayrı şirkete bölecekler. Sonra yabancılara da açık 
olmak üzere pazarlayacaklar. Alanlar, TCDD’nin altyapısından yararlanacaklar, ama 
altyapının bakım ve onarımını devlet yapacak. Plan bu…  
 
 Demiryolu Cumhuriyettir. Önce şunu diyelim ki, TCDD gibi kurumlar, sadece 
orada çalışanların değil, bütün Türk milletinindir. TCDD, tam 156 yıllık kurum. 
Dedelerimizin mirası. Cumhuriyetin yokluklar içindeki devleti, her yıl, insan gücüyle 240 km 
demiryolu hattı yaptı. 1940 yılında, zamanın Hükümetine tam 8637 km hat teslim ettiler. Her 
santiminde on binlerce Cumhuriyet yoksulunun kazması var. Cumhuriyet, sadece dağları 
delmedi. Kurtuluş Savaşı şehitlerinin kanları var demiryollarında. Yabancılardan alabilmek 
için, on binlerimiz canlarını verdiler…” 245 
 
 ►Orhan Özkaya şöyle diyor: “ Kapitülasyonlar toprak satışıyla geri döndü… 
Lozan’da en çok karşımıza çıkan şey bu karşılıklılık ilkesiydi. Bu ilkeden hiçbir ülke 
tarafından vazgeçilmiş değil. Buna rağmen bunu kaldırmış olursak, daha önce savunmuş 
oldukları gerçekleri ortadan kaldırmış olacaklardır… Cari açıklarını, toprak satışlarını yaparak 
hızlandırmaya çalışıyorlar. Oysa bu IMF’ye gidecektir… 
 
 … Satış yapılan ülke sayısı 68’den 183’e çıkmıştır… Şu anda hiçbir ülke tek taraflı 
olarak kendi taşınmazlarını satmıyor, hele toprak hiç satmamakta. Sahillerimiz; Antalya, 
İstanbul, İzmir, Muğla, Aydın, Alanya, Kuşadası, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Didim, Kaş’ta 
siteler halinde topraklarımız elden çıkıyor. Konya, Niğde, Kırşehir, Tekirdağ, Trakya’da tarım 
alanları yabancı bankalar ve İsrail şirketleri tarafından haciz ipotek altında…  
 

Bütün bu çabalar, krize düşen iktidarın kendisine çıkış yolları aramasından başka 
bir anlam taşımamaktadır. Yabancı maden şirketleri bu yasadan yararlanarak istedikleri 
maden alanlarının tapusunu alabilecekler. Bu alımlara 3996 sayılı Yap-İşlet-Devret Yasası, 
Maden yasası, 2B Yasası daha sayısız yasa hizmet edecek… ” 246     
 
 ►Uğur Dündar şöyle diyor: “AKP iktidarı bir seçimi daha kazanabilmek uğruna, 
Cumhuriyetin 80 yıllık birikimini adeta hovarda bir mirasyedi gibi satıyor. Son olarak İstanbul 
Boğazı’ndaki 2 köprüyle, 8 otoyol, 25 yıllık süreyle bir girişim grubuna ihale edildi. İhaleyi 
kazanan grupta Malezya Hükümeti’nin resmi yatırım fonu da yer aldı. Bu demektir ki, Türk 
halkının Boğaz Köprüleri ve otoyollardan geçerken ödediği paraların önemli bir 
bölümü, bundan böyle Malezya’ya gidecek. Oysa bu gelirler, daha önce devletimizin 
kasasına giriyordu. Böylece AKP, altın yumurtlayan devlet tavuğunu kendi eliyle kesmiş 
oldu. Bunu da günü kurtarmak, bütçe açıklarını kapayıp, seçimlerde para saçabilmek 
için yaptı. Ama bu kez, baltayı taşa vurdu! Zira tarafsız uzmanlar, örneğin Güngör Uras, 
son ihalelerin “özelleştirme” değil, Osmanlı’yı batıran “imtiyaz” ve “iltizam” olduğunu 
öne sürüyor…” 247 
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►Emin Çölaşan şöyle diyor: “ … Bunlar işin kolayını buldu. Devraldıkları bütün 
ulusal varlıklarımızı satıyorlar. Özelleştirme adı altında memleketin malı mülkü parayı 
bastırana, eşe dosta, yandaşlara, yerli ve yabancı işbirlikçilere bol keseden armağan ediliyor. 
Kamu bankaları, barajlar, limanlar, Telekom, Tüpraş, Köprüler, Otoyollar, Fabrikalar, Sanayi 
Tesisleri, Oteller, binalar, Demir Çelik Tesisleri, Madenler, Gemiler, Devlet Üretme Çiftlikleri 
ve aklınıza ne gelirse…  

 
Şu kepazeliğe bakın siz. Bütçe açıkları dayanılmaz boyutlarda ve bunu üç ayrı 

yöntemle çözmeye kalkışıyorlar: 1- Yeni vergiler getirerek. 2- Zam yaparak. 3- Devletin 
ve milletin malını mülkünü peşkeş çekerek.  
 
 Satışa sundukları her şey para basıyor. Uyanık yabancı, ya da uyanık özel sektör 
herhalde zarar edenleri alacak kadar keriz değil. Bunları alıyorlar, parasını 3 yılda 
çıkarıyorlar. Aynen Telekom olayında olduğu gibi... 
 
 … Bu iktidar bir mirasyedi gibi çalışıyor. Ülkeyi geçmiş iktidarların yarattığı eserleri 
satarak yönetiyor. Taa Atatürk döneminde milletin dişinden tırnağından artırıp yaptırdığı 
Sümerbank fabrikalarını, Etibank tesislerini ve şeker fabrikalarını bile bunlar sattı. Hele lüks 
ve şatafatlı harcamaları sonsuz. Satıyorlar ki, örneğin Abdullah-Tayyip ikilisinin son model 
araçlarına, Hariciye Nazırı Ahmet’in ayda 51 bin Törkiş Lira olan villasının kirasına para 
yetişsin. AKP iktidarının suyu ısınıyor. Er ya da geç gidecekler. Korkarım gittikleri zaman, 
memlekette satılacak mal mülk kalmamış olacak…” 248 
 
 ►Aydınlık’ın haberi: “Köprü ve otoyolların özelleştirmesi ihalesini 5 milyar 640 
milyon dolar teklif veren Koç Holding-Malezyalı UEM ve Gözde Girişim Konsorsiyumu 
kazandı. İhalesi yapılan köprü ve otoyolların 2011 yılı net geliri 732,7 milyon lira. Yapılan 
özelleştirmeyle köprü ve otoyollar yaklaşık 8 yıllı gelirine satılmış oldu…” 249 
 

►Murat Muratoğlu şöyle diyor: “Sattık da ne oldu? Bir anlamda çek kırdırmak gibi, 
25 yıllık nakit gelir kaynağı otoyollar, köprüleri de selametle devrettik. Özelleştirmenin 
amacı, maksimum faydayı sağlayarak, devlet işletmeciliğindeki varlıklarda, çeşitli nedenlerle 
yaşanan verimsizlikleri önlemek. Madem öyle, bu varlıklarımızın satışı sonrasında, 
ekonomik yönden niçin daha da geriliyoruz?  

 
İç borcumuz mu yoksa dış borcumuz mu azalıyor? Dış açığımız mı, carı açığımız 

mı frenleniyor? Bütçe açığımız mı daralıyor? Bunlar arttığına göre varlıklarımıza ne oldu?  
 
… Sadece özelleştirme de değil. Son 10 yılda, özel sektörün yabancıya sattığı 

şirketlerden ve bankalardan sağlanan kaynağın da nereye gittiği belli değil… Onca 
para ile yatırım yapıldığını göremediğimize göre nereye kayboldu? …” 250 
 
 ►Sözcü’nün haberi: 10 yılda 51 milyar dolarlık özelleştirme… Otoyolların ve 
köprülerin özelleştirilmesi kamuoyunda büyük tepkilere neden oldu… Özelleştirme son 10 
yılda inanılmaz boyutlara ulaştı. AKP satıp satıp, bütçe açığına yama yapıyor…   
 
 … Özelleştirmeden 51 milyar dolar gelir elde eden hükümet, 10 yılda toplam 256,1 
milyar TL bütçe açığı verdi, kamu borç stoku 10 yılda 293,2 milyar TL arttı. Özelleştirmeden 
elde edilen paralar ne bütçe açığını kapattı ne de borç stokunu azalttı. Onca kıymetli 
işletme, yok pahasına satıldı.  2013‘te de satılmaya devam edecek. Yazık oluyor bu ülkenin 
değerlerine…” 251 
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 ►Mustafa Mutlu şöyle diyor: “Atatürk’ün mirasını en fazla kim yedi?  Sinan 
Meydan’ın derlediği bilgilere göre, Atatürk döneminde kurulan fabrikaların ve işletmelerin 
özelleştirilmesine 1985’te başlandı ve bugüne kadar 26,8 milyar dolarlık özelleştirme 
gerçekleştirildi. Abdullah Gül’ün Başbakanlığı döneminde 100 milyon dolarlık… Necmettin 
Erbakan’ın döneminde 400 milyon dolarlık… Süleyman Demirel’in döneminde 600 milyon 
dolarlık… Turgut Özal’ın döneminde 1 milyar dolarlık… Tansu Çiller’in döneminde 1,3 
milyar dolarlık… Mesut Yılmaz’ın döneminde 2,7 milyar dolarlık… Bülent Ecevit’in 
döneminde 6 milyar dolarlık… Ve Recep Tayyip Erdoğan’ın döneminde 13,8 milyar 
dolarlık özelleştirme yapıldı. Yani bir diğer deyişle; Başbakan Erdoğan, Atatürk’ün mirasını 
en çok paraya dönüştüren lider oldu…” 252 
 
 ► Erkan Can Çakıroğlu’nun haberi: “ Eski Danıştay Başkanı Nuri Alan: 
“Özelleştirilen kurumlar geri alınabilir, fiili imkânsızlık durumu yok” … Bakanlar Kurulu, 
yargı kararlarının uygulanmasında, “Filli imkânsızlıklar olduğu” gerekçesiyle, Eti Alüminyum, 
Seka Kâğıt Fabrikası, Tüpraş ile Kuşadası ve Çeşme Limanlarının özelleştirilmesine 
ilişkin yargının geriye veya ileriye yönelik herhangi bir işlem yapmamasını kararlaştırdı. Dün 
Resmi Gazete’de yayımlanan kararda: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın bu işlemleri 
devam ettirerek sonuçlandırmasını karara bağlandığı belirtildi…  
 
 … Danıştay eski Başkanı Nuri Alan… : “Burada herhangi bir fiili ve hukuki 
imkânsızlıktan bahsetmek mümkün değildir… Özelleştirilerek devredilmiş olan şirketler, 
karşı tarafın yapmış olduğu ödeme ve harcamalar iade edilerek geri alınabilir. Sonuç 
itibariyle, özelleştirilen bu kamu kurumlarının eski haline getirilmesi mümkündür… 
 
 … Açılacak olan davada da 4046 sayılı Kanun’un ek 5. maddesinin Anayasa’ya 
aykırı olduğu iddia edilmeli ve konunun Anayasa mahkemesi’ne götürülmesi talep 
edilmelidir. Ek 5. Maddenin iptali sağlanmalıdır…” dedi…” 253 
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→ EKONOMİ Ne DURUMDA? 
 
 ► Semih Koray şöyle diyor: “ Küreselleşmenin hedefi tek tip dünyadır… 
Küreselleşmenin özü, bütün dünyaya “Tek tip ekonomik sistem”, “Tek tip hayat tarzı”, “Tek 
tip jandarma” dayatmaktır. Dünya jandarmasının görevi, önce tek tip sistemin önündeki 
engelleri kaldırmak, sonra da kurulan sistemin bekçiliğini yapmaktır. Dünya Bankası, IMF, 
Dünya Ticaret Örgütü gibi kuruluşlar, bu tek tip ekonomik sistemin kurallarının eksiksiz 
uygulanmasını denetlemek için oluşturulmuştur. Tek tip hayat tarzını şırınga etmenin temel 
aracı medyadır. Dünyanın farklı bölgelerindeki yayınlarda, haber programından yarışma 
programına, dizisinden çocuk filmine kadar her şeyi aynılaştırmak için büyük çaba 
harcanmaktadır… 
 
 Emperyalizmin tahammül edemediği şey, Ezilen-Gelişen Dünyanın milli devletlerinin 
gösterdiği çeşitliliktir. Hele bu “Çin’e özgü sosyalizm”, “Küba’ya özgü sosyalizm”, 
“Venezüella’ya özgü sosyalizm” ya da Atatürk Devrimi, Bolivar Devrimi, Nasır Devrimi 
türünden küreselleşmenin tek tip sistemine alternatif bir çeşitlilikse, o zaman görüldüğü yerde 
ezilmelidir.  
 
 Öte yandan emperyalizmin tek tip diye karşı çıktığı şey, yine Ezilen-Gelişen Dünyanın 
milletleridir. Onun dilinde aynı vatan, aynı bayrak, aynı tarih, aynı dil, aynı ülkü etrafında 
birleşerek kendi geleceğini kendi elleriyle kurmak için kader birliği yapan yurttaşlar tek tiptir. 
Bunlara sunulan çeşitlilikse, bir Ortaçağ Müzesi’nin çeşitliliğidir… Konu Ortaçağ olunca, Haçlı 
Seferlerini, Yüzyıl Savaşlarını, kanlı iç çatışmaları yeniden sahneye koymayan bir gösteri 
kuşkusuz eksik kalır… 
 
 Küreselleşmenin milli devlete sunduğu çeşitlenme, milletin omurgasını kırıp, 
beynini felç ederek, organlarını merkeziyetsizleştirmeye yöneliktir. Tek tip jandarma, 
bunun sonrasında tek tip ekonomi ve tek tip hayat tarzını dayatmayı da başarırsa, ortaya 
çıkacak toplumsal organizmanın yumuşakçalardan pek bir farkı kalmayacaktır.  
 

Türkiye Gençlik Birliği’nin yüz binleri seferber eden Büyük 19 Mayıs Yürüyüşü, 
milletin çeşitliliğini bir omurga etrafında birleştirerek aynı hedefe yönelik harekete geçiren bir 
toplumsal mücadele örneğidir... “254    
      
 ►Sözcü’nün haberi: “ Vatandaş AKP iktidarında 212 milyar lira borçlandı. 2002 
yılında 6 milyar 605 milyon lira olan Tüketici Kredisi ve Kredi Kartı borçları, 2011 Ekim ayı 
itibariyle 219 milyar liraya ulaştı… Buna göre, Tüketici Kredileri ve Kart borcu toplamı; 
AKP’nin iktidara geldiği yıldan bu yana 212 milyar 465 milyon lira arttı…” 255  
 
 ►Aydınlık’ın haberi: “ Türkiye Yatırım Danışma Konseyi toplantısının açılışında 
konuşan Başbakan Erdoğan: “Uluslararası doğrudan yatırımlar, ihracat ve kişi başına 
gelir açısından ekonomideki gidişatın çok iyi” olduğunu öne sürdü.  
 

Ancak, devletin yayınladığı verilere göre, gelen uluslararası yatırımların sadece 
%10’u imalat sanayine giderken, 2011 yılı sonu itibariyle Erdoğan’ın övündüğü 135 
milyar dolarlık ihracata karşılık 232 milyar dolarlık ithalat yapıldığı görünüyor… 

 
TÜİK’in gelir ve yaşam koşulları verilerine göre ise Türkiye’nin % 87’si 1 haftalık tatile 

gidemezken, %65,7’si de beklenmedik harcamalarını karşılayamıyor…” 256 
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►Nurettin Atmaca’nın haberi: “Egeli Pamuk üreticileri, fiyatların düşmesine tepkili: 
‘ABD bizi pamuk ekiminden vazgeçirmek istiyor’ … Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Barış 
Kocagöz, İzmir Ticaret Borsası’nda (İTB) düzenlediği basın toplantısında, ‘New York 
Borsası’nın pamuk ekimi zamanında fiyatı aşağıya çekmesini, Türk üreticilerini 
ekimden vazgeçirmenin bir taktiği olarak’ yorumladı. ‘Türkiye’nin Çin’den sonra, Amerikan 
pamuğunun ikinci alıcısı olduğunu’ hatırlatan Kocagöz, ‘Yılda 600 bin ile 800 bin ton arası 
ithalat yapıldığını, bunun da 2 ile 4 milyar dolar arası maliyeti olduğunu’ söyledi. Kocagöz 
ayrıca, ‘Ekonomik krizlerin de pamuk üretimini etkilediğini, bunun sonucunda Türkiye’deki 
ekim alanlarında % 20’lik bir azalma olduğu’ bilgisini verdi. 

 
Pamukta yaşanan sorunları ve hükümetin sektördeki ihmallerini Aydınlık’a anlatan, 

İzmir’in önde gelen pamuk üreticilerinden Gürsel Akbıyıkoğlu: “Her 7 emekçiden birinin 
çalıştığı, emek yoğun bu sektörün ayakta tutulması gerektiğini” söyledi. ‘Pamuk ithalatına 
yılda 4 milyar dolar civarında harcama yapan hükümetin tarım politikasını da eleştiren’ 
Akbıyıkoğlu: ‘Türkiye’nin ABD’nin oyununa geldiğini’ söyledi: ‘ABD kendi açısından 
doğru yapıyor. Dünyayı yönetmek adına stok miktarlarını yanlış açıklıyor. Geleceğe dönük 
bilgileri yanlış duyuruyor. Yani bize ‘Pamuk ekme, biz sana veririz’ diyor. 1,5 milyon ton 
pamuk ihtiyacı olan bir ülke olmamıza rağmen, üretimimiz 350 bin tonlara kadar düştü. Ancak 
üretim kapasitemiz 1,5 milyon ton…” diyor…” 257 
 
 ►Ersin Özince şöyle diyor: “Türkiye üretmiyor, tüketiyor… Güçlü bir sanayi sınıfı 
oluşturamadık. Bugün Türkiye tarımda bile her şeyi ithal ediyor. Tohumu, modern tarım 
teknolojisini, seracılıkta gerekli olan her şeyi ithal ediyoruz. Ufak tefek üretimlerimiz var ama 
bunlar bir tarım sanayisini ifade etmez…” 258 
 
 ►Aydınlık’ın haberi: “ AKP borcu borçla ödeme politikasına devam ediyor… 
AKP’nin saldırgan Suriye politikasının ekonomide neden olduğu sorunlara borçlanma 
sıkıntısı da ekleniyor. Hazine’nin 28,3 milyar lira iç borç ödemek için, 23,9 milyar lira 
yeni borç bulması gerekiyor. 3 ayda 9 Borçlanma ihalesi açılacak. Dış borçlar ise 318 
milyar dolara ulaştı…” 259 
 
 ►Aydınlık’ın haberi: “ AKP’nin iktidarda olduğu 10 yıl içerisinde yabancıların 
Türkiye’den kazandığı para 114,3 milyar dolar olurken, bunun 60,8 milyar dolarlık kısmını 
faiz ödemeleri oluşturdu. Sıcak para ise Türkiye’den 33,1 milyar dolar götürdü…” 260 
 
 ►Murat Muratoğlu şöyle diyor: “Bu hayatta yeni bir şey daha öğrendim. Bir çeşit 
alavere-dalavere… Kim yapıyor? Devletin kurumları! Hem de öyle acayip ki, Türkiye’de 
açıklanan bütün verileri etkiliyor. Öncesinde Bakan Çağlayan’ın ihracat ile ilgili sözlerini 
hatırlayalım: ‘İhracatçılarımızla, Suudi Arabistan çöllerini, Çin Seddi’ni aştık. Venezüella’dan, 
Sudan’a Pazar Pazar dolaşarak, rekorları kırdık. İhracatçılarımızla yılın ilk yarısında 
yakaladığımız bu başarıya şapka çıkarılması gerekir’  
 
 Şapka çıkartılır. Ben şapka çıkartıyorum, rakamlarla böylesine rahatlıkla 
oynanabildiğine… İş aslında çok basit… Hani ihracat kayıtlarında görünen 3 küsur milyar 
dolarlık altın var ya… O ihracat falan değilmiş. İran’dan aldığımız petrol ve Doğalgaz 
karşılığı yaptığımız ödemeymiş. İran’a para versek ithalat olacak. Ancak biz İran’a 
öderken altın verince ihracat oluyor. Bu sayede cari açık küçülüyor, büyüme artıyor, 
ihracat rakamlarımız yükseliyor. Kısaca bütün veriler makyajlanıyor…” 261 
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 ►Recep Erçin’in haberi: İkili açık sürdürülemez… Türkiye’nin önde gelen 
ekonomistleri ve akademisyenleri, Türkiye’nin ikili açık sorununa dikkat çekerken, cari açıkla 
birlikte bütçe açığının da olmasıyla meydana gelen bu durumun sürdürülemez olduğunu 
söylediler… 
 
 Prof. Dr. İzzettin Önder: “… Özelleştirmeler ve bunun gibi uygulamalarla bütçe 
açığını zaman zaman kapatmayı başarıyorlar. Fakat şimdi satılacak bir şey de kalmadı…  
 
 … Cari açığın ana nedeni 2000’li yıllarda kabul edilen ve uygulana gelen IMF 
politikalarıdır. Bu politikalar kapsamında Türkiye,  döviz kurunu ucuz tutarak ithalatçı ve 
montaj sanayine dayanan bir ekonomik yapı üzerine sistemini kurdu. Mesela bir 
otomobil üreticisi düşük dövizle dışarıdan yedek parça ithal ediyorsa, içerde bu malı 
üreten küçük sanayici çökmüş demektir. Döviz birden pahalılaştığında ise büyük 
sanayici de çöker. Türkiye’de faizler hala çok yüksek düzeylerde seyrediyor. Bu nedenle bir 
yabancı sermaye girişi söz konusu, tabii bunlar geçici durumlar. Hükümetin ilgili çevrelerine 
baktığımızda belirli bir program yapıp da ülkeyi sağlam bir zemine oturtacak perspektif 
geliştirmekten uzak olduklarını görüyoruz. Geçici çözümlere bel bağlayarak günü 
kurtarıyorlar. Neticede bu sıcak para bir yerlerden geliyor ama gelen paranın kaynağını 
kimse sorgulamıyor.  Özel sektör müthiş derecede borçlu durumda. Dışarıdan pompalanan 
bu sıcak para kesilirse özel sektör çöker…” diyor…” 262 
 
 ►Sözcü’nün haberi: Millete tozpembe bir Türkiye çiziyorlar ama… Usta sınıfta 
kaldı… Çünkü Türkiye, OECD ülkeleri arasında, yaşam kalitesi açısından en kötü ülke çıktı. 
Yani, “Ekonomi iyi”, “Büyüyoruz”, “Halk mutlu” sözleri masalmış… 
 
 Başbakan Erdoğan’ın “Ustalık dönemim” dediği, 3. döneminde Türkiye’de işler, 
söylendiği gibi iyi gitmiyor. Bunu da, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) 36 
ülkede yaptığı araştırma gösteriyor. Durum kötü. Eğitim, barınma, iş, sağlık gibi kriterlerin 
göz önüne alındığı araştırmada, Türkiye yaşam kalitesi en düşük ülke oldu. Türkiye tüm 
kategorilerde en kötü puanı aldı. Araştırmada zengin-fakir arasındaki uçuruma dikkat 
çekildi…” 263   
 
 ►Aydınlık Ekonomi Servisi’nin haberi: “Foya çıktı, balon patladı… AKP 
Hükümetinin ekonomi politikaları bu yıl adeta iflas etti… Ekonomide 2012’nin özeti… 
Ekonomiye bu yıl; tartışmalı altın ihracatı, düşük büyüme oranları, bütçe açığı ve cari açık, 
üst üste gelen zamlar, özelleştirme adı altında satılan kamu kaynakları damgasını vurdu.” 264 
 

►Bartu Soral şöyle diyor: “… Vatandaşımız sakın ola bizim kamu borcumuz düşük, 
bütçemiz denk, bize bir şey olmaz laflarına inanmasın. Daha önce de yazdım; İspanya’nın 
kamu borcu 2008’de bizim ki kadar düşüktü; bütçesi de krize girene kadar fazla veriyordu. 
Ama bunlar İspanya’yı krizden kurtaramadı.  
 
 Ülkeler üretmek zorunda. Dışarıdan aldığından fazlasını satmak zorunda. Üretim ve 
yatırım düşükse, kamu devreye girerek yatırım yapmalı, teknoloji üretmelidir. Reçeteyi 
dışarıda aramayın. Gelişmiş ülkeler nasıl gelişti, Çin dünyadaki durgunluğa rağmen nasıl 
büyüyor, inceleyelim. Atatürk’ün önümüze koyduğu, özgün bir iktisadi modeldir, Ülkeyi 
kalkındıran, üretime yönelten, bağımsızlığı güçlendiren. İşte tam bu sebeple Mustafa Kemal 
Atatürk’ün yıkılması Onun izlerinin silinmesi isteniyor! Silebilirler mi? …” 265 
 
 Silinmez… Silemezler… Silemeyeceklerdir… 
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→ MİLLİ EĞİTİM – ÖĞRETİM – DİLİMİZ Ne DURUMDA? 
 
 ►Okay Gönensin şöyle diyor: “ … Mevcut zihniyetlerden “Fikri hür, vicdanı hür” 
nesilleri hedefleyecek zihniyete geçiş kolay değil. Ve bu geçiş gerçekleşmedikçe de 
“Dünyaya uzak” kuşaklar yetişmeye devam edecek, Dünya ile fark çok daha fazla 
açılacaktır…” 266  
 
 ►Sözcü/Tokmak’ın haberi: “Çağımıza uymayan bir yasa! Türkiye’nin eğitim 
sistemini tepeden tırnağa değiştiren “4+4+4” tasarısı, Meclis Genel Kurulu’nda kavgalı geçen 
görüşmelerden sonra AKP’lilerin oylarıyla yasalaştı. Yeni ders yılında başlayacak olan yeni 
uygulamaya göre:  
 
 Zorunlu eğitim 12 yıla çıkacak. İlkokul 4, ortaokul 4, lise 4 yıl olacak. Çocukların okula 
başlama yaşı 5’e indirildi. İmam Hatip Okullarının orta kısımları açılacak. İkinci 4 yıldan 
itibaren, Kuranı Kerim ve Hz. Muhammed’in hayatı, seçmeli ders olarak okutulacak. Dersleri 
imamlar verecek. Birinci 4 yıldan sonra 9 yaşındaki çocuklara “Mesleğini seç” denecek. 
Halen 5. sınıf veya daha yukarı sınıflarda okuyan öğrenciler, Eylül ayında başlayacak yeni 
sisteme dâhil olmayacak. 

 
Teklif kanunlaşınca, Başbakan Erdoğan bir sevindi, bir sevindi ki, bunu kelimelerle 

anlatmak mümkün değil: “Kabul edilen bu yasa milli egemenliğin ispatıdır. Bu yasa, 
egemenliğin sahibinin kim olduğunu bir kez daha teyit etmiştir. Sizler bugün tarih yazdınız” 
diyen Başbakan hem sevincini belli etti, hem de AKP milletvekillerine şükranlarını bildirdi.  

 
Başbakan’ın daha önce bahsettiği “Dinci gençlik” bu yasayla yetiştirilecek. İktidarın 

dayatmacı zihniyeti, ne yazık ki Türkiye’yi aydınlık günlere götürmeyecek! Bu uygulama ile 
daha da geri gideceğiz…”  267 
 
 ►Saygı Öztürk şöyle diyor: “ Kuran, siyer ve Arapça da yaz okullarında ders oldu. 
Ankara’da bir dershanenin açtığı yaz okulunda Arapça, Kuran ve din dersleri öğretiliyor. 
Üstelik Başbakanlık personelinin çocuklarına % 50 indirim yapılıyor… Eğitim alanında çok 
şeyler değiştiriliyor. Daha doğrusu “eskiye dönüş” bütün hızıyla devam ediyor. Kuran 
kursları giderek özelleşiyor… 
 
 Sözde eğitim alanında ”reform” yapılıyormuş. Milli Eğitim Bakanlığı’nda ne yapılsa 
hep “reform” denilir. “Reform” diyenlere sormak gerekir, “Halen kaç okulunuzda ikili öğretim 
yapılıyor” diye. Eğer, dürüstçe cevap verirlerse: “Halen 8 bin 437 okulumuzda ikili öğretim 
yapılmaktadır” denilecektir… 
 

4 sınıf bir arada… Köy okullarında 1. ve 2. sınıf öğrencileri aynı sınıfta, 3. 4. ve 5. 
sınıf öğrencileri de birlikte aynı dershaneyi paylaşıyor. Kentlerimizdeki öğrenciler ve onların 
velileri: “Olur mu öyle şey” diyecektir. Evet, bunlara ”birleştirilmiş sınıf” adı verilir.  

 
Resmi belgeye dayanarak sayıyı veriyorum: 10 bin 413 okulumuzda birleştirilmiş 

sınıf uygulaması var. Şimdi, durum köy öğrencilerinin aleyhine biraz daha gelişti. Çünkü 
Bakan Ömer Dinçer talimat verdi: “Gelecek öğretim yılından itibaren, ilkokul 1, 2, 3 ve 4. 
sınıfların tek sınıfta okutulmasını, yani bir öğretmenin 4 sınıfı birlikte okutmasını” öngörüyor. 
Bunun adına “reform” diyorlar. Hani hedefinizde, “birleştirilmiş sınıf” uygulamasına son 
verilmesi vardı, ne oldu? …” 268     
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►Hüseyin Mercan’ın haberi: “ Tarikatlarla kol kola 4+4+4 hazırlığı… AKP hükümeti 
4+4+4 eğitim sisteminde Kuranı Kerim, Hz. Peygamber’in Hayatı gibi derslerden doğacak 
öğretmen açığını cemaatlerle işbirliği yaparak kapatacak. Nakşibendî tarikatının Erenköy 
koluna yakınlığıyla bilinen Ensar Vakfı, Denizli Belediyesi işbirliğiyle 4+4+4 eğitim sistemi 
konusunda bir toplantı düzenledi… Davetiyede: “İhtiyaç halinde Milli Eğitim kurumları 
dışında çalışan veya emekli tüm ilahiyatçıların hatta İlahiyat Meslek Yüksek Okulu ve 2 yıllık 
İlahiyat Ön Lisans mezunlarının görevlendirilmesi gerekebilecektir” ifadeleri yer aldı…” 269    

 
►Aydınlık’ın haberi: “ Eğitim –İş Genel Başkanı Veli Demir, 1739 Sayılı Milli Eğitim 

Temel Kanunu ile belirlenen ve evrensel değerler olarak da kabul gören eğitimin, 
bilimsel, çağdaş, laik, ulusal, parasız, eleştirel, objektifliği gibi ilkeler bir kenara 
bırakılarak, eğitimin belli bir ideolojiye hizmet eder hale getirildiğini” belirtti. Bakanlığın 
3797 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat Yasası’nda yer alan: “Atatürk devrim ve 
ilkeleri doğrultusunda yurtsever öğrenci yetiştirme” görevinden, 652 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile vazgeçtiğini” hatırlatan Demir: “Eğitim uygulamalarında 
pedagojik ve bilimsel ölçütler dikkate alınmadan, eğitim siyasi hesaplaşmanın arenasına 
dönüştürülmüştür. 6287 sayılı Kanun’la getirilen 4+4+4 eğitim sistemi ile 8 yıllık temel 
eğitim 4 yıla indirilmiş, kız çocuklarının, yoksul çocukların, köy çocuklarının ve engelli 
çocukların üst öğretime devam etme olanakları ortadan kaldırılmıştır. Uygulama, çocuk 
işçiliğini, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ve ayrımcılığı, sınıfsal ayrışmayı, köy-kent 
kutuplaşmasını teşvik etmekte, çocukların toplumsallaşarak gelişiminin önünü 
kapatmaktadır” dedi… 
 
 Milli Bayramlar Yasaklandı… Müfredat programlarının genel amaçları içerisinde yer 
alan ve ulusal birliğimizin simgesi olan “Ulusal Bayramların yasaklandığını” kaydeden 
Demir, şunları söyledi: “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Kutlu Doğum 
Haftası’yla perdelenmiş, Van depremi bahane edilerek, en büyük ulusal Bayramımız olan 
Cumhuriyet Bayramı kutlamaları iptal edilmiştir. 19 Mayıs kutlamaları, Bakanlık 
genelgesiyle yasaklanmıştır. Ulusal bayramlardan sonra, Büyük Önder Atatürk ve Ulusal 
Kurtuluş Savaşı’na katkı sunan kahramanların isimleri devlet okullarından bilinçli olarak 
silinmektedir. Cumhuriyetin en köklü kurumlarından olan Milli Eğitim Bakanlığı, 
Cumhuriyetin tasfiyesinin aracı haline getirilmiştir”.  
 

Öğretmenlerin de sorunlarına değinen Veli Demir: “Cumhuriyetin ilk yıllarında 
ekonomik ve sosyal statüsü en üst sıralarda olan eğitim çalışanlarının, AKP iktidarı 
döneminde açlık sınırına yakın bir ücrete mahkûm edildiğini ve öğretmenler üzerindeki 
baskı ve yükün sürekli arttığını” da sözlerine ekledi…” 270  

 
►Uğur Dündar’ın yazısından: “”Başöğretmen unvanlı eğitimci Sakin Öner’den 

çarpıcı analiz: 4+4+4’ün ilk mezunları Cumhuriyet’in 100. yılında… Yardımcı Doç. Dr. 
Sakin Öner: “Yeni sistemin amacı Dindar nesil yetiştirmek. Bütün düzenlemeler buna göre 
yapıldı. Bu sistem lise mezunlarını 2023’te verecek. Ülkemize hayırlı olsun…” diyor…  

 
Öner, yeni sistemle ilgili genel değerlendirmede: “Eğitim bir yapboza döndü. 

4+4+4’ün her 4’ünde dert var. Çünkü sistem hiçbir altyapı hazırlanmadan uygulamaya 
sokuluyor…” dedi…” 271  

 
►İlyas Gümrükçü’nün haberi: “Eğitim İş Genel Eğitim sekreteri Mehmet Akıncı: 

Türkiye’nin görevi aydın insanlar yetiştirmektir. Cumhuriyet, bilimsel, laik ve bağımsızlık 
anlayışı ile nesiller yetiştirmeyi amaçlamıştır. Köy Enstitülerinin kapanmasından sonra 
eğitimdeki en vahim karar 4+4+4 kesintili eğitimin Meclis’ten geçmiş olmasıdır… 
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Bu yasa ne akademik bir tartışma yapılarak, ne pedagojik bir tartışma yapılarak, ne 
üniversitelerin görüşü alınarak, ne de bu konuda taraf olan sendikaların görüşü alınarak 
hazırlanmıştır… 

 
Eğitim sistemi ülkenin geleceğini belirler… Eğitimin amacı öncelikle insan aklını 

özgürleştirmektir. Biz insanın aklını özgürleştiren bir eğitim sistemi kurmalıyız. Bunu 
çocuklarımıza bilimsel öğretiler aşılayarak yapabiliriz. Biz aklın ve bilimin yolundan 
uzaklaşırsak, bunu bir hesaplaşma ya da rövanşa dönüştürürsek, çocuklarımızın geleceği ile 
de oynamış oluruz…  

 
Cumhuriyetin geleceğine ipotek koyamayız. İşte biz Eğitim-İş olarak temel eğitimin 

1+8, zorunlu eğitimin de “13 yıl olmasını istiyoruz. Yani kesintisiz 13 yıl zorunlu eğitim 
diyoruz… Önemli olan programın kesintisiz olmasıdır.  Biz çocuğu soyutla somutu 
ayıramayacak yaşta soyut öğelerle eğitmeye kalkarsak, o çocuktan ileriki dönemlerde verim 
alamayız…” 272 

 
l►Aydınlık’ın haberi: “ Eğitim alanında pek çok sivil toplum kuruluşunun kurucusu 

olan İbrahim Betil… ’10 yaşındaki bir çocuğu yönlendirmek biraz daha zor. Ama 9 yaşındaki 
çocuğun beynini, bileğini daha kolay bükebilirim. 9 yaşındaki çocuğun bileğini bükebilmem 
için 5 yaşında okula başlatayım, bunu da 4+4+4 ile yapayım. 9 yaşında bana teslim olsun. 
Ben ondan sonra onu istediğim kulvarda, istediğim gibi koşturayım. Bence bunu tetikleyen 
karar bu” diye konuştu… Pedagog ve eğitimciler, Betil’in açıklamasını ve 4+4+4 eğitim 
sisteminin sakıncalarını Aydınlık’a değerlendirdi: 

 
Pedagog Didem Küt: “Çocuklar ilköğretim aşamasındayken somut işlemler 

dönemindedir. Soyut döneme geçmeleri 11 yaşında başlıyor. Karar mekanizması bu 
dönemde gelişiyor. 9 yaşında bir çocuktan ileride ne olacağına dair karar vermesi 
beklenemez. 11 yaş meslek seçmek için uygun değildir. Ailesi onun yerine karar verecek… 
Kararları çok geç aldılar ve hemen uyguladılar. Bu yıl deneme tahtası olduğunu 
düşünüyorum. Olan çocuklara olacak. Travmatik bir deneyim yaşayacaklar…” 

 
Ankara Ü. Eğitim Bilimleri F. Öğretim Görevlisi Dilek Gözütok: “Küçücük çocuğu alıp 

istediğiniz her şeye dönüştürebilirsiniz. 9 yaşında ortaokula başlamanın altında yatan “Çocuk 
aklını başına almadan ben bunu evireyim çevireyim, dinini, kinini bilen bir insan 
yapayım” mantığıdır. Bireyi ne kadar küçük yaşta yönlendirirseniz o kadar etkili olursunuz. 5 
yaşında alıp 9 yaşında imam hatiplere gönderecekler. İran’da bile böyle bir uygulama 
yok. Zaten gizli bir şey yapmıyorlar. Çok büyük bir dönüşüm yapıyorlar. Cumhuriyeti yıkmak 
için yeni nesiller şekillendiriyorlar…”   

 
‘Milletten ümmet yaratacaklar’. CHP milletvekili Prof Dr Nur Serter de, ‘Asıl amacın 

kul yetiştirmek olduğunu’ söyledi…”Bu milletten yeniden bir ümmet yaratmayı hedefliyorlar. 
İlköğretim okulları yönetmeliğinde bir değişiklik yapıldı. 4. sınıftan sonra çocuk hafız olmak 
istiyorsa, 1 yıl kuran kurslarında hafızlık eğitimi alacak. Bu 1 yılın sonunda imam hatip 
lisesine devam edecekse, buradan da izinli sayılacak. 5. sınıfın sonunda yapılacak sınavın 
ardından öğrenci direk bir üst sınıfa geçmiş sayılacak. Bu sözün bittiği yerdir…  

 
Diyorlar ki: “12 yaşında buluğ çağına erişen çocuk, ezber yeteneğini kaybediyor. 9 

yaş ezber için en iyi yaş. 4+4+4 sübyan mektepleri modelidir. Orada da eğitim 4–5 
yaşında başlıyordu. Osmanlı medreselerindeki sistemi getirdiler. Karakter eğitimi, ahlak 
dersleriyle verilmek istenen asıl olarak dini eğitimdir. Çocukları belli bir düşünce sistemi 
içinde ve şartlandırarak yetiştirecekler. Atatürk ilke ve inkılâplarını bilmeyen ezberci bir nesil 
yetişecek…” 273  
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►Erol Ertuğrul şöyle diyor: “Hiç kimse vatanına, ulusuna ihanet ettiğini düşünmez. 
Öyle şeyler yapar ki, yaptıklarının adı ihanettir. AKP yönetimi ve ulusal olmayan, Eğitimin 
Bakanı Ömer efendi 4+4+4 adında bir sistemi uygulamaya koydu. Sistemin adı kesintisizdi. 
Gerçekte ise ulus aldatılarak 8 yıllık kesintisiz eğitim kesiliyordu.  

 
Amaç, dindar ve kindar bir kuşak yetiştirmekti. Bunu hem Başbakan, hem de öteki 

bakanlar söyledi. 66 aylık çocuklar anne kucağından alınacak, onların psikolojik, fiziksel, 
sosyal sorunları düşünülmeden dindar ve kindar kuşaklar olarak yetiştirileceklerdi. Ulusun 
çocuklarını alacaksınız ve anne babaların istemlerine bakmadan onları kendi istediğiniz gibi, 
kendi inançlarınıza göre yetiştireceksiniz. Onların sözünü ettiği dindarın açılımı dincidir. Bunu 
devlet gücünü kullanarak zorla yapamazsınız. Yapmaya kalkarsanız adınız faşist yönetim 
olur. AKP tüm okulları imam hatip okullarına çevirmek istiyor. Ana babalar küçük yaşta 
çocuklarını böyle bir eğitime göndermek istemiyor. Başbakan çocuğunu okula göndermek 
istemeyen, çocuklarını korumak için doktor raporu almak isteyen anne babalar için “onlar 
haindir” diyebiliyor.   

 
Ulusal olmayan eğitimin bakanı Ömer Efendi: “Bu sisteme karşı çıkanlar laikçiler 

ve PKK’dır” diyor. Bakan’ın geçmişte bir başkasının bilimsel yayınını kendi yayını imiş 
gibi yayınladığı ve bu nedenle öğretim üyeliği sanının elinden alındığı düşünülünce, bu 
tür geçek dışı suçlamalar ona yakışıyor. “Laikçiler” derken sözünü ettiği belli ki 
aydınlanmacılar. 

 
Öğrenciye Erdoğan fotoğrafı… Atatürkçüler, çağdaş düşünenlerdir. 

Aydınlanmacılar, Atatürkçüler doğal olarak gelecek kuşakları dinci ve kindar yetiştirmeyi 
amaçlayan bir sisteme, ulusu geriye götürecek bir sisteme karşı çıkarlar. Ancak, onları PKK 
gibi bir eşkıya örgütü ile düşünce birliği içerisinde göstermek tam anlamı ile bir güldürüdür. 
Bu aldatmacaya aklı olan hiç kimse inanmaz.  

 
Okullar açıldı. Öğrencilere Atatürk resmi yerine Erdoğan’ın resmi dağıtıldı. AKP’nin 

eğitimden amacının Atatürk’ü silmek olduğu bir kez daha ortaya çıktı… Tarih hainleri 
yazacaktır. Bu ulus çok hainler gördü. Hepsinin hakkından geldi. Kimsenin kuşkusu olmasın 
bu kez de öyle olacaktır…” 274 

 
►Mukadder Anadolu’nun haberi: “ Eğiticiler tartışmalı başlayan 4+4+4’ün bir aylık 

bilânçosunu açıkladı. Sistem baştan koktu… Eğitim –Sen İstanbul Şubeleri 4+4+4 eğitim 
sisteminin bir aylık uygulamaları üzerine hazırladığı raporunu kamuoyuyla paylaştı. Rapor, 
uzmanların 4+4+4 itirazlarının haklılığını bir kez daha ortaya koydu.  

 
Eğitim-Sen İstanbul Şubeleri 4+4+4 eğitim sisteminin bir aylık uygulamalarına ilişkin 

hazırladığı raporunu açıkladı. Sendikanın 6 Nolu Şubesinde düzenlenen basın toplantısında 
ortak açıklamayı okuyan Eğitim-Sen 5 Nolu Şube Başkanı Mehmet Aydoğan şöyle söyledi. 
“4+4+4 modeline dair gerek pedagojik ve okulların fiziki yeterlilikleri açısından, gerekse de 
müfredat açısından yaptığımız pek çok uyarı dikkate alınmamış ve eğitim öğretim alanında 
jet hızıyla gerçekleştirilen dönüşümün bedeli öğrenciler, velilere ve öğretmenlere ödetilmiştir”.  

 
Eğitim-Sen raporuna göre… Bir aylık bilançosu şöyle: Sınıf mevcutları 120’lere 

dayandı… Bebek mamasıyla okula… İmamlar derslere girdi… İlçeler arası farklar… Birçok 
okul, okulların açılmasına kısa bir süre kala imam hatibe dönüştürüldü… Binlerce öğretmen 
norm fazlası durumuna düştü… Masraflar ailelerin sırtına…” 275 
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►Aydınlık’ın haberi: “MHP Milletvekili Özcan Yeniçeri, TBMM’ye; ‘Türkçenin 
korunması ile ilgili’ Yasa Teklifi verdi… Özcan Yeniçeri teklifin gerekçesinde; “Anayasa’nın 
3 Maddesindeki ‘Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili 
Türkçedir’ hükmünü hatırlatarak: “Dili yozlaşan, yabancı dillere karşı, gerek toplum 
hayatında, gerekse bilim ve eğitimde geri plana düşen bir milletin geleceği ciddi şekilde 
tehlikeye düşer…  

 
Türkçe sözlüklerin, konuşma biçiminin bozulması doğrudan Türkçe düşünmeyi 

de etkilemektedir’ dedi… Yeniçeri: ’Türkçe vatanında giderek köşeye sıkışmaktadır. 
Sorun yalnızca yabancı tabela, ad ya da levha sorunu da değildir. Türkçenin mevcut haliyle 
varlığı tehdit altındadır’ görüşünü savundu…” 276     

  
►Mehmet Bedri Gültekin şöyle diyor (Satır başlarından özetle): Eğitim-Sen 2010 

yılında, “Eğitimde Anadilin Kullanımı ve Çift Dilli Eğitim” konulu, kapsamlı bir anket yaptı. 
Sonuçlar bir rapor haline getirildi ve kitap olarak yayınlandı… Eğitim-Sen’in anadil konusunda 
Doğu ve Güneydoğu illerimizde yaptığı anket çalışmasından çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı: 
Güneydoğu’da yaşayan, büyük çoğunluğu Kürt olan yurttaşlarımızın % 58’i, anadilinin 
Türkçe olduğunu söylüyor… Güneydoğu’da çoğunluğun anadili: TÜRKÇE…    

 
… Anadil, rüyada konuşulan dildir… Nüfusumuzun neredeyse tamamı Türkçe 

duygulanıyor. Bu PKK’nın hiç istemediği bir durum olsa da, Abdullah Öcalan’da, Doğu 
Perinçek’e: “Ne Kürtçesi ben rüyalarımı bile Türkçe görüyorum” demişti… Zor olan Kürtlere 
Türkçeyi yasaklamaktır… 

 
“Anadilde eğitim istiyoruz” diye direten PKK’nın, kendi pratiği buna uygun değildir. 

Gerçek hayatta “işin yapılması” söz konusu olunca PKK; Türkçeyi kullanmak zorunda 
kalmaktadır. PKK’nın konuşma-haberleşme dili Türkçedir… PKK’nın kullandığı edebiyat 
dili de Türkçedir. Yıllarca dağda faaliyet göstermiş, çatışmalara katılmış veya hapiste 
yatmış çok sayıda PKK’lının yazdığı kitaplar; roman ve anı olarak yayınlandı. Hepsi Türkçe… 
Öcalan’ın Kürtçe yazdığı tek kitabı olmadığı gibi, Kürtçeye çevrilen tek kitabı da yoktur. PKK 
kendi yapamadığını devletten istiyor…  

 
… Irak Kürtlerinin konuşma dili Soranca ve Kırmancadır. Türkiye’de ise Kürt 

yurttaşlarımızın konuşma dili ağırlıklı olarak Türkçedir. En önemli farklılık ise Türkiye’nin 
Irak’tan, Türkiye Kürtlerinin ise Irak Kürtlerinden, akla gelebilecek her açıdan daha ileride 
olduğu gerçeğidir… Hedef, iki nesil sonra anlaşılır bir Kürtçe yaratmak… 

 
… Kürdistan Bölgesel Yönetimi Eğitim Bakanı Sefin Dizayi, çok sayıda Irak’lı Türk 

gencinin Türkçeyi televizyondan öğrendiğini ve Türkçe öğreten okullara büyük ilgi olduğunu 
söylüyor… Dr. Kendal Nezan, Dohuk Kürt Dili seminerinden: “Ümit ediyoruz ki, iki nesil 
sonra (Irak’ta) bütün Kürtler tarafından anlaşılan standart bir Kürtçe olacaktır… 

 
… Afrika’da her kabilenin neredeyse ayrı bir dili vardır. 21. yüzyılın ikinci yarısında 

bağımsızlığını kazanan Afrika devletleri, sömürge geçmişlerinde, sömürgecilerin zorla 
öğrettiği dili, gönüllü devam ettirerek bu “geriliği” aşmaya çalışmaktadır. Bu da düşünülmesi 
gereken önemli bir gerçekliktir… Afrika gerçeği; ancak büyük ekonomilere ve yeterli nüfusa 
sahip ülkelerin kendi dillerini, emperyalizmin kültürel yayılmacılığı karşısında koruyabildiğini 
gösteriyor…   

 
… Türkiye, Suriye ve İran, bugün emperyalizmin hedef tahtasındadır. Irak, ise 

bilindiği gibi 10 yıl önce hedef tahtasına konmuştu ve bugüne kadar oldukça ağır bir bedel 
ödedi. Hala ödemeye de devam ediyor… Suriye’ye saldırıda anahtar ülke Türkiye’dir. 
Yıllardır Türk Ordusu’na ve yurtsever devrimcilere yönelik bir tertip sahnededir.  
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Atatürk ve Cumhuriyet hedef tahtasında. Yeni anayasa ile Türkiye’yi var eden ve 
bir arada tutan temel değerlere saldırılıyor…  

 
… PKK, Kürtler içinde Türkçe en çok konuşulan dil olarak kaldığı müddetçe hedefine 

ulaşamayacağının bilincindedir. Onun için özellikle son yıllarda bilinçli olarak, Kürtçeyi 
hayatın çeşitli alanlarında daha fazla kullanmak, hâkim kılmak yönlü çabalarını 
yoğunlaştırmıştır… PKK 2011 yılı yazında Güneydoğu’da “Kürtçe konuşulmazsa anlama, 
Kürtçe olmayan soruya cevap verme” sloganıyla kampanya başlattı… 

 
… Sur Belediyesi, eleman alımlarında Kürtçe bilme şartı getirdi. Diyarbakır gibi 

hizmet götürülen bütün yurttaşların, Türkçe bildiği bir yerde böyle bir şartın, Türkçe ile 
bağları koparmak dışında bir açıklaması olamaz…   

 
… Eğitim dilinin Türkçe olması kürdün yararına… Türkçe büyük bir coğrafyanın 

ve büyük bir ekonominin dilidir. Bu iş demektir, ürünün daha fazla para etmesi demektir… 
Devlet zoruyla “Kürtçe eğitim” öğrenci bulamadı…” 277 

 
►Kurtul Altuğ şöyle diyor: “Cumhuriyetin temeli atılırken, 3 esas üzerinde 

kurulmuştu: “Ulus Devlet - Ulusal Ordu ve Ulusal Ekonomi” … Bizim kuşak Cumhuriyetle 
birlikte Latin alfabesini kullanarak dünyayı gördü. Bu millet sadece “10 yılda 15 milyon genç 
yarattık her yaştan” diyerek başlayan 87 yıllık süreçte, 73 milyonu aşkın her yaştan aydın, 
düşünen bir ulus yaratan Gazi Mustafa Kemal’i hiç unutmadı. Eflatun’dan Aristo’ya, 
Sokrates’e, daha nice düşünce adamlarını okumak keyfini yaşarken, uzak özgür enginlere 
açıldı… Düşünen, tartışan, paylaşan bir toplum yaratıldı. İşte Atatürk’ümüzün yaratmak 
istediği aklı hür, vicdanı hür, irfanı hür ulus buydu… 

 
Atatürk laikliği getirmeden önce eğitimi ele alarak eğitimin tek elde birleşmesini 

sağlayan bir başka devrimin ilk adımını Tevhidi Tedrisat Yasası’yla sağladı… Geçen hafta 
Sayın Başbakan Köy Enstitülerini yerden yere vurdu. Cumhuriyetin bu en büyük kazanımını 
yok etme tutkusunun geriye dönük nedenini de açıkladı “Tek tip insan yaratmak”.  Yanlış ve 
haksızlık…  

 
Köy Enstitüleri deyince… Cumhurbaşkanı İsmet Paşa’nın unutulmaz Milli Eğitim 

Bakanlarından Hasan Ali Yücel’in kurduğu Köy Enstitülerin amacı: Biçare köylü 
çocuklarını ilim, fen ve her türlü bilgiyle donatarak Türkiye’nin her tarafına yaymak ve 
ülkenin geri kalmış bölgelerini ellerindeki meşaleyle aydınlatmaktı. 2002 yılına dek 
Türkiye’yi ışıklandırdı durdu ve ne gariptir DP iktidarı (1950) devrinde Hasan Ali Yücel hangi 
suçla itham edildi bilir misiniz? “Komünist olmak ve köy enstitülerinde komünist yetiştirmekle”  
o dönemi yaşayanlardanım. Her sonbahar komünizmin geleceğini iddia edenleri hayretle 
izlerdik. Aradan bunca yıl geçti artık komünist sanılan ülkeler bile yarı kapitalist oldu ama 
Türkiye’ye komünizm adım atamadı. Tersine 2002’den bu yana emperyalizmin yarattığı 
yeni bir düzen içerisinde ülkenin kaynakları satışa çıkarıldı. Mahkemelere verilen ve hiçbir 
köy enstitüsü çıkışlının komünist olduğu kanıtlanamadı. Fakir Baykurt, Mahmut Makal ve 
nice aydınımız köylüyü aydınlattı, dertlerini paylaştı ve görevi Orhan Kemallere, Yaşar 
Kemallere devretti…”  278 

 
►M. Halil Arık bu konuda şöyle söylüyor: “… Köy Enstitüleri için amaç sadece; 

öğretmen, sağlıkçı, ziraatçı… Veya elinden iş gelen eleman yetiştirmek değildi. Gittikleri 
yerlere model insan yetiştirmekti amaç. Kalkınma hem de kültürel kalkınma köylerden 
başlasın istendi. Çünkü o dönemde, şehirlerin nüfusu % 20 civarındaydı.  

                                                 
277

 Mehmet Bedri Gültekin’in, Eğitim-Sen’in Anadil konusunda yaptığı anketten hazırladığı yazı dizisinden özet 

alıntılar: 19 Mart- 25 Mart arası, 1–2–3–4–5–6–7 kısım yazı serisi 
278

 Kurtul Altuğ, 10 Şubat 2012 

http://www.ahmetsaltik.net/


Yeniden 19 Mayıs 

www.ahmetsaltik.net  Page 109 
 

109 

Mademki; bu ülkenin askeri köyden, amelesi köyden… Çiftçisi köyden… 
Nasiplenmesi gerekenler de onlar olmalıydı. Hem de kalkınmanın önderleri de kendi 
içlerinden yetişmiş, vatan sevgisi ile kültürü ile bilgisi ile örnek kişiliği ile donanımlı ehil eller 
olmalıydı. 

 
Kim kurdu; Köy Enstitülerini? Benlikleri, yürekleri, vicdanları bu ülkenin ateşiyle 

yanan, halkıyla sevinen, halkıyla üzülen bir avuç aydını kurdu, gecelerini gündüzlerine 
katarak. Öğrencileriyle, öğretmenleriyle birlikte gündüz çalışıp, geceleri gerektiğinde 
ahırların, ekin tarlalarının, kurdukları binaların, çiftliklerin bir köşesine kıvrılıp yatarak. Kendi 
yaptıkları binalarda öğrendiler, kendi ürettiklerini yediler. Kazanılan Kurtuluş Savaşı ve 
ardından gelen devrimler, kültür, dil ve ülkü birliği ile taçlandırılmalıydı. Haramzadeler 
subaşlarını tutmamıştı o günlerde. Sinmişti her biri yılanlar gibi kovuklarına… 

 
Kim yıktı Köy Enstitülerini? Düşman uyurmuş da hain uyumazmış! … Köy 

Enstitülerini kimlerin yıktığına 4 harfli bir çoğul sözcük yeter her şeyi anlatmaya; Hain-ler! 
Ulusal bağımsızlığın bilincine eğitimle varılacağını fark edip, bağımsızlığa ve ulusal 
egemenliğe giden yolu kesen işbirlikçi hainler kapattırdı Köy Enstitülerini. Laikliği 
düşmanı; aydınlıktan korkan bugünün yarasalarının dedeleri kapattırdı Köy Enstitülerini.  

 
Kurtuluş Savaşı’nda savaş meydanlarından kaçıp, aşiretlerinin esaretlerini sürdürmek 

isteyen toprak ağaları kapattırdı Köy Enstitülerini 
 
Ve bugün 4+4+4 yasaları ile Atatürk ve onu devrimlerinden intikam almak 

hevesinde olan zihniyetin dedeleri kapattırdı Köy Enstitülerini. Bağnazlığı eğitim diye 
yutturan, bu yolla hem halkı hem de Allah’ı kandıran, özünde hakkı hukuku, demokrasiyi 
hedefe varmada araç sayan zihniyetin öncüleri kapattırdı Köy Enstitülerini... Bitmedi Türkiye 
Cumhuriyeti ile hesaplar! Hesaplaşma sürüyor! Hukukta, eğitimde, Milli ne varsa her alanda! 
Temel amaç, nasırlı ellerin harekete geçmesini engellemek. Çünkü örgütlü cehaleti alt 
edecek tek güç nasırlı ellerdir.  Korktular! Sevr’in sevinci kursaklarında kalanlar! Korktular! 
İşbirlikçiler. Ve hala korkuyorlar; o nasırlı ellerin, gün olup güneşi zapt etmesinden…”  279 

 
►Özcan Yeniçeri şöyle diyor: “Sınav ticari mala dönüştü”… Prof. Dr. Özcan 

Yeniçeri de “ÖSYM’nin bir sınavı daha ağzına burnuna bulaştırdığını “ belirterek: ”İki yıl sonra 
yeniden bir “soru sızdırma” skandalı ile karşı karşıyayız. KPSS ile ilgili kamuoyuna tatmin 
edici bir açıklama yapamıyor. ÖSYM’de artık şifre, kopyalama ve sızdırma skandalları 
sıradanlaşmıştır. 2010 yılı KPSS skandalının failleri hala faili meçhul kalmaya devam 
ediyor” dedi… “ 280 
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→ DİNCİ GENÇLİK mi HEDEFLENİYOR? 
 
►Necati Doğru şöyle diyor: “ İrtica gelir diyenler haklı çıktı… Henüz İran’a ya da 

Suudi Arabistan’a tam olarak benzemedik. Bütün kadınlar türbana girmedi. Din polisi henüz 
kurulmadı. Başı açık ve dudağı boyalı gezenleri din polisleri karakola götürüp dövmüyorlar… 

 
… Anayasa Mahkemesi’nin 10 üyesinden 10’u da aynı görüşte birleşmiş; “Odak oldu” 

diye karar almışlardı. “İrtica gelir” diyorlardı. Haklı çıktılar. İktidar partisi, partinin kurucuları, 
başkanı teşkilatı ve yandaşları; “Dini hayatın her alanında söz ve karar sahibi yapacak ve 
geleceği de garanti altına almak için dindar gençlik yetiştirme” adımları atıyorlar. 
Türkiye’nin dayandığı “Laiklik”i temelinden koparıp, dini esas alan bir gericilik ve bölücülüğün 
(karşı devrim) odağına oturtmak için hayatın her santimetre karesi yeniden yapılanıyor. 
Hesaplı, planlı. kararlı, kurnazca. İki adım ileri. Bir adım geri. 

 
İran ayrı. Suudi Arabistan ayrı. Türkiye ayrı. Bugün üç ülkede de irtica var. 

Uygulamaları farklı. Türkiye’de irticanın kök salmakta olduğuna inanmak için Meclisten bir 
gecede jet hızıyla “Tek Din Kanunu” çıkmasını beklemeyin. Devlet dini ele geçirdi. Henüz 
kanunu yok…” 281 

 
►Sözcü /Tokmak’ın haberi: “ Devletin görevi, halkın güvenliğini sağlamak, 

insanları huzur içinde yaşatmaktır. Devletin görevi, gençlerini çağdaş bireyler olarak 
yetiştirmek, onlara aş ve iş bularak, iyi bir hayat sağlamaktır. Bütün bunları bir yana 
bırakıp: ‘Biz dindar bir gençlik yetiştireceğiz’ demek, dünya gerçeklerinden uzaklaşıp, 
hayatı sorgulamayan, kaderci bir toplum yaratmak anlamına geliyor. Başbakan’ın ‘Dindar bir 
gençlik yetiştireceğiz’ sözünün yarattığı tartışmalar sürerken, şu gerçeğin altını çizmek lazım: 
AKP’nin 10. yılına giren iktidarında, eğitimin dinsel referanslara göre yeniden 
yapılanmasına yönelik birçok adım atılmış bulunuyor. İmam Hatip okullarında yapılan 
program değişiklikleri ile bu okullar genel liseler ayarına çıkartıldı. İlköğretimde Arapça, orta 
öğretimde de seçmeli Osmanlıca dersleri okutulması tartışılmaya başlandı. Yüksek 
Öğretimde, ilahiyat fakültelerinin ayısı ve kontenjanları büyük oranda artırıldı. Devlet 
üniversitelerinde, ilahiyatların yanı sıra “İslam İlimleri Fakülteleri” açıldı. Görülüyor ki din 
dersleri eğitimin her kademesinde yaygınlaştırılıyor, laikliği dinsizlik gibi gören ve laiklere 
düşman gibi bakan “Dinci ve kinci” gençler yetiştirilmeye çalışılıyor…” 282 

 
►Sözcü/Tokmak’ın haberi: “Gençler ya dinci ya tinerci, öyle mi? “Devletin görevi, 

dindar bir gençlik yetiştirmek değil, gençleri çağdaş bireyler olarak eğitmek, onlara iyi 
bir öğrenim imkânı yaratıp, çalışacak bir iş bularak, güvenli bir hayat sağlamaktır.” 
dedik, Başbakan’ı kızdırdık. Hiç eleştiriye tahammülü yoktur bizim Başbakan’ın… O ne derse 
doğrudur. Her dediğini itirazsız kabul etmek gerekir ki, kızmasın, öfkelenmesin.  

 
Başbakan: “Dindar bir gençlik yetiştireceğiz” sözünü eleştirenlere veryansın 

ederek: “Benim neyi kastettiğim, hiç yoruma mahal bırakmayacak derecede açıktır, nettir. Bir 
haftadır köşelerinde yazanlara sesleniyorum. Bu gençliğin tinerci mi olmasını 
istiyorsunuz? Büyüklerine isyankâr, manevi değerlerinden kopuk, hiçbir istikameti olmayan 
bir nesil mi istiyorsunuz? dedi. Sayın Başbakan! Bizim ne istediğimiz açık! Biz iyi eğitimli, 
dünya gerçeklerine uyumlu, hür düşünceli, güç karşısında eğilip bükülmeyen, 
güçlünün uşağı olmayan, ruhu kuş gibi özgür, soran, sorgulayan, adam gibi adam, 
insan gibi insan bir gençlik istiyoruz. Din eğitimi devletin değil, ailelerin, anne-babanın 
işidir. Dindar olmayanların “Tinerci” olduklarını da ilk defa sizden duyduk! Gençler ya dinci 
olacaklar, ya tinerci öyle mi? Bu derin ve engin görüşünüze söyleyecek bir söz bulamıyoruz! 
...  “ 283 
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►Melih Aşık’ın haberi: “… Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Başkanı Ahmet 
Abakay’da sert tepki gösterenler arasındaydı: ‘Ülkeyi yönetenler dindar bir gençlik değil, 
demokratik bir gençlik hedeflemekle yükümlüdür. Dindar gençlik demenin devamı, dindar 
gazeteci, dindar basın, dindar üniversite, dindar kültür-sanat, dindar yargı, dindar 
sendika, dindar sivil toplum örgütüdür. Bunun son aşama özlemi de dindar devlettir’ …” 
284 

 
►Mehmet Faraç şöyle diyor: “ Tevhid-i Tedrisat’ın temeline bomba koydular… 

‘Dervişin fikri neyse zikri de odur’ derler ya. ‘Tevhid-i Tedrisat’ yani ’Öğretim Birliği Yasası’  
Ömer Dinçer’in Milli Eğitim Bakanı olmasıyla birlikte zaten hedef tahtasına konulmuştu.  

 
Ancak, laik bir ülkede, dinci eğitimi egemen kılan anlayış, Başbakan Erdoğan’ın: 

‘Dindar nesil yetiştireceğiz’ sözleriyle başlamadı. Erdoğan bu sözlerle yalnızca tarikat ve 
cemaat anlayışının eğitime egemen olacağını değil, bu konuda daha önce çok önemli 
ideolojik ve bürokratik adımlar atıldığını da itiraf etmiş oldu.    

 
“Andımız’ın hedef alınması, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ne yönelik saldırılar ve 19 

Mayıs gösterilerinin statlardan çekilmesi, Tevhid-i Tedrisat’ın darmadağın edileceğinin 
işaretleriydi. Yalnız bu tehlikeli girişimler değil, eğitimdeki erozyon stratejisini uygulayacak 
kadrolar da çok önceleri sinsice Milli Eğitim saflarına kaydırılmıştı… ” 285  

 
►Hasan Basri Özbey şöyle diyor: “Ulusal bayramlarımızı yasaklayan, milli 

değerlerimize saldırıp, gençliğimizin tarih bilincini yok etmek isteyen AKP iktidarı, şimdi de 
Türk gençliğini Ortaçağın karanlıklarına mahkûm etmek istemektedir… Cumhuriyetin 
görevi, yeni nesilleri aydınlanmanın ışığında, bilimsel eğitimle yetiştirmektir. Dinler 
hakkında bilgi, felsefe, tarih ve sosyoloji derslerinde verilir. Atatürk Cumhuriyeti’ni yıkarak, 
Mafya-Tarikat-Gladyo rejimini kuranlar, ulusu yeniden kul yapmak istemektedir. Ancak 
çabaları boşunadır. Türkiye, Cumhuriyet yıkıcısı AKP’den kurtulacak ve yeniden Atatürk 
Cumhuriyetini kazanacaktır…”  286 

 
►Erol Ertuğrul şöyle diyor: “ … Türk ulusu onurludur… Temel din eğitimi almış 

Başbakan her olaya dinci bakışla yaklaşıyor. Gençlik kamplarında kızlarla erkekler ayrılıyor, 
harem selamlık yaratılıyor. İllerde valiler içki yasağı koyuyorlar. Okullarda dinci bir kuşak 
yetiştirilmesinin temel taşları döşeniyor. Ulusal Bayramlarımız uydurma gerekçelerle 
kaldırılmak isteniyor. Güzel yurdumuz bu uygulamalarla din tüccarlarının yönetiminde 
Ortaçağ Avrupa’sına dönüştürülüyor. Türk Ulusu onurlu bir ulustur. Cumhuriyetin 
dönüştürülmesine katlanamaz. Aydınlarının, seçkin subaylarının cezaevlerinde tutsak 
edilmesine katlanamaz. Geleceğinin karartılmasına katlanamaz. 1 Mayıslar, 19 Mayıslar 
bunun kanıtıdır…” 287 
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→ BASIN – MEDYA Ne Halde? …  
 
 ►Öztin Akgüç şöyle diyor: “Gazeteciliğin Esasları” isimli (Bill Kovach ve Tom 
Rosenstiel) iki gazetecinin kaleme aldığı ODTÜ yayınlarından bir kitabı okuyorum. Kitabın 
hemen giriş bölümünde gazeteciliğin temel görevlerini yerine getirebilmesi için şu ilkeler 
sıralanıyor: “Gazeteciliğin ilk yükümlülüğü gerçek haberdir. Sadakatle bağlı olacağı ilk 
merci halktır. Özünde gerçeği teyit etme disiplini yatar. Bu mesleği icra edenler, konu 
aldıkları kişilerden ya da olaylardan bağımsız kalmayı başarmalıdırlar…  
 

Gazetecilik, bağımsız ve yaptırımı olan bir gözlemci görevi görmelidir. Bu ilkelerin 
ışığı altında, bizde gazeteci olarak yaftalanan kişilere bir bakın. Sağlam, düzgün, onurlu 
kalemleri, az sayıda da olsa bir yana bırakıyorum. Bu satırlar nedeniyle de onlardan özür 
diliyorum. Yazılı ve görsel yayın organlarında yalakalık, bilgisizlik, bazı çevrelere 
yaranma, sözde tarafsızlık, şişirme haber, verdiği bilgileri irdelememe, halka 
saygısızlık yaygın. Bazı yayın organları halkın bilgisizliğinden, deneyimsizliğinden 
yararlanma yoluyla maddi ya da politik çıkar sağlama aracı olarak kullanılıyor. Sorunun 
temelinde insan olduğunu görmeden çözüm bulamayız. Kısırdöngüleri kırabilmek için 
ortalıktaki kişilerin gerçek niteliklerini ortaya koymak, halkı aydınlatmak için çaba 
harcamalıyız…” 288 
 
 ►Sözcü’nün haberi: “ Sözcü, AKP’nin bugünkü Kongresine alınmıyor… İşte, 
Tayyip usulü ileri demokrasi! Bir taraftan “Hak, hukuk, özgürlük” nutukları atıyor, diğer 
taraftan yandaş olmayan gazetelerin haber yapma özgürlüğünü engelliyor, yasak 
koyuyor…  … Anayasa’nın 28. Maddesi diyor ki: Basın hürdür, sansür edilemez. Devlet, 
haber alma hürriyetini sağlayacak tedbirleri alır…” 289 
 

► Sözcü/Tokmak şöyle yazıyor: “ Hukukun işlemediği ülke… Bizim Başbakan’a 
bakacak olursanız, Türkiye’deki gazeteciler, dünyanın en demokrat ülkelerindeki 
gazetecilerden daha özgür! Ancak… Ülkemizde, cezaevlerinde yatan gazetecilerin 
sayısının 105’e yükselmesi, hiçbir ülkede bu kadar tutuklu gazeteci olmaması 
Başbakan’ı tekzip ediyor. Türkiye’yi dikkatle izleyen Avrupa Birliği Komisyonu 
Genişlemeden Sorumlu Üyesi Stefan Füle de bizim iktidarla aynı görüşte değil… 
 
 … Stefan Füle, Türkiye’de basına uygulanan ağır baskıyı, Avrupa Birliği’nden 
Sorumlu Bakan Egemen Bağış ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin ile çeşitli toplantılarda 
tartıştığını belirterek mektubunda şöyle yazdı: “Türkiye’deki hukuki yapının AB standartlarına 
uyumlu olmadığını iki bakanın da yüzlerine karşı söyledim. Türkiye’deki ifade özgürlüğü, 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne hiç uymuyor. Gazeteciler, yazarlar, akademisyenler 
ve insan hakları savunucuları aleyhinde açılan çok sayıda dava ve soruşturma, kişilerin 
ifade özgürlüğü hakkına zarar veriyor.  Bu baskı, oto sansüre yol açıyor ve medya 
üzerindeki usulsüz baskılarla birlikte ciddi endişeler uyanıyor.” …” 290 
 
 ►Sözcü/Tokmak şöyle yazıyor: “ Doğru söze kızılmaz!  ABD’nin Ankara Büyükelçisi 
Ricciardone… Türkiye’de ifade özgürlüğüyle ilgili kaygılarını dile getirirken şöyle dedi: 
”Terörizmi destekleyenlerin, silah kullananların cezaevinde olmalarını anlayabilirim. 
Ancak birinci sınıf demokrasi hedefleyen bir ülkede (Türkiye’de) entelektüellerin, 
gazetecilerin, yazarların, fikir ve düşünce adamlarının demir parmaklıklar ardında 
olmasını anlayamıyorum. Bizde (Amerika’da) ifade özgürlüğü kapsamında insanlar çok 
aptalca şeyler söyleyebilirler ama biz saçmaladılar diye onları hapse atmayız”…  
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… Geçen yıl Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde en fazla mahkûmiyet alan ülkeler 
sıralamasında ilk sıradayız. Türkiye 2011 yılında, insan haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle 159 
davada para cezasına mahkûm edildi… Doğru konuşan ABD Büyükelçisi’ne kızmamak 
gerekir…” 291. 
  

►Ruhat Mengi şöyle diyor: “ Başbakan Erdoğan hemen her konuşmasında sözü bir 
şekilde medyaya ve muhalefet partilerine getirerek: “Biz medya ve muhalefet partileri gibi, 
dedikodu üretmiyoruz, dedikodu diliyle konuşmuyoruz. Bizim aracıya ihtiyacımız yok, 
halkımızla gönülden konuşuyoruz” benzeri cümleler kuruyor. Dün yine Diyarbakır’da aynen 
böyle oldu. Aslına bakarsanız, ülkede medyanın büyük çoğunluğu artık tamamen 
iktidarın yanında taraf olarak yer almış durumda. Hiçbir konuda eleştiri getirmedikleri gibi, 
taraf olduklarını daha ilk anda ağızlardan çıkan lafları destekleyip ertesi gün o laflar geri 
alındığında (mesela “dil sürçmesi” olduğu söylendiğinde), ortada kalarak da gösteriyorlar. 
Görevini ilkelere uygun yapmaya çalışan, ülke gündemini hakkıyla takip edip gereken uyarı 
ve eleştirileri her dönemde olduğu gibi yapan çok az gazete ve gazeteci var… “ 292     
 
 ►Can Ataklı şöyle diyor: “ Her gazeteci, her medya kuruluşu bir siyasi görüşü 
savunabilir, destekler. Buna yandaşlık diyemeyiz. Benim yandaşlık tanımım şu: Eğer bir 
gazeteci ya da medya grubu iktidarla işbirliği yaparak operasyonlara soyunuyorsa, bunun adı 
yandaşlıktır.  
 

… Sonuç olarak, AKP iktidarı döneminde gazetecilik fiilen bitti.    Kimse kendini 
kandırmasın, iktidarın yanında durmak, iyileri göstermek, iktidarın rakiplerini bel altı taktiklerle 
vurmak gazetecilik değildir. Gazeteci soru sorar, günümüzde soru sormak yok artık…” 293 
 
 ►Sözcü’nün haberi: “… Başbakan Tayyip Erdoğan’ın” Kaleminden pislik akan zat” 
diye eleştirdiği Cumhuriyet Gazetesi yazarı Bekir coşkun, canlı yayında isyan etti… 
“Yüreğinde sevgi olmayan insanlara anlatmak gerçekten zordur. Ben askerler yürürken 
heyecanlanan, tüyleri diken diken olan biriyim.  Başbakan bir yazar için:’Kaleminden pislik 
akıyor’ dedi. Peki, medya ve toplum buna nasıl razı olabilir? Bizler bu ülkenin mutluluğu için 
emek vermiş, kalem sallamış insanlarız. Ne oldu peki? Benim dünyam zehir oldu, inanılmaz 
tehditler, küfürler…  
 

Ben ve ailem tehdit altındayız şu anda. Bir Başbakan nasıl bir yazarı hedef 
gösterir. Yeter artık, oradan kovulduk, diğerinden sürüldük, oradan atıldık, başımıza 
gelmeyen kalmadı…”  294 
 
 ►Sözcü’nün haberi: “ Bir yazı yazdı, hedef haline geldi! Başbakan işaret etti. 
Genelkurmay muhtıra verdiği Coşkun için askere hakaret iddiasıyla suç duyurusu yaptı… 
Gazeteci Bekir Coşkun bir yazısında “Paşa” isimli köpeğini yazdı. Asker üstüne alındı ve ilk 
kez laik bir yazar için muhtıra verdi… Başbakan da Coşkun için: “Kaleminden pislik akıyor. 
Suç duyurusu yapılsın” dedi. Asker, Erdoğan’ın dediğini yaptı. Coşkun dün Ankara’da 
savcılığa gidip, askere hakaret iddiasıyla ifade verdi. Suçlamayı reddetti…” 295 
 

►Necati Doğru bu konuda şöyle diyor: “ Özünde kal Bekir, virgülün olamazlar… 
Görüyorum, iktidarın gücünü kanlı cellât baltası yaptılar. Senin kalemini kırmak için hücum 
ediyorlar. Yıldırmaya çalışıyorlar. Tehdit ediyorlar. Seni “Saray Bestekârı” yapıp, “Beraber 
yürüdük biz bu yollarda” şarkısını sana da söyletemedikleri için kalemini yok etmek 
istiyorlar.  

                                                 
291

 Sözcü/Tokmak, 28 Ocak 2012 
292

 Ruhat Mengi, Vatan; Aydınlık, 4 Haziran 2012 
293

 Can Ataklı, Vatan; Aydınlık, 8 Mart 2012  
294

 Sözcü, 11 Mayıs 2012 
295

 Sözcü, 18 Mayıs 2012 

http://www.ahmetsaltik.net/


Yeniden 19 Mayıs 

www.ahmetsaltik.net  Page 114 
 

114 

Biz biliyoruz; sen hiçbir zaman “darbeci” olmadın, asker şakşakçılığı da yapmadın. 
Kaleminle “karşı devrimcilerin üzerine yürüdün” diye seni bitirmek istiyorlar. Kaleminden 
korkuyorlar. Dini kalkan yaptıklarını ve onlar için esas olanın “para ve güç olduğunu” bu 
halk mutlaka anlayacaktır. Özünde kal Bekir Coşkun, senin yazdıklarının virgülü bile 
olamazlar… “ 296 
 
 ►Mehmet Türker şöyle diyor: “ …Sansürün kaldırılışının yıldönümü olan 24 
Temmuz Basın Bayramı (!) nedeniyle iktidar kanalından yayımlanan mesajları okununca 
çok güldüm. Tayyip bey diyor ki: “Yasaklarla mücadeleyi hak ve özgürlüklerin önünü açmayı 
ilke edinen hükümetimiz, basın özgürlüğünün teminatı olan ifade özgürlüğünün 
önündeki engelleri tek tek kaldırmıştır…” AB’den sorumlu olduğu için işsiz kalan Bakan 
Egemen ise: “Geçmişe nazaran bugün çok daha özgür basınımız var… Artık her konuda 
farklı fikirlerin dillendirildiği bir Türkiye’de yaşıyoruz…” diyor. Çankaya’nın 11. si de: “Basının 
sansüre maruz kalmaması gerektiğini” söylüyor… 
 

… Herhalde dalga geçiyorlar, bizi işletiyorlar. İktidarı eleştirdiği için işsiz kalan, 
“Namert” ilan edilen yazarlar… Gazete patronlarına yapılan görülmemiş baskılar… Hapse 
atılan gazeteciler…  “Kusura bakmayın, dükkân senin, karışmıyorum” diyemezsin, 
“İstediğini vitrine koyarsın, istemediğini koymazsın” diyen Tayyip bey değil miydi? Şimdi 
kalkmış, ifade özgürlüğünün önündeki engelleri tek tek kaldırdıklarını söylüyor! Tayyip bey 
kusura bakmasın, toplum olarak “balık hafızalıyız” dediysek o kadar da değil…  

 
Evet, iktidar yandaşı basın için çok geniş özgürlükler var. Yandaş basında yazarlar 

iktidara rahatça yalakalık yapıp, muhalefete rahatça saldırabiliyorlar ve bu özgürlüklerinin 
önünde hiçbir engel yok… Yahu bunlar bizim aklımızla alay mı ediyorlar? …” 297 
 
 ►Sözcü/Tokmak şöyle yazıyor: Dün “24 Temmuz, sansürün kaldırılmasının 104. 
yıldönümü” idi… Eğer düzgün gazetecilik yapıyor, iktidar çevrelerinin ipliğini pazara 
çıkarıyorsanız yandınız. O zaman vay halinize. Hapiste yatan gazeteciler, medya 
kuruluşları ve basın mensupları hakkında açılan ceza ve tazminat davaları, ülkemizde 
basının ne kadar özgür (!) olduğunu gösteriyor. İktidarın patronlara yaptığı baskı sonucu 
işsiz kalan medya mensuplarının haddi hesabı yok. Her şeye rağmen dik duran yazarların-
çizerlerin başına gelmedik dert kalmıyor! Sansür kalkmış öyle mi? …  
 

… Sansürün kaldırılışından 104 yıl sonra, Türkiye cezaevlerinde 101 gazetecinin 
tutuklu olarak yatması, medya kuruluşları ve gazeteciler hakkında açılan binden fazla ceza 
ve tazminat davası, ülkemizin içinde bulunduğu durumun net göstergesidir… “ 298 
 
 ►Sözcü’nün haberi: “ Üç-Beş tane gazeteye engel koyduk, hadlerini bildirdik… Her 
gün yalan yanlış her şeyi yazacaksın. Buna rağmen biz davet edeceğiz. Etmem. Niye 
edeyim? Yok, böyle 25 kuruşa simit. Basına engel konulmazmış. Konulmaz, öyle bir derdimiz 
yok. O medya bize her gün küfür yağdırdığında ona haddini bildirmek de bizim 
görevimizdir…” 299 
 
 ►Aydınlık’ın haberi: “ Başbakan Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Ahmet 
Davutoğlu’nun Myanmar’a gidişinin bazı köşe yazarlarınca eleştirildiğini belirterek: “Ben 
buradan o medya patronuna ‘Yazıklar olsun’ diyorum. Bu adamları köşe yazarı olarak 
nasıl tutuyorsunuz. Bu tür hedefi olmayan, bu tür aşkı, heyecanı olmayan insanların 
eline kalem vermişsin, köşe teslim etmişsin” dedi…” 300 
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 ►Uğur Dündar şöyle diyor: “ Ülkedeki basın özgürlüğü, muz cumhuriyetlerinin bile 
gerisinde… O dönem (28 Şubat) toplumun bilgi alma hakkına hizmet ettim. Basın üzerinde 
bugünkü gibi bir baskıyı darbe dönemlerinde bile görmedim…  
 

Modern gazeteciliğin babası sayılan İngiliz medya patronu Lord Northdiff: ‘Güç 
odaklarının bir yerlerde örtbas etmeye çalıştıkları şey haber, gerisi reklâmdır’ der. 
Northdiff, bu doğru tanımı, sağlam temellere oturmuş, demokratik kültürün sokaktaki sıradan 
insan tarafından bile içselleştirildiği çağdaş demokrasiler için yapmıştır. Oysa bizim gibi 
gelişmekte olan ve demokrasisi kesintiye uğramış ülkelerde bunları söylemek kolay, ama 
ödün vermeden uygulamak çok zordur… 
 
 Evrensel meslek ilkelerine sıkı sıkıya sarılmanın bedeli ağırdır. Hele bizler gibi 
soruşturmacı gazetecilik yapma sevdasında olan gazeteciler için çok daha ağırdır. Öylesine 
ağırdır ki, Türkiye benzeri ülkelerde soruşturmacı gazeteciler, bunun bedelini bazen 
hayatlarıyla öderler. Akıl almaz iftiralara uğramak, yaftalanmak ve baskıyla işini kaybetmek, 
soruşturmacı gazeteciler için adeta günlük spor haline gelir…” 301 
 

►Melih Aşık’ın Basın fıkrası şöyle: “ Napolyon tekrar dünyaya gönderilmiş. Önce 
Beyaz Saray’da akşam yemeğinde ağırlanmış. Yemek bittiğinde Napolyon, Obama’ya şöyle 
demiş: “Sizin elinizdeki bu silahlar bende olsaydı Waterloo’da savaşı kaybetmezdim” 
 
 Ardından Rusya ağırlamış kendisini… Yemek bittikten sonra Napolyon, Putin’e 
dönerek: “Sizdeki bu KGB Polis Teşkilatı bende olsaydı, Waterloo’da bu savaşı 
kaybetmezdim” demiş.  
 

Nihayet Ankara’da ağırlanmış Napolyon. Yemekten sonra yine konuşmuş: “Mösyö 
Tayyip çok şanslısınız. Sizdeki bu mükemmel basın bende olsaydı, benim Waterloo’da 
kaybettiğimi kimse bilmeyecekti” ...” 302 
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→ MUHALEFET NE YAPIYOR? CHP (YCHP) ve MHP… 
 
►Yalçın Küçük şöyle diyor: “…Kılıçdaroğlu ve ekibinin, Gürsel Tekin, Hamzaçebi 

ve diğerlerinin, Fethullahi Parti ile çok direkt temas halinde olduğuna inanıyorum. Daha 
kısa söyleyecek olursam, Kemal Kılıçdaroğlu’nun kafasının akepe’de ve ayağının 
cehepe’de olduğunu netlikle görebiliyorum…  

 
2002 seçimi: Darbe içinde darbe… Doğu yoldaşın tümüyle katıldığım bu iki 

incelemesini, ancak bazı tarih bilgi ve hatırlatmaları ile destekleyebilirim. Mecburum…  
 
1- 2002 Kasım Seçimi, “darbe içinde darbe” olmuştur.  Hem hükümet akepe’ye 

verilmiş ve hem de Türk Silahlı Kuvvetleri’nde, Doğu’nun nitelemesi ile “Ergenekon 
tertibi”  için stratejik görevlendirmeler yapılmıştır.  

 
2- Aynı yılın sonunda, Erdoğan ile Baykal, Beylerbeyinde bir balıkçıda buluşarak, 

Türkiye’nin İslamizasyon haritasını çizmişlerdir. Baykal, Erdoğan’ı Meclise sokma 
taahhüdünü yapmış ve vermiştir; anayasa değişikliği ve Siirt seçimi bu cümledendir. 

   
3- Büyük hukukçularımız Sabih Kanadoğlu ve Nuri Alan, buradaki kanunsuzluğa 

şiddetle karşı çıktılar, kitaplarında var. Baykal’ın cehepe’si kanunsuzlukta ısrarlı olmuş ve 
yerine geçen Kılıçdaroğlu, “Şecaat arz ederken, merci Kıpti sirkatin söyler” misali bununla 
övünmüştür. Pek bilgisiz ve inançsız olduğunu tekrarlıyorum…  

 
4- 2007 seçimini Baykal’ın cehepe’si, doğrudan doğruya akepe’ye verdi; o 

sıralarda SKY TV’de program yapıyordum, ısrarla: “veriyorsunuz” dedim, davet ettim, hiçbir 
sonuç alamadık. Cehepe önemli hiçbir şey yapmadı, Deniz Baykal, seçimlerin en can alıcı 
haftasını Cenevre’de geçirmişti.  

 
5- Referandum hediye edilmiştir. Ulusal’da program yapıyordum; Kılıçdaroğlu, hem 

bir “Recep bey” edebiyatı ile yetindi, Anayasa Mahkeme’sinin tehlikede olduğunu ağzına dahi 
almadı. Kartlarla çalışıyorum, not almıştım, bugünü istiyordu ve referandum için oy 
vermeyeceğini bekliyordum, kayıtlıdır. Artık çok net düşünüyorum, bağı ve sözü var. Bir 
Cumhuriyet karşıtı ve bir Ordu düşmanı diyebiliyoruz. Piçleşen bir cehepe içindedir…” 303 

 
►Aydınlık’ın haberi: “ ABD, Kılıçdaroğlu’nu tam 4 yıl önce söylemişti. CHP’nin 

başına Kılıçdaroğlu’nun geçeceği, Baykal’ın kaset şantajı ile 2010’da istifa ettirilmesinden iki 
yıl önce ABD Raporunda yer almıştı. ABD’nin Kılıçdaroğlu ile ilgili bu “öngörüsü” Johns 
Hopkins Üniversitesi’ne bağlı Amerikan-İsveç merkezli Silkroad Enstitüsü tarafından Ekim 
2008’de hazırlanan 75 sayfalık raporda yer aldı. Raporun 72. sayfasında şöyle deniyor: 
“CHP’den istifa etmeye ikna edilecek Deniz Baykal’la, yolsuzluklar konusunda kamuoyunun 
dikkatini çeken Kemal Kılıçdaroğlu yer değiştirecek” Aynı raporda “Yeni CHP’den” söz 
edilerek şu ifadelere yer veriliyor: “CHP, yeniden Avrupa tarzı ve merkezli bir sosyal 
demokrat parti olarak ortaya çıkacak”…” 304 

 
►Kurtul Altuğ şöyle diyor: “Hayatım boyunca hep ilkeli yaşadım ve ilke saydığım 

bazı hususlara sadık kalmayı ana amaç olarak kabul ettim. Çok kahır, çok üzüntü çektim 
ama onlardan ödün vermemeyi bir hayat felsefesi olarak gördüm. Şu sıralarda tüzük kurultayı 
hazırlığı içindeki Atatürk’ün ve İsmet Paşa’nın partisi CHP’de ilkesiz insanlara rastlıyoruz. 

 
Atatürk 1931 yılı Kurultayında, CHP’nin ana niteliklerini, tüzüğünün 2. bölümünde 6 

ilke halinde sıraladı. Gelin bu ilkeleri şöyle bir gözden geçirelim ve diyelim ki: “Ey CHP’liler, 
bu ilkelerden hangisinden zarar gördünüz?  
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CHP Cumhuriyetçidir, Ulusçudur, Halkçıdır, Devletçidir, Laiktir, Devrimcidir… 
Tüm bunların hangisinden zarar gördünüz ki… Giderek artan bir hızla o okları, birer birer 
yadsıyor ve tarihi CHP’nin adını “Yeni CHP” (YCHP) olarak koyanlara karşı çıkmıyorsunuz?  

 
Atatürk derdi ki: “tarafsız olan bertaraf olur” ve yine derdi ki: “İdare-i maslahatçılar 

asla devrimci olamazlar…” 
 
… Bu 6 ilke 1931 kurultayında tanımlanmıştır, dahası 1937’de yapılan değişiklikle de 

anayasanın 2. maddesi içine alınarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin de ana ilkeleri halini 
almıştır.  

 
CHP neoliberal bir parti değildir… Oysa bugünkü CHP’ye bakınca ve halkın giderek 

CHP’den soğumasını irdeleyince, anlaşılıyor ki, Atatürk ve İnönü’nün mirası 
reddedilmektedir. Bugün Türkiye’de yabancılara peşkeş çekilen arazilerin üzerinde yükselen 
devasa plazaları görüyorsunuz ve sormadan edemiyorsunuz. Nerede 30’lu yıllarda başlayan 
ve çoğu şimdi yabancıların elinde olan fabrikalar, ulaşım ve yakında yabancılara 
devredilecek o demirden bir ağla örülmüş Türkiye? Nerede o ekmek kaynağı olan o çalışma 
alanları, maden işletmeleri? Nerede o şeker fabrikaları? ...” 305   

 
►Kurtul Altuğ şöyle diyor: “… CHP tutkunu Lale Gürman ne güzel özetlemiş: 

“Ülkem yangında, Ortadoğu yangında, Cumhuriyetimiz kül olmakta… AKP’den daha 
‘ılımlılık’, daha ‘dindarlık’ ve ‘uyumluluk’ iddiasında Turuncu cunta, ‘şölen’ hazırlığında. 
Şölenci Kılıçdaroğlu ve Turuncu Cunta’nın sözlerinden bazılarını unutmayalım: 
‘Türkiye’de laiklik tehlikede değildir’, ‘İyi cemaatler de var’, ‘Devlet Öcalan’la da 
görüşebilir’, ‘MİT-PKK görüşmesi yapabilir’ … 

 
87 yıllık Cumhuriyet, ortaklaşa bir sivil anayasa darbesiyle iskambil desteleri gibi 

etrafa savrulacak. Yozlaştırılmış, DNA’sı değiştirilmiş ve GDO’lu bir parti müsvettesini 
toplumsal bir sessizlik içinde kabul edeceğiz. Bu yenilgi bence ne Osmanlı’da, ne 
Cumhuriyetin şanlı tarihinde çok denenen ve sonunda başarılı olamayan bir çöküşün ilk 
işareti…” 306 

 
►Tansel Çölaşan şöyle diyor: “Ben şu anda CHP’nin yönetiminin kafasının karışık 

olduğunu ancak tabanın kafasının karışık olmadığını söylüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu’nun 
söylemlerini ise çok istikrarlı görmüyorum. Bir tutarlılığı yok… Atatürkçü olduğu konusunda 
emin değilim. Çünkü söylemlerinin içinde yok, Keşke olsa…” 307  

 
►Sabahattin Önkibar şöyle diyor: “Kılıçdaroğlu’nu anlama noktasında müşkülatım 

var. Kemal Bey’in sadeliğini, dürüstlünü beğeniyorum lakin bazı konulardaki tutumu pek çok 
kişi gibi beni de dehşete düşürüyor.  ABD ile AB’ne göz kırpmasından, Fethullah Gülen’i 
kutsamasına kadar pek çok tavrı hayal kırıklığı yaratıyor.  

 
Keza PKK’ya takındığı tutum anlaşılır değil. Mesela son olarak Öcalan’a ev hapsi 

olayında Bülent Arınç’ın peşine takılması fevkalade yadırgandı. Başbakan’ın bile refüze ettiği 
Bülent Arınç’ın o teklifini soluk almaksızın sahiplenmesi, hassasiyetleri belli olan Atatürkçü 
CHP tabanını üzüyor. Kılıçdaroğlu bütün bunları politika üretme bağlamında bir şeyler 
yapıyor görünmek için yapıyor olabilir ama farkında mı bilmiyorum, kaş yaparken göz 
çıkarıyor…” 308 
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►Sadettin Tantan şöyle diyor: “ AKP-BDP-PKK ve Yeni CHP bütünün 
parçalarıdır… Bir bütünün parçaları sahne almaktadır... Gazete ve televizyonlara çıkanların 
söylem ve davranışlarına bakıldığında, bütün gerçekler Türk halkının önüne serilmiş, çıplak 
bir şekilde duruyor. Leyla Zana’nın “Oslo görüşmeleri tekrar başlamalı, Öcalan’a ev 
hapsi olmalı’. Başbakan Erdoğan’ın da: ‘Sizin gibi cesaretli insanlara ihtiyacımız var’ 
sözleri, aslında bir bütünün parçaları olarak karşımızda duruyor… 

 
Daha öncede dile getirdiğim gibi PKK/KCK-BDP-AKP ve onlara yeni eklenen CHP bir 

bütünün parçalarıdır. Gerçek şudur: Türkiye ve Türk halkının menfaatleri geri plana 
atılırken, terör örgütünün menfaatleri, talepleri ön plana çıkarılmıştır… Güvenlik politikaları 
olmayan bir ülke olabilir mi? Güvenlik politikaları olmayan bir ülkenin siyasi ve ekonomi 
politikaları da olamaz. Bu iktidar güvenlik politikalarını hiçbir zaman dikkate almadı, her 
konuda rant politikalarını yaşam felsefesi haline getirdi… 

 
İktidar, PKK’nın sahip olduğu 50 milyar dolarlık bir güce nasıl el koyacağını da 

bilmemektedir. Aslında bilmektedir de, Amerika tarafından yürütülen PKK’nın 
siyasallaşması çalışmalarına ortak olduğu için eli kolu bağlı, siyasi anlamda da nefes 
alamayacak durumdadır. Bir soru da şudur: Acaba iktidarın PKK’ya bu kadar taviz 
vermesinin sebebi, rant ekonomisinin açığa çıkmasından duyduğu rahatsızlık mıdır? …”  309  

 
►Yılmaz Özdil şöyle diyor: “… Açılım meselesinde itiraz ettiğim konu şu. 2002’den 

bu yana AKP’nin yaptığı en vahim taktik hata Habur. Çünkü 2002’den bu yana terörle 
mücadele eden subaylar hapse tıkılırken, PKK’lıların resmi üniformalarla Habur’a gelip 
kırmızı halılarla karşılanması, AKP’ye oy veren seçmenin zihninde de “Ya tufaya mı 
geliyoruz” gibi soru işareti yaratmıştır. Habur olayından sonra AKP’nin oyları neredeyse 
çökmüş. Bu o dönemde kamuoyuna açıklanmamıştı… 

 
Habur rezaletinden bir ay sonra Kemal Kılıçdaroğlu zart diye bir Dersim tartışması 

başlattı. Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen’i neredeyse soykırımcı ilan etti ve istifasını 
istedi, parti allak bullak oldu. Aradan çok geçmeden Deniz Baykal kaseti patladı. Ve bundan 
sonra CHP yeniden dizayn edildi. Bazı adamlar kapının önüne kondu ve paraşütle birtakım 
adamlar parti yönetimine geldi… Şimdi gelinen noktada bakıyoruz, AKP son dönemde 
Uludere olayı ve artan terör olaylarıyla sıkıntıya düşmüştü ki CHP anında yardım elini 
uzattı. Bu açılım denilen, Yeni CHP denilen mesele, AKP’nin iktidarını 10 sene daha 
sürdürmesini sağlayacak projedir. Toplumu doğru tahlil edemedikleri gibi, kendi başlarına 
geleni de tahlil edemiyorlar…” 310 

 
►Şahin Mengü şöyle diyor: “Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Dairesi, uluslararası 

ilişkiler dersinde yaptığı müfredat değişikliği ile İsmet İnönü’nün 2. Dünya Savaşı’nda izlediği 
Tarafsızlık politikasını, öğrencilere öğretilecek konular arasından çıkartmış. Bu bana çok 
doğal geldi. Uluslararası ilişkilerde birilerinin taşeronu olmayı içine sindirebilen bir hükümetin, 
intihalden sabıkalı Bakanı’ndan farklı bir davranış beklemek zaten safdillik olurdu… 

 
Bu davranışın sebebi, Atatürkçülüğü, ulusalcılığı Türkiye Cumhuriyeti’nden 

kazıyarak, ABD’nin istediği biçimde şekillendirilmiş, kendisine verilen her talimatı 
sorgulamadan yerine getiren bir ılımlı İslam cumhuriyeti yaratılmak istenmesidir…  

 
… Zira CHP’yi, gerçek Atatürkçüler yönettiği sürece AKP iktidarının, ABD’nin istediği 

bazı şeyleri yapması mümkün olamamıştır. Bunun en güzel örneği 1 Mart tezkeresidir. O 
zaman yapılması gereken, Atatürk’ün partisini köklerinden kopararak, yeni bir şekle, 
ABD’nin istediği sorun çıkartmayacak yapıya kavuşturmaktır.  
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Bu değişim, bir proje çerçevesinde başarıyla (!) yapılmış, Atatürkçüler, ulusalcılar 
tasfiye edilmiş, Partide, Atatürk’e, Atatürk’ün değerlerine küfretmek, saldırmak, aşağılamak 
vakayı adiyeden sayılmaya başlanmıştır. 

 
Hesabını verebilecekler mi? Atatürkçülerin Parti’den tasfiyesinden hemen sonra bir 

parti yetkilisi: “Atatürk devrimlerinin bekçisi değiliz” deme küstahlığını gösterebilmiş, 
Parti yönetiminden de kendisine en ufak bir tepki gelmemiştir. 

 
Bir başkası, Cumhuriyet düşmanlarının söylemi olan ve feodalizmi çağrıştıran  

“Dersim Milletvekili”  diye kart bastırmış ve fakat en ufak bir tepki almamıştır. Aynı kişi, 
Atatürk’ü katil ilan etmiş, bu davranışı Atatürk’ün partisinde “düşünce özgürlüğü” olarak 
nitelenmiş, buna tepki veren bir avuç milletvekili de disiplin kuruluna verilmekle tehdit 
edilmişlerdir...  

 
… Her biri Yüce Divanlık ayrı birer suç oluşturan Oslo görüşmelerinin içeriğine 

itiraz edilmemiş, sadece gizli yapılması eleştiri konusu yapılmıştır. Binlerce insanın katiline 
affın yolunu açacak uygulamaya yeşil ışık yakılmıştır.  

 
En son olarak da Gençlikten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: “Kemalizm’i hem 

zihinlerden, hem de partiden kazıyacağız” diyebilmiştir. Bütün bunlar, ulus devleti yıkarak, 
ümmete dayanan bir “Ilımlı İslam Cumhuriyeti” kurmak isteyenlere yardımcı olmak ve 
Sevr’i hayata geçirerek, federatif bir yapı oluşturarak, Cumhuriyetten ve onun kurucularından 
öç almak için yapılmaktadır… 

 
… Bu milyonlar (Atatürk’ün ve Cumhuriyetin değerlerine inanan) bölünme 

anayasasının yapılmasına katkı verenleri, Sevr’i hayata geçirmeye yardımcı olmaya 
çalışanları hiç affetmeyecektir. AKP iktidarının bu kadar fütursuz davranmasına sebep 
olanlar bunlardır. CHP’nin bugünkü yönetimi, bölücü BDP ile birlikte AKP iktidarının 
payandası olmaktadır. Bu tutumun hesabını tarih önünde veremeyeceklerdir…”  311  

 
►Aydınlık’ın haberi: “Yeni CHP hata üstüne hata yapıyor… Cemaat 

meşrulaştırılıyor… CHP’nin eski ve yeni Genel Başkanlarının F Tipi cemaatin faaliyeti olan 
“Türkçe Olimpiyatlarına” gösterdiği ilgi, CHP’li milletvekilleri ve partililer arasında eleştirilere 
yol açtı. Bazı CHP’li Belediyelerin F tipi cemaatin faaliyetine maddi destek sağlaması da 
parti içinde sert tepkilere yol açtı… “ 312 

 
►Doğu Perinçek şöyle diyor: “ Aydınlık, Sosyalist Enternasyonal’in 24. Kongresi 

konusunda okuyucuyu bilgilendirmeliydi. 30 Ağustos–1 Eylül günleri Güney Afrika’da 
yapılan toplantının kararlarını yayınlamalıydı. Bilgileri 6 Eylül 2012 günkü Sabah’ta 
Süleyman Yaşar’ın köşesinde buluyoruz.  

 
Sosyalist Enternasyonal 24. Kongresi’nin Sonuç Bildirgesi’nde Türkiye’yi ilgilendiren 3 

önemli karar var.  
 
1. Sosyalist Enternasyonal, Kürt sorununu Filistin’e benzetiyor ve BM ile Uluslararası 

Kuruluşları çözüm makamı haline getiriyor. .  
 
2. Kıbrıs’a ilişkindir. Sosyalist Enternasyonal, Adanın BM’nin çözüm önerileri 

doğrultusunda birleştirilmesini, başka deyişle KKTC’nin tasfiyesini savunuyor. 
 
3- Sosyalist Enternasyonal, ABD’nin, Suriye’nin yasal yönetimine karşı yıkıcı faaliyetin 

ve örtülü operasyonlarını desteklemektedir. 
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CHP’ye emanet edilemeyecek değerler… Her üç çözüm de, ABD merkezli 
emperyalist sistemin çözümleridir. Türkiye’nin toprak bütünlüğünü ve milli birliğini ilgilendiren 
Kürt sorunu, emperyalist merkezlerin denetimine alınıyor. Kıbrıs konusunda da, yine ABD ve 
İngiltere’nin Doğu Akdeniz’de batmayan uçak gemisi politikası dayatılıyor.  

 
CHP, Sosyalist Enternasyonal Kongresi’ne Genel Başkan düzeyinde katılmış ve bu 

kararları içeren “Barış, Sürdürülebilirlik ve İşbirliği” başlıklı bildiriyi imzalamıştır. O imza, 
CHP’ye Türkiye’nin egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve geleceğinin emanet 
edilemeyeceğini gösteren son kanıt oluyor.    

 
Sosyalist Enternasyonal’in sicili… Adında sosyalist var diye, Sosyalist 

Enternasyonal bir şey sanılır. Oysa bu kuruluş, her zaman ve her yerde dünya emperyalist 
sisteminin çıkarlarını temsil eder. Bizim İstiklal Savaşımıza karşı İngiliz-Fransız 
emperyalistlerini desteklemiştir. Yakın tarihte de Cezayir’in kurtuluş savaşına, Arap 
ülkelerinin bağımsızlık mücadelesine, Vietnam, Laos ve Kamboçya’nın kurtuluş savaşlarına 
karşı emperyalist sistemin konumunda olmuştur. Afganistan’ın, Irak’ın, Libya’nın işgallerinde 
de sosyalist Enternasyonali hep ABD emperyalizminin yanında görürüz. Bu nedenlerle 
Sosyalist Enternasyonal, tam anlamıyla Soros Enternasyonali’dir. Büyük tekellerin 
uluslararası örgütleri arasında önemli bir işleve sahiptir; emperyalizmin sol ayağıdır. Hele 
bu kritik dönemde, Sosyalist Enternasyonal’in hep Türkiye’nin karşısında yer aldığını 
göreceğiz.  

 
Talabani de İkinci kez Başkan Yardımcısı… Soros Enternasyonali’nde 33 Başkan 

Yardımcısı var. Onlar arasında bölgemizden, ABD işgaliyle Irak’ın Cumhurbaşkanlığı 
koltuğuna oturtulan Celal Talabani de var. 24. Kongre’de yeniden seçilmiş. Soros 
Enternasyonali şimdi Talabani’nin yanına Kılıçdaroğlu’nu da oturttu. CHP Genel Başkanı, 
33 başkan yardımcısından biri oldu. Kıbrıs ve Suriye konusunda üye olmanın ötesinde bir 
sorumluluk üstlendi… Sosyalist Enternasyonal gibi kurumlar, dünyada emekçileri ve 
mazlumları temsil etmez…” 313  

 
►Doğu Perinçek şöyle de diyor: “… CHP, herhangi bir parti değildir. Atatürk’ün 

İstiklal Savaşı’nın ateşi içinde kurduğu bir partidir. Dünya tarihini etkileyen bir devrimin öncü 
partisinin milletvekillerinin, o devrime karşı silahla isyan etmiş bir ortaçağ şeyhinin 
heykeli önünde poz vermeleri, fikir özgürlüğü kapsamında görülemez. Bu duruşa ses 
çıkarmayan bir CHP, gericilikte AKP ile bölücülükte de PKK ile birleşiyor.  

 
Soros Vakfı’na Seyit Rıza ve Fethullah Gülen yakışır… Kılıçdaroğlu’nun Soros 

Vakfı kurucularından vazgeçmeyişi şimdi çok daha iyi anlaşılıyor. Soroslar, 150 yıldır 
ülkemizde Seyit Rızaları, Derviş Vahdetileri, Saidi Nursileri, Şeyh Saitleri, İskilipli Atıf 
hocaları ve Fethullah Gülenleri destekliyorlar. Atatürk ve İnönü’yü Dersim suçlusu ilan 
edenlerin, Fethullah Gülenleri keşfetmeleri kaçınılmazdı… 

 
… Seyit Rıza, dünyanın neresine giderseniz gidiniz, Çin, Hindistan, Rusya, Küba, 

Vietnam, hatta Avrupa ve Amerika’da da dünyanın her yerinde devrim karşıtlığı ve 
Ortaçağla tanımlanır. Atatürk ise, dünyanın her yerinde, 20. yüzyılın en büyük 
devrimcilerindendir. Kılıçdaroğlu yönetimi, Seyit Rıza tercihiyle, dünyanın her yerinde 
şüpheli konumundadır.  

 
… Seyit Rıza heykeli önünde Türkiye’ye verilen poz, CHP’deki “Değişimi” olanca 

çıplaklığıyla sergilemiştir… Bu bir karşı devrim manzarasıdır. Bu manzara küçük 
kurnazlıklarla gözlerden gizlenemiyor. CHP’deki değişim, Atatürk ve İnönü’den, Seyit Rıza ve 
Fethullah Gülen’e doğrudur…”314 
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 Doğu Perinçek, Aydınlık, 18 Ağustos 2012 

http://www.ahmetsaltik.net/


Yeniden 19 Mayıs 

www.ahmetsaltik.net  Page 121 
 

121 

►Mehmet Faraç şöyle diyor: “AKP’nin rejimi tamamen tasfiye etmek için dayattığı 
Anayasa değişikliği çalışmaları, toplumun büyük bölümünde “ Bölünme Anayasası” olarak 
adlandırılıyor. CHP tabanı aylardır Kılıçdaroğlu’na işte bu kaygılar yüzünden “Anayasa 
masasından kalk” diye çağrılar yapıyor. Ancak parti yönetimi, Cumhuriyetin kuruluş ruhu 
ve kurumlarının adeta darmadağın edildiği bir süreçte, Anayasa değişikliği için AKP’ye 
nedense tam gaz destek vermeye devam ediyor… 

 
Örneğin CHP; imam hatiplilere katsayı kıyağı, “4+4+4” dayatması, ulusal bayramlara 

yönelik kıyım ve Atatürk’ün ders kitaplarından silinmesi gibi yıkım projelerine dirençle 
karşı durmadığı için, AKP’nin cesareti daha da artıyor. Bu arada Anayasa değişikliğinden 
kaygı duyan CHP’liler de disiplin hışmına uğruyor. Örneğin gerçek bir CHP’li olarak 
adlandırılan Neriman Fidan gibi partililer bu kampanyayı yürüttükleri için ihraç ediliyor. 
Ancak toplumdaki kaygı büyürken parti içinde, CHP’nin gidişatından endişe duyanların 
Anayasa değişikliğine itirazları da artıyor. Geçen hafta, partinin Ankara’da yapılan 
toplantısında kürsüye gelen 40’tan fazla milletvekili hem partideki CHP düşmanı vekillere 
tepki gösterdi, hem de Anayasa değişikliğine yönelik kaygılarını dile getirdi… 

 
… Gelelim “Bölünme Anayasası” için masada oturmakta ısrar eden 

Kılıçdaroğlu’na… CHP lideri, Başbakan Erdoğan’ın dava açtığı “hainlik” suçlamasını önceki 
gün ısrarla yineledi…  

 
Zindanda tutulan Doğu Perinçek ise, tam bu süreçte; dünkü Aydınlık’ta çok doğru 

ve yaşamsal bir soru sordu: “CHP ve MHP liderleri niçin birlikte Anayasa yaptıkları AKP 
yönetimini hıyanetle suçluyorlar? Birlikte Anayasa yapıyorsan ‘Hain’ deme… ‘Hain’ 
diyeceksen Anayasa masasından kalk”…” 315 

 
►M. Kerem Erol’un haberi: “ Meclis’te grubu bulunan partilerin sürdürdüğü anayasa 

çalışmalarına karşı Milli Anayasa Formu 87. toplantısı Gölcük-Değirmendere’de gerçekleşti. 
300 yurttaşın katıldığı toplantıda, büyük coşku hâkimdi.  

 
Konuşmacılardan İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal, CHP’nin Seyit Rıza 

çıkışına sert tepki gösterdi. Kocasakal, CHP’yi: “Seyit Rıza gibi Cumhuriyete resmen 
başkaldırmış, oradaki insanları sömüren feodal nitelikli bir şeyhe iadeyi itibar vermek 
demek, Cumhuriyeti ve Atatürk’ü gömmek demektir. O yüzden buradan sesleniyorum 
CHP’ye: “Artık yeter! Atatürk’ün koltuğunda oturarak kimse Atatürk’e fatura çıkaramaz. 
Çıkın gidin oradan, nerede yapıyorsanız yapın” sözleriyle eleştirdi…” 316 

 
►Sabahattin Önkibar şöyle diyor: “ Bundan sonra ha AKP, ha MHP… Lafı 

dolandırmadan yazacağım. MHP Kongresini, Türk Milliyetçileri değil, Tayyip Erdoğan ile 
ardındaki küresel irade kazanmıştır. MHP bundan böyle artık AKMHP’dir çünkü önceki 
günkü Kongre ile bu partinin kuyruğu ve stepnesi olduğunu resmileştirmiştir. Evet, önceki 
günkü MHP Kongresinin sonucu, teslimiyetin ilanıdır.  

 
Nasıl ve Niçin mi? Tayyip Erdoğan ile zihniyetine teslim edilen bir zatı yani Devlet 

Bahçeli’yi yeniden seçtiği için.  
 
Yahu bu Devlet Bahçeli değil midir, 2002’de genel seçimlere bir buçuk yıl varken, 

kendi partisini baraja gömüp, AKP’yi iktidara taşıyan?      
 
Bu Devlet Bahçeli değil midir, Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanı olmasını 

sağlayan?  
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Bu Devlet Bahçeli değil midir, “Tayyip Beye bir şey olursa ülkemiz mahvolur” 
mealinde laflar eden? 

 
Bu Devlet Bahçeli değil midir, AKP ile yeni anayasa hazırlamak için hala aynı 

masada oturan? 
 
Bu Devlet Bahçeli değil midir, Tayyip üzülmesin diye var oluş bayramımızı yani 

Cumhuriyet şölenimizi protesto eden?  Söyleyin! Böyle birini yeniden seçmenin adı, 
“MHP’nin AKP’ye kuyruk ya da stepne olması” değil de nedir? ... “ 317   

 
►Arslan Bulut şöyle diyor: “AKP'ye hizmet, milliyetçilik midir? Adama sorarlar: 

“Tayyip Bey, Oslo sürecinde siz, bugünkü MİT müsteşarı vasıtasıyla PKK ile masayla 
oturmadınız mı? Hatta PKK ile Abdullah Öcalan’ın ev hapsi ve demokratik özerklik 
konularında uzlaşmaya varmadınız mı? MİT müsteşarı hakkında soruşturma başlatılınca 
hasta yatağından kanun değiştirip süreci durdurmadınız mı? 

 
Açılım dediğiniz süreci siz başlatmadınız mı? Hatta açılım konularında, CIA’nin da 

danışmanı olan Prof. Dr. Vamık Volkan’ın toplumsal psikanalizm ve seçilmiş travma 
yöntemlerini kullanarak, Dersim, Menemen ve 31 Mart travmalarını, halkın algısında, 
kendi istediğiniz tarzda güncellemediniz mi? Yani Türk halkı üzerinde psikolojik operasyonu 
bizzat kendiniz uygulamadınız mı?” 

 
Yine Devlet Bahçeli’ye sorarlar: “Devlet Bey, ’Türklüğü Anayasa’dan kaldıracağım’ 

diyen bir partiyle işbirliğinin PKK ile işbirliğinden ne farkı var? Hem siz Meclis’te BDP’li 
Hasip Kaplan’ın elinden tutup onu birlikte oturmaya davet etmediniz mi? Kaplan’a ’Gel 
Hasip, Meclis’in renklerini tamamlayalım’ demediniz mi?” 

 
Bahçeli, “MHP’nin, kimseden, hele hele Cumhuriyet’in kurucu felsefesiyle yollarını 

ayırarak, BOP’un bahçesine kundakta düşen CHP’den öğreneceği ve alacağı bir şey 
olmayacaktır” diyor ama şu anda BOP projesinin taşeronu olan AKP ne zaman sıkışsa 
imdadına Devlet Bey yetişiyor. 

 
2002’de erken seçim kararı ile AKP iktidarının yolunu açan Bahçeli’dir, Abdullah 

Gül’ü Cumhurbaşkanı yapan Bahçeli’dir. AKP'ye hizmet, milliyetçilik midir? 318 
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→ ON OKLAR – ERKEN TÜRKLER -  ÖN TÜRKLER 
 

♥ M. K. Atatürk: Türk nedir?                                       
 
“ Bu memleket, dünyanın beklemediği, Asla ümit etmediği bir müstesna mevcudiyetin  

Yüksek tecellisine,  yüksek sahne oldu. Bu sahne 7 bin senelik, en aşağı, bir Türk 
beşiğidir. Beşik tabiatın rüzgârları ile sallandı; Beşiğin içindeki çocuk tabiatın yağmurları ile 
yıkandı. O çocuk tabiatın şimşeklerinden, yıldırımlarından, Kasırgalarından evvela korkar gibi 
oldu; Sonra onlara alıştı; Onları tabiatın babası tanıdı, Onların oğlu oldu; Bir gün o tabiat 
çocuğu tabiat oldu; Şimşek, yıldırım, güneş oldu; Türk oldu. Türk budur. Yıldırımdır, 
kasırgadır, dünyayı aydınlatan güneştir." 

 
Artık bazı gerçeklerin anlaşılması ve bilinmesi gerekiyor. Zira bu; Batı tarafından 

yazılan eksik ve yanlış tarihin değişmesi ve İspatlanan yeni belgeler ve bilgiler ışığında 
yeniden doğru olarak yazılması anlamına geliyor. Buna da her zamankinden daha çok 
ihtiyacımız var…  
  

Türkiye Cumhuriyeti Ulus Devletimizi yaratan Yüceler Yücesi Atatürk’ün 10 Kasım 
1938 de aramızdan ayrılışından sonra, yani o günden bu güne, yapılan ve bize emanet 
edilen güzel şeyler korunamadı ve ileriye taşınamadı. Dahası, Bağımsızlığımız, 
Özgürlüğümüz, Ulus Devletimiz, Vatanımız tehlikede. Ve Onun çocuklarının önemli bir 
bölümü, büyük bir aymazlık, umursamazlık ve gaflet içinde... 
    

Tarihin binlerce yıllık derinliğinden gelen; yazı, dil, tarih, kültür ve 
uygarlıklarıyla, evrensel uygarlıkların kökenini oluşturmuş bir ulusuz. Emanete hıyanet 
etmeye hiç hakkımız yok. Böyle bir lüksümüz de yok. Silkinip kendimize gelmeli ve 
sorumluluklarımızın bilincine varmalıyız. Çünkü biz Türk’üz... Tarihten önce de 
Türk’tük, şimdi de Türk’üz ve hep öyle kalacağız... Çünkü Türk, İnsanların birliğidir... 
 

♥ M. Kemal Atatürk’ün hiç unutmamamız gereken bir şiiri 
 

Gafil, hangi üç asır, hangi on asır, 
Tuna ezelden Türk diyarıdır. 
Bilinen tarihler söylememiş bunu,  
Kalkıyor örtüler; örtülen doğacak. 
Dinleyin sesini, doğan tarihin, 
Aydınlıkta karaltı, karaltıda şafak, 
Yalan tarihi görüp, doğru tarihe giden. 
 
Asya’nın ortasında Oğuz Oğulları,  
Avrupa’nın Alplerinde Oğuz Oğulları, 
Doğudan çıkan biz, Batı’da yine biz,  
Nerede olsa, ne de olsa kendimizi biliriz. 
Hep insanlar kendilerini bilseler, 
Bilinir o zaman ki hep biriz. 
 
Türk sadece bir milletin adı değil, 
Türk bütün adamların birliğidir. 
Ey birbirine diş bileyen yığınlar, 
Ey yığın yığın insan gafletleri, 
Yırtılsın gözlerdeki gafletten perde,  
Dünya o zaman görecek,  
Hakikat nerede, hakikat nerede... 
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Tarih Türklerde, Türklerle başlar... Ön Atalarımız, insanlık tarihini aydınlatan büyük 
işlere imza atmışlardır. Yazıyı icat etmiş, yazı okullarını açmış, resim ve heykel sanatının 
ilk örneklerini vermişlerdir. Tarihteki ilk siyasal kuruluşlar, devletler, onlar tarafından 
yaşama geçirilmiştir. O günden bugüne kadar da çeşitli adlar altında kopukluk olmadan 
süregelmiştir... Hukuk, demokrasi, astro- fizik biliminin temelleri onlar tarafından 
atılmıştır... Yerleşik kültürden gelen atalarımızın kıtalara yayılmalarıyla, Ön Türk kültür 
ve yazısı, yazının ifadesi olan dil, dilin oluşturduğu kavramlar, atalarımızın gittiği 
yerlerde, dip kültürü oluşturmuş ve evrensel uygarlıkların kökeninde yer almıştır...  
 

Bugün devlet diye nitelediğimiz siyasal kuruluşların temelini de Ön Türkler atmışlardır.  
Tarihteki İlk Siyasal kuruluşlar: Uşun Uy (-10.500)… On Uyul (tarihleri şimdilik belli değil)… 
Bir Oy Bil (- 9689 / - 1517)… At Oy Bil ( - 1517 / - 879)…Türük Bil ( - 879 / - + 580)… Yeni 
At Oy Bil ( + 576 / + 641)… Hazar Devleti ( + 641 / + 1016)… Ve diğerleri…   

 
- 15 bin’lerden (şimdilik)  bugüne kadar kopuksuz olarak çeşitli adlar altında bugüne 

gelmiştir. Son olarak da, Yüceler Yücesi Atatürk’ümüzün kurduğu, dili Türkçe, Başkenti 
Ankara olan Türkiye Cumhuriyeti Ulus Devleti… Yeni bulgular, belgeler ortaya çıktıkça 
gerçek tümüyle ortaya çıkacaktır. Biz Tarihe not düşmüş, evrensel uygarlıkların kökenini 
oluşturmuş bir milletiz… Bağımlılık, kölelik bize göre değildir. Biz bugüne kadar 
bağımsız yaşadık, bundan sonra da bağımsız yaşayacağız… Bunu Atamızdan 
öğrendik… 319 
 
 ► Rıfat Serdaroğlu, Haluk Tarcan’ın gönderdiği bir mektuptan aktarıyor: “ Doğan 
görünümlü şahin… Türkiyeli Eşbaşkan Başbakan Erdoğan; “Kürtçülük” konusundaki ortağı 
“Yeni CHP” için bu tabiri kullandı.  Gençler bunun ne anlama geldiğini bilmezler. Koç 
grubunun “Şahin” adı ile ürettiği bir araba vardı. Daha sonra, bir üst model olarak “Doğan” 
marka bir araba üretildi. Bazı uyanıklar Şahin’e, Doğan görüntüsü vererek satmaya 
başladılar. Bu deyiş, 0 zamanlardan kalmadır. Kökeninde aldatma-kandırma-hile vardır.  
 

Her nedense Tayyip Bey verdiği örneklerde ya “yemek”, ya “aldatmak”, ya da 
“asmak-kesmek” gibi deyimler kullanır. Aklından hiç çıkmıyor herhalde… Türkiyeli Başbakan 
Erdoğan’a ve “Kürtçe Eğitim” konusundaki destekçisi Kılıçdaroğlu’na,  20 yıllık bir ilmi 
çalışmadan söz etmek istiyorum. Umarım yararlı olur. İstanbul Üniversitesi ve Türk Tarih 
Kurumu tarafından “Şeref Payesi” verilen değerli bilim adamı Arkeolog-Profesör Dr. Afif 
Erzen, 1967 yılında, İstanbul Üniversitesine bağlı “Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji 
Araştırmaları Merkezini” kurmuştur. Bu merkezde tanınmış Türk Profesörlerin yanında, 
yabancı Profesörler de çalışmıştır. Bunlardan biri, Ermeni sorununa ışık tutmuş ve ekibiyle 
1984 yılına kadar bu merkeze çalışan Profesör Erich Feigl’dir. 20 Yıllık çalışmanın 
sonucunda ulaşılan gerçekler; 
 

Türkler, yani atalarımız, M.Ö 13.000 yılında Anadolu’ya göç etmişlerdir. Yani 
bizler, 15.000 yıldan beri Anadolu’nun sahibiyiz… Türkler, GÖÇEBE değil, GÖÇMEN 
olarak, Anadolu’yu yurt edinmek için gelmişlerdir… Türkler, o tarihlerde “Yazı” sahibidirler. 
M.Ö 14.000 tarihli ORAL dağlarındaki Şölgen taş mağarasında, Rus ve Fransız 
araştırmacılar tarafından bulunan yazıtlarda, Türklerin Tanrının Birliğine inandıkları 
yazmaktadır. Kırgızistan Saymalıtaş Vadisinde bulunan eserlerde;  Türklerin tekerleği icat 
ettikleri, tekerlekli sabanla çift sürdükleri, Geyik-At- Köpek gibi hayvanları evcilleştirdikleri 
kanıtlanmıştır. Türkler, ileri seviyede bilgi ve düşünce sahibi olarak Anadolu’ya göç 
ettiler ve Anadolu’nun “Dip Kültürünü” oluşturdular… Bu gerçeklere; Van Bölgesi esas 
alınarak, Mağara ve Kaya altı- Kaya üstü resimlerin M.Ö 13.000–6.000 tarihleri arasında 

                                                 
319

 On Oklar/Erken Türkler/Ön Türklerle ilgili belgeler; Kazım Mirşan’ın 50’ye yakın kitaplarından, okunmuş 
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olmaları, Bu resimlerin eşleri ya da benzerlerinin Orta Asya’dan itibaren mevcut olmaları, 
Kazım Mirşan’ın okuduğu 40 kadar yazıtları, Servet Somuncuoğlu’nun, Çin’den İzmir’e 
kadar çekilen bir hattın kuzey ve güneyindeki, Milyon’a erişen sayıdaki resim ve kaya 
yazıtlarından, Ankara yöresinde bulunan 5.000 Kaya resminden, ulaşılmış ve 
kanıtlanmıştır… 

 
Gelelim bize hala okutulan Batı Merkezli tarihe; Batı merkezli tarih, Emperyalistlerin 

gereğinde çıkarlarına uygun bir “yapay devlet” kurabilmeleri için, Doğu Anadolu’yu 
bilerek tarihsiz bırakmıştır. Bunlara göre Türkler, Anadolu’ya M.S 1071 yılında gelmiştir. 
Türkler, Anadolu’ya geldiklerinde kültürsüz, bilgisiz çoban sürüsünden oluşan göçebelerdir! ..  

 
… Anadolu’nun Türkleşmesi M.S 1071 tarihinden sonra başlamıştır. Resmî, yani 

Batının istediği Türk Tarihi ve okullarımızda maalesef hala okutulan tarih, Batı Merkezli 
Tarihtir. Bilinmesi gereken bu tarihin, maksatlı yazılmış bir tarih olduğudur. Kanıtlanmış 
bilimsel gerçeklere göre, bizler Anadolu’nun 15.000 yıllık sahipleriyiz. Bu tarihten sonra 
Anadolu’ya gelenler sahiplik iddiasında bulunamazlar. Anadolu’nun Hıristiyanlaştırılması 
çalışmaları, Hazreti İsa’nın müritlerinden Saint Paul’un M.S 7. Yüzyılda Anadolu’ya 
gelmesiyle başlamıştır. Alt kimlik, Üst kimlik, Anayasal kimlik, 47 Etnik köken iddiaları, 
Anadolu’yu parçalamak ve Türkleri etkisiz hale getirme çabalarıdır. Bunlar Sevr’i hortlatmak 
için ileri sürülmüş bahanelerdir… Bu ilmi gerçekleri; … bilsin istedik. Belki faydası olur, 
okurlarsa... 

 
Bu çalışmayı bana gönderen Sayın Haluk Tarcan’a teşekkür ederim. Sağlık ve 

başarı dileklerimle 13 Haziran 2012, Rıfat Serdaroğlu”  320 
 
 ►Gene D. Matlock’un “Ey Dünya İnsanları Hepiniz Türksünüz” Amerikalı yazara 
göre Tüm dünyanın kökeni aslında Türk... İşte kanıtları; 
 

Bir konferans vermek üzere Türkiye'ye gelen Amerikalı araştırmacı yazar Gene D. 
Matlock, 'Ey Dünya İnsanları Hepiniz Türksünüz' adlı kitabında da yer verdiği ilginç 
iddialarıyla 'Tüm dünyanın kökeninin aslında Türkler olduğu' tezini yeniden alevlendiriyor.  
Matlock, kitabında din, dil, tarih ve kültür odaklı pek çok kaynak aracılığıyla tezine çarpıcı 
kanıtlar da sunuyor… 
 

HERKES TÜRK… Hz. Musa, İsa, Muhammed ve Buda bile... Kadim Türkler, tüm 
insanların ataları olabilir mi? Maya ve Azteklerden Kızılderililere, Ruslardan Hintlilere, 
Araplardan İngiliz, İtalyan ve Kuzey Avrupalılara hepsinin kökenlerinin Türk olduğu söylense 
inanır mısınız? Peki, acaba Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. İsa, Hz. Muhammet ve Buda da Türk 
müydü? Tüm dinler Kadim Türklerin Tengri dininden mi türedi? Bunlar kafa karıştıran ama 
bir o kadar da merak uyandıran, cevaplaması zor sorular. Ancak bir araştırmacı bu soruların 
hepsine 'evet' cevabını veriyor. Ve iddiasının doğruluğuna dair kanıtları da 'Ey Dünya 
İnsanları Hepiniz Türksünüz' adlı kitabında önümüze sunuyor. İşin ilginç yanı, bu tezin sahibi 
Türk değil, bir Amerikalı: Gene D. Matlock. 
 

Konuşulan ilk dil de Türkçeydi… Temmuz ayında Hermes Yayınları tarafından 
Türkçe olarak basılan 'Ey Dünya İnsanları Hepiniz Türksünüz / Kayıp Bir Uygarlığın 
Sırları Dünyayı Nasıl Değiştirebilir' adlı kitabında Gene D. Matlock ilk insanların 
Türklerle başlayıp daha sonra dünyaya dağıldığını, ilk konuşulan dilin Türkçe 
olduğunu, bilimin, felsefe ve dinin yine Türklerden doğduğunu söylüyor. 65 yıldır 
Meksika'da yaşayan ve hem Hıristiyanlığın kökenleri hem de Meksika'daki Amerikan 
yerlilerinin kökenleri üzerine uzun yıllar boyunca araştırmalar yapan Matlock'un dini kitaplar, 
mitolojiler, kültür, gelenekler ve özellikle de dil biliminin ışığında elde ettiği ipuçlarını 
birleştirerek sunduğu kanıtlar da hayli şaşırtıcı.  
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İşte 81 yaşındaki Matlock'un çarpıcı iddiaları; Araştırmaya nasıl başladı: Yıllar önce 
İsraillilerin Filistinlilere yaptığı kötü muamele sebebiyle çok üzülmüştüm ve bu insanların bir 
türlü paylaşamadığı kutsal toprakların tarihi ve buradaki dinlerin kökenleri üzerine 
araştırmalar yapmaya başladım. Bu araştırmalarımı bir yandan da yazıyordum. Araştırma 
ilerledikçe her şey beni önce Hindistan'a, daha da derinleştiğindeyse Hindistan'ın kuzeyine 
götürdü. Elimi neye atsam önünde sonunda her şeyin kaynağı olarak karşıma Türkler ve 
coğrafya olarak da Türkiye ve Orta Asya çıkıyordu. Zira dikkatle incelediğimde Eski Ahit 
(Kitab-ı Mukaddes'in ilk bölümünü oluşturan, Tevrat ve Zebur'u da kapsayan 39 kitap) ve 
İncil'de İsrail'den bahsedilmediğini gördüm. Kutsal kitaplarda bahsedilenler aslında Türkiye 
ile bağdaşıyordu. Nuh'un Gemisi efsanesi, Büyük Tufan... Hepsinin kökeni Türkiye ve 
Türklere dayanıyordu. Bu da bana şunu gösteriyordu: İnsanlığın başladığı yer Türkiye idi. 
Biz insanlar tüm uygarlığın atası olarak Sümer, Yunanistan, Mısır ve Çin'i görmeye yanlış bir 
şekilde şartlanmışız. 
 

Matlock İnsanlığın Türklerden nasıl başladığını şöyle anlatıyor; İlk insanların yaşadığı 
yer SİBİRYA BOZKIRLARI… Birkaç bin yıl önce Kuzey Kutup bölgesinde bir cennette, bolluk 
içinde yaşayan ileri derecede uygarlaşmış bir halk vardı... Dünyadaki bütün dinler hangi 
ulusa ait olursa olsun insanlığın beş kökensel ırkı olduğunu söyler. Bu beş ırka Kurus, Krishti 
ya da Krishtaya deniliyordu. Yaşadıkları yere ise Yahudilikte ve Hıristiyanlıkta Aden denir. 
Hindular buraya Uttura Kuru adını verir. Eski Yunan tarihçileri ve mitolojisi ise buraya 
Hiperborea olarak göndermede bulunur. Tibetli Budistler ise Khedar Hand (Tanrı Şiva'nın 
ülkesi) ve Şambala der. Aynı zamanda buraya Tanrı Şiva'nın toprakları anlamında Sivariya 
ve Sibirya da denmektedir. Yeni ilk insanların yaşadığı cennet bahçesi Sibirya bozkırlarıdır. 
 

İlk insan olan Adem - ADAM Türkçede İNSANOĞLU demek… Buradaki ilk insan 
olan Adem (İngilizcedeki yazılışıyla Adam) Türk dilinde 'insanoğlu' anlamında kullanılır. 
Nitekim buradaki yüksek zekâ ve uygarlığa sahip arî ırk (aryan) Türk'tür. Türklerin 
kendilerinden Kıpçaklar, Kurular ya da Aryanlar diye bahsetmesi de bunun kanıtıdır. Ancak 
pek çok farklı din ve mitolojide geçtiği üzere bu insanlar lanetlenip bir doğal felaket yaşar, 
dünya ekseninde meydana gelen ani bir sapma ile yaşadıkları yer donmuş, büyük seller 
olmuştur. Şimdi adına Türkler dediğimiz Kurular güneye, Orta Asya'ya kaçmak zorunda 
kalmıştır. Bu anlatılan Büyük Tufan'dı. Nuh ve insanlığın soyunu devam ettiren oğulları da 
işte bu kökenden geldi; yani Türk'tü. 
 

Nuh’un Gemisi Ağrı Dağında karaya oturdu… Nuh’un gemisinin karaya oturduğu 
Ararat Dağı'nın Türkiye'deki Ağrı Dağı olduğu inancı da bunu kanıtlıyor. Böylece Türk 
soyundan gelen insanlık Türkiye'ye ve aşağıya Mezopotamya ve Hindistan'a dağıldı. 
Dolayısıyla Sümerler, Hititler, Iraklılar, Kürtler, Hintliler, Mısırlılar hepsi aslında Türk'tü. 
Kuzey Kutbu'ndan aşağı inerek Kuzey Avrupa'ya İsveç, Finlandiya, İngiltere'ye ve tüm 
dünyaya yayıldılar. Bugün herkes kendi neslinin izlerini Türklere dek sürebilir. 
 

Finlandiya’da Kırkpınar var, Urdu dilinde Türkçe kelimeler var… Dünyanın her 
köşesinde kullanılan dilden inançlara ve tanrı isimlerine kadar her şeyin dil olarak aynı 
kökenden geldiğini görebilirsiniz. Bu tüm dinlerin, dillerin de tek bir kaynaktan çıktığını 
gösteriyor: Türklerden! İngiltere'den, Finlandiya'ya insan isimlerinden yer isimlerine Türkçe 
kökenli kelimelere rastlayabilirsiniz. Finlandiya'da Kırkpınar diye bir yer var! Urdu dilinde 
binlerce Türkçe kelime var. Hintlilerin Kutsal Kitabı Mahabharata aslında Türklerin tarihlerini 
anlatıyor. Yunanlıların büyük tanrısı Zeus'un ismi de Türkçe. Kudüs, İsa gibi kelimelerin 
kökeni de aslında Türkçe ve dahası bu bahsedilen yerler de aslında İsrail'de değil Türkiye'de; 
İsa da bu topraklarda yaşadı. 
 

DNA’ya göre Altay'dan geldiler… Öte yandan yakın tarihte Keltlerin (İrlandalılar, 
Galiler, İskoçyalılar) DNA'sı incelendi ve Altay'dan geldikleri kanıtlandı. Vikingler, Finikeliler 
ve İtalya'nın Roma İmparatorluğu'ndan yıllar önce burada yaşayan ve Roma'nın kurucuları 
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sayılan yerli halkı Etrüskler de Türk'tür. Estrüskler'in DNA'larının Türklerinkiyle yüzde 97 
aynı olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. 
 

Kızılderililer de Türk’tür… Kızılderililer Türk'tür, bunu kendileri de söyler. Kültür ve 
geleneklerindeki benzerlik aşikâr. Özellikle Amerika'da Türk soyundan geldiğini söyleyen 
Meluncanlar'dan olan Cherokee'ler Türkiye ile bugün çok yakın ilişkiler içindedir. 
 
 Amerika'yı İspanyollar değil Türkler keşfetti… 'Amerika kıtasındaki pek çok yer ismi 
aslında Türkçe kökenli. Meksika'daki Teotihuacan kalıntıları aslında Türkçe olan Tea (tanrı)+ 
Tiwa (Bir Türk boyu olan Tuvaların bugün bir cumhuriyeti de vardır) + Han (krallık anlamına 
gelen Türkçe kelime) kelimelerinden türemiştir. Peru'daki Karal kalıntılarındaki piramitler 
Mısır'dakilerden daha eskidir ve Türkçede 'hükümdar' anlamına gelen kral kelimesinden 
türemiştir. 
 

Meksika'da bugün de Türkçe kökenli birçok kelime kullanılıyor. Örneğin dağ/tepelere 
Meksika'da tepek deniliyor; Atatepek, Çapultepek isminde şehirler bulunuyor. Havasu diye 
bir yer bile var. 
 

İspanyollar Meksika'ya ilk geldiklerinde Aztek'lere hangi tanrıya inandıklarını 
sorduğunda onlar 'İnana' cevabını vermişti. Bu Antik Sümer'de de bir tanrıçanın adı. Yani 
Sümerler ile Aztekler aradaki onca mesafeye, okyanusa rağmen aynı adlı tanrıya inanıyor. 
 

Dahası Meksikalılar da Hintliler de Türkleri aynı kelimeyle 'Karaskus' diye 
adlandırıyordu. Demek ki Amerika'yı İspanyollar değil, önce Türkler keşfetmişti. Sonuçta 
bunlar gibi sayısız örnek şunu gösteriyor: Dünyanın her köşesindeki bütün uygarlıklar Orta 
Asya'dan geçmiş ve her yerde ortak olarak karşımıza çıkan din, dil, kültür ve inanışları 
buradan tüm dünyaya taşımıştır…” 321  
 
 ►Gülsev Eyüboğlu şöyle diyor: Ergenekon ve Göktürkler… Göktürkler, TÜRK 
adını Devlet siyasetinde kullanan ilk Türk Devletidir. Bu yazıt bugün Kızan kentindedir. 
Göktürk Devletinin Başkenti Ötüken’dir. Ötüken;(kelime anlamı Toprak Ana) Orhun ırmağı ve 
Selenge ırmaklarının arasında Ormanlar, bitki örtüsü ve suları bol bir Kenttir. Diğer Göktürk 
Kentleri; Arshan, Çargelen-Çamgal, Çaldıvar, Atbaş, Şirdakbeg, Nanageldi, Fergana, 
Yassıkugart ve Çigircik. Göktürk Ordusunun temel öğesi daima hareketliliktir. Ordunun 
3/2’si atlı süvarilerdir. Gece, gündüz devamlı yürüyen ve bu hareketlilikte ise uyku düzeni 
nöbetleşe atlara binerek uyumaktır. Yani askerler hareket halinde at üstünde uyuyarak uyku 
ihtiyacını ve beslenmelerini yaparlar. 
 

Atlarına nöbetleşe binen Göktürk Orduları düşman ordularına aniden ve hiç 
beklenmedik anda saldırır. Ancak eğer düşman ordusu, kendi ordularından çok kalabalıksa, 
Göktürk Hakan ve Komutanları kesinlikle Ordularını kırdırmazlar. Düzenli Ordularını aniden 
Bozkurt taktiğiyle geri çekerler. Sonra merkez üssünden yayılarak dağılan düşman ordularını; 
küçük ancak çok vahşi savaşçılar olan Alp Timleriyle aniden vur kaç taktikleriyle yok ederler. 
Böylece savaşlardan çok az kayıp ya da hiç kayıp vermeden zaferle çıkarlar. 
 

Göktürklerin Bayraklarının ve Sancaklarının tepelerinde Kurt başlı tuğ vardır. 
Ergenekon Destanı; Göktürklerin yeniden var oluş destanıdır. Göktürkler; atalarının 
düşmanlarca hile ile yenilgiye uğratılarak Türklere yapılan soykırımı ve yeniden Ergenekon 
İlinde çoğalmalarını anlatır. 
 

Ergenekon Destanı; Türk ilinde Türk Oku ötmeyen, Türk Kolu yetmeyen bir yer yok 
idi. Düşmanları kıskandılar, birleştiler, Türklerin üzerine yürüdüler. (Yedi düvel gibi). 
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Savaş on gün sürdü düşmanlar yenildi (Çanakkale Savaşı gibi). Yenilen tüm düşman 
devlet adamları bir araya geldiler. Dediler ki: "Türkleri ancak hile yaparsak yeneriz." Kaçar 
gibi yaptılar, Türkler yenildi. Birleşik düşmanlar Türkleri öldüre öldüre Otağlarına (çadır) 
kadar geldiler. Öyle yağmaladılar ki bir tek otağ kalmadı. Büyükleri kılıçtan geçirdiler, 
küçükleri tutsak ettiler. Sadece İl Kağan ın oğullarından Kayı (Kayan) ve yeğenlerinden 
Tokuz Oğuz ve eşleri sağ kaldı. Eşleriyle birlikte atlarıyla kaçtılar. Ormanlar içine geldiler. 
Oturup düşündüler. "Dört bir yan düşman dolu, dağların içinde kişi yolu düşmez yer bulalım 
yurt tutalım, oturalım." Sürülerini de alıp dağlara gittiler, gittiler. Sonunda bir insan boyu 
daracık yol buldular, gittiler gittiler. Geri dönüş yolu olmayan yere vardılar. Bu yer sulaktı 
bereketli otlaklı ormanlı idi. Varınca diz çöktüler, Yüce Tanrıya şükrettiler. Bu ilin adını ergene 
(kemer) kon (dik) dediler. 
 

Kayı Hanla, Tokuz Oğuz’un çok çocukları oldu. Kayı’nın çocuklarına Kayat 
(kıyat),Tokuz Oğuz un çocuklarının bir kısmına Tokuzlar bir kısmına da Türülken dediler. 
Çoğaldılar, çoğaldılar. Dört yüz yıl geçti. Ergenekon yurduna sığamaz oldular. Kurultay 
topladılar. Dediler ki "Atalarımızdan duyduk, Ergenekon dışında geniş yurtlar varmış, 
evvelden o yurtlar bizim imiş. Dağları araştıralım yol bulalım Ergenekon’dan çıkalım. Dışarıda 
her kim bize dost ise dost olalım. Her kim ki düşman ise bizde ona düşman olalım." 
 

Kurultay sona erdi. Dağlarda yol aradılar, bulamadılar. Demirci öne çıktı "Bu dağda 
demir vardır, demiri eritelim dağ bize yol versin." Dağın geniş yerine bir kat odun bir kat 
kömür dizdiler. Dağın altını, üstünü, yanını, yönünü odunlarla kömürle doldurdular. Yetmiş 
deriden, yetmiş körük yaptılar, yetmiş yere koydular. Ateşlediler, körüklediler. Demir Dağ 
kızdı sarsıldı eridi aktı. Bir yüklü deve genişliğinde yol verdi demir dağ. Birden, nereden 
geldiği bilinmeyen Gök yeleli Bozkurt çıkageldi. Türklerin önüne dikildi, durdu. Herkes anladı 
ki yolu o gösterecek. Artık kendilerini saklayan, boy boylayan, soy soylayan Ergenekon 
Yurdundan çıkma vaktidir. Gök yeleli Bozkurt yürüdü, Türkler yürüdü. Bozkurt durdu, Türkler 
durdu. Ve Türkler, Gök yeleli Bozkurt önderliğinde Ergenekon ilinden çıktılar. Ve Ergenekon 
İlinden çıkış yılı, ayı, günü Türk Toyu (Bayram) oldu. Türk Toyu her yıl o gün büyük törenlerle 
kutladılar. Her Türk Toyunda; önce bir parça demiri ateşte kızdırdılar, kızan demiri önce Türk 
Kağanı örse koydu çekiçle dövdü. 
 

Türkleri, gök yeleli bozkurt Ergenekon’dan çıkardığında Kağanları Kayı soyundan 
gelen Börteçine idi. Kağan Börteçine; bütün illere elçiler saldı, Türklerin Ergenekon İlinden 
çıktığını haber verdi. Bu habere, taa ki eskiden olduğu gibi, bütün iller sevindi geldi yine 
Türk'lerin buyruğuna girdi... İşte Ergenekon budur... 
 
 Anadolu öz be öz Türk yurdudur...  Hoş bizim 1000 yıllık Türkleştirmemiz bu yurdu 
Türk yurdu kılmaya yeter ama Batı maşaları bu toprakların aslında Hint-Avrupai ulusların 
olduğunu şöyle yahut böyle dile getirmektedir. Nisan 2005 ayı içinde İTÜ’de konferans veren 
Avusturyalı yazar ve belgesel film yapımcısı Erich Feigl, konuşmasını söyle bitirdi: “This 
land is yours. You didn’t settle in Anatolia after the Battle of Malazgirt. Archeological findings 
at Çatalhöyük prove that you have been here for more than 10,000 years” 
 

Türkçesi: “Bu topraklar size ait. Sizler Anadolu’ya Malazgirt zaferiyle 
yerleşmediniz. Çatalhöyük’teki arkeolojik bulgular, sizlerin 10.000 yıldan uzun süredir 
burada bulunduğunuzu kanıtlamaktadır.” 322 
 

Anadolu’daki çok eski Türklerin izlerini aramak hep Güneş-Dil Kuramına vurulup 
alaya alınır. Ama gerçek gerçektir. Resmi Tarih Aryan ırkçısıdır. Türklere herhangi bir 
uygarlık biçmez. Onların uygarlıktan nasipsiz göçebeler olduğunu yineler durur. Batılıların bu 
konudaki huyu hakkında küçük bir örnek verelim. 
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“Sir Henry Rawlinson’un Sümer dilini Turanî bir dil olarak tanımladığı dönemde Sümer 
medeniyeti henüz keşfedilmemişti. Bilim adamları onların, büyük Sami medeniyeti içinde 
yaşayan geri bir toplum olduğunu düşünüyordu. Daha sonra arkeolojik araştırmalar Sami 
medeniyetinin asıl dayanağı olan büyük Sümer gerçeğini ortaya çıkarınca Batı bilim çevreleri 
Sümerlilere atfedilen Turanî damgasını bırakıp onların bilinmeyen bir dile ve ırka sahip 
oldukları tezini ortaya attılar. Böylece asrımızın başında tarihçi Prof. Goodspeed: 
‘Sümerlilerin Samilerden üstün bir medeniyete sahip olduklarını, fakat hangi ırka 
mensup oldukları bilinmeyen bir millet olduğunu’ yazıyordu.” 323  
 

►Doğu Perinçek şöyle diyor: “Altın Elbiseli Tigin İstanbul’da… MÖ 5–6 yüzyılda 
yaşadığı karbon incelemeleriyle saptanmış. 1969 yılında Kazakistan’ın Eşik yöresinde bir 
yol yapımı sırasında bulundu. En az 2500 yıldır yattığı kurgandan (mezar) çıkarılan iskeletin 
18–20 yaşlarında hayatını kaybeden bir prense ait olduğu anlaşıldı. Eski Türkçede “Tigin” 
deniyor, prensin uzun miğferi, zırhı, kemeri, kılıcı, hançeri ve çizmesi, bütün giyim kuşamı 
altından. Prensin öte dünyada kullanması için 4 bin parça altın eşya da yine kurgandan 
çıkarılmış...  
 

MÖ 5–6. yüzyıl, İç Asya’da İskitler ve Hunlar dönemi... Miğferden çizmeye altından 
giyim kuşam ve 4 bin parça altın eşya, devlete işaret eder. Hem de şöyle böyle bir devlete 
değil, büyük zenginliklere hükmeden bir devlete. Bu kadar büyük zenginlik, hiçbir zaman 
göçebe hayvancılığıyla biriktirilemez. Ve bu kadar büyük zenginliğe devlet olmadan el 
konamayacağı gibi, devletin yaptırım gücü olmadan korunması da mümkün değildir. Öte 
yandan altının üstün bir sanatkârlıkla işlenmesi de, ancak gelişmiş sınıflı toplumda 
mümkündür… 

 
”Altın Elbiseli Adam”ın mensup olduğu hükümdarlığın kimliğini açıklayan bulgular 

da, Kazak bilim adamı Olcas Süleymanoğlu tarafından açıklanmıştır. Süleymanoğlu, Eşik 
kurganında bulunan gümüş bir tasın üzerindeki 26 harfli yazıyı okuduğunu öne sürmüştür… 
Süleymanoğlu, Orhun yazısının ilkel hali olduğunu belirterek, yazıyı şöyle okuyor: “Khan Uya 
üç otuz yok bolti. Utgsi tozıltı”. (Tigin 23’te yok oldu. Halkın başı sağ olsun)…” 324    
  
 

♥ Yüce Atatürk Diyor ki: Vatan imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve 
ustalık, yüksek uygarlık, hür düşünce ve hür yaşayış istiyor. 
 
 Bu vatan, çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya layıktır. 
 
 Bu memleket tarihte Türk'tü, bugün de Türk'tür ve ebediyen Türk olarak 
yaşayacaktır… 325 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
323

 Gülsev Eyüboğlu, Erich Feigl, Selahi Diker,”Türk Dilinin 5000 Yılı”,  Tarihçi Goodspeed  
324

 Doğu Perinçek, Aydınlık 25 Kasım 2012… Kazım Mirşan da Altın Elbiseli Adam’ın Erken Türklere ait 

olduğunu söylemiştir…  
325

 M. K. Atatürk 1923;  Taha Toros, Atatürk’ün Adana Seyahatleri, s: 23, 1923 
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→ ORTADOĞU’DA NELER OLUYOR?   
 
 ►Doğu Perinçek şöyle diyor: “… Atlantik Gladyosu, 1990’dan sonra tasfiye 
edilmemiş, tam tersine en etkin dönemine girmiştir. 2001 yılında New York’ta İkiz Kuleler’in 
yıkılmasından sonra, ABD Başkanı Bush’un ilan ettiği Haçlı Seferi bir Gladyo seferidir ve 
bugün Suriye cephesinde devam ediyor. Gladyo’nun 1990’dan sonra tasfiye edildiğini 
söyleyenler, ya Gladyo’nun ne olduğunu bilmiyorlar, ya da Gladyo’yu perdelemekle 
görevliler.  
 
 Gladyo, hep “derin devletin” terör faaliyetine indirgenmiştir. Bu çok ciddi bir yanlıştır. 
Gladyo, Atlantik ülkelerindeki yeraltı hükümetleridir; önce olayı saptayalım. Bu konuda 
en aydınlatıcı bilgiyi, İtalya’nın eski Cumhurbaşkanı Cossiga vermiştir. Cossiga, Gladyo’nun 
başı olduğunu ilan eden ender hükümet adamlarındandır.326 Cossiga kendisiyle birlikte 
Giscard d’Estaing, Margareth Thatcher, Helmut Kohl ve Helmut Schmidt’in ABD’ye 
götürülerek eğitildiklerini ve arkasından İtalya, İngiltere, Fransa ve Almanya’da 
hükümetlerin başlarına getirildiklerini anlattı. Böylece Avrupa ülkelerinde “demokrasi” 
denen rejimin, aslında bir Gladyo yönetimi olduğunu bütün açık yürekliliğiyle hikâye etti… 
 
 … Abdullah Gül’ün ABD’de özel eğitimden geçirildiği kurumun, bir zamanlar Cossiga 
ve diğerlerini yetiştiren merkez olması herkesin dikkatini çekti ve o merkez internet 
sitesindeki bilgileri değiştirmek durumunda kaldı… 
 
 Bir yılı aşan bir süredir Suriye’nin altı üstü karıştırılıyor, bombalar patlıyor, kitlesel 
kırımlar tezgâhlanıyor. Bütün bu uygulamaların ABD merkezli tezgâh olduğu gizlenmiyor. 
“Suriye muhalifleri” diye takdim edilen terör çetelerini örgütleyen, besleyen, silahlandıran ve 
eylemleri yönlendiren merkezin Türkiye yönetimi olduğunu sağır sultan bile öğrendi… 
 
 Amaç da gizlenmiyor. Başta ABD, “Suriye’deki rejimi değiştireceğiz’ iddiasındadır… 
Ancak bu amaç, yeni dile getirilmiş değil. ABD’nin o zamanki Dışişleri Bakanı Condoelezza 
Rice, 2001 sonunda, Ortadoğu ülkelerinin rejim ve sınırlarını değiştireceklerini 
açıklamıştı. Abdullah Gül de1 Nisan 2002 günü, ABD Dışişleri Bakanı Powell ile “2 sayfa 9 
maddelik gizli anlaşma” yaptı. Abdullah Gül, bu anlaşmanın maddelerinin gizli olduğunu 
itiraf etmekle birlikte, aslında içeriğini bütün çıplaklığıyla ortaya koymuştu: “Ortadoğu’nun 
bütün rejimleri değişecek”   
 
 Atlantik siteminin patronu olan ABD emperyalizmi, 2001 sonunda Haçlı Seferi’ni ilan 
ediyor ve Büyük Ortadoğu Projesi’ni açıklıyor. Bu yasadışı programın uygulanması için, 
Atlantik Gladyo’sunun çeşitli ülkelerdeki şefleriyle gizli hizmet sözleşmeleri bağlanıyor. 
Arkasından Irak’ın işgali, Türkiye’nin bölünmesi ve Diyarbakır’ın merkez yapılması, en son 
Suriye’deki rejimin değiştirilmesi operasyonları yürürlüğe konuyor. Gladyo tam gaz 
faaliyettedir. Bu yeraltı faaliyetinin elemanları da apaçık ortadadır…” 327 
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 → SURİYE’nin DURUMU? Komşularımızla iyi geçinmemiz gerekmiyor mu? … 
 
 ♥ M. K. Atatürk diyor ki: “ Savaş, zorunlu ve yaşamsal olmalıdır. ‘Öldüreceğiz’ 
diye yurdumuza saldıranlarla, ‘Ölmeyeceğiz’ diye savaşa girebiliriz. Bu bir nefsi 
müdafaadır. Fakat milletin hayatı tehlikeye girmeden savaş cinayettir…”  
 
 ►Sözcü/Tokmak şöyle yazıyor: “ Türkiye’nin içeride bin bir derdi varken, şimdi bir de 
ülkeyi savaş serüvenine sürüklüyorlar. Başbakan Tayyip Bey, Suriye Devlet Başkanı Esad’a 
posta koyuyor: ‘Bizi oraya gelmeye zorlamayın’.  Suriye sınırında askerlerimiz tetikte 
bekliyor. Başbakan emrederse, Suriye’ye girip, Şam’a doğru yola çıkacaklar. Savaşlar, 
kazanan için de, kaybeden için de ağır kayıplara yol açan birer felakettir. Fakat AKP 
yandaşları ve iktidar yalakaları neredeyse savaş çığlıkları atacaklar!  
 

Oysa biz zaten uzun yıllardır, ülkemizi bölmek isteyen PKK’lı hainlerle savaş 
halindeyiz. Kendi iç meselemizi bırakıp, başka bir ülkenin sorunlarıyla uğraşmak, 
Amerika’nın çıkarları için savaşa girmek mantık dışı bir davranış olmaz mı? …” 328 
 
 ►Doğu Perinçek şöyle diyor: “ … Bugün savaşa karşı Türkiye cephesini oluşturmak 
birinci görevdir. Türkiye’nin geleceği burada düğümleniyor. ABD’nin Suriye savaşının bir 
hedefi Suriye ise, diğer hedefi Türkiye’dir. Hatta İran’dan önce asıl yıkımla karşılaşacak 
olan Türkiye’dir.  
 
 Suriye’nin bütünlüğü, Türkiye’nin bütünlüğüdür...  ‘Irak’ın toprak bütünlüğü, 
Türkiye’nin toprak bütünlüğüdür’ diye az mı söylendi zamanında. Şimdi herkes anlamıştır; 
Irak kadar Türkiye’de bölündü. Suriye’nin toprak bütünlüğü, Türkiye’nin toprak bütünlüğüdür.  
 

Suriye’de iç savaş, Türkiye’de iç çatışmalar ve kaostur. ABD’nin Suriye savaşında 
piyon olmak, ekonomiden iç barışa kadar her şeyimizi alt üst edecektir. Bu operasyon, bir 
yönüyle Kuzey Irak’ta kurulan 2. İsrail’i Suriye ve Türkiye toprakları üzerinden 
Akdeniz’e çıkarma operasyonudur. Bunu da iyi bilelim…                    

 
... Türkiye’yi yönetenler, ABD’nin savaş aleti olurlarsa, yalnız bölgesel hain olmakla 

kalmayacak, dünya ölçeğinde hain olacaklardır. Türkiye, bağımsızlık ve bütünlüğü için birlikte 
olmak zorunda olduğu herkesle karşı karşıya gelecek ve çok ağır sonuçlarla karşılaşacaktır. 
Türkiye’nin Suriye, İran, Irak, Lübnan, Rusya ve Çin ile karşı karşıya gelmesinin stratejik 
bedelleri çok ağırdır. ABD, çöken emperyalisttir. Yükselen Asya’ya karşı ABD’nin koçbaşı 
görevini üstlenenler, en sonunda ABD’nin bozgununu paylaşacaklardır. Geçmişte Hitler’e 
alet olanların sonu bilinmektedir…” 329 

 
►Sabahattin Önkibar şöyle diyor: “ Başbakan dün Suriye politikaları bağlamında 

kendinin eleştirilmesini, Türkiye’nin hedef alınması gibi sunuyor. Orada dur Tayyip Erdoğan, 
sen Türkiye değilsin! Eleştirenler Türkiye’yi değil, senin yanlış politikalarını hedef 
alıyor… Ne imiş efendim, Suriye konusu milli mesele imiş! ABD’ye uşaklık ne zamandır 
Türkiye için milli meseledir? Emperyalizme köpeklik ne zamandır Türkiye için kırmızı  
çizgidir?  

 
Suriye’yi imha ve bölgenin yeniden tanziminin ABD’nin acil projesi olduğunu 

duymayan bilmeyen mİ var? Tersine Sayın Başbakan, senin Suriye politikalarına 
başkaldırmak milli bir vecibedir, zira Türkiye’yi Washington istiyor diye adım adım bölünmeye 
götürüyorsun…” 330  
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►Türker Ertürk şöyle diyor: “ Suriye İran’a giden yolda bir ara hedeftir. ABD ve İsrail 
için bölgede çıbanbaşı gerçekte İran’dır. Suriye’nin İran desteği olmadan 1 ay bile 
dayanması mümkün değildir. Emperyalizmin bölgeye yönelik hegemonyasına direnen ve 
adına Şii Hilali denen bu aksın yapıştırıcı gücü İran’dır. Nesnel olarak antiemperyalist olan 
bu hilalin dayanıklılığını Rusya ve Çin’e borçlu olduğunu söylemek sanırım yerinde bir tespit 
olur.  

 
Bölgedeki bu direncin kırılamaması Büyük Ortadoğu Projesi’nin gerçekleşmesini ve 

onun önemli bir parçası olan kukla Kürt devleti’nin kurulmasını geciktirmektedir. Kukla Kürt 
Devleti, ABD ve İsrail’in bölgedeki çıkarları için hatta Yunanistan ve AB’nin Türkiye ile çatışan 
menfaatlerine ulaşabilmesi için çok önemlidir. Eğer başarabilirse kurulacak kukla Kürt 
Devleti, ABD ve İsrail’in Ortadoğu’da Araplara, Şiilere ve Türkiye’ye karşı en önemli 
işbirlikçisi, taşeronu ve savaşçısı olacaktır…” 331 

 
 ►Hüsnü Mahalli şöyle diyor: “Irak işgali BOP denilen Büyük Ortadoğu Projesine 
giden yolun en önemli işaretiydi. Yani, ilk kez Nisan 2002’de gündeme gelen BOP belki de 
coğrafyamızı bugünlere getirmeyi amaçlıyordu. Devamı da olacak. Çünkü Suriye’de olup 
biten her şey Irak’taki durumla yakından ilgilidir. Tıpkı İran’daki gelişmelerde olduğu gibi. Irak 
ve İran ise Suriye’nin geleceğini belirleyecekleri gibi bu ülkedeki gelişmelerin sonucundan 
kesin etkileneceklerdir…” 332 
 
 ►Hüsnü Mahalli bir başka yazısında şöyle diyor: “ Suriye asla eski Suriye 
olmayacak. Ve Suriye eski Suriye olmayacağı için de, ne Lübnan, ne Irak, ne İran, ne 
Ürdün ne de Türkiye asla eskisi gibi olacak (olmayacak).  Çünkü bu bizim coğrafyanın temel 
özelliğidir. Bir ülkede bir sorun varsa mutlaka bu sorundan önce komşular, sonra çevre 
ülkeleri etkilenmekte ya da o sorunu etkilemektedirler.  
 

Bunun en belirgin kanıtı Filistin sorunudur. Osmanlı’nın çöküşünden ve 1947’de 
Filistin topraklarından bir İsrail devletinin kurulmasından bu yana bu coğrafyada yaşanan, 
yaşanmakta olan ve yaşanacak olan her şey aslında, İsrail için ve İsrail’den dolayıdır. İsrail 
ile bölgesel Kürt sorunu arasındaki ilişkiyi bilmeyen ve görmeyenler bölgesel 
analizlerinde hep yanılırlar. Belki de bu nedenle Türkiye, hem PKK hem de Kürt sorunuyla 
ilgili davranışlarında hep yanlışlıklar yapıyor…” 333  
 
 ►Sözcü’nün haberi: “ Obama’dan tarihi itiraf: ‘Suriye’ye karşı Türkiye ve İsrail ile 
çalışıyoruz…’ ABD, Esad’ı devirmek için Türkiye’ye gaz verdiğini ilk kez bu kadar net bir 
açıklamayla duyurdu. Başkan Barak Obama, seçimde rakibi olan Romney ile tartışırken 
şunları söyledi: ‘Suriye’de yaptığımız her şeyi İsrail ve Türkiye ile koordineli yapıyoruz.’ …”334 
 
 ►Sözcü’nün haberi: “Amerika silah satışını 3 kat arttırdı. Arap Baharı bahane, Silah 
satışı şahane. Tunus’la başlayıp Libya, Mısır ve Suriye’yle süren Arap Baharından Amerika 
66 milyar dolar kazandı…  
 

Amerika’nın Büyük Ortadoğu Projesi’nin (BOP), en önemli adımlarından biri olan Arap 
Baharı, bölge ülkelerine demokrasi değil, şiddet, silah ve gözyaşı getirdi. Bölge yaklaşık 1,5 
yıldır kan gölü. İşin vahimi Arapların savaşı, Amerikan silahıyla yapılıyor. 2010’da 
ABD’nin 21 milyar dolar olan silah satışı, 2011’de 66 milyar dolara çıktı. Silahlar Suudi 
Arabistan üzerinden Arap Baharı için dağıtılıyor…” 335  
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►Aydınlık’ın haberi: “ CIA Başkanı İstanbul’da Suriye için istihbarat zirvesi 
gerçekleştirdi. 5 ülkenin istihbarat başkanları İstanbul’da toplantı yaptı. CIA Başkanı David 
Petraeus’un İstanbul ziyaretinin sırrı ortaya çıktı. Petraeus’un İstanbul’da Suriye için 
istihbarat zirvesi topladığı öğrenildi…” 336 
 
 ►Aydınlık’ın haberi: “ Üst üste şehitler veriyoruz. Komşularımızla düşman olduk. 
Bölgede tecrit halindeyiz. AKP’nin dış politikası, uçağımızı düşürüyor. Dış illeri Bakanı 
Davutoğlu’nun faturası Türkiye’ye kesiliyor… 
 
 … Davutoğlu, Suriye tarafından düşürülen Türk keşif uçağının ulusal radar sistemini 
test etmek için uçuşta olduğunu söyledi. Askeri kaynaklar ise, Türk uçağının NATO bağlantılı 
bir uçuş sırasında Suriye hava sahasını ihlal ettiğini ifade etti…” 337   
 
 ►Aydınlık’ın haberi: “ Rusya: Uçak NATO hava saldırısı için keşif yaptı… Rusya 
Savunma Bakanlığı yetkilisi Igor Kurçenkov, Suriye hava sahasını ihlal eden Türk uçağının 
NATO adına Suriye’nin radar gücünü test etmek için gönderildiğini öne sürdü… Kurçenkov: 
‘Rusya Türk uçağının Suriye hava sahasını ihlal ettiğini ve uluslararası hava sahasında değil, 
Suriye hava sahasında vurulduğunu ispat etmeye hazırdır’ dedi…” 338  
 

►Sözcü’nün haberi: “ Türkiye’nin Esad’ı devirmek uğruna bağrına bastığı Suriyeli 
mülteciler, artık sorun haline gelmeye başladı. Kamplarda olay çıkartan, terör estirip halkı 
korkutan mülteciler, son olarak Şanlıurfa’da paniğe neden oldu…” 339   
 
 ►Aydınlık’ın haberi: “ Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmenoğlu’nun oğlu TBMM 
eski Başkan vekili, Hatay eski Milletvekili Murat Sökmenoğlu, Hatay’da yaşananlarla ilgili 
önemli açıklamalarda bulundu. Sökmenoğlu:’Hatay’da ki Suriye sınırı delik deşik 
durumda. Askere:’karışma’ diye emir verilmiş ve gelen geçiyor’ dedi.  
 

Gazeteport’a konuşan Sökmenoğlu, çok tartışılan Apaydın kampının kontrolünün 
Türk makamlarında olmadığını’ belirterek: ‘Hatay ajan kaynıyor, sınır delik deşik, Suriye’de 
savaşmak üzere Hatay’a gelip sınırdan karşıya geçen Çeçenler bile var.  Çeçenistan ve 
Libya’dan Hatay’a gelip, Suriye’ye savaşmaya gidenler bile var…  

 
Bu kampta Suriye ordusundan kaçan rütbeli askerler var. Kapısında jandarma 

bekliyor ama içerdeki kontrol bizde değil. Kontrolü, askeri kıyafetli Suriye askerleri sağlıyor. 
Burada silahlı eğitim yok, ancak, bu askerlerin gece ne yaptığı meçhul. Sınırdan geçip karşı 
tarafa mı gidiyorlar? Kontrol yok… 
 
 … Hatay ajan kaynıyor. Özellikle gazeteci kisvesi altında her milletten ajan var. Bu 
gidişle yabancıların oyuncağı oluruz. Dışişleri Bakanı Davutoğlu’nun politikası yanlış. Hatay’ı 
hedef yaptı. Batı, Türkiye’ye gaz veriyor…” 340      
 
 ►Aydınlık’ın haberi: Suriye’de iç savaş çıkaran Suriyeli ve yabancı eylemcileri 
eğitmek ve silahlandırmak üzere kurulan İstanbul’daki merkezi bulduk. SADAT (Uluslararası 
Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ) adlı merkez, 28 Şubat sürecinde 
ordudan atılan veya çıkarılan AKP çizgisindeki emekli askerler tarafından kuruldu. ASDER 
(Adaleti Savunanlar Derneği) adlı bir derneğin şemsiyesi altında faaliyet gösteriyor. Her 
ikisinin başında da İslamcı bir emekli tuğgeneral var…  
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… Şirketin resmi internet sitesinde, verdikleri “Eğitim Hizmetleri”ni tek tek sıralamışlar: 
“Sabotaj, suikast, pusu, baskın, adam kaçırma, tedhiş (terör), gerilla harekâtı, tahrip, sokak 
hareketleri ve gizli etkinlikler”… Bunlar hem Türk yasalarına göre, hem de uluslararası 
hukuka göre açık ve ağır suç teşkil eden faaliyetler… Aydınlık’ın edindiği bilgilere göre, 
SADAT’ın çeşitli yerlerde açtığı eğitim kamplarında bugüne kadar yaklaşık 2800 kişi gayri 
nizami savaş eğitimini tamamladı. Körfezden gelen dolarların ve Türkiye’de örtülü ödenekten 
ayrılan paraların bir kısmı Suriye muhalefetine SADAT tarafından ulaştırılıyor…”  341  
  

►İsa Gök şöyle diyor: “Başbakan Suriye’de emperyalizmin planlarına hizmet 
etmektedir. Başbakan’ın hizmet ettiği plan, Türkiye’nin bölünmesini de içermektedir. 
Başbakan konuşmasıyla resmen savaş kışkırtıcılığı yapmakta, barış isteyenlere 
saldırmaktadır. 1 Mart Tezkeresinde Türkiye topraklarına yabancı asker sokulması reddedildi 
ama AKP Hükümeti oluruyla Türkiye toprakları yabancı askerlere kışla merkezi yapıldı. 
Yabancı askerler ve ajanlar derhal sınır dışı edilmelidir…” 342 
  
 ►Ali Serindağ şöyle diyor: “ Başbakan panik içinde, iyice sıkıştı. İzlenen politikalar 
nedeniyle sınır illeri ekonomileri perişan oldu. Esnaf sıkıntıda. Güvenlik açısından ciddi 
tedirginlik var. AKP Türkiye’yi komşu ülkelerin teröristlerinin lojistik merkezi yaptı. Hatay’da, 
Kilis’te, Gaziantep’te kim olduğu, ne iş yaptığı bilinmeyen, hangi ülkenin vatandaşı olduğu 
bile belli olmayan binlerce insan dolaşıyor. Vatandaş yarınından endişe ediyor. Adım adım 
savaşa sürüklenme tedirginliği yaşıyor…” 343 
 

►Aydınlık’ın haberi: Hataylılar tek yürek haykırdı: Bu kamplar kapatılacak… Hatay 
halkı kızgın! Suriye’den gelen mülteci kılıklı teröristleri istemiyorlar. AKP Hatay’ın feryadına 
kulak tıkamakta. Hataylılar: ‘Savaşa hayır’, ‘Kamplar kapatılsın’ diye haykırıyor…” 344 
 
 ►Hüseyin Güler’in haberi: “Hatay Altınözü’ndeki yurttaşlar, Suriye ordusuna karşı 
savaşan dinci militanların barındırıldığı kamplardan rahatsız. Aydınlık’a konuşan köylüler, 
kampların kapatılması için mücadele edeceklerini söyledi: “İmza toplayacağız, yürüyüş 
yapacağız…”  345 
 
 ►Kemal Baytaş şöyle diyor: “Daha önce kanka oluyor. Sarmaş, dolaş cümbüş 
görünüm ve gösteriler ya da rahatlıkla karşılıklı görücüye gidebilmek için vizeler kaldırılıyor. 
Müşterek Bakanlar Kurulu düzenleniyor. Ancak bu ilişki ABD çıkarlarına ters düşmeye 
başlayınca “sahibinin sesi” gereği kanka Esad anında katil Esad oluyor...  
 
 ABD güdümünde (Saddam, Kaddafi, Mübarek’ten) sonra şimdi de aynı gerekçeyle 
Esad’ın idam fermanı imzalanıyor. Olay, petrol olup da ABD uydusu olmayanların yok 
edilmesi planıdır. ABD petrol, Rusya ise üs peşinde. Bize ne oluyor? Neden Amerika’nın 
cazgırı oluyor, topun ağzına sürülüyoruz?   
 
 Esad masum değildir. Ancak muhalifler de (tıpkı PKK gibi) emperyalist güçler 
tarafından silahlandırılıp iç savaşı tetiklettiriyorlar. Türkiye ise muhaliflerin karargâhı oluyor. 
Kimse çıkıp da “Kimin çıkarı, neyin uğruna’ bunu yapıyorsun demiyor...  
 
 … Komşu ilkede demokrasi yok, insanlar katlediliyor. Seyirci mi olalım, diyenler önce 
kendi ülkelerine baksınlar. Türkiye, “her gün yaşanan terör olayları, verilen şehitlerle kan 
gölü” haline getiriliyor. Kimse, yahu sen Esed’ı bırak kendi ülkene bak demiyor.  
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Ayrıca başka ülkelere demokrasi öğüdü vermeye kalkmak “Tencere dibin kara seninki 
benden kara” oluyor.  
 
 Türkiye’de en seçkin ve saygın insanlar, ordunun kreması askerlere yapılan zulüm ve 
sehven ve sanal belgeler, telekulak soytarılıklarıyla zindana atılması hangi demokrasilerde 
vardır? Kitabı basılmamış gazeteciler dâhil hangi demokrat ülkede 109 gazeteci kodesi 
boyluyor?  Hangi demokrat ülkede parasız eğitim isteyen üniversiteli gençler 9 yıl cezayla 
zindana atılarak hayatları söndürülüyor?  Hangi demokraside hakkını arayanların gözüne 
biber gazı, ağzına cop tıkılıyor. Ulusal bir dehşet ve korku yaratarak, medya-yargı-bilim 
adamları sindirilip susturuluyor…” 346 
 
 ►Hasan Basri Özbey şöyle diyor: “Kardeş ve dost Suriye’de iç karışıklıklar yaratan 
teröristler Adana’da eğitilmektedir. Üs’te bugüne kadar 5 bin çapulcu teröristin Amerikalılar 
tarafından eğitilip Suriye’ye gönderildiği öğrenilmiştir. Teröristlerin eğitimi ve Suriye’ye sevki 
faaliyetini ABD Adana Başkonsolosu Daria Darnell yönetmektedir. Darnell’in bir diğer özel 
görevi de bölücü terörü doğrudan müdahalelerle yönlendirmektir… 
 

… ABD Adana Başkonsolosu Darnell “istenmeyen adam” ilan edilerek, ülkesine 
gönderilmelidir. Terör yatağı ABD İncirlik Üssü’ne el konulmalı, Amerikan askeri varlığına son 
verilmelidir. Hatay ve Kilis’teki terörist kampları derhal kapatılmalıdır. Erdoğan-Gül iktidarı 
Suriye’ye düşmanlık faaliyetine derhal son vermelidir. İç karışıklığın sona ermesi ve ülke 
güvenliğinin sağlanması için, Suriye hükümetine her konuda yardımcı olunmalıdır ki, 
komşuya düşmanlık, vatana ihanettir…” 347  
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 → Türkiye’ye Yerleştirilenler… FÜZE KALKANI… Patriot Füzesi… 
 
 ►Aydınlık’ın haberi: “AKP, radar üssündeki ABD askerleri için, TBMM’den izin 
almadı… Kürecik’te Yüce Divanlık suç… Füze kalkanı radar sisteminin faaliyete 
geçmesiyle, ABD askerlerinin TBMM’nin izni olmaksızın Malatya Kürecik’e yerleştirilmesi 
tartışma yarattı… 
 
 Malatya Kürecik’te Füze kalkanı radarının inşa edildiği bölge, bir Amerikan üssü 
haline getirilirken, radarda görev yapacak Amerikan askerleri için çadır kentler de kuruldu.   
 

Türkiye’nin NATO daimi temsilciliğini de yapmış olan emekli Büyükelçi Onur Öymen: 
“Amerikan üsleri için TBMM’den izin alınması gerektiğini” bildirdi. Öymen: “Füze kalkanı 
radarının Türkiye’ye yerleştirilmesiyle ilgili anlaşma, NATO kapsamına sokulmaya çalışılıyor. 
Ama ABD ile yapılmış ikili bir anlaşma olduğu açık. Genelkurmay Başkanı da bu konuda bir 
açıklama yaptı. Anlaşma açıklamada anlatıldığı gibiyse mutlaka TBMM’den geçmesi gerek. 
Hiç kimse Anayasa’dan almadığı bir yetkiyi kullanamaz. Anlaşma birçok açıdan soru 
işareti taşıyor. Anlaşmayı imzalayan ABD Büyükelçisi’ne NATO adına anlaşma imzalama 
yetkisi verilmiş midir? Bu işler böyle olmaz…”  
 
 İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Esinoğlu: “AKP iktidarında bütün 
kanunların çiğnendiğini” belirterek: “TBMM izni olmaksızın Kürecik’e Amerikan askeri 
getirmek suçtur. NATO çerçevesinde radarın yerleştirildiği iddiası bizzat Genelkurmay 
Başkanı tarafından yalanlanmış ve “Anlaşmanın ABD ile Türkiye arasında imzalandığını” 
belirtmiştir. AKP eninde sonunda bu suçlanma cezasını çekecektir. Yapılan Türkiye 
Cumhuriyeti’ne ihanettir. Anayasa suçu işlenmiştir…” 
 
 MHP Milletvekili Özcan Yeniçeri de şunları söyledi: “Radar NATO adına değilse, 
TBMM’den izin alınması lazım. Türkiye’de kanunlar sürekli çiğnendiği için her şey 
karmakarışık hale geldi. Bu radar Türkiye’nin başına bela olacak…”  
 
 … Türkiye Gençlik Birliği üyeleri önceki gün, direniş çadırını ziyaret etti. TGB 
Malatya İl Temsilcisi Kurtuluş Akkaya yaptığı açıklamada: “Atatürk gençliğinin nefesi 
Conilerin ensesindedir. Bugün İkinci bir İncirlik Üssünün kurulmaya çalışıldığı 
Kürecik’ten haykırıyoruz: Çuvallarımızı hazırladık. Kürecik halkının bu onurlu mücadelesinde 
sonuna kadar omuz omuza mücadele edeceğiz” dedi…” 348  
 
 ►Aydınlık Dış Haber Servisi şöyle diyor: “NATO Genel Sekreteri Anders Fogh 
Rasmussen: “Füze Kalkanı’nı Türkiye toprakları üzerine konuşlandırma talebinin bizzat 
Ankara’dan geldiğini” açıkladı. “İzmir üssünün NATO’nun Kara Kuvvetleri Komutanlığı 
olacağını” duyuran Rasmussen: “İzmir’de güçlü bir Kara Kuvvetleri Komutanlığı 
kurulmasına karar verdik. Burası hem Türkiye hem NATO için önemli bir üs olacak” 
dedi… 
 

Rasmussen, Türkiye’nin NATO’ya sıkı sıkıya bağlı olmasından ötürü teşekkür etti. 
Rasmussen: “Türkiye NATO’ya sıkı sıkıya bağlı bir ülke ve katkılarından dolayı büyük 
memnuniyet duyuyoruz. Kosova’da, Bosna’da, Afganistan’da, Libya’da ve son olarak 
Füze Kalkanına ev sahipliğini yapacağını açıklayarak büyük katkılarda bulundu” dedi. 349   
 
 ►Aydınlık’ın haberi: “Hedef Türkiye. Veri Kürecik’ten… ABD, İsrail ve 
Yunanistan’ın Akdeniz’deki ortak askeri tatbikatı, Türk jetlerini Kürecik’teki füze kalkanı radarı 
aracılığıyla vurma senaryosuna göre yapılıyor…” 350 
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 ►Aydınlık’ın haberi: “ABD, Malatya Kürecik’teki Füze Kalkanı radarının 
kurulumunun tamamlandığını ve kalkanın işler hale geldiğini açıkladı…  ABD Ulusal 
Güvenlik Konseyi’nin Avrupa işlerinden sorumlu üyesi Elizabeth Sherwood Randall: “Füze 
savunma sisteminin birinci aşamasının geçildiğini, sistem radarlarının Kürecik’e 
kurulumunun tamamlanmasıyla, Akdeniz’de denizaltı ve savaş gemileri aracılığıyla, 
Aegis Füze sisteminin işlerlik kazandığını “söyledi…  
 

Randall: “Artık gerektiği takdirde NATO şemsiyesi altında, Avrupa topraklarına füze 
bataryaları konuşlandırılabileceğini” de sözlerine ekledi. 2020 yılına kadar aşamalı olarak 
tamamlanacak sistem, uzun menzilli balistik füzeleri önleme amacı taşıyor. Bu gelişmeyle 
birlikte, Türkiye ile bölge ülkeleri arasında ki ilişkiler bir darbe daha almış oluyor…” 351 
 
 ►Aydınlık’ın haberi: “ Rusya’nın başkenti Moskova’da 50 ülkeden temsilcinin 
katılımıyla düzenlenen Füze Savunma Sistemi konferansında konuşan, Rusya Genelkurmay 
Başkanı Nikolay Makarov: “Rusya tehdit hissettiği anda, nerede olursa olsun, Füze 
Kalkanının ilgili unsurlarını vuran ilk ülke olur… 
 
 Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev ABD ve NATO’ya yüklendi. 
Patruşev: “Şu an Amerikan askeri sanayisi, Standart 3 avcı füzeleri modernizasyonunu 
tamamlamak üzere. Bu hızlı avcı füzeleri Rusya’nın çevresinde nöbet tutmaya başladığında, 
bizim stratejik silahlarımız rampalarından ayrıldığı an tespit edilerek daha yarı yolda 
vurulabilecek. Siz hala Füze Kalkanının dünya stratejik dengesini bozmadığını nasıl 
savunabilirsiniz? dedi…”  352 
 
 ►Sözcü’nün haberi: “ Sorun yaşadığımız Suriye’den gelebilecek tehditlere karşı 
sınırlarda önlemler artırılıyor. Şanlıurfa’ya füze sistemi kuruldu. Komutası Malatya 7. Ana 
Jet üssünde olan füzelerin yönü Suriye’ye çevrildi. Amaç, Suriye lideri Esad’a gözdağı 
vermek…” 353 
 

►Aydınlık’ın haberi: “ CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba şunları söyledi: “Son 30 
yılın en önemli anlaşması olarak ABD’li yetkililer ve gazeteciler tarafından kabul edilen bir 
anlaşma, hala TBMM’ye getirilip, tartışılabilmiş değildir. Uganda’yla, Tanzanya’da yapılan ikili 
anlaşmalar bile Meclise gelirken, bu Füze kalkanıyla ilgili anlaşma Meclis’e getirilememiştir, 
Müsteşara imza ettirilmiştir. Meclis iradesine ABD ipoteği koydurulmuştur. 1 Mart tezkeresi 
için özür dilenmiş ve diyet borcu ödenmiştir. ABD askerleri TBMM’den gizlenerek Kürecik’e 
yerleştirilmiştir…  

 
Kürecik için yapılan anlaşma, ABD Büyükelçisi ile Dışişleri Müsteşarının imzaladığı bir 

anlaşmadır. AKP, bu anlaşma nedeniyle eninde sununda Yüce Divan’da yargılanacaktır.” 354  
 
 ►Aydınlık’ın haberi: “ Tetik NATO’da, masraflar Türkiye’den… NATO Genel 
Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Türkiye’ye yerleştirilecek Patriotlar için ‘Tetik 
NATO’da dedi. Böylece AKP Hükümeti’nin: ‘Tetik Türkiye’de sözlerinin doğru olmadığı birinci 
ağızdan teyit edilmiş oldu. “Patriot’a para vermeyi düşünmüyoruz” diyen Erdoğan’ın 
açıklaması da gerçek çıkmadı. Masrafları Türkiye karşılayacak… Patriotların komutasının 
kimde olacağına ilişkin bilgi veren Rasmussen: “Komuta NATO Komuta Kontrol 
Sisteminde olacak. Patriot füzeleri NATO müttefikleri tarafından yerleştirilecek ve füzelerin 
komutası, NATO Komuta Kontrol Sisteminde olacak… Prosedürler uyarınca sistemin 
maliyeti, Patriotları talep eden ve füzeleri yerleştiren ülkeler tarafından karşılanır…” 355 
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→ Amerika Birleşik Devletleri (ABD) … Dost mu, Değil mi? 
 

►Bülent Esinoğlu şöyle diyor: Meşruiyetin Çökmesi… Sağ olsun eski bir arkadaşım 
Henry Kisinger’in bir vecizesini göndermiş. Amerika için hala akıl hocalığı yapan Kisinger, 
bir konuşmasında şöyle diyor. “Biz neden büyük devletiz, içimizdeki hainleri öldürür, 
başka devletlerin hainlerini, o devletin başına getiririz… Amerikan felsefesinin özeti 
diyebileceğimiz bu ifadenin, geçtiğimiz 50–60 yıl içinde uygulamasını yaşadık. Şimdi isim 
isim saymayalım, bizimkiler de dâhil, birçok devlet başkanının, Amerika’da veya İngiltere’de 
eğitimden geçtiğini biliyoruz. 
 

Bu anlayış ve bu felsefede bir devletin, ilânihaye emperyal bir devlet olarak kalması 
imkânsızdı. Amerika’da hemen her şey, komplolar ile oluşur. Politikalar komploların eseridir. 
Hisse senetlerinin düşmesi veya yükselmesinin arkasında, muhakkak bir komplo vardır. 
Karteller küçük şirketleri yutmak için komplo yaparlar. Şirketler işçiye verdikleri ücretleri, 
sendikalarla komplo içinde düzenlerler. Petrol fiyatlarının arkasında hep bir komplo vardır. 
Faiz oranlarının tespiti, LİBOR’un belirlenmesi, (Barclays) hep bir komplo düzenine bağlıdır. 
Sonra dönüp, insanlığa, piyasanın her şeye kadir olduğunu, her şeyi düzene soktuğunu ifade 
ederler. Deregulation dedikleri kuralsızlaştırma, sermayenin her türlü denetimin dışına 
çıkarılması anlamındadır. Şimdi bu komplolar manzumesinin, çökmeye başlaması ile 
beraber, komplolara ortak olanların bir yaygarası başladı. Amerika çökerse, dünya da çöker. 
 

Görüşüme katılır mısınız bilmem, ama Amerikan siyaseti önemli kararları alamaması 
bakımından, zaten çökmüştür. Rusya veya Çin ile savaşa karar verebilecek bir irade 
Amerika’da yoktur. Seçimden sonra da olmayacaktır. Amerika’nın siyasi bir iradesinin 
olabilmesi için, Irak’ta, Afganistan’da, Pakistan’da başarıya ulaşmış, bir konumda olması 
gerekir. On bir yıllık Afganistan savaşı her şeyi anlatır. Amerika artık sadece, örtülü (kalleş) 
savaşları yürütebilir. Amerika’da 2000 yılından bu yana, işsizlik devamlı artıyor. Gayri Safi 
Milli Hâsıla sürekli düşüyor. Bütçe her yıl bir trilyon dolar açık veriyor. Hane gelirleri düşüyor. 
Ve 2000 yılından bu yana bu gidişi, Amerikan devletini yönetenler, bir türlü tersine 
çeviremiyorlar. İrade olsa düzelme olmaz mı? Amerika çökerse, dünya çökmez. 
 

Üretim artık Asya’dadır. Üretim varsa, insanoğlu hayatını idame ettirir. Dolar 
olmasa da, ülkeler aralarındaki ticareti bir yol ile devam ettirirler. Hatta kısa bir süreden 
sonra, ticaret daha da sağlam temellere oturduğu için artabilir de… Birkaç rakam anlamayı 
kolaylaştırır. Amerika’da çelik üretimi 90 milyon tondur. Çin’de çelik üretimi 567 milyon 
tondur. Amerika’da kişi başına tasarruf, %8’dir. Çin’de, %50’dir. Yani üretim de, sermaye 
birikimi de Asya’dadır.  

 
Amerika tasarruf etmeden, karşılıksız dolar basması, bu dolar ile dünya ticaretini 

zorlaması, krizlerin ana sebeplerinden biridir. Dolar ölçü olmaktan çıkmıştır. Üretim ve 
yatırımın olduğu bir dünyada, gelişme sürer. Amerika bastığı dolarları satabilmesi için, 
insanları borçlandıracak sistemler oluşturmuştur. Bireyler kazançlarından fazla 
borçlandığından, krizlerden kendini sorumlu tutar. Sisteme karşı direnci kırılır. Borçlanmayı 
kendi kabahati olarak görür. Buna öğrenilmiş çaresizlik de diyebiliriz. Hâlbuki bireyin 
ödeyemeyeceği bir durumda olduğunu bile bile bireye borç veren suçludur. Birey kurum 
değildir. Birey hata yapar. Ama kurumların hatası, kurumsal hatadır. Kurumlar hata 
yapmazlar. Finans kuruluşları, bankalar kurumdur. Yapılan kurumsal bir işlemdir. Devletler 
finans kurumlarının devleti olduğu için, bu duruma bilerek göz yumar. Emperyalizmin hâkim 
olduğu ülkelerde, hükümetler sorun çözmezler. Egemen çevrelerin dediklerini yaparlar. 
Egemen sınıflar da sermayenin hiçbir şekilde denetlenmesini istemezler. Ellerindeki medya 
ile de, bunun adını, özgürlük diye çağırırlar. Eşitsiz zenginleşme, yeniden eşitsiz 
zenginleşme üretir. Meşruiyetin çöktüğü yerde, herkes kendi adaletini, kendisi kurmak ister. 
Savaş, kaos, çatışma, iç savaş hep buradan çıkar…” 356 
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 ►Hikmet Çiçek’in haberi: “ABD Başkanı Harry Truman, “Komünizme karşı bu iki 
kaleyi desteklemeliyiz” diye Türkiye ve Yunanistan’ı işaret eden konuşmasını yaptığında 
tarihler 12 Mart 1947’yi gösteriyordu. Ardından, adıyla anılan “Truman Doktrini” geldi. 
“Komünizme karşı” her iki ülkeye “yardım” kararı çıktı. Amerika kesenin ağzını açmıştı, ama 
bir şartla. Bu paranın nasıl harcandığını kendisi denetleyecekti. Bunun için Ankara’da 
“Joint American Military Mission for aid to Turkey” (JUSMAT) kuruldu. 1958 yılında bu 
kuruluşun adı JUSMMAT (Joint United States Military Mission for aid to Turkey) oldu.  
 
 Truman Doktrini, sadece “Askeri yardım” öngörüyordu. Askeri yardım ise bir sürü 
Amerikalı personelin Türkiye’ye gelişi demekti.  Türkiye’nin NATO’ya girişinden sonra ise, 
ABD ile yapılan ikili anlaşmalardan sonra, ülkedeki Amerikan varlığı olağanüstü artış 
gösterecektir.  1959 yılına gelindiğinde ülkede 20 değişik Amerikan askeri birimi ve bunlara 
bağlı çok sayıda “sivil örgüt” vardı. Ülkede her geçen gün artan Amerikan üslerinin sayısı 
Türkiye’de halkından gizli tutuluyordu. Türkiye, ABD ile yapılan ikili anlaşmaların içyüzünü 
ancak 27 Mayıs 1960 Devriminden sonra öğrenebildi. Devrimin önderlerinden Tabii Senatör 
Haydar Tunçkanat’ın Meclis’te yaptığı konuşmayla.   
 
 Diyarbakır, Bandırma, Merzifon, Batman, Adana (İncirlik), İzmir (Çiğli) ve Türkiye’nin 
101 yerinde “İkili Anlaşmalar” gereği Amerikan üsleri kuruldu. Türkiye Cumhuriyeti 
yasalarının işlemediği, Türk subaylarının giremediği, girmeye kalkan subayın da yaka paça 
dışarı atıldığı üsler… Yarım yüzyılı aşkın zamandır Amerikancı iktidarların izin verdiği bu 
üslere şimdi bir başka türü ekleniyor; Milletvekillerinin giremediği, Türkiye’nin komşularına 
karşı “İşgal ordularının beslenip, eğitildiği ve başından beri bir ABD projesi olan, sözde 
sığınmacı kampı: Apaydın Kampı, bir Amerikan üssüdür…”  357 
 
 ►Kurtul Altuğ şöyle diyor: “NATO yararlı mı, zararlı mı? … NATO’lu geçen 60 yıl… 
Soğuk savaş yıllarında Türkiye, NATO’nun sadık bir müttefiki olmaya devam etti. Dünya tek 
kutuplu oluncaya kadar bu işin farkına varmamıştık. Peki, Sovyet tehlikesi ortadan kalkınca 
NATO ne iş yapacaktı? Şimdi anlaşılıyor ki NATO kendisine bir iş bulmuştur ve üyelerini o 
işin uygulanmasında kullanmaktadır. Kimine göre NATO “Süper NATO” olarak bağımsız ve 
ulusal devletleri bölüp parçalamada emperyalizmin emrindedir. Kimine gör de soğuk savaş 
yıllarını anımsatan gelişmeler karşısında hala o bildik, o içten pazarlıklı AB ve ABD 
düdüğünü çalan NATO’dur…” 358  
 

►Mehmet Ali Güller şöyle diyor: “Üçüncü Türk-Amerikan Savaşı… Em. Tümg. 
Alaettin Parmaksız, kitabını da yazmıştı. Yani, ABD’nin Türkiye’yi nihai düşman görmesi, 
TSK’nin bilgisi dâhilindedir. Ve aslında ABD Türkiye’ye savaşı daha 1991’de ilan etmişti. 
Bugün 3. Türk-Amerikan Savaşı yaşanmaktadır.  

 
Birinci Savaş: ABD’nin 1991’de Irak’a saldırısı, sonuçları açısından değerlendirilirse, 

aslında Türkiye’ye açılmış bir savaştı. Irak’ın kuzeyinde kurulacak İkinci bir İsrail (Kuzey Irak) 
bu savaşın ana cephesiydi. Birinci Türk-Amerikan savaşının can alıcı çarpışmaları şunlardı:  

 
ABD, Muavenet Zırhlısını vurdu: ABD, 2 Ekim 1992 günü Ege’deki fiili ateş bölümü 

olmayan bir ortak askeri tatbikatta, ateş düğmesi çok kademeli olmasına rağmen 
“yanlışlıkla” Türk zırhlısı Muavenet’i vurdu ve 5 askerimizi şehit etti. Em. Albay Erdal 
Sarızeybek, Muavenet’in Eşref Bitlis’e gözdağı vermek için batırıldığını belirtmişti. Bitlis, 
ABD’nin Kürdistan Projesini bozmak için 3 Ekim 1992 günü, yani, Muavenet’in 
vurulmasından bir gün sonra, Irak’ın kuzeyine harekât düzenleyen komutandır.  
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Eşref Bitlis katledildi: Jandarma Genel Komutanı Org. Eşref Bitlis, 17 Şubat 1993 
günü uçağına yapılan bir sabotajla katledildi. Hem ABD-PKK ilişkisini, hem de ABD’nin Çekiç 
Güç’le Irak’ın kuzeyinde kukla bir devlet kurmaya çalıştığını saptayan ve buna engel olmaya 
çalışan Eşref Bitlis, Pentagon’un baş düşmanıydı.  

 
Birinci Türk-Amerikan savaşının bu döneminde Uğur Mumcu başta olmak üzere 

aydınlarımız katledilmiş ve Sivas katliamı yaşanmıştı.  
 
Çelik Harekâtı: Türk Ordusu, Birinci Savaş’ın ilk dönemine yanıtı Çelik Harekâtı ile 

başlattı. 35 bin kişilik Türk Ordusu; ABD’nin İkinci İsrail’ine girdi. Başbakan Tansu Çiller’den 
habersiz başlatılan harekât sonunda, Washington 5 bin CIA peşmergesini Guam Adasına 
çekmek durumunda kaldı. ABD’nin bu harekâtı engellemek için Gazi Mahallesinde Alevi-
Sünni çatışması tezgâhladığını da anımsatalım.     

 
28 Şubat: Birinci Türk-Amerikan Savaşı’nın, ikinci döneminin bir diğer önemli hamlesi 

de 28 Şubat 1997’de ABD’ye meydan okumasıdır. 28 Şubat Türkiye’nin “haçlı İrticaya” 
karşı hamlesi ve Atlantik’ten bölgesine ve Avrasya’ya yönelmesinin bir adımıdır. Bu döneme 
girilirken ABD “Türk Ordusunun hizadan çıktığını” tespit etmiştir. Birinci Türk-Amerikan 
Savaşı sonucunda Türkiye, ABD’nin hamlelerine yanıt vermiş ve Kuzey Irak’a 
yerleşmiştir. 

 
İkinci Savaş… Binyılın Meydan Okuması: ABD, Türkiye’ye ikinci savaşı 2001 

yılında ilan etti. Ekonomik krizle felç edilen Türk ekonomisi sayesinde ABD hızla yeni 
araçlarını devreye soktu. TSK’ye Hilmi Özkök darbesi yapıldı ve 3 Kasım 2002’de 
sandıktan AKP çıkartıldı. Önüne Türk Ordusu’nun Kuzey Irak’tan atma hedefi koyan ABD, 
Org. Hüseyin Kıvrıkoğlu’nun “28 Şubat bin yıl sürecek” kararlılığına, Nevada’da “Binyılın 
meydan okuması” tatbikatı ile karşılık verdi.  

 
Türk askerine çuval geçirilmesi: Çıkmayan 1 Mart tezkeresinin intikamını almak ve 

Türk Tugayını Kuzey Irak’tan atmak için hamle yapan ABD, 4 Temmuz 2003 günü TSK’nin 
Süleymaniye’deki karargâhına girerek, Türk askerlerini esir aldı, başlarına çuval geçirdi. 
Erdoğan-Özkök ikilisi hem verilecek tepkiyi yumuşattı, hem de adım adım Türk Tugayı’nı 
Kuzey Irak’tan geri çekti. Türk askeri 2003–2007 yıllarında bölgeden çekildikçe PKK büyüdü, 
İkinci İsrail yani Barzanistan konumunu sağlama aldı.  

 
Ergenekon Operasyonu: Hilmi Özkök’ün 2002’de TSK’ye darbesiyle başlatılan 

Ergenekon Operasyonu, fiilen 2007 yılında TSK ve İşçi Partisi’ni hedef alarak genişletildi. 
Türkiye’nin bağımsızlığı için mücadele veren siyasetçilerle, Türk Ordusu’nun millici ve 
Avrasyacı komutanları, sözde darbe yapacakları iddiasıyla dal dalga tutuklandı. 

 
Kürt Açılımı: ABD 2009 yılında AKP’ye “Kürt Açılımı” görevi verdi. Böylece Kuzey 

Irak cephesi fiilen Güneydoğu Anadolu’ya açılmış oldu. Bu dönemde Türk Ordusu’na sınır 
ötesi operasyon yasaklandı. 

 
Üçüncü Savaş: Üçüncü Türk-Amerikan Savaşının ana hedefi artık doğrudan 

Türkiye’dir! 
 
Füze Radarı: AKP üzerinden Kürecik’e İran ve Rusya’yı hedef alan füze radarı kuran 

ABD, böylece Türkiye’yi bu bölgelerle de karşı karşıya getirmiş oldu.   
 
ABD-İsrail tatbikatı: Şubat 2012’de ABD ile İsrail ortak bir tatbikat yaptı. Tatbikatta 

sanki İran’dan yönelmiş gibi bir Sparrow füzesi atılarak hem İsrail’deki hem de Kürecik’teki 
radarın çalışması kontrol edilmiş oldu. Ayrıca iki radar arasında veri alışverişi yapıldı. 
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ABD-İsrail-Yunanistan Tatbikatı:  Kıbrıs açıklarında geçen hafta başlayan ve 5 
Nisan’a kadar sürecek ABD-İsrail-Yunanistan tatbikatında, Türkiye düşman ülke! Tatbikat, 
İsrail ve Güney Kıbrıs’ın ortak doğalgaz platformuna hedef alacak Türk hava Kuvvetleri’ 
bertaraf etmeyi amaçlıyor. Tatbikatın senaryosuna göre, Türk savaş uçakları, Kürecik’teki 
radarla incelenecek ve ABD gemisinden ateşlenecek füzelerle vurulacak! 

 
Üçüncü Türk-Amerikan Savaşı’yla başarılmak istenenler ise sırayla şunlar: İçeride: 

Yeni Anayasa, Başkanlık sistemi, Demokratik Özerk Kürdistan ve Yeni Türkiye, yani Türk-
Kürt Federasyonu… Dışarıda: Suriye’ye savaş, Kuzey Irak’ın Kuzey Suriye ile birleştirilmesi 
ve Akdeniz’e açılması, İran’a savaş… Ancak uyaralım: Hem bölge, hem de Türkiye’nin hamle 
sırasıdır artık…” 359 

 
►Aydınlık’ın haberi: “ABD Dışişleri Bakanı Powell ile Abdullah Gül arasında kabul 

edilen “2 sayfa 9 maddelik gizli anlaşmada”, sınırötesi harekâtlara şu şekilde yer verildi: 
 
Türk askeri Irak’ın kuzeyinden çekilecek: Irak’ın kuzeyinde bulunan bütün Türk 

birlikleri ve Tür Ordusuna bağlı özel kuvvetler, 4 ay içinde aşamalı olarak Türkiye sırları içine 
çekilecek. 

 
Sınır harekâtlarına son: Türk Ordusu bundan böyle hangi gerekçeyle olursa olsun, 

sınır ötesi harekâtta bulunmayacak. PKK/KADEK’in Türkiye egemenlik alanı dışında takip ve 
bastırılması harekâtlarına da son verilecek…” 360 

  
►Necati Doğru şöyle diyor: “Yine şehit var. Çünkü orada petrol var… Son 

eleştiriler uyarı yerine geçti. Gazetelerde; “Türk Ordusu’nun bölge hâkimiyetini PKK’nın 
gücüne terk etmemek için terörü bölgeden süpürüp atma harekâtını başlattığı ve başarıyla 
yürüttüğü” bilgisi yer alıyor. Şehit haberleri de geliyor. Bingöl’de 8 polis şehit oldu. Vatan 
savaşına dönüştü. Bölmek isteyenler (PKK) bir yanda ve bölünmek istemeyenler (Türk 
Ordusu) öbür yanda savaşıyor.  
 

PKK militanlarına yolda tesadüfen rast gelmiş gibi yapıp sarılanların sözcüsü 
geçenlerde; “Sahipsiz değiliz… Bölgeyi kan gölüne çeviririz…” diye özetleyeceğim 
tehditler savurdu. Sahip kim acaba? Sahip, Irak’ı böldü. Sahip, Barzani’yi lider yaptı. 
Sahip, Libya’yı böldü. Sahip, Suriye’yi bölmek üzere. Sahip, Ortadoğu planı yaptı. 
Planda Türkiye’yi de bölmek var… 

 
Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki “10 şehrinde özerk bir bölge, 

bağımsız bir meclis kurmayı ve bölgenin doğal kaynaklarının yönetiminin kendilerine 
devredilmesini çözüm şartı olarak isteyenlerin” bağımsızlık savaşı ordusu olarak 
gördükleri ve militanlarına sarıldıkları PKK’nın eline de işte bu sahip, silah veriyor. 
Patlayıcı tutuşturuyor. Dün Bingöl’de can aldılar. PKK’yı sahip koruyor. Kuzey Irak Özerk 
bölgesini sahip kurduruyor. Musul ve Kerkük petrol yataklarını da içinde barındıran Kuzey 
Irak Özerk Bölgesindeki doğal kaynakların denetiminde Irak’ın merkezi yönetiminin devreden 
çıkarılmasına da sahip göz yumuyor… 

 
… Özetleyeyim. Sahip, Barzani’ye petrol bölgesi veriyor. Türk işadamlarına bu petrol 

bölgesinden yemlenme lisans izni sunuyor. Sahip, hem Kandil’i koruyor, hem Türk 
Ordusu’na silah satıyor. Kuzey Irak’taki petrol yataklarının; büyük petrol şirketlerinin ve finans 
kurumlarının kontrolünde tutulmasını da, işte aynı Sahip yapıyor…” 361 
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 ►Kurtul Altuğ şöyle diyor: “TSK’yi kafeslemek yeni anayasa için mi? Yeni Dünya 
Düzeninde Türkiye. 2002’den sonra olup bitenleri, Başkan Bush’un Dışişleri Bakanı 
Condolizea Rice’ın İkiz Kulelere saldırı oyunundan sonra söylediklerini anımsayın: “Dünya 
ve Ortadoğu artık eskisi gibi olmayacak! Arkasından ellerde dolaşan BOP Projesini ve eş 
başkanlık sistemini düşünün. İşte bugün karşımızdaki manzara… Demokrasiyi kullanarak, 
askeri vesayet sistemini kaldırmak için yapılanları, son Silivri mahkemesinin aldığı Balyoz 
davasının dağıttığı mahkûmiyet kararlarını düşünün! Bunu biraz daha açalım:   
 
 2003’de CIA memuru Henri Barkey söylemişti: “AKP lideriyle anlaşarak Türk 
Ordusunu kafesledik” demişti. Aslında Türk Ordusunu “Kafese sokma” tertibi, Türkiye’nin 
NATO terör örgütünün bir üyesi oluşuyla başlayan bir süreçti.  Yarım asır içinde adım adım 
ilerledi. Süreç, Türkiye’nin ve Ordusunun tüm kurumlarına ‘sızılması’ süreciydi ve bu 
1945’de ABD tarafından açıkça beyan edilmişti. Türk Ordu mensupları “Amerikanize” 
edilecek, edilemeyenler “kafeslenecek”, “tasfiye” edilecek ya da “yok edilecekti”!  
 
 Bu yılın ilk günlerinde bir başka CIA memuru, eski büyükelçi Ross Wilson ‘süreci’ 
bölünme anayasasına bağlamış ve ‘Tutuklamalar yeni anayasa için istek yaratır’ 
değerlendirmesi yapmıştı. Tarih 2012’nin 5 Ocak’ı! Wilson bu stratejinin ABD’nin ana 
stratejisi olduğunu da yazmıştı (Banu Avar’ın arşivinden).Şimdi yaşadığımız acılı ve bunalımlı 
günlerin puzzle’ındaki parçalar nasıl da yerine oturmakta…” 362  

 
► Mehmet Ali Güller şöyle diyor: “ABD Diyarbakır’da Federasyonu görüştü… 

ABD’nin Adana Konsolosluğu ve İncirlik Üssü, sadece Türkiye açısından değil, Ortadoğu 
açısından da kritik bir adrestir. Zira İncirlik Üssü ABD’nin bölge için “operasyon” 
merkezidir; Adana Konsolosluğu da “Planlama ve koordinasyon” merkezidir. Bu 
nedenle, ABD’nin Adana Konsolosları özel seçilmiştir.  Örneğin Elizabeth Shelton, Eric 
Green, Daria Darnell… 
 
 Espinoza’nın görevleri: ABD’nin yeni Adana Konsolosu John L. Espinoza da özel 
biri… Adana Konsolosluğu, her şeyden önemlisi ABD’nin “Büyük Kürdistan” projesinin 
karargâhıdır. Konsolosluk, Irak’ın kuzeyindeki yapının devletleşmesini sağlayacak, Çekiç 
Güç’ü yönetmekten, Türkiye’nin güvenliğini ilgilendiren hemen her konuda kurmaylık 
yapmıştır. Bu nedenle Espinoza, resmi evraklarda da şu illerden sorumlu sayılıyor; Adana, 
Adıyaman, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkâri, Hatay, 
Mersin, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Osmaniye, Siirt, Şanlıurfa, 
Şırnak, Tunceli ve Van. Yani Büyük Kürdistan’ın Türkiye’deki parçaları. Bu resmi 
sorumlulukları nedeniyle, ABD’nin Adana Konsoloslukları periyodik olarak bu illeri dolaşır, 
ilginç görüşmeler yapar, dikkat çekici faaliyetlere imza atarlar... “ 363 
 
 ►Uğur Dündar şöyle söylüyor: “ Büyük Sopa! … Türkiye’ye Amerika’dan önemli 
konuklar geliyor. Kapalı kapıların ardındaki görüşmelerin ardından net bir açıklama 
yapmadan gitmeleri dikkat çekiyor. Önce CIA Başkanı David Petraeus geldi. CIA Başkanı, 
daha önce listesini gönderdiği tüm Türk yetkililerle görüştü. Sırada iki önemli isim daha var: 
ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Martin Dempsey ile Dışişleri Bakanlığı’nın 2 numaralı 
ismi Bill Burns… 
 
 Amerikalı konukların Türkiye’ye gelişlerinden önce yapılan resmi açıklamalarda, 
ziyaretler sırasında öncelikle Suriye Krizi’nin ele alınacağı bildiriliyor. Terörle mücadelede 
sergilenen ortak irade ve işbirliğinin de artarak sürdürüleceği belirtiliyor! İşte bu noktada akla 
ister istemez “Madem terörle mücadelede işbirliği yapılıyor. O halde Amerika, 
himayesindeki terör karargâhı Kandil’e, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin girmesine neden 
izin verilmiyor? Sorusu geliyor.  
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 Bu gerçeği biz söylemiyoruz. Orgeneral Necdet Özel söylüyor. “Kandil’e girmek için 
Amerika’dan izin almamız gerekir” diyor.  İzin çıkmadıkça, “terörle ortak mücadele” lafları 
havada kalıyor.  Kandil’de üslenen, yine Amerika’nın himayesindeki Kuzey Irak’tan 
beslenen PKK, her gün Mehmetçiği şehit ediyor. 
 
 Görünen o ki, Amerikalı yetkililer, özellikle Suriye için geliyor. Bu gerçek, akıllara 
Başkan Barak Obama’nın Başbakan Erdoğan’la görüşürken çektirdiği beyzbol sopalı 
fotoğrafı getiriyor. Biliyorsunuz bu fotoğraf durup dururken çekilip servis edilmedi. O 
fotoğrafta bir mesaj verildi.  
 

Mesajın öyküsü çok gerilere, ta Başkan Theodore Roosevelt’e (1858–1919) kadar 
gidiyor. Roosevelt’in ABD’nin siyasal tarihi açısından en önemli özelliği, ülkesinin dış 
politikasında radikal değişim yapmasıdır.  Başkan Roosevelt o tarihe kadar (1901) 
“Karışmam-Karışmasınlar” ilkesiyle sürdürülen Amerikan dış politikasını, “Karışırım- 
Karıştırmam” anlayışıyla değiştirmiştir. Bu değişimi özetlerken de: “Yumuşak konuş, ama 
elinde büyükçe bir sopa bulundur. Böylece daha uzağa gidersin” demiştir.  

 
O tarihten sonra Amerika hep yumuşak konuştu. Hep özgürlüklerden söz etti. Ama 

elindeki sopayı, hiçbir zaman bırakmadı. Böylece çok uzaklara, Okyanus ötesindeki 
coğrafyalara kadar gitti. Gitmekle kalmadı, enerji zengini bu coğrafyada istemediği 
yönetimleri devirdi, istediklerini getirdi. Şimdi önemli Amerikalılar, Suriye için geliyor. 
Onlar gelmeden önce Başkan Obama, beyzbol sopalı fotoğrafı çektiriyor. Böylece 
Roosevelt’in “Yumuşak konuş, ama elinde büyükçe bir sopa bulundur” mesajını 
veriyor. Büyük sopa çok şey söylüyor…” 364  

 
►Sözcü/Tokmak şöyle diyor: “Dünkü gazetelerde yer alan “o müthiş sopa” siyaset 

dünyasında uzun süre konuşulacağa benziyor… Evet, Başkan Obama’nın gösterdiği beyzbol 
sopası niye ve kime? Beyaz Saray‘ın internet sitesine koyarak bütün dünyaya yaydığı 
fotoğrafın özel bir mesaj içerdiği kesin. Başkan Obama, telefonda Türkiye Başbakanı 
Tayyip Erdoğan’la Suriye krizini görüşürken sol elinde telefon ahizesini, sağ elinde de 
kocaman bir beyzbol sopasını tutuyordu. Bir fotoğraf sayfalar dolusu yazıya bedeldir. Bir 
kare fotoğrafla çok şey anlatılır… 

 
… Beyaz Saray internet sitesinde yayınlanan sopalı fotoğrafın altında “Başkan 

Obama, Türkiye Başbakan’ı Erdoğan’la Suriye konusunu görüşürken” diye özellikle 
yazılması ayrı bir anlam ifade ediyor. Siyasi yorumculara göre Obama, Erdoğan’a “Bak 
Mister Tayyip, sana Suriye ile ilgili verdiğim görevi hala yapmadın, ayağını denk el” demek 
istiyor... ABD Başkanları bir şeye çok kızdıkları zaman etrafındakilere “Getirin bana 
beyzbol sopamı” diye bağırırlarmış! “Sopalı Obama” bu geleneği devam ettiriyor…” 365 

 
►Hakan Taş’ın haberi: “TGB: Sopadan da Sıpadan da kurtulacağız… Türkiye 

Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, ABD Başkanı Obama’nın, Başbakan R. Tayyip Erdoğan ile 
görüşürken elinde beyzbol sopası poz vermesini protesto etti…  Grup adına basın açıklaması 
yapan TGB İstanbul İl Başkanı Olgu Özdemir: “Dış politikada özellikle ABD gibi ülkelerin her 
ayrıntısında bir mesaj kaygısı olduğu hepimizin bildiği bir gerçektir. Elinde büyük bir sopa 
taşımak ABD’de, eli kanlı, yayılmacı dış politikayı ifade eden bir deyimdir” dedi… Obama’nın 
elindeki sopayla asıl tehdit edilenin Türk milleti olduğunu” belirten Özdemir: “Konuşulan 
konunun Suriye olduğunun açıklanması, milletimizin hangi konu üzerinden tehdit edildiğinin 
belirtilmesidir… Suriye konusunda, ABD’nin emperyalist amaçlarına boyun eğmeyen kardeş 
ülkeye yapılacak askeri müdahaleye karşı duran milletimize ve Türk ordusu’na Barak 
Obama aklı sıra sopa göstermiştir” diye konuştu…” 366   
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→ AVRUPA BİRLİĞİ Ne Durumda? (AB) 
 
►Murat Muratoğlu şöyle diyor: “Avrupa yıkılıyor mu? Belli ki Avrupa Birliği bu 

dönemi hasarsız atlatamayacak. Kopmalar olacak., büyük ihtimalle  de işlevsizleşecek. İşler 
çok sarpa sardı. Neden böyle oldu? Avrupa Birliği bünyesindeki ülkeleri hazmedemedi. 
Kabızlığı nedeniyle de çıkartamıyor. Haliyle bu durum sıkıntı yaratıyor… 

 
… Gelen verilen de mevcut olumsuz tabloyu tamamlıyor… Diğer taraftan 

Avrupa’nın lokomotifi, bölgenin sanayi devi Almanya’da, ‘Satın alma Yöneticileri 
Endeksi’ 45’ten 45,3’e yükselmesi beklenirken 43,3’e gerilemesi ve 6 ay arka arkaya 
daralma göstermesi dikkat çekiyor. Bölgenin mali açıdan en güçlü ekonomisi olan 
Almanya’da da üçüncü çeyrekte büyüme üzerinde risklerin süreceği aşikâr.  

 
Üzerine üstlük Moody’s, Avrupa’nın “AAA” kredi notlu üç ülkesinin (Almanya, 

Hollanda ve Lüksemburg) not görünümlerini negatife indirerek, Avrupa’da kimsenin yerinin 
sağlam olmadığını bir kez daha hatırlattı… 

 
Moody’s’in kararları iki temel gerekçeye dayanıyor: ilki, Yunanistan’ın Euro 

bölgesinden çıkma riskinin sürmesi ve olası bulaşma riskleri. İkinci olarak ise, İspanya ve 
İtalya’ya sağlanabilecek bir kredi desteğinin Avrupa’ya yaratacağı maliyetler. Kısaca başları 
oldukça belada… Buradan döndürebilirlerse işte o zaman “Birlik” sıfatına hak kazanırlar.” 367 

 
►Gönül Kenter şöyle diyor: “Lüksemburg Başbakanı ve Avro Grubu Başkanı Jean 

Claude Juncker, Alman Süddeutsche gazetesine verdiği röportajda, Avro Bölgesi’nin 
dağılabileceği uyarısında bulundu. “Tüm dünya önümüzdeki aylarda Avro Bilgesi’nin ayakta 
kalıp kalmayacağını tartışıyor. Avro’nun çöküşünü önlemek için kaybedecek zaman kalmadı” 
sözleriyle durumun aciliyetine dikkat çeken Juncker, “Biz Avro Bölgesi’nin mali istikrarını her 
türlü olanakları kullanarak sağlamada kararlı olduğumuzu, çok net bir biçimde göstermek 
zorunda olduğumuz kritik bir döneme girdik” dedi…” 368  
 
 ►Gönül Kenter şöyle de söylüyor: “AB yangınına Fransa körüğü… Fransa 
bütçesindeki büyük boyutlarda açığın, Sayıştay tarafından ortaya çıkarılması, Avro 
Bölgesi’nin özünde çözülmeye başladığı gerçeğini gözler önüne serdi. Önümüzdeki 
dönemde devasa devlet borçlarıyla boğuşacak olan Fransa’nın İtalya ve İspanya ile birlikte 
inişe geçecek olması Almanya’yı da etkileyecek. Uzmanlara göre Almanya da çökebilir…”369 
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→ YEŞİL ADAMIZ KIBRIS… 
 
►Rauf Denktaş şöyle diyor: “Beni en çok Atatürk’ün vatan sevgisi, bayrak 

sevgisi, milli bağımsızlık tutkusu etkilemiştir. O kadar çok yönlü lider ki! Eğer 
anlayabilir ve kavrayabilirseniz Atatürk’ün birçok yönünden etkilenebilirsiniz… 

 
Allah bizi vatansız, bayraksız ve Atatürk idealinden yoksun bırakmasın…” 370 

 
 ►Emin Çölaşan şöyle diyor: “ … 88 Yaşında bir saygın insan. Kıbrıs olayının gerçek 
ve bir numaralı kahramanıdır. Onun mücadelesi olmasaydı, Kıbrıs çok uzun yıllar önce bir 
Yunan Adası olacaktı. Bütün Rum ve Yunan baskılarına karşı direndi, Adadan sürgün edildi, 
kaçak yollardan yeniden girdi ve mücadelesine asla ara vermedi.  
 
 Türk Ordusu 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekâtı’nı yapmadan önce, geceler boyu 
telsiz başında beklemiş, çıkarmanın başladığını öğrendiği anda gözyaşlarını tutamamıştı.  
Bugün eğer KKTC varsa, Türk askeri Kıbrıs’ta nöbet tutuyorsa, Rauf Denktaş’ın mücadelesi 
sayesindedir… “  371 
 
  ►Necati Doğru şöyle diyor: “Ömrünü davasına verdi ve gitti… Ne mutlu Kıbrıs’lı 
Türklere! Denktaş gibi bir lider çıkardılar. Denktaş, öldükten sonra övülen, göklere çıkartılan, 
eşsizliği ve benzersizliği anlatılacak biri değildi. Kendini kabul ettirmişti. Ömrünü davasına 
veren, Lider gibi liderdi. Eylemde güçlüydü. Üslupta kuvvetliydi. Özel yaşamı ile resmi 
yaşamı arasındaki farkları kaldırmış, bütün yaşamını “Kıbrıs Davasının” gerçekleşmesine 
vermişti. Kıbrıslı Türklerin bağımsız olarak var olmasını; dünya sorunları içinde ve tarihin 
genel gelişim çizgisi içinde çok yönlü olarak tutabilmişti.   
 

Son nefesi de “Kıbrıs” olmuş. Denktaş gibiler kolay yetişmez. Kolay unutulmaz, 
Acımasızca saldırdılar. Unutturmaya çalıştılar. Halkından koparmak istediler. 
Davasından döndürmeye çalıştılar. Yılmadı, dönmedi. Davasını bırakmadı…” 372 
 

►Hüseyin Macit Yusuf şöyle diyor: “…Onun gösterdiği yolda yürümeye ve bugün 
halen geçerli olan talimatlarını, Milli mukavemet ruhu içerisinde gerçekleştirmeye devam 
edecek, ona layık olmaya çalışacağız. En büyük emaneti olan Devletimiz KKTC’yi 
sonsuza kadar yaşatmak için her şeyimizi,  her şartta ortaya koyacağımızı dost 
düşman bilmelidir. Ondan öğrendiğimiz Anavatan sevgisi ve Anadolu’daki 
kardeşlerimize olan bağlılığımız bundan böyle de güçlenerek gelişecektir. Yaktığı 
bağımsızlık, özgürlük meşalesi hiç sönmeyecektir. Üzerine titrediği egemenliğimizden 
kesinlikle ödün verilmeyecektir…”    373 
 
 ►Arslan Bulut şöyle diyor: “(…) Dönemin Yunanistan Dışişleri Bakanı Papandreou 
da “Bize güvence verilmişti ama Denktaş hala direniyor” diye yakınıyordu. Erdoğan’ın 
“Kıbrıs’ta Belçika Modeli” diye 2002 seçimlerinden önce Yunanistan Başbakanı Simitis ile 
anlaştığını To Vima gazetesi yazmıştı. Bu durum ortaya çıkınca, Erdoğan Türk kamuoyunu 
rahatlatmak için bir demeç vermiş, ancak Simitis’e telefon ederek: “Daha önceki 
konuşmamız geçerlidir, burada söylediklerim iç kamuoyuna yöneliktir” demişti.  Bunu 
da To Vima gazetesi yazmış ve Tayyip Erdoğan yalanlamamıştı. Aynı günlerde Yunanistan 
Başbakanı Simitis: “Yunanistan halkına bir müjdem var. Kıbrıs’tan sonra Ege, FIR hattı ve 
Kıta Sahanlığı konularında da anlaşma tamam. Bunun için Türk Hükümeti 
yetkililerinden söz aldık” diyordu… “ 374 
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 ►İsmet Özçelik şöyle diyor: “2004 yılında KKTC’yi ortadan kaldırmak için bir plan 
hazırlanmıştı. Dönemin BM Genel Sekreteri Kofi Annan tarafından hazırlanan plana göre 
Kıbrıs Adasında tek devlet olacaktı.  Bu plan “Annan Planı” olarak anıldı. Arkasında ABD 
ve AB vardı. Plan çerçevesinde KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş da hedefteydi. Planın 
arkasında ABD ve AB olunca, başta AKP olmak üzere bütün Amerikancılar bu planın 
arkasındaydılar. Kıbrıs’ta “Annan Planı”nı desteklediler. Karen Fogg’un çetesi de elinden 
geleni yaptı.  
 
 Şimdi yine bir “Annan Planı” ile karşı karşıyayız. Ama o günlerin “Annancıları” bu 
“Annan Planı”na karşı.  Neden mi? Bu “Annan Planının” arkasında bu kez ABD ve AB yok. 
Çin, Rusya Federasyonu, İran… gibi ülkeler var da ondan.  Aslında bizim “Annancılar” 
Kıbrıs’ta da “Annan planının” değil, ABD ve AB’nin arkasındaydılar. Onların kıblesi hep 
Washington’du. Şimdi Suriye ile ilgili “Annan Planını” başarısız kılmak için ellerinden geleni 
yapıyorlar… “ 375 
 
 ►Hüseyin Macit Yusuf şöyle diyor: “Gerek KKTC ve gerekse Anavatan Türkiye 
yetkilileri yaptıkları açıklamalarda, Rum tarafının uzlaşmaz tutumuna, kaprislerine sonsuza 
kadar sabır gösterilmesinin mümkün olamayacağını, 1 Temmuz sonrası mevcut zemin ve 
parametrelerde müzakere sürecine devam etmenin mümkün olamayacağını aylardır 
vurgulamaktadır.  
 

Anavatan Türkiye Başbakanı Tayyip Erdoğan’ın özellikle 20 Temmuz etkinlikleri için 
geldiği KKTC’de yaptığı tarihi açıklamaların dikkate alınmadığı ortadadır. Rum tarafı ve 
ilgili taraflar maalesef verilen mesajları doğru okumakta sıkıntı çekmektedir… 

 
… Artık Anavatan Türkiye, AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış’ın birçok 

kez belirttiği üzere, mevcut olan B, C, D ve diğer Planlarını artık yürürlüğe koymalıdır.  
Türkiye’nin her bakımdan, Cumhuriyet tarihimizin hiçbir döneminde olmadığı kadar güçlü 
olduğu iddiasında olan AKP iktidarı, bu dönemde Kıbrıs sorununu artık bitirmelidir. 
Hatırlanacağı üzere, Anavatan Türkiye Başbakanı Erdoğan: “Siyaset sorunları çözme 
sanatıdır” diyerek, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı, Kıbrıs sorununu 
çözmemekle ve sorunun önündeki engel olmakla suçlamıştı. Evet, şimdi güçlü Türkiye’nin 
güçlü Başbakanı, bu sorunu vakit geçirmeden çözmeli ve sözünde durmalıdır…” 376   
 
 ►Hüseyin Macit Yusuf şöyle diyor: “… Bana göre Avrupalıya artık yeter demenin 
zamanı gelmiştir. 1 Temmuz’da Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığı görevine başlamış 
olması, bardağı ve sabırlarımızı taşırmalıdır. Tabii onursuzca emperyalist Batı’nın oyuncağı 
olmak istemiyorsak. Büyük Türk Ulusunun artık haksızlıklara ve adaletsizliklere karşı 
harekete geçmesinin zamanı gelmiştir.  
 
 … Anavatan Türkiye’yi Kıbrıs’ta toprak çalan adi bir hırsız, işgalci olarak gören ve her 
türlü çirkin ve seviyesiz saldırıda bulunmaktan çekinmeyenlere, Anavatan Türkiye’nin ve biz 
Kıbrıs Türklerinin AB’de yerimiz olmadığını söyleyecek kadar şaşırmış olan AB’ye karşı artık 
somut adımlar atılmalıdır.  
 

AB ekonomik olarak iflas etmiş ve mali destek mekanizmasına dâhil ettiği Güney 
Kıbrıs’ı, sırf biz Türklere karşı kullanabilmek için Dönem Başkanlığı koltuğuna oturtmuştur. 
Şimdi ne olacak? Yine protesto beyanatları, yine ilişkileri dondurma tehditleri ve 
şikâyetnameler havada uçuşacaktır. Somut, kalıcı, kararlı, korkusuz adımlar ise yine başka 
bahara kalacaktır. Artık silkinip onurlu bir siyaset izlemenin zamanı gelmiştir. AB 
olmadan da güneş doğmaya devam edecektir…”  377 

                                                 
375

 İsmet Özçelik, Aydınlık, 12 Nisan 2012 
376

 Hüseyin Macit Yusuf, Aydınlık, 15 Mayıs 2012  
377

 Hüseyin Macit Yusuf, Aydınlık, 3 Temmuz 2012 

http://www.ahmetsaltik.net/


Yeniden 19 Mayıs 

www.ahmetsaltik.net  Page 147 
 

147 

 → ERMENİ MEZALİMİ - 1914 Olayları… Soykırım YALANI…  
 
 Tüm dünyanın önce şunu anlaması gerek: Biz soykırım yapmadık, Biz 
Vatanımızı savunduk…  
  
 ►Aydınlık’ın haberi: Paris’te 50 bin Türk gürledi: “Soykırım yapmadık, Vatan 
Savunduk… Ermeni soykırımı, emperyalist bir yalandır…” 378 
 
 ►Sözcü’nün haberi: “ Utanmaz Fransa, bu mezarları gelip görsün… Anadolu 
Toprakları, Ermeni çetelerinin toplu katliam yaptığı Türklerin mezarlarıyla dolu…  
 
 Bitlis Asılsız Soykırımla Mücadele Derneği Başkanı Mehmet Törehan, Fransa’nın 
“Ermeni soykırımı yoktur” diyene ceza getiren kararına öfkeli. Törehan: “Fransızlar gelsin 
burada yatanların yanmış cesetlerine baksın. Gelsin, kafalarındaki kurşunlara baksın” 
diyerek parlamenterleri davet etti…” 379  
 
 ►Emin Çölaşan şöyle diyor: “…Sözde Ermeni soykırımı konusunda epey kitap 
okumuş, belge karıştırmış biriyim. Birinci Dünya Savaşı’nda Doğu ve Güneydoğu 
cephelerinde Rus Ordusu’yla boğuşan Ordumuz, Osmanlı uyruğundaki Ermenilerin 
ihanetine uğradı. Kendi devletleri olan Osmanlı’ya isyan ettiler. Rus Ordusu’yla birleştiler, 
Ordumuzu arkadan vurdular. Van, Muş, Bitlis gibi illerimizi ele geçirip, oralara Ermeni 
bayrağı çektiler. Onbinlerce Türk ve Kürt’ü kestiler. Oluk gibi kan aktı…  
 
 Cephe düşüyordu… Ve Osmanlı Hükümeti tehcir (zorunlu göç) kararı almak 
zorunda kaldı. Savaş bölgesindeki Ermeniler, İmparatorluğun başka yerlerine 
sürüldüler. Olayın kısaca özeti budur…” 380  
 
 ►Ercan Dolapçı’nın haberi: “Ermenistan’ın ilk Başbakanı Kaçaznuni 1923 yılında 
yazdı: “Emperyalistlere güvendik; astık, kestik… Kaybettik” … Ermenistan’ın ilk 
Başbakanı Ovannes Kaçaznuni’nin 1923 yılında, Romanya’nın Başkenti Bükreş’te yapılan 
Taşnak Kongresinde sunduğu rapor, sözde soykırım sürecinin ‘trajedi’yle biten 
serüveninin en iyi özetidir.  
 

“Taşnak Partisi’nin Yapacağı Bir şey Yok” ismiyle 1923 yılında kitaplaştırılan 
raporun, Avrupa ve ABD kütüphanelerindeki nüshaları ortadan kaldırılır. Türk devlet 
kurumlarının da pek umursamadığı eser, Mehmet Perinçek’in Rusya’daki Sovyet 
Arşivleri’nde yaptığı çalışmalar sırasında; Lenin Kütüphanesinde keşfedildi. Kaynak 
yayınları tarafından da 2005 yılında Türkçemize kazandırıldı.  

 
Kaçaznuni’nin Saptamaları: Kaçaznuni şu önemli saptamalarda bulunur:  
 
1- Dünya Savaşı öncesinde gönüllü silahlı birliklerin oluşturulması hataydı. 

 
 2- Kayıtsız şartsız Rusya’ya bağlanmışlardır. 
 
 3- Türklerden yana olan güç dengesini hesaba katmamışlardı… 
 
 4- Tehcir kararı amacına uygundu. Türkiye savunma içgüdüsüyle hareket etmişti. 
 
 5- 1918 sonlarındaki İngiliz işgali, Taşnakların umutlarını yeniden kabartmıştı. 
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 6- Ermenistan’da Taşnak diktatörlüğü kurmuşlardı. 
 
 7- Denizden denize Ermenistan projesi gibi emperyalist bir talebe kapılmışlar bu 
yönde kışkırtılmışlardı. 
 
 8- Müslüman nüfusu katletmişlerdi. (Age: s: 10–11) 
 
 Kaçaznuni “bölgesel gelişmelerle ortaya çıkan şartları da değerlendiremediklerini 
belirtikten” sonra şunları söyler: “Müslüman bölgelerinde düzeni sağlayacak idari önlemler 
alamadık, silaha sarılmak zorunda kaldık, ordular gönderdik. Yıktık ve katliamlar 
gerçekleştirdik ve bu başarısızlığın sonunda şüphesiz iktidar olarak itibarımızı yitirdik…” 381 
 

►Aydınlık’ın haberi: “ Anayasaya aykırı bulundu, Fransa’da soykırım yasası iptal 
edildi… Fransa Anayasa Mahkemesi, dün Senatonun soykırımı reddedenlere ceza öngören 
yasayı iptal etti. 23 Ocak’ta Fransız Senatosunda kabul edilen yasanın iptali için 77 senatör 
ve 65 milletvekili 31 Ocak’ta Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu. İptal gerekçesinde 
tasarının Fransız Anayasası’nın 34. maddesine ve Yurttaş Hakları Bildirgesi’nin ifade, basın 
ve araştırma özgürlüğüne aykırı olması gösterilmişti. Anayasa Mahkemesi de tasarıyı 
Anayasa’ya aykırı buldu… “ 382 
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 → RUHBAN OKULU Ve PATRİKHANE 
 
 ►Aydınlık’ın haberi: “ Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşandı: Bir Diyanet İşleri Başkanı 
Patrikhaneyi ziyaret etti… 
 
 Diyanet işleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Balat’ta bulunan İstanbul Fener 
Rum Ortodoks Patrikhanesi’nde, Patrik Bartholomeos’u ziyaret etti… Sohbet ortamında 
geçen görüşmede Bartholomeos: “İcraatınızı, yaptığınız güzel işleri, söylediğiniz güzel 
sözleri takdirle takip ediyoruz. Bu arada Ruhban Okulumuzun tekrar açılması 
doğrultusunda yaptığınız açıklamaları memnuniyetle izliyoruz ve şükranlarımızı arz 
ediyoruz “ dedi… 
 
 … Görmez ve Patrik, tarihi buluşma sonrasında ortak bir basın açıklaması yaptı... 
Ruhban okulunun açılması konusuna da değinen Görmez: Zengin tarihi olan bir ülkenin, din 
adamlarını yetiştirmek için başka ülkelerden yardım alması bizim tarihimize, kültürümüze 
yakışmıyor. Tekrar ediyorum: Bu ülkeden her hangi bir dini topluluğun din adamlarını başka 
ülkelerde yetiştirmek, bu ülkenin büyüklüğüne yakışmıyor. Çağdaş dönemlerdeki bazı 
ifadeler ilişkimizi ifade etmiyor. Artık azınlık ve çoğunluk tabiri de bu ilişkiyi ifade etmeye 
yakışmıyor” şeklinde konuştu. 
 

Patrik de, Mehmet Görmez’in ifadelerine katıldığını söyleyerek: “Ruhban Okulu, 
Hükümetimiz müspet yaklaşıyor bu konuya. Farklı zamanlarda bize umut verildi. Maalesef 
okulun tekrar açılması gerçekleşmedi. Altyapımız müsait. Eğer bugün açılırsa, yarın faaliyete 
geçebiliriz. Çok önemli ve tarihi bir buluşma oldu…” ifadelerini kullandı…” 383 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
383

 Aydınlık, 6 Temmuz 2012 

http://www.ahmetsaltik.net/


Yeniden 19 Mayıs 

www.ahmetsaltik.net  Page 150 
 

150 

→ Ve Sonuç: ATATÜRK’TE  BİRLEŞTİK… 
 
♥ Yüceler Yücesi Atatürk Diyor ki: “Uçurumun kenarında yıkık bir ülke… Türlü 

düşmanlarla boğuşmalar, yıllarca süren savaş, ondan sonra içeride ve dışarıda 
saygıyla anılan yeni vatan, yeni toplum, yeni devlet ve bunları başarmak için aralıksız 
devrimler. İşte Türk devrimi budur… “384 

 
♥  Atatürk Diyor ki: “Milleti millet yapan, ilerleten ve verimli kılan güçler vardır: 

Düşünce güçleri ve toplumsal güçler. Düşünceler anlamsız, mantıksız, safsatalarla 
dolu olursa, o düşünceler hastalıklıdır. Toplumsal hayat, akıl ve mantıktan yoksun, 
faydasız ve zararlı birtakım inançlar ve ananelerle dolu ise, felç olur. Öncelikle 
düşünce ve toplumsal güçlerin kaynaklarını temizlemekten başlamak gerekir…” 385   

 
♥ Atatürk Diyor ki: “Efendiler ve Ey Millet! İyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti, 

şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar ülkesi OLAMAZ. En doğru, en gerçek tarikat 
UYGARLIK tarikatıdır. Uygarlığın buyurduğunu ve istediğini yapmak, insan olmak için 
yeterlidir…” 386 

 
►Doğu Perinçek şöyle diyor: “… Türkiye tarihinde demokrasiyi en doğru tanımlayan 

Atatürk olmuştur.: Türkiye, şeyhler, müritler, dervişler, mensuplar ülkesi olamaz…” 
 
Bu programı hayata geçirdiniz mi, halk özgürleşir ve halk hâkimiyetinin koşulları 

oluşur. Atatürk’ün demokrasi tanımı, Asya’dan Avrupa’ya, Afrika’dan Amerika’ya yedi 
iklimde geçerli ve bilimseldir. Bu tanım, aynı zamanda Ortaçağ kurum ve ilişkilerine karşı 
diktatörlük tanımıdır ve dünyanın her yerinde, bütün demokrasilerde uygulanmıştır. Adam 
gibi uygulayanlar, demokrasiyi kurmuş, pekiştirmiştir. Yarım bırakanlar, tekrar emperyalizmin 
denetimine girmiş ve tasfiye edemediği Ortaçağ sınıflarının diktatörlüğü altına düşmüştür. 
İşte Türkiye…” 387  

  
►Melih Aşık şöyle diyor: “Bir sabah da güzel bir haberle uyanmayacak mıyız, diyor 

telefondaki vatandaşımız… Terör saldırısı, otobüs kazası, yangın, patlama, sel, deprem… 
Her gün ayrı felaket.  Hiçbir Batı ülkesinde böyle seri felaketlere rastlanmıyor oysa. Neden? 
Profesör Celal Şengör, hocası Doğan Kuban’ın “Ani Çöküş Kuramı”nı şöyle özetliyor: 
Cehaletin egemen olduğu toplumlarda, toplum mekanizmasının orasında burasında 
aksaklıklar bir araya gelerek toplumu birdenbire çökertir. Dışarıdan bakan bu çöküşün 
aniden ortaya çıkan sebeplerle olduğunu sanacaktır. . Hâlbuki cehalet, uzun zamandan 
beri toplumu içinden kemirerek dayandığı payandaları yok etmektedir. Bu süreç kritik bir 
noktaya ulaşınca toplum küt diye çöker…”  

 
Peki, bir toplumda cehalet nasıl egemen hale gelir? Bilime çağdaşlığa sırtınızı 

dönerseniz… Devlet kadrolarına hak eden ve layık olanı değil, eş dost akrabayı 
atarsanız… Üniversiteyi çökertirseniz… Demokrasiyi, tartışma kültürünü, eleştiriyi, 
özgür düşünceyi öldürürseniz… Parayı bütün değerlerin üzerine çıkartırsanız… 
Çalışmayı, emeği, bilgiyi, kültürü değer olmaktan çıkartırsanız… Çökertirsiniz. 

 
Patlamanın ardından kimi “kaza” diyor, kimi “bilinmeyen sebep”… Oysa patlama çok 

iyi bilinen sebeplerden kaynaklanmıştır… İhmal, beceriksizlik, tedbirsizlik, cehalet… Hepsinin 
de temelinde Cumhuriyetin yerini cehaletin alması vardır…” 388  
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 M. K. Atatürk, 9 Mart 1935, CHP Kurultayının Açılışında,  ASD. Cilt 1, S: 380 
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 M.K. Atatürk, 30.08.1925; Doğu Perinçek, Aydınlık, 7 Mart 2012; Özdemir İnce, Aydınlık, 18 Ekim 2012 
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 Doğu Perinçek, Aydınlık, 7 Mart 2012 
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►Yalçın Küçük şöyle diyor: Aforizmalar… “Bizim” ile “Onlar” arasında bir kavga var; 
İki yüzyıla yaklaştı, sürüyor. “Biz” kütleyi ayağa kaldırmak, kendi ayaklarının üstünde, kendi 
kafasının kontrolünde yürür hale getirmeye çalışıyoruz. “Onlar” kütleyi külçe yapmak 
istiyorlar. ”Biz” kütleye nitelik içermek istiyoruz. “Onlar” niteliği yek edip, posayı yönetmeye 
çalışıyorlar. “Biz” kütleyi elektriklendirmek istiyoruz. “Onlar” elektrik veriyorlar.  

 
“Biz” çalışıyoruz, çabalıyoruz; ayağa kaldırıyoruz.  “Onlar” falakaya yatırıyorlar. “Biz” 

evrenin en güzel iki yaratığının insanın başı ve yıldızlar olduğuna inanıyoruz. Güzel insan 
başını daha da güzelleştirmeye çalışıyoruz. Özgür insan başının en güzeli olduğunu 
düşünüyoruz; güzelleştirmeyi özgürleştirmek olarak alıyoruz. “Onlar” özgürleştirdiğimiz insan 
başlarını alıyorlar, yıldızsız bir gecenin sabahında asıyorlar. ‘Onlar’, güzel başları asıyorlar… 

 
İnsanlığın, çevre kirliliği veya nükleer patlamalar ya da ozon tabakasının delinmesi 

nedeniyle değil, “devrimsizlik” nedeniyle sona erme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu 
düşünme eğilimindeyim. Her gün insanın insanlığından çıkışı karşısında nükleer patlamaların 
yok edici etkisini önemsememek gerektiğini düşünüyorum…”  389    
 
 ►Yekta Güngör Özden şöyle diyor: “…Suçlar artıyor. Yargı organları bunalmış 
durumda. Hiçbir yere bağlı olmayacak yargının kutsalı, hukuk ve vicdan iken, yandaşlık 
tartışmaları ile yakınmalar sayılmayacak kadar çoğaldı. Cezaevleri dolup taşıyor… Toplum, 
siyasal ilgililerin geçiştirici sözleriyle yetiniyor, etkin bir tepki, ilgilileri ivedi önlem almaya 
çağıran güçlü bir ses yok. Genel bir kanıksama, suskunluk, toplumun ilgisizliği, aileden ve 
eğitimden başlayan yetersizlikleri ortaya koymaktadır. Çağın insanı olma ölçüsüne vurulunca, 
hepimizin bir boşluğu, ağır sorumluluğu ve genel tembelliği saptanmaktadır. Elini taşın altına 
koymaktan kaçınmak, akıllılık ve beceri sayılıyor. Özveri, saygı, sevgi, güven, özen, duyarlık 
yadırganıyor. Dostluk, arkadaşlık yerine yandaşlık geçerli oldu. İlişiler insani olmaktan çok 
siyasi olmaya dönüştü… 
 
 Kötü Gidiş… İktidar gücünü arkasına almayan demokratik kitle örgütleri etkin ve 
güçlü değil. Siyasal partilerin halka inmeleri, muhalefetin ses getirmesi özlenen düzeye 
ulaşamadı. Üniversiteler suskun… Gençlik sindiriliyor. Yandaşlık, yargıdaki boyutlarını 
artırdı. Kolluk güçleri orantısız güç kullanmayı sürdürüyor. İktidar bir polis ordusu 
kurma görünümünde adımlar atıyor...  
 
 Tüm olumsuzluklardan hepimiz sorumluyuz. Sonuçlar bağlamında hepimiz 
suçluyuz. Gericilerin, tutucuların dayanışmalarına bakınca, ilericilerin, aydınların utanması 
gerekir. Onlar birbirlerini her zaman, her koşulda tutarken, aydın sanılan kesimdeki 
tartışmalar, kavgalar, çekememezlikler, engellemeler, karalama ve kötülemeler sınır 
tanımıyor. Seçimler ve mitingler dışında birliktelik, danışma, dayanışma, katılım görülmüyor. 
Laikliğin değerini bilemedik. Avrupa 300 yılda, 300 milyon ölü vererek laikliği kazandı. Biz 
Büyük ATATÜRK’ÜN bu örnek armağanını koruyamıyoruz. YÖK’e, üniversitelere, 
iktidarın tutumuna bakmak yeter. Bedel ödemeden kazanılan değerler korunamıyor. 
Yaşama sevincinin yitirilmesi, yaygınlaşan umutsuzluk, düşülen bıkkınlık ve yılgınlık bir 
araya gelmesini başaramayan aydınların karanlığıdır. Kendimizi aklayabiliyor muyuz? 
İçimiz rahat mı? “ 390 
 
 ►Selçuk Yöntem şöyle diyor: “Her sabah uyandığımızda neyle karşılaşacağımızı 
bilemediğimiz bir Türkiye’de yaşıyoruz. Bu iş sona nasıl erecek? ...Cumhuriyetin değerlerini 
hiçbir zaman kaybetmememiz gerekiyor.  Atatürk’ün ilke ve inkılâplarını unutmamamız 
gerekiyor. Onun ışığında yürümemiz gerekiyor… Bu Cumhuriyet sayesinde herkes yaşıyor 
bu topraklarda…” 391   
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 Yalçın Küçük, Aydınlık, 13 Kasım 2012 
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 ►Tarık Akan şöyle söylüyor: “ Ben bugünkü Türkiye’yi içime sindiremiyorum. Şu hale 
bir bakın. Büyük devlet adamı Atatürk’ün manevi değerlerine hemen her gün hakaret 
ediliyor, kahroluyorum… Atatürk’ü özlüyorum. Eminim ki benim gibi düşünen milyonlarca 
insan var. Onun felsefesini, kudretini, devlet adamlığını özlüyorum. O büyük bir dünya 
lideriydi… Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden bugüne dek hiçbir komşusuyla ilişkileri bu 
kadar kötü durumda olmadı… Ülke yönetmek ayrı bir sanattır…  
 

Ne yazık ki Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nde bugün kendini kral zanneden 
bir Başbakan tarafından yönetiliyoruz. Tayyip demokrasiden söz ediyor ama demokrasiyle 
ilgisi bile yok. Tek başına istediği kararları veriyor, uygulatıyor. Başkanlık düşüncesinin 
altında yatan gerçek budur.  

 
Suriye tezkeresinin Meclis’ten geçmiş olması büyük bir skandaldır. Kimse kıvırmasın. 

Bu adı konulmamış bir savaş tezkeresidir. Tek bir Türk askerinin bile Suriye’de ölmesi, 
felaketler zinciri haline gelir. Ordu Suriye’ye girerse Tayyip gider, o parti de biter… 

 
Ben asker çocuğuyum. Bugüne kadar hiç korkmadım. Ama Mustafa Kemal Türkiye’si 

bu değil. Manzaraya bir bakın. Türk ordusunu hallettiler. Komutanlar, milletvekilleri, 
gazeteciler Silivri’de… Çok yazık.  

 
Adına Başbakan dediğimiz kral, kendisine karşı gelen herkesi içeri attırıyor. Ben 

Silivri’de yatan bu insanların suçsuz olduklarına yürekten inanıyorum. Adalet bir gün mutlaka 
tecelli edecek ama bu insanların hapishanede geçen yıllarını geriye kim verecek?   

 
… AKP yandaş medyayla birlikte yürüyor. Böylesi de Cumhuriyet tarihinde ilk oluyor… 

Milletin hali perişan. Son zamlar beli bükük olan vatandaşı kambura çevirecek. Fakat insanlar 
korkuyor, sesini çıkaramıyor. Sesini çıkaran biber gazıyla terbiye ediliyor…” 392 

 
►Edip Akbayram şöyle diyor: “Türkiye 30 yıl ileri gitmesi gerekirken, bu ülkeyi 30 yıl 

geri götürdüler. Darbeler bir ülkenin ilerlemesinde en büyük etken ve barikatlardır. 12 Eylül 
öncesine baktığımız zaman filmler yakıldı, kitaplar toplatıldı, yakıldı, bu ülkeyi sever olan 
aydın yurtsever insanlar kıyıma uğradı, işkenceye tabi tutuldu, ülkesinden uzaklaştırıldı. Ülke 
için çok büyük kayıp yıllarıydı. Bunlar olmasaydı, Türkiye bugün kültürel anlamda, siyasal 
anlamda ve ekonomide Avrupa’nın, hatta belki de Dünya’nın en iyi ülkeleri arasında yer 
alırdı… 
 

… Cumhuriyetin bir sanatçısı olarak şu andaki siyasi otoriteyi beğenmiyorum. Siyasi 
otoriteye baktığınız zaman, Cumhuriyetin kazanımlarının tek tek elden çıkarılmasının, Atatürk 
devrimlerinin yavaş yavaş kalkmasında hiç sesini çıkarmıyor. Bunlar bir ülkenin çok büyük 
kayıpları. Sanata düşman, kültüre düşman bir zihniyetle karşı karşıyayız…  

 
… Heyecan, öfke her zaman zararlıdır. Bu dünyanın her yerinde yaşanmıştır ve 

somut sonuçları vardır. Ben tiyatrocu dostlarımın da yanındayım, onların haklı mücadelesini 
sonuna kadar destekliyorum. Sanatı destekliyorum. Örgütlü olmak zorundayız. Bireysel 
çıkışın dışında, her zaman toplumsal çıkış çok önemlidir. Toplumsal birliktelik, toplumsal güç 
her zaman başarı kazandırır…  

 
Bir ülkenin sanatçılarına karamsarlık yakışırsa, o ülkede bir şeyler tıkanmış demektir. 

O yüzden benim ülkemin sanatçıları aydındır, çağdaştır, evrenseldir. Biz umutluyuz, 
güzel günleri kaybetmedik, güzel günler her zaman olacaktır ve yakalayacağız…”   393  
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 Tarık Akan, Sözcü, 14 Ekim 2012 
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►Sözcü’nün haberi: “Dünyaca ünlü Piyanist ve Besteci Fazıl Say, “Halkın bir 
kesiminin benimsediği dini değerlerini alenen aşağılama” suçlamasıyla 1, 5 yıla kadar hapis 
cezası istemiyle ilk kez hâkim karşısına çıktı. İddianamenin okunmasının ardından 
savunmasını yazılı olarak yapan Fazıl Say: “Twitter’da yazdıkları hakkında kendisine 
yöneltilen hiçbir suçlamayı kabul etmediğini” vurguladı… “Kullandığım ifadeler çarpıtılmıştır. 
Bu çarpıtma, benim iradem dışında, şahsım hedef gösterilerek yapılmıştır… Halkıma gece 
gündüz hizmet vermeye gayret ederken, halkımı tüm dünyada en iyi şekilde temsile 
uğraşırken, halkımı dini değerler üzerinden aşağıladığımı iddia etmek çok yanlıştır…” 
dedi…” 394 

 
►Kıraç şöyle diyor: “… Niye başımıza bu kadar halt geldi diye düşündüğümüzde, asıl 

nefret ettiğimiz şeyi unutturmak için. Egemen güçlerin bunu planladığını düşünüyorum…  
 
Türkiye Atatürk’ün ölümünden sonra, İkinci Dünya Savaşı sırasındaki politikalarıyla 

bağımsızlığını kaybetmiştir. Buna da verilen ip, bence NATO’dur. NATO’yla birlikte ilk olarak 
askerlerimiz bağımsızlığını kaybetmiştir bence. Türk askerleri burada eğitilmeyip, bir 
sınavdan sonra yurtdışına gönderilip, Avrupa’ya, Amerika’ya gidip, orada eğitilip sonra 
buraya geliyorlar. Tek bunu görmeyelim, bunu konuşmayalım diyedir bu kadar cangama 
bunca darbe. Türk insanı bağımsızlığını kaybetmiştir. Bağımsızlığını tam olarak 
kazanmadığımız müddetçe ne Güneydoğu’daki sorunlar ne Batı’daki, ne ekonomi, ne eşitlik 
bunların çözümü söz konusu bile değildir…” 395 

 
►Kemal Baytaş şöyle diyor: “ Aşık Veysel: Hepimiz, seçtiğimiz siyasiler, O büyük 

insana ihanet ettik, şimdi ceremesini çekiyoruz…”  … Churchill’den, Roosevelt’e, 
Lenin’den Mao’suna kadar asra damgasını vurmuş tüm devlet adamları, mütefekkirler 
Atatürk’ü ”mucize zafer ve devrimleriyle” bir deha ve devlet adamı olarak belirliyorlar.  
 

Amerika’da bir bilim ve araştırma kurumunun yaptığı yılları aşkın bir araştırma ve 
anket sonucu, 20 asırdan bu yana devlet yönetmiş ünlüler arasında ATATÜRK birinci sırada, 
“Asrın en büyük lider ve devlet adamı” olarak seçiliyor. Ancak yüce kurtarıcısına karşı, 
kendi ülkesinde yapılan bu denli nankörlük ve ahlaksızlıklara dünya tarihinde yalnız 
bizim ülkemizde tanık olunuyor.  

 
Tüm bunlar, dini “kişisel ya da siyasal çıkarları uğruna kullanan” din simsarlarının 

marifeti oluyor. Bu siyaset virüsleri, “İktidar ve ikballeri uğruna” din sömürüsünün en etkin 
yöntem olduğunu keşfediyorlar. Bunun için Atatürk’e saldırmak temel politikaları oluyor…” 396   

 
►Ümit Kocasakal Şöyle diyor: “ … Ülkenin genleriyle, değerleriyle oynanıyor, 

toplumsal benliğine format atılıyor. Ve o şekilde tek bir mermi atılmadan o ülke işgal ediliyor 
ve bu, demokratik değerlerle; insan hakları, özgürlük gibi o güzelim değerlerle içi boşaltılarak 
yapılıyor. Benim bugünkü saptamama göre Türkiye işgal altındadır. Bu yapılırken bir algı 
mühendisliği, psikolojik-zihinsel operasyon, bir gen mühendisliği ile yapmışlar, yapmaya 
devam ediyorlar. Yüzyıllık bir hesaplaşmayı yaşıyoruz, bunu herkes bilsin. 1923’ten beri bu 
planlar yapılmıştı. Türkiye şu an bir kırılma noktasındadır…”  397    
 

♥ Atatürk diyor ki: “Bir Hükümet İyi midir Kötü müdür? Hangi Hükümetin İyi Ya 
Da Kötü Olduğunu Anlamak İçin, Hükümet Kurmada Gaye Nedir? Bunu Düşünmek Gerekir. 
Hükümetin 2 Hedefi vardır. 1. Milletin Korunması. 2. Milletin Refahını sağlamak. Bu 2 
şeyi sağlayan hükümet İyi, sağlayamayan hükümet kötüdür…” 398  
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♥ Atatürk’ten bir anı: 4 Şubat 1919 tarihinde Alemdar gazetesinin yazarlarından Refii 
Cevat Ulunay, M. Kemal Paşa ile Şişli’deki evinde bir görüşme yapar. Ulunay bu 
görüşmeyi şöyle aktarır: Sorularımı bitirip veda etmek üzere ayağa kalktığımda dedi ki:  

 
“Biraz daha oturunuz lütfen”. Oturdum. Şöyle bir konuşma geçti aramızda.  

“Soracağınız sorular bitti mi?” Bitti Paşam…  
 
“Bu vatan içine düştüğü bu felaketten nasıl kurtarılır, istiklaline nasıl 

kavuşturulur? diye bir soru sormanızı beklerdim”. Af buyurunuz Paşa Hazretleri, bugün 
içinde bulunduğumuz bu şartlardan bu vatanın kurtulmasını en uzak ihtimalle dahi mümkün 
görmediğim için böyle bir soru sormadım.  

 
“Siz gene de böyle bir soru sormuş olunuz, ben de cevabımı vereyim, fakat 

yazmamak şartıyla”. Zatıâlinizi dinliyorum Paşa hazretleri.  
 
“ Bakınız Cevat Beyefendi, sizin imkânsız gördüğünüz kurtuluş yolları vardır. 

Bu gün herhangi bir teşkilatçı Anadolu’ya geçer de milleti silahlı bir direnişe hazırlarsa 
bu yurt kurtarılabilir”. Heyecanlanmıştım. I. Dünya Savaşı süresince gücümüzü öylesine 
tüketmiştik ki elimizde hiçbir şey kalmamıştı. Harplerden sağ kalanların ise ayakta duracak 
halleri yoktu. Nasıl olur Paşam! diye yerimden fırladım.  Paşa sakindi. 

 
“Aklınızdan geçenleri tahmin ediyorum, doğrudur. Görünüş tamamen 

aleyhimizde.  Ama düşmanlarımız olan bu büyük devletlerin bir de içyüzleri var. Nasıl 
Paşam? 

 
“Anlatayım. Siz sanıyor musunuz ki, savaşı kazanmakla müttefikler aralarındaki 

bütün sorunları çözmüşlerdir. Aralarındaki asıl rekabet şimdi başlayacaktır. Asırlarca 
birbirleriyle boğuşan Fransızlarla İngilizleri ortak düşman tehlikesi birleştirdi. Şimdi o 
eski rekabet bıraktıkları yerden tekrar başlayacaktır. İtalya’nın da başı dertte, onlar da 
her an bir iç karışıklık yaşayabilirler. Sonuçta, Anadolu’da başlayacak bir milli 
direnişle hiçbiri mücadele edecek durumda değildir. Böyle bir mücadelenin tam 
sırasıdır…  Paşam, milli direniş, Güzel. Ama neyle? Hangi askerle, hangi silahla, hangi 
parayla? Maalesef Paşam, kupkuru bir çölden farksız oldu bu güzel vatanımız.  
 

“Öyle görünür Refii Cevat Bey, öyle görünür. Ama çölden bir hayat çıkarmak 
lazımdır. Çöl sanılan bu âlemde saklı ve kuvvetli hayat vardır. O, Türk milletidir. Eksik 
olan şey teşkilattır. Bu teşkilat organize edilebilirse vatan da millet de kurtulur.  

 
Mustafa Kemal’e veda ettim; matbaaya geldim. Ne kafam almıştı ne mantığım. Daha 

doğrusu anlattıkları bana deli saçması gibi gelmişti. Matbaada arkadaşlar anlat diyorlardı; 
neler söyledi? Anlattım: Şu sıralar Anadolu’ya geçilir, orada teşkilat kurulur, vatan 
bağımsızlığına kavuşur, millet de özgürlüğüne kavuşurmuş, anladınız mı arkadaşlar: Bu deli 
değil, zır deliymiş. O günlerde, o şartlar içinde İstiklal Mücadelesine atılıp Türkiye’yi 
kurtarmaktan söz edenlere karşı herkes benim gibi düşünürdü. O günlerde böyle düşünen 
TEK ADAM oydu; TEK ADAM…  399 
 
 ►Erol Ertuğrul şöyle diyor: “M. K. Atatürk’ün bugünlerde önem taşıyan bir sözü var:  
 
 ♥ “Unutmayın ki toplumda köklü değişiklikler yapmak isteyen her lider, 
yobazlarla meydan savaşı yapmak ve bunu kazanmak zorundadır. Öyle yapılmazsa, 
on, yirmi, belki 50 yıl sonra, din adına hareket ettiğini ileriye süren birisi çıkar, her şeyi 
altüst eder…” Büyük Atatürk ne kadar haklıymış…” 400 
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 ►Necati Doğru şöyle diyor: “ Bu iktidar gidici... Yolsuzluklar, rüşvet, işsizlik, 
yalan propaganda ve çürüme bu iktidarın gizleyerek kullandığı 4 temel dayanağı oldu. 
Bakmayın siz “Tayyip Erdoğan’ı % 60’la seçilmiş cumhurbaşkanı yapacağız” rüzgârına… Bu 
iktidar seçimle geldi, seçimle gider. Zaten gidici. Yeni seçilecek olanlar bu defa 
gerçekten; yolsuzluk yapanlara ve yaptıranlara, rüşvet yiyenlere ve yedirenlere, yalan 
propaganda yapanlara ve ona alet olan gazete sahipleri ile gazetecilere ve kişisel servetlerini 
artırmak için çürümeye göz yumanlara hesap sorar. Deniz Feneri Davası çürümenin en 
somut örneğiydi. Dün haber vardı: Deniz Feneri Derneği tarafından 110 vatandaşa 250’şer 
Euro yardım yapıldığını gösteren bütün belgelerin sahte olduğu ortaya çıktı. Bu iktidar 
çürüyerek gidecektir…” 401 
 
 ►Tansel Çölaşan şöyle diyor: “ AKP bir görev iktidarıdır. Cumhuriyet, Türkiye’de 
yapılmış en büyük devrimdir. O devrime zamanında karşı çıkan bir grubun temsilcisidir bu 
iktidar. Onun hedefinde Türkiye Cumhuriyeti’nin laikliğinin kaybedilmesi ve yavaş yavaş bir 
İslam devletine dönüşmesi var… Amerika kendi Küresel politikaları çerçevesinde, 
Ortadoğu’da yeni bir yapılanma istiyor. Bunun için de AKP’yi sıcak para ile besliyor. 
Düşürmüyor, batırmıyor ama istediği her şeyi yaptırıyor. Temel amaç, bir Kürt devleti 
kurulması. Yani içeride amaç, Laik Cumhuriyetin yıkılması, dışarıda ise Kürt devletinin 
kurulması.  Türkiye şu anda bunları yaşıyor.  
 
 … Amerika Ortadoğu’da böldüğü bütün ülkeleri demokrasiden uzaklaştırıp, kendine 
bir tampon uydu buluyor. Bizde de bunu yapıyor. Ama suç Amerika’da değil, bizim 
siyasilerimizde. Türkiye’yi satanlarda. Çünkü bizim siyasilerimiz ulusal bilince sahip değil. 
Ama bizim halkımız 80’lerde bunu göremedi. Sonrasında bir 28 Şubat yaşandı ama onda da 
ters işledi. 10 yıl önce AKP iktidarı olunca, onların başlangıçtaki demokrasi vaatleri ve 
söylemleri ile halk avundu. Ama sonunda gördü ki, amaç demokrasi filan değil, 10 yılın 
sonunda bu iktidarın bu Cumhuriyeti yıkmaya çalıştığı görüldü. Ama muhalefette ciddi bir 
boşluk var. Cumhuriyetin ilkelerine düşman olan iktidarı yıkacak bir muhalefet şu anda yok 
maalesef…  
 

… Siyasi partilerden beklediğini bulamayınca, insanlar Atatürkçü Düşünce 
Derneği’nin (ADD)  kapısını çalmaya başladı. Halk bilinçlendi. Şu anda halk PKK terörü 
meselesinin halledilmesi gerektiğini düşünüyor. Bunu aslında siyasetçilerin kararlılıkla 
uygulaması gerekiyor. İktidar söylemiyor. Halk muhalefete bakıyor, o da söylemiyor. Yalnız 
kalınca da halk bize, yani ADD’ye yöneliyor…  
 

… Burada Atatürkçü Düşünce Derneği olarak yerimizi söylemek lazım ilk önce. Evet, 
bu yürüyüşleri biz organize ettik. Ama aslında biz sadece halkta var olan bir duyguyu öne 
çıkardık. Daha doğrusu buna öncülük ettik. O nedenle ümit vaat etti. Halkın içinde bu bilinç 
ve bu coşku olmasaydı ortaya hiçbir şey çıkmazdı. Atatürkçü Düşünce derneği’nin 
yaptığı bu bilinci gündeme taşımak oldu… 

 
Cumhuriyet değerlerini kaybediyor. Halk bunun bilincinde. Çünkü 89 yıl önce kurulan 

Cumhuriyet geçmişte kalan bir olay değil.  Hepimiz bugün de onun getirdiği bir ortamda 
yaşıyoruz. Bunun aslı da demokratik yapı. Pekli bu yapı iyi mi işliyor, kötü mü işliyor? Kötü 
işliyor. Oysa Cumhuriyetin özü; çağdaşlık ve demokrasi. Şu anda biz millet olarak, 
kaybedilmiş olan bu özün sonuçlarını yaşadığımız bir süreçten geçiyoruz. Böyle dediğimiz 
zaman, ideolojik bir söz gibi algılanıyor. Oysa çok kolay anlaşılır bir şeyden söz ediyoruz.  

 
Evet… Antiemperyalist duruş dediğimiz, yani içerde ve dışarıda her türlü 

politikayı yürütürken hep kendi ülkenin ve halkının öz çıkarlarını öne çıkararak 
gelişmek ve ilerlemektir bunun özü…”  402 

                                                 
401
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 ►Tansel Çölaşan şöyle de diyor: “ Türkiye bugün emperyalist saldırı altındadır. 
Türkiye’yi bu noktadan kurtaracak olan, Türkiye’nin gerçek güçleri, Kemalistlerdir. Türkiye 
Cumhuriyeti’nde yaşayan bütün vatandaşları ayırmaksızın söylüyorum, herkes Kemalist’tir, 
herkes vatanını ve milletini sever ve Cumhuriyetin ilelebet yaşamasını ister. Öyleyse 
sorun nerede, birleşmemekte… 
 

Türkiye’de yargı gitti, diktatörlük geldi.  Diktatörlüğün askeri darbeyle gelmesi 
gerekmez ki. Diktatörlüğün keyfi uygulamaları, gücün tek elde birleşmesidir. Türkiye 
faşizmle yönetiliyor. Şu anda diktatörlük var. Meclis sanal…  

 
… Türkiye’nin bütün Kemalistleri artık bir araya gelmeliyiz, teşhisi artık koyduk. 

Yaşadığımız bütün sorunlar bu işgalden kaynaklanıyor. Bunun için tüm Atatürkçüler artık 
bölünmeden yan yana gelelim, iktidarı ele geçirelim…” 403   
 
 ►Sözcü/Tokmak şöyle diyor: “ Bu sevda Bitmez…  Bugün tüm yurtta sevgili 
Ata’mızı sevgiyle, özlemle, saygıyla anacağız. Her ilde anma törenleri yapılacak ve 
Başkent’te yüz binler Anıtkabir’e akacak. Merak edilen şu: Başbakan Erdoğan 
Anıtkabir’de, Atatürk’ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulunacak mı? Hemen 
söyleyelim: Bulunmayacak!  
 
 Endonezya gezisine çıkan ve programa göre 10 Kasım’da Ankara’da olması 
gereken Tayyip Bey, Bali’de karşılaştığı Brunei Sultanı Bolkiah’ın davetini bahane ederek 
gezisi bir gün uzattı. Bu durumda 1938 yılından bu yana ilk kez 10 Kasım Atatürk’ü anma 
töreni Başbakansız yapılacak. 
 
 Atatürk, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusudur. Erdoğan da Onun kurduğu devletin 
başbakanlık koltuğunda oturuyor ama nedense protokol gereği de olsa, Ona saygı 
duruşunda bulunmayı hiç sevmiyor.  
 
 Bunu, onun eski sözlerinden anlıyoruz. Konuşmalarından sadece iki örnek vermek 
yeter:  
 
 1- “Yolumuzun ortasında inek (Atatürk’ün ilke ve devrimleri) oturmuş yolumuzu 
kapatıyor, menzile ulaşmamızı engelliyor. İneğin yolumuzdan önce lafla usul usul, 
sonra evvel Allah sizlerin yardımlarıyla, artık nasıl olursa, nasıl denk gelirse 
kaldıracağız! “    
 

2- “ Ata’yı anma duruşunda sap gibi ayakta durmaya gerek yok! “ 
 
Bunları söyleyen Tayyip Bey’in tersine biz bugün ulus olarak Ata’yı sevgi ve 

şükranla anacağız…” 404 
 
►Mehmet Faraç şöyle diyor: “ Atatürk’ün evlatları zafere sahip çıktı… Türkiye ne 

hale geldi? Derin, karanlık ve ürkütücü bir kuşatma yalnızca toplumu sindirmeye çalışmıyor; 
Cumhuriyetle duyarlı kesimlerin arasına taşeron ürünü duvarlar çekmek için de çırpınıyor.  
 
 Cumhuriyetin kuruluşunun coşkulu sembolleri olan Ulusal bayramları yok etmeye 
çalışan AKP iktidarının tek bir hedefi var: Atatürk’ü silmek! … Arkasına dinciliği, önüne de 
yandaş güruhun kiralık kalemlerini alan zihniyet, devletin olanaklarıyla sosyal baskıyı 
arttırıyor. Tarih göstermiştir ki, milyonların yüreğindeki bir büyük devrimciye yönelik 
taarruzlar hep geri püskürtülmüştür.  
 

                                                 
403

 Tansel Çölaşan, ADD’nin 12. Olağan Genel Kurulunda; Aydınlık, 10 Haziran 2012   
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 TGB’nin (Türk Gençlik Birliği) 19 Mayıs’ta, Taksim’de 250 bin insanın yürüdüğü o 
coşkulu gösterisi de, bağnazlık ve baskıya yönelik bir püskürtme hareketiydi… 
 
 Peki ya dün? Ülkenin birçok kentinde CHP’yi, İşçi Partisi’ni ve ADD’yi engelleyen 
çelenk ambargosu utanç vericiydi… 
 
 … Devletin polislerini Cumhuriyet coşkusunu yaşamaya çalışanlarla karşı karşıya 
getiren iktidar, acaba ne yapmaya çalışıyor?  Bu ulusun evlatları, çağdaş bir Cumhuriyeti 
kendilerine armağan eden Ata’larının anıtına çelenk koymak için AKP’den izin mi 
alacakmış? … Yok, böyle bir şey! …”  405 

 
►Taksim Toplantıları: Türkiye'nin sorunlarının ve çözümlerinin ele alındığı açık bir 

tartışma platformu olan, ‘Taksim Toplantıları'nın 181’incisi dün akşam Ramada Otel'de 
(Pangaltı) yapıldı.’Taksim Toplantıları’ bir dernek, vakıf vb. gibi tüzel kişiliğe sahip bir 
örgütlenme değil. 1923 Atatürk Cumhuriyetini, demokrasiyi benimseyen her yurttaş bu 
toplantılara katılabiliyor, soru sorabiliyor. Toplantıların bir gelir kaynağı bulunmuyor. 
Organizasyonun maliyeti düzenleyiciler de dâhil olmak üzere toplantıya katılanlarca 
karşılanıyor. Dün akşam ki toplantının konuk konuşmacısı İstanbul Barosu Başkanı Doç. Dr. 
Ümit Kocasakal idi. Konuşmanın sonunda yer alan soru-cevap bölümünde 'Milli Meclis'in 
oluşturulma süreci ile ilgili sorular bölümünde, bu oluşum içinde yer alan Prof. Dr. Kemal 
Alemdaroğlu da açıklamalar yaptı…  

 
Doç. Dr. Ümit Kocasakal'ın konuşmasından notlar: Ülkemizde çok sistemli olarak 

muazzam bir 'algı mühendisliği' çalışması yapılıyor, Yalanlara dayalı. TC, bugün zihinsel 
olarak işgal edilmiş bir ülke konumunda. Ülkenin değerleri, genleri ve genetiği ile oynanıyor. 
Atatürk ve Ulusal Kurtuluş Savaşımız dahil emperyalizme karşı bağımsızlığa giden bütün 
tarihi süreçler, olgular, dönemler çarpıtılıyor. Kahramanlar hain, hainler kahraman haline 
getiriliyor. Milli benliğimize adeta yeniden formatlanıyor.  
  

Karşı devrim çabaları Cumhuriyetin ilanı ile başlıyor. Çok önemli kırılma noktaları: 
 

1- 10 Kasım 1938 Ata'nın ölümü ile Cumhuriyet Devrimi yarım kaldı. TC çok partili 
hayata erken geçti. Fransa'da bile Devrim süreci 80 yıl sürdü, Cumhuriyet bu sürenin 
sonunda oturdu. 
 

2- TC'nin NATO'ya girmesi, bağımsızlığını bitiren çok önemli bir karar. NATO ile 
beraber gerçek milli ordu kalmadı. 

 
3- Amerikancı 12 Eylül 1980- askeri darbesi. 24 ocak kararlarından 8 ay sonra, 

Türkiye'nin uluslararası emperyalizmle entegre edilmesi, hukuki ve anayasal altyapı 
oluşturmak için yapıldı. Bu darbe, Türkiye'nin en demokratik anayasası olan 1961 
Anayasası'nın ve 24 Ocak kararlarının uygulanması için gerçekleştirildi ve devam ediyor.  
  

AKP Dönemini 'muhafazakârlık dönemi' olarak nitelendirilmesi yanlıştır. Bu döneme 
'Muhafazi-Kar Dönemi' denilmesi daha doğrudur.  
  

Türkiye'nin bu durumda olmasında 3 suçlu var. 
  

1- GDA'lar. Genetiği değiştirilmiş aydınlar. Türkiye bugün çok kapsamlı bir aydın 
ihaneti yaşıyor. 103 tane Hukuk Fakültesi var. Hukukun katledildiği bir ortamda sesleri 
çıkmıyor. Korku bir insani duygu olabilir ama mazeret olamaz. Bu ülkenin değerlerine 
yabancılaşmamış, değerleriyle barışık aydınlarını da bu durumda 'organik aydınlar' olarak 
nitelendirebiliriz.  
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 2- GDS'ler. Genetiği değiştirilmiş solcular (emperyalizmin solcuları-sosyalistleri). 
Açılım sürecine destek vererek, Türkiye'yi etnik bir cehenneme çevirmeye çalışanlar önünde 
sonunda tarihe hesap vereceklerdir. 
  

3- Güce bakanlar / tapanlar ( Güneşe, güne değil !) 
  

... Ve hepimiz yan gelip yattık. TC ile er ya da geç olacak bir hesaplaşma vardı. Şimdi 
o noktadayız. Önümüzde yarım kalan Cumhuriyet Devrimini tamamlamak gibi bir görevimiz 
var!  
  

Türkiye'de ana yalan: 'milli irade' üzerinde yürütülüyor.  Demokrasilerde meclise 
verilen ve iktidara verilen yetkiler geçici ve şartlıdır. 3 kontrol mekanizması vardır. 1- Meclis 
/ Muhalefet… 2- Toplumsal denetim / bağımsız medya/bağımsız basın üzerinden yapılır… 
3- Bağımsız yargı… Bu 3 alanda işlevsiz konumdadır.  
  

'Açılım', ulus devletin parçalanması, Türkiye'yi etnik cehenneme çevirme projesidir. 
Çünkü sadece ulus devlet emperyalizme direnebilir. Mustafa Kemal'in vatandaşlık tanımı 
bir deha ürünüdür! 
  

Bugünkü durumuyla CHP kimliksiz, uyuyan bir partidir. Ne toprağa verilebiliyor, ne 
de kendinden beklenen görevi yerine getirebiliyor. Köklerine, özüne geri dönmelidir! 

 
'MİLLİ MECLİS'; İP, CHP, MHP ve AKP içindeki cumhuriyetçileri, vatanseverleri, 

Atatürkçüleri birleştirmeyi hedef alan bir -üst çatı- mücadele platformudur. Bütün il, ilçe 
kasaba ve köylerde temsilci ve yönetim birimleri oluşturulmaktadır. Süreç içinde bir siyasal 
partiye dönüşebilir. 
  

Bugün gerçek Atatürkçüler Kemalistlerdir! Tarihin yargısından ve vicdandan, 
çocuklarının yüzünden kaçamazsın. Bedel ödemeye hazır insanları kimse durduramaz…” 406 

 
 ►Şahin Mengü şöyle diyor: “ ATATÜRK’te BİRLEŞELİM... Atatürkçülük Türk 
toplumunun evrimleşmesine paralel, anlam ve yorum değiştiren siyasal doktrindir. Türk 
devrimi bir uluslaşma hareketi olup, hilafetten laiklik, monarşiden Cumhuriyet yaratmıştır. 
Bunu yaratırken tam bir devrimci gibi geniş cepheci bir yol ve tutum izlemiştir.  
 
 Bugün her dakika daha totaliterleşme yolunda ilerleyen,  ABD’nin öğütleriyle, önce 
kendisine bağlı bir basın, arkasından kendisine bağlı bir yargı yaratan iktidar; artık 
demokrasinin bir erdemi olan uzlaşmayı, sadece, onun isteklerinin kabulüne indirgeyen, 
azınlıkta olanların evrensel değerlere de uygun taleplerini dayatma kabul eden bir kişilikle, 
yani Basçı bir zihniyetle karşı karşıyayız…  Yani Türk devrimi tam bir karşı devrimci saldırıyla 
karşı karşıyadır…    
 
 … Türk toplumunun evrimleşmesine paralel olarak bu ülkede, hukukun üstünlüğü, 
hukuk devleti, Anayasa yargısı, çift meclis, kişisel hak ve özgürlükler gibi kavramlar daha 
birçok Avrupa ülkesinde telaffuz dahi edilmezken, Atatürkçüler tarafından dile getirilmek bir 
yana, hayata geçirilmişlerdir… 
 
 Şimdi yapmamız gereken, karşı devrimci olmamak kaydıyla, hiç kimseyi dışlamadan, 
bütün güçleri Atatürkçülük etrafında birleştirmektir… 
 
 … Bütün olumsuzluklar, bu ülkenin aydınlık çocuklarını ATATÜRK’te 
BİRLEŞMEYE ZORLAMAKTADIR. Başka çıkış kalmamıştır. Kurtarıcı beklemeyeceğiz, 
Atatürk’te birleşerek yeniden kurulacağız…” 407 
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 ►Sözcü’nün haberi: Cumhura, Cumhuriyeti kutlatmayanlar iyi okusun…  
 
 ANLAYANA: 
 
 ♥ K. ATATÜRK: “Cumhuriyetimiz öyle sanıldığı gibi zayıf değildir. Cumhuriyet 
bedava kazanılmış değildir. Bunu elde etmek için kan döktük. Her tarafta kırmızı 
kanımızı akıttık… İcabında müdafaa için lazım olanı yapmaya hazırız… (1923)  
 
 GENÇLERE:  
 
 ♥ K. ATATÜRK: “Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz 
kurduk, onu yükseltecek ve devam ettirecek sizsiniz…  (1924) 
 
 ÖĞRETMENLERE:  
 
 ♥ K. ATATÜRK: Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller 
ister… (1924)  
 
 SİYASİLERE:  
 
 ♥ K. ATATÜRK: Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler müritler ve 
mensuplarının memleketi olamaz… (1925) 
 
 CUMHURİYETİ SEVMEYENLERE:  
 
 ♥ K. ATATÜRK: Cumhuriyet, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir 
idaredir. Cumhuriyet idaresi, faziletli ve namuslu insanlar yetiştirir… (1927)  
 
 BASKICILARA:  
 
 ♥ K. ATATÜRK: Her fert, istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine 
mahsus siyasi bir fikre sahip olmak, seçtiği dinin icaplarını yapmak veya yapmamak 
hak ve hürriyetine maliktir… (1923)  
 
 ORDUYA:  
 
 ♥ K. ATATÜRK: Ordumuz Türk Birliği’nin, Türk vatanseverliğinin, TÜRK 
TOPRALARININ güvencesidir… (1927)  …” 408 
  

►Aydınlık’ın haberi: “Maya Tuttu… 2012’de millet sözü aldı, meydanlara aktı, 
kızılca kıyamet koptu. ATATÜRK’te birleştik, barikatı ezdik, duvarları yıkmaya yemin 
ettik…  
 

19 Mayıs’ta başladı, 29 Ekim’de şahlandı, 10 Kasım 9’u 5 geçe zirveye çıktı, 
Anıtyürek oldu.  

 
Hatay’da vatan savunuldu. Menemen’de gericiliğe dur dendi. Silivri’de tarihte 

bir ilk yaşandı…  
 
Nerede onlar, denirken, üniversite de yetişti. ‘Milletin vicdanı’ durur mu, 

sanatçılar olup gürledi…” 409 
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 ►Mehmet Akif Ersoy şöyle diyor: “ Sahipsiz olan bir memleketin batması haktır. 
Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır…” 
 
  ♥ M. K. Atatürk diyor ki: Sessiz, durgun başı eğik kalmayınız, uyanınız…  Milli 
bağımsızlığımızı çiğniyorlar. Haklarınızı savunmak için birleşiniz, düşmanın karşısına 
dikiliniz. Sesinizi duyurunuz, bütün dünyaya: “Ben Türküm bağımsızlık bana 
atalarımdan miras kaldı, onu sana vermem “diye haykırınız…” 410   
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