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Suruç faciasında hukuksal olarak "Devletin kusursuz sorumluluğu" söz konusudur. 

Yaralananlar, ölenlerin yakınları ve mal varlıkları zarara uğrayanlar İçişleri Bakanlığı ve / veya 

Başbakanlık aleyhine maddi ve manevi giderim (tazminat) davaları açmalıdırlar. 

 

Hükümet de bu yargı kararlarını beklemeden facianın kurbanlarının ailelerine, yaralananlara, 

maddi zarar görenlere hızla maddi ve manevi destek vermelidir.  

 

Devlet, her durumda öncelikle yurttaşlarının can ve mal güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.  

Bu yükümlülük kusursuz sorumluluk kapsamındadır, yani herhangi bir gerekçe öne sürülerek  

yasal sorumluluktan kaçınmak olanaklı değildir. Değindiğimiz sorumluluk salt giderim (tazminat) ile 

sınırlı olmayıp, ceza sorumluluğunu da içermektedir. Görevini savsaklayan (ihmal eden), 

yapmayan, hatta suça karışan... kamu görevlileri varsa, onlar hakkında ayrıca ceza davaları 

açılmalıdır. Bu bağlamda bölgedeki Cumhuriyet Savcıları 1. derecede sorumlu ve yetkilidirler. 

Olayın boyutlarına göre T.C. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da devreye girmesi olanaklıdır. 

***** 

 

Türkiye, AKP yönetiminde 2003 başından beri PKK ile savaşım (mücadele) yerine pazarlığı seçmiş 

bulunuyor. Terör örgütleri ile hele silah bırakmadan görüşme, Devletler Hukukunda yeri olmayan 

bir süreçtir. 

 

AKP iktidarı, bu ağır stratejik hatasına karşın, bunlarla yetinmeyerek bir de Oslo'da devletin  

MİT Başkanı aracılığıyla PKK yetkilileriyle doğrudan görüşmüş, gizli anlaşmalar sağlanmış ve 40 bin+ 

insanımızın katili bölücü taşeron PKK terör örgütünün başı, İmralı'da ağırlaştırılmış müebbet hapse 

mahkum Abdullah Öcalan'ı da adeta "hapiste barış elçisi" statüsüne yükseltmiştir.  

Bu yolla Kürt yurttaşlar, Abdullah Öcalan'ın salıverilmesini bile ister duruma taşınmışlardır! 

 

PKK yöneticileri, HDP önderleri apaçık, "barış"a varılsa bile PKK'nın silah bırakmayacağını 

vurgulamaktadırlar.  

 

1. İlk adım sınırlı bölgesel özerklik, 

2. Ardından bu özerklik alanını Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı temelinde genişletme, 

3. Ordusu, kolluğu, maliyesi, eğitim sistemi.. olan bir oldukça özerk bir bölgesel yönetim,  

4. Giderek konfederasyon ve halkoylaması ile BM İkiz Sözleşmelerine dayalı "kendi yazgısını 

belirleme" (self determinasyon) üzerinden Türkiye'den ayrılma,  
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5. Bölgede daha önce kurulmuş / kurulmuş olması beklenen Suriye, Irak ve başarılabildi ise  

İran Kürdistan'ı ile birleşerek Büyük Kürdistan'ı inşa ve ilan etmek... 

 

Afganistan'ın derinliklerinden Doğu Akdeniz'e dek 1200 km'yi bulan son derece stratejik konumlu 

büyük bir coğrafyada, petrol başta, zengin doğal kaynakları ile BOP=Büyük İsrail=2. İsrail'in inşası. 

 

 Bölge Kürtlerinden önce sözde - yapay olarak “millet yaratarak” (nation building!),  

ardından da "bunlar aslında Judaik kürtler", yani Yahudi kökenli Kürtleşmiş insanlarımız" 

diyerek tarihin en büyük etnolojik - antropolojik - genetik - sosyolojik – politik.. yalanı ile 

bölgeyi ve insanlarını İsrail güdümüne alıp zaman içinde assimile etmek. Bölgede  

"Kürt" bırakmayıp assimilasyon ile eradikasyon (kökünü kazıma) ve etnik temizlik. 

 

Türkiye Kürtleri de dahil bölge Kürtleri için emperyalizmin alçakça planı budur.. 

Bütün Kürt ve Kürtçülerin bilgisine – ilgisine altını çizerek sunuyoruz.. Oyun çırılçıplak budur! 

 

BOP kapsamında sanırız bu proje, böyle giderse, 10-20 yıla kalmaz gerçekleştirilebilir.. 

İsrail'in ve maşası büyük emperyal güçlerin çok zamanı ve sabrı artık yok.. 

Halen Filistin topraklarının gaspı ile kurulan Siyonist Devlet İsrail, o avuç içi kadar coğrafyaya  

asla sığ(a)mıyor.. Hem çoooook dar hem doğal kaynaklar yok, hem savaş uçakları ile eğitim 

yapacak kara ülkesine sahip olmaktan bile çok uzak vd. (Birkaç yıl önce Türkiye hava sahasını 

kullanıyorlardı!) 

 

Bu bakımdan, 2006 Haziran tarihli resmi BOP haritasının, "Journal of American Armed Forces" 

dergisinde (ABD Silahlı Kuvvetlerinin resmi yayın organı) ABD Başkan Danışmanı E. Alb. Ralph Peter 

imzasıyla sipariş bir makale kapsamında yayımlanmasından bu yana 9 uzun yıl geçtiğinden.... 

hazretler epey de kızgınlar... 10. yıla girilmiş ve bir büyük projelerini hala yaşama geçirmemişler.. 

Küresel hegemon yüksek tepelerde Apollon'un Zeus'u öfkelerde, çok agressif.. 

 

 

Türkiye artık son kritik aşamalara 
gelmiş bulunuyor 
 

Doğu - Güneydoğuda devlet, güvenlik güçleri 

(asker, polis, korucular), bürokrasi, mülkiye 

minimalize edilmiş, binalarına hapsedilmiş, 

alan egemenliği PKK - HDP'ye terk edilmiştir. 

Bölücü terör örgütü asker, polis, korucu, 

kaymakam, konsolos.. kaçırıp rehin 

alabilmektedir! Açıktan demeçlerle  

“Büyük şehirlerinizi kana bularız..”  

tehditleri çekinmeden savrulmaktadır. 

Koskoca Türkiye'yi böylesine hak etmediği bir zaafiyete düşürmeye hiç kimsenin,  

hiçbir makamın ve -salt çoğunlukla seçilmiş de olsa- hiçbir siyasal iktidarın hakkı yoktur!  
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Tersine eylem ve işlem VATAN HAİNLİĞİdir! "Ramak kala" noktasındayız.. 

Emperyalizmin bu kanlı ve iğrenç böl-yut oyununa Kürtler(imiz) asla alet olmamalıdır. 

 

Son derece kararlı ve dirayetli politikalarla bu kırılma hattından hızla uzaklaşmak zorundayız.  

Bu diplomatik manevralar, gerçekte bu tablonun hazırlayıcısı olan Başbakan A. Davutoğlu ve  

12. CB Bay RTE'nin hamasi çığlıklarıyla yapılamaz. 

 

Son dönemeçten önce, ülkemiz ve halkımız de facto bölünmeden önce artık köklü bir politika 

dönüşüyle ülkemiz bir silkiniş yapmak zorundadır. Hiç kimse (Bay RTE dahil!) ve hiçbir kurum  

(başta AKP, HDP), hiçbir makam (Cumhurbaşkanlığı dahil!) TÜRKİYE CUMHURİYETİ'nin  

kutsal ve dokunulmaz, tartışılmaz ve mutlak olan BEKA hakkından (sonsuza dek ülkesi ve  

ulusu ile bölünmez bütünlüğünü koruyarak bağımsız yaşama) daha değerli ve önemli değildir. 

 

Terörün son bulması için bölgesel işbirliği zorunludur.  

Türkiye, Suriye, İran, Irak ve Azerbaycan’ın içinde olacağı Batı Asya Birliği kurulmalıdır.  

“Batı Asya Birliği ile hem dinci yobaz, hem bölücü terör örgütleri ortadan kaldırılabilir.  

ABD - İngiltere - AB - İsrail blokunun PKK - HDP - PYD - KCK.. üzerinden saldırısı püskürtülebilir.  

Bu etkili işbirliğine, değinilen blokun koyabileceği etkili bir argüman yoktur..  

 

Suriye’yle işbirliği yapılırsa Suruç’ta, Reyhanlı'da, Gazantep'te, Diyarbakır'da, Uludere'de.... 

bombalar patlamaz.  

 

Bay RTE'nin kaçak sarayı ve uzatmalısı AKP ile AKP'nin kurtulamadığı vasisi Bay RTE başta olmak 

üzere Türkiye de esenliğe erişebilir.. Bu cehennemi kaos, yaratanlarınca da sürdürülebilir değildir. 

 

Irak - Suriye'de emperyalizmin maşası olup iç savaş kışkırtıcılığı yaparak uluslararası hukuku 

çiğneyen "haydut devlet" olmaya "5 kala" yerine, hiç yoktan bu 2 ülke sınırında bir tampon / 

güvenli bölge / şerit ilan edilebilseydi bu çıkmaza girmeyecektik. 2 milyonu aşkın Suriye'li başıboş 

ve kimliklendirme yapılmadan ülkemize dağılmayacaktı. Sınırlarımız dışında güvenli - tampon 

bölgede - şeritte tutulan insanlar BM Mülteciler Yüksek Komiserliği sorumluluğunda kalacaktı.. 

Üstlenilen fatura "Suriyelilere ensar olduk.." masallarıyla geçiştirilemeyecek ölçüde ağırdır.  

Salt parasal boyut (maliyet) 5 milyar Doları aşmıştır. Bir dizi sürgit (kronik) sorun edinilmiştir.  

 

Bu son derece hatalı ve sorumsuz - güdümlü dış politika falsolarının siyasal faturası Bay RTE ve  

AKP iktidarınındır ve Başbakan Davutoğlu da adeta harakiriye katılarak yangını sürdürmektedir. 

 

Türkiye'nin, özetlediğimiz politikaları kararlılıkla güdecek ulusalcı yurtsever siyasal kadrolara  

ve onların iktidarına gereksinimi son 50 - 60 yıldır hiç bu denli yakıcı ve ivedi olmamıştı.. 

 

Sevgi, saygı ve endişe ile. 

22 Temmuz 2015, Ankara 


