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BAŞLARIM SİZİN İLERİ DEMOKRASİNİZDEN, DEMOKRATİK AÇILIMINIZDAN VE 
ASKERİ VESAYETE SON VERİYORUZ AYAKLARINIZDAN 

 

Aşağıdaki resimlere iyi bakın: 

 

Bu resimler; Cumhurbaşkanı Abdullah Gül‘ün, 9 Mayıs 2009 tarihinde “Kürt 
sorununda iyi şeyler olacak” demesinin ardından, Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın “Kürt açılımını” başlatmasını göstermektedir. 

Şimdi, şu resimlere de iyi bakın: 

 

Bu resimler; Kürt açılımı başlar başlamaz, Habur sınır kapısından Türkiye’ye 
giren teröristleri göstermektedir; 

a. Bu teröristlerin ayağına, Türk hukukunda olmayan seyyar mahkeme 
gönderildi. 
 

b. Seyyar mahkemenin hâkim ve savcıları; Terör yapmaktan ve Türk 
Ordusuna silah çekmekten pişman olmadıklarını belirten teröristleri, 
etkin pişmanlık yasasından yararlandırılarak serbest bıraktı. 
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c. Serbest kalan teröristler, zafer kazanmış kahramanlar gibi törenlerle 
karşılandı. 

Şimdi de aşağıdaki resimlere iyi bakın: 

 

Bu resimler, teröristler serbest bırakılırken, terörist diye damgalanarak 
tutuklanan Türk Ordusu’nun subay ve generallerini göstermektedir. 
Hâlihazırda;  

a. Kara Kuvvetleri’nin Komuta kademesinin, terörle mücadele eden 
madalyalı komutanları, düzmece ihbarlarla, terörist diye damgalanarak 
tutuklanmış durumdadır. 
 

b. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Komuta kademesinin, nerdeyse yarısı 
terörist iddiasıyla Silivri zindanlarında yatıyor. 
 

c. Hava Kuvvetleri Komutanı olması beklenen Orgeneral ve Orgeneralliğe 
terfi etme ihtimali olan Korgeneraller tutuklanmış ve komuta katı felç 
edilmiş durumdadır. 

Şimdi de aşağıdaki resimlere iyi bakın, 

 

Bu resimler, 14 Temmuz 2011’de;  Evlatlarımızın, torunlarımızın ve hepimizin, 
can ve mal güvenliğini sağlamak için, canlarını ortaya koyup, terörle mücadele 
ederken şehit düşen 13 Mehmetçiğin, musalla taşlarına uzanmış naaşlarını 
göstermektedir. 
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Bu resimler, 14 Temmuz 2011’de; Camilerde verilen salâların, resimdeki 13 
kahramanın adına yankılandığını simgelemektedir. 

Şimdi de aşağıdaki resimlere de iyi bakın: 

   

Bu resimler ise, 14 Temmuz 2011’de; 13 vatan evladının şehit düştüğü gün, 
bölücüler tarafından ÖZERK KÜRDİSTAN’IN İLAN EDİLİŞİNİ göstermektedir. 

Bölücülerin ilan ettiği Özerk Kürdistan için; “Özgür Bireyler Topluluğu-
Nasname” isimli Kürt Sitesinde şunlar yazıyor: 

“Özerk Kürdistan, tartışma gerektirmeyecek kadar açık bir tanımdır. Bu tanım, 
bütün Kuzey Kürdistan’ı kapsayan, kendi parlamentosu, kendi bütçesi, 
merkezi hükümetten bağımsız bazı ekonomik, siyasal ilişkileri, kendi ordusu 
olan ve sınırları da belli olan özgün bir yönetim biçimidir. Bunun en somut 
örneği ise Güney Kürdistan’dır. Yani özerk Kürdistan, Kürtlerin kendi 
kaderlerini tayin etme hakkını kullandığı, koşullar gereği şimdilik ilan 
edemediği bağımsız devletin ön hazırlığıdır bir anlamda. Bu nedenle, BDP’nin 
“özerk Kürdistan” söylemine karşı duracak bir yurtsever düşünülemez.” 

Gördünüz mü? Neymiş? 
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“Özerk Kürdistan, Kürtlerin kendi kaderlerini tayin etme hakkını kullandığı, 
koşullar gereği şimdilik ilan edemediği yukarıdaki haritada gösterilen bağımsız 
Özgür Kürdistan Devletinin ön hazırlığı” imiş. 

Bütün bunlar yalan mı? 

Askeri vesayeti yok ediyoruz ve ileri demokrasiye geçiyoruz ayaklarında, Türk 
Ordusu’nun madalyalı kahramanlarına, terörist damgası vurularak böyle 
tutuklanmadılar mı? 

 

Pişman olmadıklarını söyleyen teröristler, etkin pişmanlık yasasından 
yararlandırılıp, böyle serbest bırakılmadılar mı? 

 

Dininize, imanınıza, Allah’ınıza, Kitabınıza, vicdanınıza, aklınıza ve mantığınıza 
sesleniyorum, Türkiye’de şunlar olmadı da oldu mu dedik? Örneğin: 

a. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül‘ün, 9 Mayıs 2009 tarihinde “Türkiye’de 
güzel şeyler olacak” demesinin ardından “Kürt açılımı” diye sözde açılım 
başlatıldı da, başlatılmadı mı dedik? 
  

b. Habur’dan gelen teröristlerin ayağına seyyar mahkeme gönderildi de 
gönderilmedi mi dedik, pişman olmadıklarını söyleyen teröristler, 
pişmanlık yasasından yararlandırılıp serbest bırakılmadı da bırakıldı mı 
dedik?  
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c. Buna karşılık, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terörle mücadele etmiş 43 
generali ve pek çok subayı “terörist” damgası vurularak tutuklanmadı 
da tutuklandı mı dedik? 
 

d.  Güneydoğu’da çatışmaya giren askerlerin başı mutlaka derde giriyor. 
Haklarında davalar açılıyor. İsimsiz ve imzasız düzmece ihbarlar, sahte 
deliller ve gizli sanıkların attıkları yalan ve iftiralarla içeri alınıyorlar. 
Güneydoğu’da binlerce asker kendisini yargı önünde bulunuyor, bütün 
bunlar olmuyor da, oluyor mu dedik? 
 

e.  Güvenlik güçlerinin yol kontrolleri yapabilmesi ve araçlarda arama 
yapabilmesi için, mahkeme kararı alması gerekiyor. Böyle bir uygulama 
yok da, var mı dedik? 
 

f.  PKK’lılar ise; istedikleri yer ve zamanda araç kontrolleri yapıyor ve bu 
kontrollerde asker, polis veya kamu görevlisi olanları rehin alıp 
kaçırıyorlar. Bütün bunlar doğru da, yalan mı dedik? 
 

g. Askeri kurtarmak isteyen güvenlik güçlerinin yola çıkacağını bildikleri 
için mayın döşüyorlar ve pusu kuruyorlar. Bunları yapmıyorlar da 
yapıyorlar mı dedik? 
 

h. PKK, operasyona çıkan askeri birliklerin durumu ve hareketleri 
hakkında; bazı koruculardan, bölgedeki bazı köylülerden ve satın 
aldıkları ileri teknolojiye sahip dinleme cihazlarından yoğun istihbarat 
elde ediyorlar. Bunlar doğru da, doğru değil mi dedik? 
 

i. Buna karşılık, bölgedeki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının elinde 
dinleme imkânı yok. Üstüne üstlük, Polise ve Milli İstihbarat 
Teşkilatı’na sınırsız dinleme yetkisi verilirken, Adalet Bakanı tarafından 
Yargıtay’a müracaat edilerek, sadece Jandarmanın dinleme imkânları 
kısıtlandı. Böylece, bölgedeki askeri birliklerin kendi istihbaratını 
oluşturmasının önüne set çekildi ve baskına uğrama ihtimalleri ise 
arttırıldı. Bunlar yapılmadı da yapıldı mı dedik? 
 

j. AKP ile birlikte sınır ötesi harekât da son verildi. Sınırımızın hemen 
ötesinden karakollarınıza saldırılar olsa bile askeriniz sınır ötesine 
geçemiyor. Sınırımızın ötesi, teröristler için güvenli bir sığınak haline 
geldi. Bunlar doğru da, yalan mı dedik? 
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k. BDP milletvekilleri:  
 

a. Demokratik özerklik ilan ettiler de, etmediler mi dedik? 
 

b. Sanki Diyarbakır, İlan ettikleri özerk Kürdistan’ın başkentiymiş ve 
kendi meclisleri oradaymış gibi, TBMM yerine Diyarbakır’da 
toplanıyorlar da, toplanmıyorlar mı dedik? 
 

c. İlan ettikleri özerkliğin; Türkiye Cumhuriyeti ve uluslar arası 
toplum tarafından tanınmasını istiyorlar da, istemiyorlar mı 
dedik? 
 

d. Anayasa’nın değiştirilemez maddelerinin değiştirilmesini talep 
ediyorlar da, talep etmiyorlar mı dedik? 

Aşağıdaki resimlere iyi bakın: 

 

Bu adam, resimdeki gibi birçok bebeğin ve binlerce şehidimizin katili PKK 
terör örgütünün kurucusudur. İmralı’da, sözde hapishanede krallar gibi 
ağırlanıyor. 

Türk Devleti’nin sağladığı can güvenliği içinde, kurduğu terör örgütünü yattığı 
yerden gayet güzel yönetiyor ve eylem talimatları veriyor. 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasına göre; “Devlet, bu caniyle 
görüşüp pazarlık yapıyor.” Bakın bu konuda Abdullah Öcalan şunları söylüyor: 

“Biz heyetle görüşmelere başlarken 'ölümler, tutuklanmalar olmayacak' diye 

anlaşmıştık. Ölüm de olmayacaktı, operasyonlar, tutuklanmalar da 

olmayacaktı, taş da atılmayacaktı. Ancak bunlara uyulmadı. Hükümet bu 
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kadar gözaltı, operasyonlar yapıyor. Hükümet bunun açıklamasını yapmak 

zorundadır” diyor. 

Görüyor musunuz, duyuyor musunuz, anlıyor musunuz? 

Hükümet, Terörist Başıyla; asker operasyon yapmayacak ve tutuklamalar 

olmayacak diye anlaşma yapmış. 

Bunu ben uydurmuyorum. Bu ülkenin Başbakanı, Terörist Başıyla 

görüştüklerini kabul ediyor. Abdullah Öcalan; operasyonlar ve tutuklamalar 

olmayacak, bu konuda anlaştık diyor. Hükümetten, herhangi bir yalanlama 

gelmiyor. 

Öcalan bununla da yetinmiyor, hapiste muzaffer bir general gibi konuşuyor. 
Örneğin, son demecinde barıştan dem vururken şu tehdidi de ihmal etmiyor: 

“Gerilla yirmi dört saat öz savunmasını yapacaktır. Kendisine yapılan 
saldırılara da misliyle karşılık verecektir...” diyor. 

Bu cani “Demokratik özerklik” adı altında Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne 
ültimatom da veriyor ve şunları istiyor: 

a. Doğu ve Güneydoğu Bölgesinde, özerk bir Kürt yönetiminin 
oluşturulmasını, 

 
b. Kendi parlamentolarını seçmelerini, 

 
c. Kendi Silahlı güçlerini kurmalarını, 

 
d. Kendi bölgelerinde vergi toplamalarını ve kendi bütçelerini 

oluşturmalarını, 
 

e. Bölgedeki yer altı kaynaklarına sahip çıkmalarını, 
 

f. Kendi bayraklarını kullanmalarını, 
 

g. Türkçe yanında Kürtçenin de resmi dil olarak kabul edilmesini, 
 

h.  İlköğretim ve ortaöğretim okulları ile üniversitelerde Kürtçe 
eğitim yapılmasını, 
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i. Kendisi başta olmak üzere tüm teröristlere genel af çıkarılmasını, 

 
j. Kısacası federasyon adı altında Türkiye’nin bölünerek, BOP 

haritasında gösterilen “Özgür Kürdistan’ın kurulmasına” kapı 
açılmasını talep ediyor. 

Söz konusu terörist başı, bunlarla yetinmiyor. Sanki zafer kazanmış ve Türk 
Milletine diz çöktürmüş gibi, gözdağı vermeyi ve tehdit etmeyi de sürdürüyor. 
Örneğin:  

“15 Haziran son tarihtir. 15 Haziran'dan sonra ya anlamlı bir müzakere 
dönemi başlar ya da büyük bir savaş başlar, kıyamet kopar. Her ikisi de çok 
büyük olur. Müzakere olursa büyük ve anlamlı bir müzakere olur, savaş olursa 
da büyük bir savaş olur” diyor. 

Ayrıca: 

“AKP’nin tavrına göre en fazla hazirana kadar beklenebilir. Eğer sorun 
çözülmezse dağda bir günde yüzlerce gerilla ve askerin öleceği çatışmalar 
yaşanabilir… Çözüm gelişmezse her türlü savaş gelişir, büyük savaş yaşanır. 
Öncekilere benzemez. Barış ve çözüm gelişmezse çok büyük bir savaş, geçmişi 
geride bırakacak bir savaş bizi bekliyor. Bunları yol haritamda da belirttim” 
diyor. 

Ve devam ediyor: 

“Benim dışımda kimse silahları bıraktıramaz. Yarın bunun on katı gelişebilir. 
Eskisi gibi sadece kırsalda da olmayabilir, şehirlerde de olabilir. … Sorun 
sürüncemede bırakılırsa bu çatışmalar devam eder. … İşte görülüyor 
Silvan’daki olaylar. Yarın bunun on katı gelişebilir. Bir günde çok fazla kayıplar 
da yaşanabilir. Eskisi gibi sadece kırsalda da olmayabilir, şehirlerde de olabilir. 
Her an büyük patlamalara yol açabilir. Bunu söyleyen de ben değilim. PKK 
söylüyor; devrimci halk savaşını geliştirme güçlerinin, hazırlıklarının olduğunu 
söylüyor. Onun için parlamento gerekirse olağanüstü toplanmalı diyorum” 
şeklinde coştukça coşuyor. 

Bütün bunlar yalan mı? 

Dininize, imanınıza, Allah’ınıza, Kitabınıza, vicdanınıza, aklınıza ve mantığınıza 
tekrar sesleniyor ve soruyorum, Dünyada terörle savaşan: 

a. Hangi ülke; Terör örgütü liderine, bulunduğu hapishaneden örgütünü 
yönetmesine izin veriyor? 
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b. Hangi ülke; Terör örgütü can almaya devam ederken, teröristlerle 

müzakereye oturuyor? 
 

c. Hangi ülke; Terörle savaşırken kendi ordusunu hapse atarak, silahlı 
kuvvetlerinin gücünü ve moralini erozyona uğratıyor? 
 

d. Hangi ülke; Terör örgütünün yuvalandığı inleri bilmesine rağmen, sınır 
ötesi operasyon yaparak teröristi ininde vurmuyor? 
 

e. Hangi ülke; Teröristin ayağına seyyar mahkeme gönderiyor ve 
pişmanlık belirtmeyen teröristi, etkin pişmanlık yasasından 
yararlandırıp serbest bırakıyor?  
   

f. Hangi ülke; teröristi serbest bırakırken, canını ortaya koyup terörle 
mücadele eden kendi askerine terörist damgası vurarak tutukluyor? 

Aşağıdaki resimler, ülkemizin medyasına çöreklenmiş; tetikçi gazetecileri, 
kara propaganda uzmanı satılmış uşakları ve güç odaklarına biat etmiş kukla 
gazetecileri temsil etmektedir: 

  

Bizim, anadan doğma Cumhuriyet ve Asker düşmanı yandaş medyaya göre; 
Silvan'da verdiğimiz 13 şehidin ardından Jandarma, MİT ve Emniyet 
tarafından kaydedilen telsiz görüşmeleri şöyleymiş: 

a. BDP'nin de Meclis'e gelip yemin etme ihtimalinin doğması üzerine, 
Ergenekoncularla işbirliği yapan bir grup, daha önce alınan karar 
doğrultusunda militanlara 'saldırılara başlayın' talimatını veriyor. 
 

b. 9 Temmuz Cumartesi günü PKK; Tunceli Ovacık'ta 2'si asker 3 kişiyi 
kaçırıyor. 
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c. Jandarma Bölge Komutanlığı'na bağlı askerlerin, 3 kişiyi arama 
faaliyetlerine başlaması üzerine bu defa "Askeri arazide tutun" şeklinde 
ikinci bir emir veriliyor: 

d. Askeri arazide tutmak için,12 Temmuz günü de saat 20.00'de Hazro İlçe 
Jandarma Komutanlığı'na saldırı düzenleniyor ve 3 asker yaralanıyor. 
 

e. Cemil Bayık ve Mustafa Karasu tarafından, saldırının 
gerçekleşmesinden kısa bir süre önce "Yüreklere öyle bir ateş bırakın ki 
izi silinmesin” emri veriliyor. 
 

f. PKK'lılar saldırıya geçmeden 4 saat önce teröristlere "Askerler 
önünüzden geçiyor. Ne bekliyorsunuz?" şeklinde telsizle uyarılar 
yapılıyor. 

g. Saldırı sonrasında bir başka bölgede PKK militanlarının "Askere büyük 
darbe verildi, büyük bir eylem oldu. Ortalıkta gözükmeyin!" sözleri de 
telsiz konuşmalarına takılıyor.  

h. Yandaş medyanın gazeteleri ve televizyonlarında, sanki yanlarındaymış 
gibi, saldırının öncesinden sonuna kadar bütün konuşmaları bilen 
medya tetikçileri, Türk Ordusu ve komutanları hakkında derhal kara 
propagandaya başlayarak, şu yorumları yapıyorlar: 
 

1) Bak, gördünüz mü; bütün konuşmalar ve saldırının yapılacağı belli 
olmasına rağmen komutanlar önlem almadı. 
 

2) Askerlerimiz, uçaklardan atılan bombaların çıkardığı yangın 
nedeniyle öldüler. 
 

3) Komutanlar, askerlerin yardımına helikopterleri göndermediler. 
 

4) Genelkurmay tarafından yapılan incelemelere inanmayın, sivil 
savcılar gönderilsin, İçişleri Bakanlığı müfettişleri de inceleme 
yapsın. 
 

5) İhmali olan komutanlar derhal tutuklanıp cezalandırılsın. 
 

6) Türk Ordusunda 43 muvazzaf generalin ve kilit görevlerdeki 
subayların tutuklu olmasının, bu zafiyeti yarattığı iddialarına 
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inanmayın. Türk Ordusunda general fazlası var, daha çok general 
tutuklansa bile hiçbir zafiyet doğmaz, yaygarasını basıyorlar. 
 

7) Hatta içlerinden bazı satılmış ahlakız ve namussuzlar; 
 
“AKP-BDP- Kandil ve Öcalan arasında görüşmeler devam 
ederken, yaklaşmakta olan barışı sabote etmeye çalışan derin 
devlet (yani PKK ile işbirliği yapan Ergenekoncular, yani askerler) 
tarafından saldırının tezgâhlandığını” söyleyebilecek kadar 
alçaklaşıyor. 

Bu iddialara cevap vermeden önce, aşağıdaki resimlere bakarak, bir an için; 
“Başınızın üzerinden bir mermi geçtiğini, bir mayına basmak üzere 
olduğunuzu, yakınınızda bir bomba patladığını, yazın kavurucu sıcağında ve 
kışın dondurucu soğuğunda sarp kayalıklarda terörist peşinde koştuğunuzu” 
hayal edin. 

 

Türk Ordusu hakkında, yukarıdaki kara propagandayı yapan alçaklar, sanki bu 
gibi tehlikelerin içinde yaşayıp, pişerek uzmanlaşmış gibi ahkâm kesiyorlar. O 
zaman, adama sorarlar: 

a. Madem, polis ve Milli İstihbarat teşkilatı; 13 şehidin verildiği saldırının 
öncesinden sonuna kadar, teröristlerin konuşmalarını ve onlara verilen 
emirleri tespit ettiyse, bu istihbaratı neden bölgedeki askeri birliklere 
ulaştırmadılar? 
 

b. Polis ve Milli İstihbarat teşkilatına sınırsız dinleme yetkisi verilirken, 
buna karşılık Jandarmaya verilen dinleme yetkisi Adalet Bakanlığı 
tarafından iptal ettirilirken ve bunun terörle mücadelede zafiyet 
yaratacağı belliyken neredeydiniz? 
  

c. Birbirlerine el bombası atacak kadar yaklaşmış asker ve teröristler 
arasına uçaktan bomba atılamayacağını bilmeyecek kadar cahil veya 
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kötü niyetli misiniz? Utanmadan böyle bir iddiada nasıl 
bulunuyorsunuz? 
 

d. Ayni şekilde, el bombası mesafesine kadar iç içe girmiş askerler arasına, 
silahlı helikopterlerle müdahale edilemeyeceğini bilmiyor musunuz? 
 

e. Savaşan askerlerimizin yakınına, helikopterlerle takviye kuvvet indirilip 
indirilmediğini ve bölgedeki şartları, oturduğunuz yerden nasıl 
biliyorsunuz?  
 

f. 13 askerimizin şehit olduğu çatışma, arazide meydana gelen bir tesadüf 
muharebesidir. Bu gibi tesadüflerde düşmanını ilk gören taraf tetiği ilk 
çeken taraf olduğu için karşı tarafa daha çok zayiat verdirir. Eğer Türk 
Ordusu’nun verdiği yaklaşık 5 Bin şehit ile PKK’nın verdiği 30 Bin zayiat 
karşılaştırılırsa, çatışmalarda Türk askerinin daha uyanık ve başarılı 
olduğunu açıkça ortaya çıkar. Türk askerinin teröre karşı savaşta 
kazanan sayılı Ordulardan birisi olduğu, yabancı düşünce kuruluşlarının 
araştırma raporlarında da açıkça teyit edilmiştir. Bu son olayda, 
maalesef askerlerimizi ilk gören ve tetiği ilk çeken PKK’lılar olmasına 
rağmen, askerlerimiz kahramanca çarpışarak karşı tarafa da önemli 
kayıplar verdirmiştir. Askerlerimizin bu hakkını neden teslim 
etmiyorsunuz?  
 

g. PKK’nın yayın organı olan Fırat Haber Ajansında, Türk Ordusu aleyhine 
yayınlanan yalan ve iftiraları, noktasına ve virgülüne kadar aynen alıp, 
kendi yorumunuzmuş gibi kara propaganda yapmaya utanmıyor 
musunuz? 
 

h. Genelkurmay tarafından yapılan incelemelere güvenmiyorsunuz da, 
askeri bilgi ve tecrübesi olmayan savcılar ile İçişleri Bakanlığı 
Müfettişlerini daha mı güvenilir buluyorsunuz?  
   

i. Türk Ordusunda daha çok komutan ve generalin tutuklanması, hiç 
şüphesiz ki bölücüleri ve PKK’yı çok mutlu eder. Sizlerin daha çok 
Komutan ve generalin tutuklanmasını savunmanız için kimden 
nemalanıyorsunuz ve kimlere uşaklık yapıyorsunuz? 
 

j. Geçmişte olduğu gibi, Türk Ordusunun sınır ötesi harekât yaparak, 
teröristleri kaynağında vurmasını engelleyen siyasi iktidarı neden 
eleştirmiyorsunuz? 
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Sonuç olarak: 

Kürt açılımına, Habur’dan giren teröristlerin serbest bırakılmasına, buna 
karşılık askerlerin tutuklanmasına, terör örgütüyle pazarlık yapılmasına, 
terörist başının hapisten kendi örgütünü yönetmesine; 

a. Askeri vesayeti yok ediyoruz diye sevinç naraları atanlar, 
 

b. İleri demokrasiye geçiyoruz diye alkış tutanlar, 
 

c. Bölgeyi daha çok demokrasiye boğmak suretiyle terörün biteceğini 
iddia edenler, 
 

d. Bıkmadan usanmadan kendi Ordusuna küfrederken, bir kez olsun, eli 
kanlı katil sürüsünün cinayetlerini kınamayanlar, gördünüz mü 
Türkiye’yi ne hale getirdiğinizi. 
 

e. Hepiniz vebal altındasınız. Ellerinizde, yüzlerinizde ve kara 
vicdanlarınızda şehitlerimizin kanları var. Çünkü sizlerin alkışlarla 
açtığınız kapılar sayesinde: 
 

1) 13 Şehidimizin katillerinin uzantıları, şehitlerimiz can verirken, 
ayni gün ve ayni saatlerde, Türkiye’nin bir kısım toprakları 
üzerinde “özerkliklerini” ilan ettiler. 
 

2) BDP Milletvekili Emine Ayna demokratik özerklik ilânı için: 
 
“Ben artık senden talep etmiyorum. Ben yapıyorum. Sana düşen 
beni tanımaktır!” diyor. 
 

3) İmralı’daki bebek katili: 
 
“15 Haziran'dan sonra ya anlamlı bir müzakere dönemi başlar ya 
da büyük bir savaş başlar, kıyamet kopar” diyor.  
 

4) Bu cüretin kaynağı sizsiniz. Çünkü: 
 
İmralı’daki caniyi, devletin muhatap aldığı bir lider konumuna siz 
yükselttiniz. 
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Askeri vesayete son verip ileri demokrasiye geçiyoruz maskesi 
arkasına gizlenerek, yangından mal kaçırır gibi çıkartılan gece 
yarısı kanunlarıyla askerin elini ve kolunu siz bağladınız. Buna 
karşılık Habur’dan giren teröristlerin serbest bırakılmasına siz 
alkış tuttunuz. Böylece, taşların bağlanıp köpeklerin serbest 
bırakılmasına siz önayak olsunuz. 
 
Ülkeyi, iç savaş eşiğine getirdiğiniz bu şartlar altında bile, hâlâ; 
PKK’ya karşı savaşta deneyim kazanmış 43’ü general ve amiral 
olmak üzere toplam 138 komutanın Hasdal’da tutuklu olmasını 
yeterli görmüyor ve “zaten general ve amiral fazlası var, daha çok 
tutuklayın, korkmayın hiçbir şey olmaz” diyebilecek kadar 
alçalıyorsunuz. 
 
 İçinizden bazılarınızın ise; “AKP-BDP-PKK ve Öcalan arasında 
barış görüşmeleri devam ederken, yaklaşmakta olan barışı sabote 
etmeye çalışan derin devlet içindeki askerler tarafından bu 
saldırının tezgâhlandığını” söyleyebilecek kadar namussuzlaştığı 
görülüyor. 

İnsan  “iktidara, şeyhine, şıhına, hocasına, hoca efendisine, ağasına veya para 
babasına” kendisini, kalemini ve vicdanını sattığı zaman YALAN SÖYLER. 

Öyle anlaşılıyor ki sizler; ahlak ilkelerine sadakatinizi, topluma saygınızı, 
dürüstlüğünüzü, utanma duygunuzu, vicdanınızı ve Allah korkunuzu da 
kaybetmişsiniz. 

Eğer sizin “ Askeri vesayete son verip ileri demokrasiye geçmek ve demokratik 
açılım” dediğiniz buysa; Yeter artık, Başlarım sizin ileri demokrasinizden, 
demokratik açılımınızdan ve askeri vesayete son veriyoruz ayaklarınızdan. 

Selam ve saygılarımla… 

Hikmet YAVAŞ (İZMİR) hikmetyavas@gmail.com 

Not: Sayın okuyucuların, http://hikmetyavas.wordpress.com/  adresinde 
yayınlanmış olan aşağıdaki yazıları da okuyup, Türkiye’nin içinde bulunduğu 
durumu daha derinliğine değerlendirmeleri önerilir. 

a. Delilleriyle Birlikte Gerçek Darbe Planını Açıklıyorum. 
b. Damarlarında Şeytan Dolaşıyor. 
c. Türk Halkını Tarihe Tanıklık Etmeye Ve İçimizdeki Hainleri Tanımaya 

Çağırıyorum. 

mailto:hikmetyavas@gmail.com
http://hikmetyavas.wordpress.com/
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d. Bölünmeye ve Kürt bağımsızlığına giden yol haritası. 

 

Pehpehlerle pohpohlarla çok itleri at yaptık,            
Uçurduk da göklere alkıştan kanat yaptık, 
Hiç yoktan başımıza koca saltanat yaptık, 
Üstüne çul vursanız it onu kanat sanır, 
Eşeğe gem vurmayın, kendisini at sanır. 
(Namdar Rahmi Karatay) 
 
Muîni zâlimin dünyâda erbâb-ı denâettir. 
Köpektir zevk alan sayyâd-ı bîinsâfe hizmetten. 
NAMIK KEMAL 
(Dünyada zalimin yardımcıları alçaklardır, 
İnsafsız avcıya hizmet etmekten zevk alanlar köpektir.) 

 

 

 
 


