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EY HÜKÜMET; BU İDDİALAR DOĞRU MU, BUNLAR PAZARLIK KONUSU MU? 

 

Ey millet, lütfen hatırlayın; 2010 

yılında, Hükümetin PKK ile gizli 

görüşmeler yaptığı söylentileri ortaya 

çıktı. Bunun üzerine bir gazeteci, bu 

söylentilerin doğru olup olmadığını 

Başbakan’a sordu. Başbakan; “PKK ile 

görüşen ve görüştüğümüzü iddia 

edenler şerefsizdir” cevabını verdi. 

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da; 

“Biz teröristle, örgütle pazarlık 

yapacak kadar namussuz ve 

şerefsizlerden değiliz” dedi. 

 

O zamanki Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek de; 

“PKK ile pazarlık yapacak halimiz 

yok” dedi. 

Ancak, internete sızan bir ses kaydı ve gazetelere yansıyan tutanak kopyası; 

PKK ile Türk Hükümetinin, Norveç’in başkenti Oslo’da, İngiltere’nin 

nezaretinde gizli görüşmeler yaptığını ortaya koydu ve gazetelere böyle 

yansıdı. 
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Bunun üzerine Başbakan; “Hükümet değil, devlet 

görüştü” dedi. 

 

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da; “Mit’in PKK ile 

görüşmesi yadırganmamalıdır” cevabını verdi. 

Hâlbuki devleti yöneten hükümettir. Hükümetin izni ve görevlendirmesi 

olmadan, hiçbir devlet memuru ve kurumu kendiliğinden bir terör örgütüyle 

müzakereye oturamaz. Ayrıca, Başbakanın bu söylediğinin de doğru olmadığı 

ortaya çıktı. Çünkü bugünkü MİT Müsteşarı Hakan Fidan toplantının yapıldığı 

sırada Başbakanlık Müsteşar Yardımcısıydı. Nitekim Hakan Fidan, PKK ile 

yapılan toplantıda kendisini şöyle tanıtıyordu: 

“İsmim Hakan Fidan. Müsteşar Yardımcısıyım ama Sayın Başbakanımızın özel 

temsilcisiyim.”  

Demek ki neymiş? Başbakanın özel temsilcisiymiş. Peki, Başbakan hükümetin 

başı değil mi?  

Şimdi, Hükümetin PKK ile Oslo’da yaptığı müzakerelerin tutanağına bakarsak, 

özetle şunları görürüz: 

1. Hakan Fidan: 

 

“Sayın Öcalan’la iki saatten fazla bir görüşmemiz oldu odasında. Üç kişiyiz 

baya uzun ve verimli bir görüşme oldu.” 

  

Demek ki neymiş? Hükümet, terörist başı Abdullah Öcalan’la 

görüşüyormuş.  

2. Terör örgütü temsilcisi Sabri Ok: 

“Biliyorsunuz bize iletilen mektup çok kısadır çok temel bazı ilkeler ve 

çerçeveden ibaret. Tartışmanızın ve görüşmenizin özetini bizimle 

paylaşmaya değer gördüğünüz hususları varsa dinlemek isteriz.” 

Demek ki neymiş? Terörist başı Öcalan, Kandil’deki terör örgütüyle, MİT ve 

Hükümetimiz aracılığıyla mektuplaşıyormuş. 
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3. Hakan Fidan: 

“Yüzde doksan doksanbeş gelen bütün konularda birleşen bir genel çizgiye 

gelindi. 

Türkiye deki siyasi rejimi ve şartları dikkate aldığımız zaman şu an hiç 

kimsenin özellikle sayın başbakanın çıkıp böyle bir şeyi ifade etme şansı 

yok.” 

Demek ki neymiş? Hükümetimiz ile terörist başı, %90-95 aynı çizgiye 

gelmiş. Ama Türkiye’deki siyasi rejim ve şartlar dikkate alındığında, 

Başbakan çıkıp bunu açıklayamazmış. 

4. MİT görevlisi Afet Güneş: 

“Devlet size çok büyük bir fırsat yaratmış durumda. Sizin karşılıklı olarak 

birbirinizle iletişim sağlamanızı dolaylı dahi olsa fikirlerinizi birbirinize 

yansıtmanızı yazışmanızı çizişmenizi onlar üzerinden karşılıklı görüş 

teatilerinde bulunmanızı sağlıyor.” 

Demek ki neymiş? Terörist başı Öcalan’ın, Kandil’deki terör örgütüyle, MİT 

ve Hükümetimiz aracılığıyla görüş alışverişinde bulunması sağlanıyormuş. 

5. Hakan Fidan: 

“Bu gözaltına almalar şunlar bunlar ben bunları gittiğim zaman içişleri 

bakanı ile uzun uzun konuşacağım. 

Bir şey geldi (televizyon kurmak için) dört tane isim var. Dört ismin 

dördüne de örgüt mensubudur sempatizanıdır diye görüş var. Haklarında 

valiyi aradık… Efendim zaten olmayan yok ki dedi verin gitsin dedi. Şimdi 

tamam dedik öyle verdik gitti… 

İktidar beş sene önce dedi ki biz dedi yerel yönetimler yasasını geçiriyoruz 

belli şeylerin mahalli teşkilatlarını kaldırıyoruz. Milli eğitim şunlar bunlar 

bakanlıklarını kaldırıyoruz valiliklere ve belediyelere veriyoruz. İlk önce 

valiliklere uzun vadede belediyelere gidecek…” 

Demek ki neymiş? 

a. Gözaltına alınan PKK’lılar konusunu İçişleri Bakanıyla konuşacakmış. 
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b. Güneydoğu’da televizyon kurmak isteyen 4 örgüt üyesine izin 

verivermişler. 

 

c. Türk Hükümeti “Yerel Yönetimler Yasası” denilen bir taslak hazırlamış. 

Buna göre; Milli Eğitim, Şunlar Bunlar Bakanlıklarını kaldıracaklarmış. 

Yetkileri önce valilere ve daha sonra bölgedeki (PKK yandaşı) 

belediyelere devredeceklermiş. 

 

6. Afet Güneş: 

 

“…Silahın evet kabul ediyorum belli bir işlevi vardı ve bugüne kadar bir şey 

getirmiştir.” 

 

Demek ki neymiş? Terör örgütünün silahla bir şeyler kazandığını kabul 

ediyormuşuz. (Terör örgütüne yola devam anlamı çıkmaz mı?) 

 

7. Hakan Fidan: 

 

“Hani maziden alıp getirdiğiniz sürekli mücadele ederek değiştirdiğiniz 

bedelini ödediğiniz bir çizgi var.” 

Demek ki neymiş? PKK’nın maziden alıp getirdiği sürekli mücadele ederek 

değiştirdiği ve bedelini ödediği bir çizgi varmış.  

 

8. PKK temsilcisi Sabri Ok: 

 

“Bizim güçler her tarafta var onu söyleyelim. Türkiye’nin her tarafında var 

Karadeniz’de de var Toroslar’da da var.” 

Demek ki neymiş? PKK, Türkiye’nin her tarafını teröristlerle doldurmuş ve 

siyasal iktidarımız ise ya uyumuş ya da göz yummuş. 

9. Afet Güneş: 

“Biliyoruz metropolleri de doldurdunuz bu arada patlayıcılarla 

doldurdunuz.” 
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Demek ki neymiş? PKK’nın büyük şehirlerimizi patlayıcılarla doldurduğunu 

biliyormuşuz. O zaman bu Milletin siyasal iktidara şu soruları sorması 

gerekmiyor mu? 

 

a. Madem PKK’nın, büyük şehirlerimizi patlayıcılarla doldurduğunu 

biliyorsunuz, buna neden izin verdiniz? 

 

b. Hadi uyudunuz. Şimdi biliyorsunuz da, neden bu patlayıcıları ve bunları 

depolayanları temizlemediniz? 

 

c. Akan şehit kanlarında, bu ihmalin payı yok mu? Hani artık analar 

ağlamayacaktı? Bu patlayıcılara göz yumarak, Milletin anasını daha çok 

ağlatmadınız mı? 

PKK ile yapılan Oslo görüşmelerinin tutanaklarından da anlaşıldığına göre, 

Hükümetimiz: 

1. PKK teröristlerinin, Türkiye’nin her tarafında yuvalanmalarına göz 

yumduğu anlaşılıyor. 

2. PKK tarafından, büyük şehirler patlayıcılarla dolduruluncaya kadar 

uyuduğu görülüyor. 

3. Terörist başı Öcalan ile Kandil’deki terör örgütü arasında, bu Hükümetin 

kuryelik yaptığı itiraf ediliyor. 

4. Terör örgütü üyesi kişilere, bilerek televizyon ruhsatı verildiği görülüyor. 

5. Yerel Yönetimler Kanunu çıkarılarak; Milli Eğitim Bakanlığı dâhil, bazı 

bakanlıkların kaldırılması ve yetkilerin önce valilere ve daha sonra 

bölgedeki belediyelere devredilmesi yönünde hazırlık yapıldığı anlaşılıyor. 

Ancak, Fetullah Gülen Cemaatine yakınlığıyla 

bilinen, polis kökenli Emre Uslu; 15 Şubat 2012 

tarihinde yazmış olduğu “ MİT-PKK mutabakatı 

başarı mı, hezimet mi?” başlıklı köşe yazısında, 

Oslo görüşmesi tutanaklarının, basına yansımayan 
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maddelerini de gündeme getiriyor ve: 

“Oslo görüşmelerinden sonra imzalanan “mutabakat metinleri” Abdullah 
Öcalan’ın 2009 yılında yazıp devlete teslim ettiği Yol Haritası’nın diplomatik 
bir dille ifadesinden başka bir şey değil. Onca görüşmeden sonra MİT’in altına 
imza attığı “mutabakat metni” Abdullah Öcalan’ın yazdığı yol haritasıysa buna 
başarı denemez. Bu tam bir teslimiyettir. Hem de bir terör örgütüne 
teslimiyet. MİT bu teslimiyet ile övünüyorsa yazık bu ülkenin haline” diyor ve 
yazısına şöyle devam ediyor; 

“İsterseniz Öcalan “yol haritasında” ne istemiş MİT-PKK “mutabakat 

metninde” neye imza atmış birlikte bakalım: 

 

1. Öcalan Yol Haritası’nda PKK’nın silah bırakmasını değil “öz savunma gücü 

olarak” Kürtlerin koruma gücü olmasını istiyor. MİT’in “mutabakat metninde” 

bu istek kabul ediliyor. 

 

2. Öcalan Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu, Yeni Anayasa Komisyonu 

kurulmasını istiyor. Bu istek MİT’in imzaladığı protokollerde aynen kabul 

ediliyor. 

 

3. Öcalan, KCK sanıklarının serbest bırakılmasını talep ediyor. MİT bu talebi de 

aynen kabul ediyor. 

 

4. Öcalan Demokratik Özerklik statüsünün sağlanmasını talep ediyor. MİT 

mutabakatında bu talep de aynen kabul ediliyor. 

 

5. Öcalan kendisinin ilk aşamada ev hapsine alınmasını sonra da özgürlüğe 

kavuşmasını istiyor. MİT bunu da kabul ediyor. 

 

6. Öcalan çözüm için operasyonların karşılıklı durdurulmasını istiyor. MİT 

bunu da kabul ediyor. 

 

7. Öcalan KCK yapılanmasının legal statüye kavuşturulmasını istiyor. MİT 

bunu da kabul ediyor. Muhtemelen bunun için de KCK operasyonlarına karşı 

çıkıyor. Dahası, iddialara göre bölgenin KCK’ya devredilmesi de kabul 

ediliyor.” 
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Şimdi, Hükümete resmen ve alenen soruyorum: 

1. Bu iddialar doğru mu? 

2. Eğer bu iddialar külliyen yalan diyorsanız ve 

korkunuz yoksa, o zaman MİT müsteşarını 

yargılanmaktan kurtarmak için, acele bir gecede, neden 

kişiye özel kanun çıkardınız? 

3. MİT müsteşarının ifadesini almak isteyen savcıları 

neden görevden aldınız? 

4. Şayet, Emre Uslu yalan söylüyor, iftira atıyor ve 

düzmece belgeler ileri sürüyorsa, o zaman Ergenekon ve 

balyoz davalarıyla ilgili olarak, özel yetkili savcılara bavul 

içinde götürüp verdiği sözde belgelere neden 

inanıyorsunuz?  

Dikkat edin, Emre Uslu’nun iddialarından birisi de;   

“Öcalan Demokratik Özerklik statüsünün sağlanmasını 

talep ediyor, MİT mutabakatında bu talep de aynen 

kabul ediliyor” diyor. 

Öyleyse, Terörist Başı Öcalan’ın talep ettiği “Özerklik 

Statüsünün” de ne olduğunu hatırlayalım: 

1. Siyasi boyut adı altında; Türkiye’nin eyalet benzeri bölgelere ayrılmasını ve 
Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı bölgede kendi meclisinin olmasını talep 
ediyor. 

2. Hukuki boyut adı altında:  Yeni bir anayasa yapılmasını ve bu anayasaya 

devletin kurucu unsuru olarak Kürtlerin ilave edilmesini ve anayasadan 

Türklüğe atıf yapan kelimelerin çıkarılmasını istiyor. 

3. Ekonomik boyut adı altında: Bölgedeki barajlar ile yer altı ve yerüstü 

kaynaklarının, bölgesel Kürt yönetimine devredilmesini ve vergi toplama 

hakkının kendilerine verilmesini talep ediyor. 



8 
 

4. Kültürel boyut adı altında: Türkçeye ilave olarak Kürtçenin resmi dil olarak 

tanınmasını, anadilde eğitim hakkının verilmesini, Bölgesel Kürt yönetiminin 

kendi bayrağının olmasını istiyor. 

5. Öz savunma boyutu adı altında: Bölgedeki halkın savunmasını sağlamak 

amacıyla, bölgesel yönetimin kendi silahlı gücünü oluşturmasını ve kendi 

güvenlik sistemine kavuşmasını talep ediyor. Yani, PKK teröristlerinin silah 

bırakmayıp, bölgesel Kürt yönetiminin öz savunma gücü haline gelmesini 

dayatıyor. 

6. Diplomasi boyutu adı altında: Bölgesel Kürt yönetiminin komşu çevre 

ülkeler ve diğer parçadaki Kürtlerle serbestçe diplomatik ilişkiler 

kurabilmesini istiyor. Böylece resmen ve alenen bağımsızlık talep ediyor. 

Şimdi; MİT tarafından kabul edilen mutabakat belgesini, Emre Uslu’nun 

iddialarını ve Terörist Başı Öcalan’ın talep ettiği “Özerklik Statüsünü” üst üste 

koyun ve ortaya çıkan tabloyu bir bütün olarak gözünüzün önüne getirin. Ey 

millet, ülkemizin temelleri dinamitleniyor. Farkında mıyız? 

Emre Uslu, 27 Ekim 2012 tarihinde yazdığı 

köşe yazısında, bir iddiada daha bulundu 

ve “Erdoğan’a Öcalan karşısında diz 

çöktürecekler” dedi. 

Nitekim Erdoğan, gazete ve televizyonlarda yaptığı çeşitli söyleşilerde; 

Olanlardan hiç ders almamış gibi 

“Oslo görüşmelerini ben başlattım” 

“Yeni bir Oslo görüşmesi olabilir” 

  “Olay İmralı’ya gidebilir” diyerek, 

Terörist Başıyla müzakere edeceklerinin işaretini verdi. 

 

AKP Milletvekili ve Başbakanın özel danışmanı Yalçın 

Akdoğan da; “Öcalan hala en önemli aktör” diyerek, 

terörist başına muhtaç hale geldiklerini itiraf etti. 
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Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da; 

“Belki devlet şu anda PKK’yla 

görüşüyordur” diyerek, terör örgütüyle 

pazarlık masasına oturduklarının sinyalini 

verdi. 

Nitekim bu görüşmelerin başladığının işaretleri; BDP ve PKK kanallarından da 

geldi. Örneğin: 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde, 

PKK’nın siyasi kanadı gibi hareket 

eden BDP yetkilileri; “Samimiyseniz 

müzakereleri kaldığı yerden yürütün” 

ve “Yeni bir Oslo kesinlikle olmalı” 

şeklinde beyanlarda bulundular. 

Terör örgütünün Kandil’deki yöneticisi 

Karayılan da; “Biz hazırız isterseniz 

gelin” ve “PKK ile ikinci Oslo süreci 

başlıyor” gibi ifadelerle, sürece dâhil 

olduklarını belgeledi. 

Şimdi bakın, nereden nereye geldik; 

1.“PKK ile görüşmedik, görüştüğümüzü 

söyleyenler şerefsizdir” 

2. “PKK ile görüşmedik, devlet görüştü” 

3. “PKK ile görüşen arkadaşı ben gönderdim. 

Sıkıntısı olan varsa bana söylesin.” 

Pekiyi ama Başbakan’ın aşağıdaki gazete kupürlerinde gördüğünüz esip 

üfürmeleri ne olacak mı diyorsunuz;  
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Bunların hepsi, Türk halkının ve şehit analarının gazını alıp yatıştırmak için göz 

boyamaktan ibarettir.  

Eğer, Bülent Arınç’ın aşağıdaki gazete kupürlerinde görülen sözlerine bakıp, 

bunlar da ne demek oluyor diyorsanız: 

 

Bununun adı da, Başbakan Recep Tayyip 

Erdoğan’ın söylediği gibi “sindire sindire 

alıştırmaktır.” Bebek katili terörist başını 

halkın dini inançlarını istismar ederek 

masum ve mazlum bir melek gibi 

göstererek, inanmaya hazır saftiriklere 

yutturmaktır. Bebek katilini, bir villada 

sözde ev hapsine çıkarmanın alt yapısını 

oluşturmaktır. 

Şimdi bazıları bana; “Aman canım sende, Başbakan terörist başıyla pazarlık 

yapıyor da, sanki istediklerini veriyor mu? Onları, önümüzdeki milletvekili, 

belediye ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar oyalayacak. Bu arada, 

bakarsın terör örgütünü de silah bırakmaya ikna ediverir. Fena mı olur?” 

diyorlar.  

Gözlerimizin önünde gelişen olayları görmek, duymak ve anlamak 

istemeyenler, akıllarını ve vicdanlarını siyasi efendilerine, tarikat ve 

cemaatlere kiralayanlar, ahlak ve namuslarını çıkarları için yabancılara satmış 

olan sözde aydınlar için söylüyorum. Gelin, bu yazının başında belirtilen Terör 

örgütünün istekleriyle, bu hükümetin yaptıklarını birer birer karşılaştıralım:  

1. Öcalan: Hukuki boyut adı altında “Anayasa komisyonu kurulmasını, yeni 

bir anayasa yapılmasını ve bu anayasaya devletin kurucu unsuru olarak 

Kürtlerin ilave edilmesini ve anayasadan Türklüğe atıf yapan kelimelerin 

çıkarılmasını istiyor. 
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Hükümet: Anayasa uzlaşma 

komisyonunu kurdu. Başbakan 

Yardımcısı Bülent Arınç: 

“ Cumhuriyet değiştirilemez. Bunu 

yazabiliriz ama bunların dışındaki bütün 

konularda (değiştirilemez, değiştirilmesi 

teklif dahi edilemez) sözleri yerine, 

değiştirilmelerini nitelikli çoğunluğa bağlamak mümkündür” diyor. 

 

Hatırlayın, mevcut anayasanın, değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahi 

edilemez ilk 3 maddesi söyle: 

 

“MADDE 1. – Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir. 

 

MADDE 2. – Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve 

adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, 

başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir 

hukuk Devletidir. 

 

MADDE 3. – Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili 

Türkçedir. 

Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. 

Millî marşı “İstiklal Marşı”dır. 

Başkenti Ankara’dır” 

 

Şimdi gördünüz mü, bu hükümetin Başbakan Yardımcısı, tıpkı terörist başı 

Öcalan’ın istediği gibi, 1nci madde dışındaki maddelerde geçen; 

 

a. Atatürk, Türkiye Devleti, Türkçe, Türk bayrağı, İstiklal marşı gibi 

Türklüğe atıf yapan kelimelerin çıkartılmasını istiyor. 

 

b. Ayrıca; 3ncü maddede belirtilen “Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle 

bölünmez bir bütündür” cümlesinin de değiştirilmesini talep ediyor. 
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c. Allah aşkına, bir ulusun; ülkesinin ve milletinin bölünüp 

parçalanmadan, bir bütün olarak yaşamak istemesinden daha doğal ne 

olabilir. Bu madde hükümeti, Bülent Arınç’ı ve bazılarını neden rahatsız 

ediyor? 

 

d. Çünkü bu maddeyi yok etmeden, Türkiye’yi Öcalan’ın istediği şekilde 

eyalet sistemine bölerek federasyona kapı açamazsınız.  

 

2.  Öcalan: Siyasi boyut adı altında “Türkiye’nin eyalet benzeri bölgelere 
ayrılmasını ve Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı bölgede kendi meclisinin 
olmasını talep ediyor.” 
 

Hükümet: 13 ilde büyükşehir belediyesi kurulmasını öngören bir kanun 

çıkardı ve bu kanun Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak yürürlüğe 

girdi. Bu kanuna göre: 

 

a. Diyarbakır’a ilave olarak Mardin ve Van Belediyeleri de büyükşehir 

belediyesi oldu. 

 

b. Ayrıca; büyükşehir belediyelerinin sınırları il mülki sınırı olacak 

şekilde yetkileri genişletildi. 

 

c. Böylece; büyükşehirlerde belediye başkanlığını kazanan aday,  o ilin 

tamamında en üst düzey yetkili oluyor ve partisi de adeta o ilin 

“devleti” haline geliyor. 

 

d. Bu düzenlemeyle; Büyük şehirlerde pek çok ilçe ve belde 

belediyeleri kaldırılacağı için, etnik oylar birleşiyor ve etnik merkezli 

siyasal partilerin dışında seçim kazanmak adeta imkânsız hale 

geliyor.  

 

e. Şimdi aşağıdaki haritaya dikkatle bakın. Haritadaki açık yeşil renkle 

gösterilen iller, PKK sempatizanı BDP’li belediye başkanlarının 

kazandığı şehirleri göstermektedir.  
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Dikkat ettiyseniz BDP, Van ve 

Mardin belediyelerini 

kazanamamıştır. Yeni 

düzenlemeyle, ilçe ve 

beldelerdeki etnik oylar 

birleşecek ve büyük bir 

ihtimalle, önümüzdeki seçimlerde bu belediyeleri de BDP kazanacaktır. 

 

O zaman harita, BDP milletvekili 

Gülten Kışanak’ın, Büyük Millet 

Meclisi kürsüsünden gösterdiği 

şekle dönüşecek ve Öcalan’ın 

istediği eyalet benzeri özerk Kürt 

Bölgesinin noksan parçaları da 

tamamlanmış olacaktır. 

 

Nitekim AKP Diyarbakır 

Milletvekili Galip Ensarioğlu; 

“Yerel yönetimlerin güçlendiği 

bir modelde, PKK seçime girip 

seçildikten sonra gelsin” diyor. 

 

Şimdi anladık mı; hükümetin 

çıkarttığı “Belediyeler 

Kanununun” ne işe yaradığını? 

 

3. Öcalan: “Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı bölgede kendi meclisinin olmasını 

talep ediyor.” 

 

Hükümet: Çıkarmış olduğu “Büyükşehir Belediyeleri Kanunuyla” zaten 

belediye meclislerine büyük yetkiler tanıdı. Ayrıca, Oslo mutabakatında da 

belirtildiği gibi hükümet; Milli Eğitim Bakanlığı dâhil, bazı bakanlıkların 

kaldırılması ve yetkilerin önce valilere ve daha sonra bölgedeki belediyelere 

devredilmesi yönünde hazırlık yapacağı vaadinde de bulundu. 

 



14 
 

Bunlara ilave olarak; PKK ve BDP, zaten aşağıdaki şemada görüldüğü gibi, 

Kürtlerin yoğun olduğu bölgelerde, KCK ismi verilen paralel devlet 

yapılanmasını tamamladı. Bu yapılanma, hükümetin ve istihbarat örgütlerinin 

gözleri önünde, göstere göstere tamamlandı. 

 

KCK ismi verilen söz konusu yapılanma incelendiğinde, Kürt nüfusunun yoğun 

olduğu bölgelerde; 

Yasama, yürütme ve 

yargı olmak üzere tam 

bir devlet 

yapılanmasının 

oluşturulduğu 

görülmektedir. 

Ekonomi, maliye, 

eğitim, sağlık ve 

dışişleri gibi bakanlıkların bulunduğu, mahalli mahkemelerin kurulduğu ve 

silahlı kuvvetlerinin olduğu ve bu paralel devlet yapılanmasının yürürlüğe 

sokulduğu anlaşılmaktadır.  

 

Nitekim Diyarbakır’da yapılan 

toplantıda, Aysel Tuğluk tarafından, 

Öcalan’ın istediği “Demokratik 

özerkliği” resmen ve alenen ilan 

ettiler. 

 

BDP milletvekili Emine Ayna ise: 

"Demokratik özerkliği ben 

yapıyorum, sana düşen beni 

tanımaktır" diyerek meydan okudu. 

 

BDP Eş Genel Başkanı Selahattin 

Demirtaş da; “Türkiye’nin güney 

sınırları, resmen Kürdistan olacak”  

diyordu. 
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Pekiyi ama bütün bunlar olurken ve paralel devlet yapılanması göz göre göre 

oluşturulurken, hükümet ve istihbarat örgütleri ne yapıyordu derseniz, 

aşağıdaki resimlere 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 
gönderiliyordu. 
 

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

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 
tutuklanıyordu. 
 

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

 

c. Hava Kuvvetleri Komutanı olması beklenen Orgeneral ve Orgeneralliğe 
terfi etme ihtimali olan Korgeneraller tutuklanıyor ve komuta katı felç 
ediliyordu. 
 

4. Öcalan: Öz savunma boyutu adı altında “ Bölgedeki halkın savunmasını 

sağlamak amacıyla, bölgesel yönetimin kendi silahlı gücünü oluşturmasını ve 

kendi güvenlik sistemine kavuşmasını talep ediyor. Yani, PKK teröristlerinin 

silah bırakmayıp, bölgesel Kürt yönetiminin öz savunma gücü haline 

gelmesini dayatıyor.” 

 

Hükümet: Habur sınır kapısından, zafer kazanmış kahramanlar gibi Türkiye’ye 

giren ve seyyar mahkeme 

tarafından serbest bırakılan, eğer 

halkımızın tepkisi olmasaydı, 
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devamı dalgalar halinde gelecek olan işte bu teröristlerle, Öcalan’ın istediği 

öz savunma güçlerinin oluşmasına kapı aralayacaktı. 

 

5. Öcalan: Öcalan kendisinin ilk aşamada ev hapsine alınmasını sonra da 

özgürlüğe kavuşmasını ve tüm PKK’lılara genel af çıkarılmasını istiyor. 

 

Hükümet: Öncelikle, lütfen aşağıdaki resimlere dikkatle bakın. 

Şimdi, kendi kendimize şu soruları soralım; 

 

a. Anayasamızın; değiştirilemez, değiştirilmesi dahi teklif edilemez ilk 3 

maddesinin yok edilmesine kimler karşı çıkar? 

 

b. Anayasamızın; Türkiye Cumhuriyeti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir 

bütündür maddesinin değiştirilmesine kimler karşı koyar? 

 

c. Haritada gördüğünüz Kürt özerk bölgesinin oluşturulmasına kimler 

engel olur? 

 

d. Kürt özerk veya federal bölgesinin oluşturulmasına ve ülkemizin 

eyaletlere bölünmesine kapı açan “Büyük Şehir Belediyesi Kanununun” 

çıkarılmasına kimler taş koyar? 

Bu soruların cevaplarını, aşağıdaki resimlere bakarak bulabiliriz: 
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a. Bu resimler; Türkiye Cumhuriyeti’nin, ülkesi ve milletiyle bölünmez 

bütünlüğünü korumak için, canlarını ortaya koyarak, bölücü terörle 

mücadele etmiş, Türk Ordusunun madalyalı kahramanlarını 

göstermektedir. 

 

b. Bu resimler; aklını, vicdanını, kalemini ve bilimini çıkarları için 

satmamış vatansever bilim insanları, gazeteci ve aydınları 

göstermektedir. 

 

c. İşte bunları; isimsiz ve imzasız ihbar mektuplarına, düzmece 

senaryolara, sahte delillere ve terörist eskisi gizli tanıklara dayanarak 

tutuklayıp zindanlara tıktılar. Böylece; 

 

1) Türk Silahlı Kuvvetlerini pasifsize ettiler.  

 

2) Bilimadamı, aydın ve gazetecilerin seslerini kestiler.  

 

3)  Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesini ve mayasını, 

istedikleri gibi dönüştürmenin yolunu açtılar.  

 

 

 

 

TÜRK ORDUSU KOMUTANLARINI VE VATANSEVER AYDINLARI ZİNDANLARA ATMAK SURETİYLE; 

KAN DÖKÜP CAN VEREREK KAZANDIĞIMIZ İSTİKLAL HARBİ SONUNDA KURULAN TÜRKİYE 

CUMHURİYETİNİ, İŞTE, ÖYLE DÖNÜŞTÜRÜYORLAR. FARKINDA MIYIZ? 
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d. Şimdi dikkat edin ve bunu bir kenara yazın; Terörist Başı Öcalan’ın 

istediği genel affı çıkarmak için, terörist damgası vurarak zindanlara 

tıktıkları, söz konusu madalyalı kahramanları, bilim insanlarını, 

aydınları ve yazarları rehin tutuyorlar. 

 

e. Bu noktada bana; “ Başbakan, Öcalan ve teröristler için asla genel af 

yok dedi” diyeceksiniz. 

 

f. Ben de size şu gazete kupürlerini göstererek nereden nereye 

geldiğimizi hatırlatıyorum; 

 

g. Nitekim Öcalan’a ve teröristlere genel affın kapısını açmaya başladılar 

bile. Lütfen, aşağıdaki gazete kupürlerini okuyun: 

 

h.  İşte size; Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın, AKP milletvekilinin, BDP 

Eş Başkanının ve işbirlikçi yalaka medyanın söyledikleri. Yaptıkları, 

yapacaklarının teminatı değil mi? 

 

6. Ayrıca, Öcalan: 
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a. Kütçe konuşmak engellenmesin istedi. Zaten engelleyen yok.  

 

b. Kürtçe kitap, gazete ve dergi yasakları olmasın istedi. Şimdi serbest. 

 
 

c. Kürtçe yayım yapan radyo ve televizyon istedi. Hükümet eliyle kuruldu. 

 

   
 

d. Kürtçe propaganda yapma yasağı kalksın istedi. Hükümet kaldırdı. 

 

e. Üniversitelerde Kürtçe bölümü açın dedi. Hükümet açtı. 

 

f. Okullara Kürtçe dersi koyulmasını istedi. Hükümet, seçmeli ders koydu. 

 

 
 

g. Kürtçe isim verme yasağı kalksın dedi. Hükümet yasağı kaldırdı. 

 

h. Anayasanın değiştirilmesini istedi. Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini 

dinamitleyecek şekilde, yeni anayasa yapmaya başladılar. 

 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI 
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i. Türkiye’yi eyaletlere bölecek ve federasyona kapı açacak şekilde 

belediyeleri güçlendirin ve yetki devri yapın dedi. Hükümet 

“Büyükşehir Belediyeler Kanununu” çıkardı. 

 

j. Özerklik istedi.  Zaten, kendileri ilan ettiler. 

 

k. Kendi kendilerini idare edecek bir federe devlet istedi. Hükümetin ve 

istihbarat örgütlerinin gözleri önünde göstere göstere KCK ismi verilen 

paralel devlet yapısını oluşturdular. BDP’li belediyelerin bulunduğu 

illerde kendi mahkemelerini bile kurdular. 
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Ey millet, şimdi soruyorum vere vere geriye ne kaldı? 

 

İşte geriye şunlar kaldı; Yeni anayasayı biran önce yapıp, referandumla 

halkımıza da kabul ettirmek suretiyle; Atatürk Cumhuriyetini tasfiye ederek, 

Recep Tayyip Erdoğan’a başkanlık veya yarı başkanlık koltuğunu sunmak, 

mevcut anayasanın “Ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlük” maddesini yok 

ederek, aşağıdaki haritada görülen özerk Kürt bölgesini oluşturmak ve 

federasyona kapı aralamaktır. Böylece; yapılanların hepsine, anayasal 

meşruiyet kazandırmaktır. Bundan sonra sıra; uygun şartlar oluştuğunda, 

ülkemizin tamamen bölünüp parçalanarak bağımsız Kürt Devleti’nin ilanına 

gelecektir. Böylece, aşağıdaki resim gerçekleşecektir. 

 

Emre Uslu; “Erdoğan’a, Öcalan’ın 

karşısında diz çöktürecekler” diyor. 

 

Ben de diyorum ki; “Belki Erdoğan’a diz çöktürebilirler. Ama bu ülkenin 

vatanseverlerine, kalemlerini ve vicdanlarını çıkarları için satmamış namuslu 

aydınlarına ve bilinçli halkına asla diz çöktüremeyeceklerdir.” 



23 
 

Burada şu konuyu da önemle vurgulamak isterim. Bugün Türkiye’nin sorunu, 

Kürt sorunu değil DEMOKRATİKLEŞME meselesidir. Benim Hakkâri’deki Kürt 

kardeşimin ne kadar demokrasiye ihtiyacı varsa, Edirne’deki Türk kardeşimin 

de o kadar demokrasiye ihtiyacı vardır. Bu ülkede; hiçbir etnik köken, cinsiyet,  

din ve mezhep ayrımı yapılmadan herkes birinci sınıf eşit haklara sahip 

vatandaşlar olarak yaşamalıdır. Bu vatan hepimizindir. Ülkesi ve milletiyle 

bölünmez bütünlük içinde yaşamak hepimizin ortak arzusu olmalıdır. Eğer bu 

vatan bölünüp parçalanırsa; bizim, evlatlarımızın ve torunlarımızın kaçıp 

sığınacakları ve birinci sınıf vatandaş muamelesi görebilecekleri başka bir 

vatan yoktur. Bu nedenle; etnik, dini ve mezhebe dayalı siyaset yapmak, 

insanları ayrıştırmak bu ülkeye ve millete ihanet, ahlaksızlık ve 

namussuzluktur.  

Şimdi, az da olsa bu müzakereler sonunda; bölünüp parçalanmadan, 

teröristlerin silah bırakması ve terörün bitmesi ihtimali var mı? Sorusu akla 

gelebilir. Keşke öyle olsa. 

Bundan sonraki yazımın başlığı “TERÖR ÖYLE BİTİRİLMEZ, BÖYLE BİTİRİLİR” 

olacaktır. 

Selam ve saygılar sunarım. 

Hikmet YAVAŞ (İZMİR) 

hikmetyavas@gmail.com 

NOT: Çeşitli konulardaki görüş ve analizleri okumak ve yorumlarıyla katkıda 

bulunmak isteyenler, aşağıdaki linkten ulaşabilirler: 

http://hikmetyavas.wordpress.com/ 
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