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TERÖR ÖYLE BİTİRİLMEZ, BÖYLE BİTİRİLİR (İHANETİN ÖYKÜSÜ VE ÇÖZÜM) 

 

TERÖR ÖYLE BİTİRİLMEZ: 

PKK terör örgütünü silahtan arındırmak ve terörü bitirmek amacıyla, mevcut 

siyasal iktidar tarafından bugüne kadar çeşitli girişimlerde bulunuldu. Ancak 

terör bitirilemediği gibi, aksine azdırıldı.  

Bunun nedenlerini anlayabilmek için lütfen, aşağıdaki şemayı dikkatle 

inceleyiniz. Bu şema, terörü azdıran olayların, zaman cetveli içindeki 

sıralamasını göstermektedir

 

 Bu şemadaki sıralamaya göre, terörü azdıran olayları şöyle açıklayabiliriz: 

1. Hatırlayacağınız gibi AKP, 2002 yılında iktidara geldi. Bu tarihte, Türk 

Ordusu tarafından terör örgütünün adeta beli kırılmış, örgüt eylem 

yapamaz hale gelmiş ve şehit sayımız da gittikçe azalarak sıfırlanma 

noktasına gelmişti. Eğer, şemadaki şehit sayılarındaki artışa bakarsak, AK 
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Parti iktidara geldikten sonra; terörün gittikçe azdığını ve şehit sayımızın 

da arttığını görürüz. 

 

2. AKP iktidara geldiği zaman, Recep Tayyip Erdoğan siyasi yasaklıydı. 

Hükümeti Abdullah Gül kurdu ve başbakan oldu. 

 

Bu sırada, Amerika Birleşik Devletleri de, Irak’a müdahale etmek için 

hazırlık yapıyordu. Türk Hükümetinden 2002 yılı sonu ve 2003 yılı başında: 

“ Irak'a yönelik olarak gerçekleştireceği askeri harekât sırasında 

Türkiye'nin desteğine ihtiyaç duyduğunu bildirdi. Bu amaçla; Türk hava 

sahasını ve limanlarını doğrudan kullanmak, Türk hava alanlarından 

istifade etmek, 50.000’in üzerinde askerini Türkiye üzerinden Irak'ın 

kuzeyine sevk etmek ve bir yıl içinde askerlerinin lojistik desteğini Türkiye 

üzerinde sağlamak istediğini Türk yetkililere bildirdi.”  

Bu talep, Amerika Birleşik Devletleriyle beraber Türkiye’nin de; Müslüman 

bir ülke olan komşusu Irak’a dolaylı olarak harp açması ve Türkiye’ye 

yabancı askerlerin konuşlandırılması anlamına geliyordu. 

Türk Hükümeti, bu talebi reddetmedi. Amerika’nın söz konusu isteklerinin 

karşılında ekonomik yardım talebinde bulundu. Böylece, para pazarlıkları 

başladı. 

Bu pazarlıklar olumlu bir havada ilerlerken, Amerika Birleşik Devletleri, 

zaman kazanmak için: 

 “Türkiye'deki askeri üs ve tesisler ile limanlarda gerekli yenileştirme, 

geliştirme, inşaat ve tevsi çalışmaları ile altyapı faaliyetlerinde bulunmak, 

amacıyla, Amerika Birleşik Devletleri'ne mensup teknik ve askeri 

personelin 3 ay süreyle Türkiye'de bulunmasına izin verilmesini” talep etti. 

Başbakan Abdullah Gül; Türkiye'deki askeri üs ve tesisler ile limanlarda 

gerekli yenileştirme, geliştirme, inşaat ve tevsi çalışmaları ile altyapı 

faaliyetlerinde bulunmak amacıyla, Amerika Birleşik Devletleri'ne mensup 

teknik ve askeri personelin 3 ay süreyle Türkiye'de bulunmasına izin 

verilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresini TBMM'ye sundu. Bu tezkere 6 

Şubat 2003 tarihinde Meclis'te görüşülerek kabul edildi. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından, bu tezkerenin sorunsuz kabul 

edilmesi, Amerika’nın, Türkiye üzerinden Irak’a ikinci bir cephe açmak için 

yönelttiği isteklerin de sorunsuz kabul edileceğinin garantisi gibi görüldü. 

 Öyle ya, Türk Hükümeti’nin en ufak bir şüphesi veya isteksizliği olsa, 

altyapı hazırlıklarına başlanmasına neden izin versin ki? 

Bu tezkere kabul edilir edilmez; Amerikan heyeti iş makineleriyle birlikte 

Türkiye’ye geldi. Limanlarda iyileştirme çalışmaları başladı. Silah ve 

mühimmat depolarının kurulacağı yerler belirlendi ve arazi tesviye işlerine 

girişildi. Amerikan askerleri, gemilerle yola çıktı ve Akdeniz’e geldi.   

Ancak AKP; tezkereyi geçirmek için Amerika'dan para istiyordu, o dönemin 

Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış ve Ekonomi Bakanı Ali Babacan Bush'a gittiler, 

92 milyar dolar yardım istediler. Amerika ise toplam 6 milyar dolar yardım 

veriyordu. 

Bush, bir ara iki Türk bakana, "Benimle at pazarlığı yapmaya mı geldiniz?" 

diye sordu, sonra at pazarlığını anlattı: 

"Teksas'ta at pazarlığı nasıl yapılır bilir misiniz? Cebinizde para vardır, at 

pazarına gelirsiniz, bir atı gözünüze kestirip pazarlık yaparsınız, etraftan 

gelenler olur, sonra bir bakmışsınız cebinizdeki para da gitmiş, at da..." 

“Hiçbir müttefik, beni sizin kadar uğraştırmadı (...) Ülkenize gidin, bu 

tezkereyi Meclis'inizden geçirin" dedi. 

 

Hükümet; Amerikan taleplerini karşılayacak şekilde, ikinci tezkereyi 1 Mart 

2003 günü Meclise sundu ve bu tezkere 3 oy farkıyla reddedildi. 

Bu karar, Amerika Birleşik Devletleri için büyük bir şok oldu. Limanları 

iyileştirmek ve altyapıyı hazırlamak maksadıyla birinci tezkereye 

güvenerek Türkiye’ye gelen Amerikan heyeti geri çekildi. Akdeniz’deki 

gemilerde perişan vaziyette bekleyen Amerikan askerleri, Güney 

cephesine Basra körfezine yönlendirildi. 

Bu sırada, Kuzey Irak’ta bulunan iki Kürt lider Barzani ve Talabani, 

Amerikalılara giderek; “Kuzey’den ikinci cepheyi açmak için Türkiye’ye 

ihtiyacınız yok. Peşmerge kuvvetlerimizle biz, kuzeyden Saddam 
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kuvvetlerine saldırarak Amerika’ya destek olabiliriz” dediler. Böylece, 

Amerika’nın en gözde ve güvenilir müttefiki oldular. 

Bu arada, aceleyle yasal değişiklikler yapıldı. AKP Genel Başkanı Recep 

Tayyip Erdoğan’ın mahkûmiyet kararı kaldırıldı ve böylece siyasi yasaklılığı 

sona erdi. Hemen, Siirt ilindeki milletvekili seçimi, bir bahane uydurularak 

iptal edildi. Recep Tayyip Erdoğan milletvekili adayı gösterildi ve seçildi. 

Bunun hemen ardından başbakanlık görevini Abdullah Gül'den devraldı.  

Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlık görevini teslim almasından 9 gün 

sonra, üçüncü bir tezkere hazırlayarak 20 Mart 2003 tarihinde Meclise 

sundu ve bu tezkereyi kabul ettirdi. Bu tezkere özetle: 

a. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kuzey Irak'a Gönderilmesine; Bu 

Kuvvetlerin Gerektiğinde Belirlenecek Esaslar Dairesinde 

Kullanılmasına, 

 

b. Yabancı Silahlı Kuvvetlere Mensup Hava Unsurlarının Türk Hava 

Sahasını kullanmasına izin veriyordu. 

 

Böylece; Amerikan uçaklarının İncirlik Hava Üssü’nü kullanmasına, 

buradan kalkan uçakların Irak’a saldırmasına ve Akdeniz’deki gemilerden 

atılan akıllı füzelerin Türkiye üzerinden geçerek Irak’ı vurmasına izin 

verilmiş oldu. 

 

Bu tezkereye dayanarak, Amerika Birleşik Devletleri; İncirlik meydanını ve 

Türk hava sahasını serbestçe kullandı. Ama Türk askerinin Kuzey Irak’a 

girmesine kesinlikte izin vermedi.  

 

Nitekim Türk Hükümetinin de;  Türk Askerinin Kuzey Irak’a girerek PKK’nın 

üslendiği terör yuvalarına operasyon yapmamasını kabullendiği 

anlaşılmaktadır. Örneğin: 

 

a. Hazine'den sorumlu Devlet Bakanı Ali Babacan, 22 Eylül 2003 

tarihinde Dubai’de Türkiye -ABD finansman anlaşmasını imzaladı. 
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Bu anlaşmaya göre; Amerika, Türkiye'ye 8,5 milyar dolar kredi 

(dikkat edin hibe değil borç) verecek ve kredinin 4 yılı geri ödemesiz 

10 yıl vadeli olacaktı. Ancak, bu kredinin verilmesi iki önemli şarta 

bağlanmıştı. Bunlar: 

 

1) Türkiye, Kuzey Irak'a tek taraflı asker sokmayacak, 

 

2) Irak konusunda Amerika’yla işbirliği yapacaktı. 

 

Hazine'den sorumlu Devlet Bakanı Ali Babacan'ın imzaladığı bu anlaşmayı, 

Amerikan Senatosu ve o zamanki Başkan Bush onayladı. (Bu anlaşmanın 

İngilizce orijinal metni, bu yazının sonunda ek olarak sunulmuştur.)  

 

Ancak bu anlaşma Türk kamuoyuna sızdı ve yoğun tepkiler üzerine 

Hükümet krediyi kullanamadı. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi 

tarafından Hükümete, Kuzey Irak’a askeri operasyon yapma yetkisi 

verilmesine rağmen Hükümet, Türk Ordusuna operasyon yapma izni 

vermedi. 

 

b. Başbakan, Türk Ordusuna izin verilmeyiş gerekçesini gazetecilere 

şöyle açıkladı; “İçerideki 5 bin terörist bitti mi 

ki dışarıdaki 500 ile uğraşalım.” 

 

Hâlbuki verdiği rakamlar tam tersiydi. Yani 

içerde 500, Kuzey Irak’ta ise 5 bin civarında 

terörist vardı. Terörün ana yuvası dışarıdaydı. 

 

Böylece, göz göre göre: 

 

a. Kuzey Irak’ta “Bölgesel Kürt Yönetiminin” yani “Federe Kürt 

Devletinin” temelleri atıldı. 

 

b. Ayrıca, PKK; Saddam kuvvetlerinin bırakıp kaçtığı cephanelikleri 

yağmalayıp, ağır silah ve mühimmatı ele geçirerek palazlandı. 
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c. Ayrıca, aşağıdaki haritada görüldüğü gibi; Türkiye sınırı boyunca, 

PKK terör örgütünün, sığınabileceği güvenli bir bölgeye kavuşması 

sağlandı. 

 

Böylece PKK’nın Türkiye’deki terör eylemleri ve şehit sayımız süratle artmaya 

başladı. Teröristler; Barzani’nin kontrolünde olan Kuzey Irak’tan Türkiye’ye 

giriyor ve terör saldırılarını yaptıktan sonra Kuzey Irak’a kaçıyordu. Barzani 

de, bu teröristlere her türlü lojistik desteği sağlıyordu. Ama Türk Ordusuna, 

sınırı geçerek terör yuvalarına operasyon yapma izni verilmiyordu. 

Bu durum, Türk kamuoyunda infiale sebep oldu. Çünkü dünya üzerinden 

terörü kazıyacağını ilan ederek Afganistan’a savaş açıp işgal eden Amerika 

Birleşik Devletleri, terörle mücadeleye katkıda bulunması için Türkiye’den 

asker istiyor ve Türk Hükümeti de hemen Afganistan’a asker gönderiyordu. 

Ama terörü yok edeceğini söyleyen aynı Amerika; PKK terör örgütünü yok 

etmek için kılını kıpırdatmadığı gibi Türk Ordusunun da Kuzey Irak’a girip 

operasyon yapmasına izin vermiyordu.  

Bizim Başbakanımız da; “İçerideki 5 bin terörist 

bitti mi ki dışarıdaki 500 ile uğraşalım” diyerek, 

terörist sayılarının tam tersini söylemek 

suretiyle Amerika’ya destek çıkıyordu. 

 

Türk Kamuoyunda, hem Amerika’ya ve hem de Hükümete karşı seslerin 

yükselmesi üzerine; Amerikalıların tavsiyesiyle “Üçlü Mekanizma” olarak 

isimlendirilen “Terörle Mücadele Koordinasyon Kurulu” oluşturuldu. 
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Buna göre; Amerika, Türkiye ve Irak arasında üçlü müzakereler yapılmak 

suretiyle, terör örgütü PKK’ya karşı önlemler alınacaktı. 

Terörle mücadele özel temsilcisi olarak; Türkiye’den, uluslararası görevlerde 

ve terörle mücadelede tecrübeli, doktora yapmış Emekli Orgeneral Sayın Edip 

Başer seçildi. Amerikalılar ise, NATO eski başkomutanı Emekli Orgeneral 

Joseph Ralston’u görevlendirdi. 

Bu bir oyalama taktiği ve oyundu. Çünkü Amerikalılar, dönüp dolaşıp Barzani 

ve PKK ile müzakere masasına oturulmasını işaret ediyordu. Barzani ise, 

aşağıdaki gazete kupürlerinde görüldüğü gibi; 

 

“Kürt kanı dökülmesine izin vermem. Peşmerge güçleri PKK ile savaşmaz. Biz, 

askeri operasyona katılmayız. PKK terör örgütü değil. Hedefimiz; Türkiye, İran 

ve Suriye tarafından işgal edilmiş topraklarımızı geri alarak Birleşik Kürdistan’ı 

kurmaktır” şeklinde demeçler veriyordu. 

Bu arada Talabani’de; “ Türkiye’ye bir Kürt kedisini 

bile teslim etmeyiz” diyerek, PKK’lı teröristlere 

sahip çıkacaklarını ilan ediyordu. 

 

Oynanan oyunu ve oyalama taktiğini daha işin başında fark eden Emekli 

Orgeneral Sayın Edip Başer, aşağıdaki gazete kesiklerinde görüldüğü gibi: 

“Beş yıl önce, Büyük Kürdistan haritası bastıran Barzani’nin hayalleri 

değişmedi. Güvenlik bölgesi oluşturulmalı.” 

“Büyük Kürdistan için PKK ile Barzani anlaştı, Barzani dayılık yapıyor” 
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“Barzani’yi muhatap almak PKK’yı muhatap almaktır”  şeklinde demeçler 

veriyordu. 

 

Terörle mücadelede tecrübeli, doktora yapmış Emekli Orgeneral Sayın Edip 

Başer; Amerikalılara “PKK’ya karşı operasyon yapın” diyordu, ama 

yapmıyorlardı. Gelin “Beraber operasyon yapalım” diyordu, yanaşmıyorlardı. 

Bırakın “Operasyonu biz yapalım” diyordu, izin vermiyorlardı. “Barzani PKK’yı 

koruyup lojistik destek sağlamasın” diyordu, göz yumuyorlardı. Başbakanımız 

da  “ Elinde, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kuzey Irak’a operasyon 

yapılmasına yetki veren tezkeresi olmasına rağmen, operasyon yapılması için 

Türk Ordusuna izin vermiyordu” üstelik Sayın Edip Başer’in önerilerinden 

rahatsız oluyordu. 

Bu sırada, aşağıdaki şemada görüldüğü gibi PKK terörü gittikçe azgınlaşıyor ve 

şehit sayımız süratle artıyordu. 

 

“Ben böyle kirli bir oyunun parçası olmam” diyen Sayın Edip Başer, görevden 

çekildi. 
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3. 11 Eylül 2001 tarihinde El Kaide tarafından kaçırılan yolcu uçaklarıyla 

Amerikan Dünya Ticaret Merkezi’ne ve Pentagon’a yapılan terör 

saldırılarından sonra, Başkan Bush 17 Eylül 2001 günü, tüm Dünyaya: 

 

“Saldırılar güçlü bir devi uyandırdı. Tüm dünyayı 

teröristlerden temizleyeceğiz, başlattığımız 

mücadele bir HAÇLI SAVAŞI’DIR" dedi.  

 

Böylece “Büyük Ortadoğu Projesini” 

uygulamaya sokmak için tuşa bastı. 

 

ABD’nin eski güvenlikten sorumlu danışmanı ve o zamanki Dışişleri Bakanı 

Condoleezza Rice,  7.Ağustos.2003 tarihinde Washington Post gazetesinde 

yayınlanan “Ortadoğu’yu Dönüştürmek” (Transforming The Middle East) 

başlığını taşıyan yazısında özet olarak: 

“Ortadoğu’da sınırların değişeceğini” açıkça ilan 

etti. İşte bunun adı, kısaca BOP olarak anılan 

“Büyük Ortadoğu Projesiydi.” 

Acaba, Ortadoğu Devletlerinin sınırları nasıl değişecekti? Büyük Ortadoğu 

projesiyle, söz konusu sınırların nasıl değişeceğini gösteren en çarpıcı 

açıklama ise; Amerika Birleşik Devletleri Silahlı Kuvvetler Dergisinin (Armed 

Forces Journal) Haziran 2006 tarihli sayısında yayınlanan “Kanlı Sınırlar” 

(blood Borders) başlıklı makalede yapılmıştır. Bu makalede: 

“Yapılacak sınır ve rejim düzenlemeleri sonucunda, bazı ülkelerin kazanıp 
bazılarının kaybedeceği vurgulanıyor ve Türkiye kaybedecek ülkeler arasında 
sayılıyordu.”  
 
Ayrıca, sınır düzenlemelerinden sonra Ortadoğu’nun ne hale geleceğini 
gösteren büyük bir harita yayınlandı. Bu haritanın Türkiye ile ilgili bölümü, 
aşağıda görülmektedir. 



10 
 

 

Şimdi, bu haritaya iyi bakın. Türkiye, İran, Irak ve Suriye’den koparılacak 

topraklar üzerinde; Özgür Kürdistan (FREE KURDISTAN) adı altında bir Kürt 

Devleti’nin kurulacağını ve bu devletin başkentinin DİYARBAKIR olacağını 

göreceksiniz. İşte, Büyük Ortadoğu Projesi dedikleri Haçlı Planıyla Türkiye’nin 

nasıl bölünüp parçalanacağının kanıtı budur. 

Aslında, Ortadoğu’da “Büyük Kürdistan’ın kurulması” projesi; Amerika 

merkezli “Kuzey Amerika Ulusal Kürt Kongresi” (Kurdish National Congress of 

North America) isimli bir Kürt lobisinin Beyaz Sarayla işbirliğiyle 

oluşturulmuştur. Bu kuruluşun kısaltılmış adı "KNC"dir.  

Söz konusu örgütün internet sitesi incelendiğinde; Birleşmiş Milletler, ABD 

kongresi, Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kanada 

Parlamentosu, Kanada Hükümeti ve Avrupa Birliği ile çok sıkı ilişkiler 

kurdukları, yoğun lobi faaliyetleri yürüttükleri ve hatta ABD Başkanı BUSH ile 

yuvarlak masa toplantısı bile yaptıkları görülmektedir. Bu kuruluşun, 

internette yayımlanan toplantı tutanaklarında: 

 

a. “Birleşme yönünde atılması gereken ilk adım, Kürdistan’ı işgal eden 

güçlerin kimliğimizin tanınması yönünde yarattığı engelleri ve yeniden 

birleşmemiz karşısında oluşturdukları bloğu aşmanın bir yolunu 

bulmaktır. 

  

b. Kürdistan’ın farklı bölgelerinde, kendi kaderini tayin (self 

determination) hakkımızı elde edebilmek için farklı stratejiler gerekir. 
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c. Bölünmüş Kürdistan’ın her bir bölgesindeki Kürt halkının özelliklerine 

ve Kürt hareketinin olgunlaşmasına uygun değişik seçenekleri ve 

senaryoları akılda tutmak gerekir 

  

d. …Bir bölgede tam bağımsız ulusal Kürt Devleti kurarken, diğer parçada 

ise bölgenin merkezi hükümetiyle Federal Bir Kürt Devleti oluşturmanın 

daha mantıklı olacağı düşünülebilir. Halen bazı bölgelerde bu mümkün 

olmayabilir, fakat otonomi sağlanabilir. Bu nedenle, kendi kaderini 

tayin (self- determination) hakkının elde edilmesi ve tekrar bileşilmesi, 

her bölgede kazanılacak özerkliğin derecesine bağlıdır. Belki de, 4 

federal Kürt Devleti veya 4 bağımsız ulus devlet veya yapılacak bölgesel 

bir anlaşmayla ABD gibi Birleşik Bağımsız Kürdistan oluşturulabilir.” 

  

e. Kürtlerin özgürlük mücadelesinin terörizm olarak adlandırılamaz. PKK 

terör listelerinden çıkarılmalıdır, 

  

f. Türkiye’de Kemalist rejim yıkılmadan bağımsızlık kazanamayız. Bu 

nedenle Kemalist hareketi yok etmek için bilimsel projeler başlattık. 

  

g. Amacımıza ulaşmak için İslami cemaat ve organizasyonlarla işbirliği 

yapıyoruz, 

  

h. Kürt probleminin gerçek ve tek çözümü birleşik bağımsız kürdistandır. 

bağımsızlıktan asla vazgeçilmeyecektir. Diyorlar. 

  

i. Israrla ve büyük bir kararlılıkla ilan edilen yukarıdaki istekler 

özetlendiğinde; 

 

1) Öncelikle Kürt kimliğinin tanınması sağlanacak, 

 

2) İlk aşamada en azından bir özerklik kazanılacak, 

 

3) Zamanla bu kazanımlar federasyona dönüştürülecek, 
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4) Kendi kaderini tayin ( self- determination ) hakkı elde edilecek, 

 

5) Şartlar uygun olduğunda her bölgede bağımsız Kürt Ulus Devletleri 

ilan edilecek, 

 

6) Sonunda ABD gibi “BİRLEŞİK BAĞIMSIZ KÜRDİSTAN” kurulacaktır.  

Ayrıca, Kuzey Amerika Kürt Ulusal Kongresi (KNC) ,10- Kasım 2005 tarihinde, 

Kuzey Irak’taki Salahaddin Üniversitesi’nde ve 13 Kasım 2005 günü ise 

Sulaimania Üniversitesi’nde “Kürt Bağımsızlığı” konulu özel birer konferans 

düzenledi. Bu konferansların sonunda “Bağımsızlığa Giden Yol Haritası” adı 

altında stratejik bir plan hazırlandı. Bu yol haritası aynen şöyle: 

a. “ Kürtlerin en doğal hakkı, Nihai Hedef Olarak Bir Kürt Devleti’nin 

Kurulmasıdır. Bunun için birleşik bir stratejiyi açıkça ve kesinlikle ilan 

etmek gerekir. Bu sonuca ulaşabilmek için aşağıdaki hususlar dikkate 

alınmalı ve incelenmelidir. 

 

b. Farklı görüşlerdeki Kürt halkını, siyasi partilerini ve sosyo-politik güçleri 

bir araya getirip, bağımsızlığı sağlayacak ortak bir ajanda ve ulusal 

strateji etrafında birleştirmek ve koordine etmek gereklidir. 

 

c. Bağımsızlık için, birleşik bir ortak ulusal stratejinin geliştirilmesi 

sorumluluğu Kürt halkının kendisine aittir. 

 

d. Kürdistan’ın tüm parçalarındaki (Türkiye, Irak, İran ve Suriye’deki) Kürt 

siyasi partileri, ortak bir strateji ve gündemle, bağımsızlık yolundaki 

çabalarını koordine etmeleri gerekir. 

 

e. Uluslar arası toplumla ve özellikle Avrupa Birliği (AB) ve Amerika 

Birleşik Devletleri (ABD) ile karşılıklı saygı ve menfaat paylaşımına 

dayalı ilişkiler kurulmalıdır. 

 

f. Türkiye’nin Avrupa Birliğine (AB) üyeliği Türkiye’ye demokrasi getiriyor. 

Bu durum Kuzeydeki (Güneydoğu Anadolu’daki) Kürtlere bir Kürt 

Parlamentosu kurma ve AB içinde bir Kürt Bloğu oluşturma imkânı 

sağlar. 
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g. Böyle bir bloktan Kürt bağımsızlığına destek almak mümkün olacaktır. 

Bu nedenle Kürtler, Türkiye’nin Avrupa Birliğine üyeliğini 

desteklemelidir. 

 

h. Uluslar arası toplum tarafından korunan bağımsız bir Kürdistan’ın 

kurulması, gelecekte Kürt halkının soykırıma veya ağır insan hakları 

ihlallerine uğramasını önleyecektir” kararlarını alıyorlar. 

   

Açıkça görüldüğü gibi; Büyük Ortadoğu Projesinin “Büyük Kürdistan’ın 

kurulmasıyla ilgili bölümü” tamamen Amerika Merkezli “Kuzey Amerika Kürt 

Ulusal Kongresi’nin” istekleri doğrultusunda oluşturulmuştur.  

Yukarıdaki tutanak maddelerini ve Kürt Bağımsızlığına giden yol haritasını 

tekrar okuyun ve dikkat edin; “Bağımsızlıktan asla vazgeçilmeyecektir. Nihai 

hedef olarak, birleşik bağımsız bir Kürt Devleti’nin kurulmasıdır” diyorlar. 

Şimdi “DEMOKRATİK AÇILIM” adı altında, bölücülere daha fazla taviz verildiği 

zaman, Kürt diasporası ve PKK’nın  “ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ” dedikleri 

yukarıdaki taleplerinden vazgeçeceklerine ve dağdan inip silahlarını teslim 

edeceklerine inanıyor musunuz? 

Büyük Ortadoğu Projesinin amacı ve Kürt lobisinin tutanaklarıyla ilgili 

belgelerin hiçbirisi gizli kapaklı değildi. Biraz araştırma yapan, bu belgelerin 

orijinallerine ulaşabilirdi. 

Buna rağmen, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 16 Şubat 2004 akşamı “Teke 

Tek” programında, milletin gözünün içine bakarak: 

 

“Diyarbakır’ı istiyorum ki; şu anda Amerika’nın da 

‘Büyük Ortadoğu Projesi’ var ya, ‘Genişletilmiş 

Ortadoğu’, yani bu proje içerisinde Diyarbakır bir 

yıldız olabilir, bir merkez olabilir. Bunu 

başarmamız lazım” diyebiliyordu. 

 

Ayrıca;  Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bu planın EŞBAŞKANLIĞINI kabul 

ettiğini 21 Şubat 2006 günkü Meclis grubunda yaptığı konuşmada da: 
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“Genişletilmiş Ortadoğu Projesi’nde bizim bir 

EŞBAŞKANLIK görevimiz var” diyerek resmen ve 

alenen açıklıyordu. 

 

Şimdi, Başbakanın eş başkanlığını üstlendiği “Büyük Ortadoğu Projesine göre” 

Türkiye’nin bölünüp parçalanmasını öngören şu haritaya lütfen tekrar 

dikkatle ve ibretle bakın: 

 

Şimdi,  kendi kendimize soralım; Amerikan yapımı ve Avrupa Birliği ile NATO 

destekli, Türkiye’nin bölünüp parçalanmasını da öngören “Büyük Ortadoğu 

Projesine” kimler karşı çıkar? Hiç şüphesiz ki; 

a. Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü 
savunan, yurtta sulh ve cihanda sulh ilkesine inanan ve komşularının 
içişlerine karışmayan Kemalist/Atatürkçü aydınlar karşı çıkar. 
 

b. Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran ve bu Cumhuriyetin birlik ve bütünlük 

içinde sonsuza kadar yaşamasına kendisini adayan Türk Silahlı 

Kuvvetleri karşı çıkar. 

Pekiyi ama Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği buna izin verir mi? 

Bu soruya cevap verebilmek için, lütfen şunları tekrar hatırlayalım: 
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Yukarıda İngilizce orijinal kopyasını gördüğünüz haritanın altında, Büyük 

Ortadoğu Projesi için: 

“Bizim, Irak’a saldırmamızın ve işgal etmemizin amacı; Ortadoğu’daki askeri 

varlığımızı güçlendirmektir. Ortadoğu’da geniş çaplı askeri ayak izlerimizin 

bulunmasının iki amacı; 

a. Etrafı düşman ülkelerle çevrili İsrail’in çevresinde askeri bir tampon 

bölge oluşturmak ve 

b. Petrol ile ilgili menfaatlerimizi korumaktır” şeklinde açıklanıyor. 

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı George W Bush da, bu saldırı ve işgallere 

şöyle bir dini kılıf geçiriyor: 

 

 “Tanrı benimle konuşuyor. Bu bir Amerikan Haçlı Seferidir. İşte biz tekrar 

geliyoruz” diyor. 

O zamanki Amerika Dışişleri Bakanı Condeleezza Rice ise: 

 

AMERİKAN MEDYASINA GÖRE “BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİNİN AMACI 
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“Arap baharını biz başlattık. Arap baharı Büyük Ortadoğu Projesinin 

devamıdır. Türkiye’deki Kürtlerin umudu bağımsız bir devlet kurmaktır. Eğer 

demokrasiye gelmezseniz demokrasi size bombalarla gelecek” diyerek, Büyük 

Ortadoğu Projesine ve Arap baharı denilen dış destekli iç isyanlara, demokrasi 

kılıfı geçirmeye çalışıyor. 

Ayrıca; Hollandalı Hıristiyan Demokrat Parlamenter Arie Oostlander. 2003 yılı 

Mart ayında Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komisyonu’na bir rapor sundu. Bu 

rapor, 19 Mart 2003 tarihinde onaylandı.    

Bu raporda; “Türk devletinin temel felsefesi olan 

Kemalizm, Türk devletinin bütünlüğüne yönelik 

ölçüsüz endişe kaynağı oluyor. Ordunun güçlü rolü, 

dine karşı çok katı tavır gibi yaklaşımlara öncelik 

veren Kemalizm felsefesi, Türkiye’nin AB’ye 

katılımına köstek oluşturuyor. Bu nedenle Kemalizm 

TASFİYE EDİLMELİDİR”  diyor. 

 

Şimdi, baştaki soruyu tekrar soruyorum; Amerika ve Avrupa Birliği, Türk 

Ordusu ile vatansever bilimadamı, gazeteci ve aydınların, Amerika ve Avrupa 

çıkarlarına çomak sokmasına izin verir mi? 

İzin vermediler ve vermiyorlar. Nitekim Türk Ordusu, her şeyi göze alarak 10 

bin kişilik bir kuvvetle Kuzey Irak’a girip, PKK kamplarına kapsamlı bir 

operasyon yapmaya kalkıştığı zaman, aşağıdaki resmin altındaki İngilizce 

yazılarda görüldüğü gibi, Amerikan gazeteleri: 

“Başkan Bush; 

Çarşamba günü 

Türkiye’yi, Irak’taki 

ayrılıkçı Kürdistan 

İşçi Partisi PKK’ya 

karşı sınır ötesi 

operasyon 

yapmamaya 

çağırdı”  manşetini 

atıyordu. 
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Barzani de, Amerikan medyasına verdiği demeçlerde;  

“Eğer, Türkler sınırı geçerlerse, bu savaştır. 

Türkler, Kürtlerin Irak’taki başarısının altını 

oymaya çalışıyor” diyor. 

 

Öyleyse Türk Ordusunun canlarını ortaya koyarak terör örgütüyle mücadele 

eden komutanlarının ve vatansever aydınların derdest edilip susturulmaları 

gerekiyordu. 

Nitekim Zaman Gazetesi tarafından “Atlantic Council” isimli medya 

kuruluşunda yayımlanan bir makalede; Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve 

vatansever aydınların tasfiye edileceğini gösteren ilk işaretler şöyle 

veriliyordu. Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül’ün görevden alınarak yerine 

İsmet Yılmaz’ın atanmasına değinilerek: 

“Gönül, Türkiye'de askeri 

vesayeti sona erdirmek için 

hükümetin planlarına engel 

oluyordu. Yetkililer; 

Başbakanın, tecrübeli bir 

bürokrat ve hukukçu olan 

Yılmazı atayarak, Ak Parti 

Hükümetinin Genelkurmay 

Başkanlığını Milli Savunma 

Bakanlığının altına bağlamak 

suretiyle, daha ileri adımlar 

atılacağını gösterdiğine 

inanmaktadır” deniyordu. 

 Türk Ordusunun ve vatansever aydınların tasfiyesinin, AK Parti Hükümeti ve 

Amerika Birleşik Devletleri’nin işbirliğiyle gerçekleştirildiği anlaşılıyor. Çünkü 

Kürt açılımının fikir babası ve CIA’nin Türkiye uzmanı Henry Barkey, Utah 

Üniversitesi’nde “Felaket ile Flört: Türkiye-Irak-ABD” adlı bir konferans verdi. 

Bu konferansta: 
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“1 Mart tezkeresinin geçmemesinin tüm suçu 

Türk Ordusu’nda. Çünkü İslamcı hükümet ile Türk 

Ordusu arasında çekişme vardı. Türk Ordusu, 

Amerika'ya güvenmiyordu. Ordu, Amerika'dan 

bağımsız olarak Kuzey Irak’a girmek istiyordu. 

Amerika'nın ise en son istediği şey buydu. Türk 

ordusunun Türkmenleri korumak için Irak'a 

girmesi Amerika için felaket olacaktı” diyerek 

Türk Ordusunu AKP eliyle nasıl kafeslediklerini 

anlatıyordu. 

Öncelikle; BOP’a karşı çıkan Türk Ordusu mensupları ile Kemalist aydınları 
tasfiye edebilmek için gerekli hukuki altyapı, şöyle hazırlandı; 

 

a. Özel yetkili mahkemeler kuruldu. 
 

b. Bu mahkemelerin hâkim ve savcılarına; “Şüpheli olarak gördükleri 
kişileri 10 yıla kadar sorgusuz sualsiz tutuklamak dâhil” çok geniş 
yetkiler verildi. 

 

c. 5237 Sayılı yeni “Türk Ceza Kanunu” kabul edildi ve bu kanunun 312nci 

maddesine; 

 

“Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan 

kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen 

engellemeye teşebbüs eden kimseye ağırlaştırılmış müebbet hapis 

cezası verilir” hükmü kondu. 

 

Böyle her yöne çekilebilecek bir madde sayesinde, istenirse “hükümete 

muhalefet eden herkese bir kulp takarak, müebbet hapisle yargılama 

imkânı yaratıldı.” 

 

d.  Terörle Mücadele Kanunu’nun 10ncu maddesi (d) fıkrasında;  

“Müdafiin dosya içeriğini incelemesi veya belgelerden örnek alması, 
soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecek ise, Cumhuriyet 
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savcısının istemi üzerine hâkim kararıyla bu yetkisi kısıtlanabilir” 
şeklinde değişiklik yapıldı. 

Böylece, Türk hukuk sistemine “GİZLİ DELİL” kavramı sokuldu ve sanığa   

“suçu ve neyle suçlandığı” söylenmeyerek savunma hakkının 

kısıtlanması sağlandı. 

Bu arada; “Terörle Mücadele Kanunu'nda Anayasal düzenin 

değiştirilmesi için örgütün silahlı örgüt olması şartı getirildi.” Böylece: 

 

1) Tarikat ve cemaatlerin; Cumhuriyet Anayasasının öngördüğü 

anayasal düzene karşı yürüttükleri eylemler, suç kapsamı dışına 

çıkarıldı. 

 

2) İktidarda olmanın verdiği gücü kullanarak; Silah kullanmaya gerek 

kalmadan, ülkenin anayasal düzenini “Sivil darbe yoluyla Ilımlı İslam 

Cumhuriyeti’ne ve tek adam diktasına dönüştürmek” müebbetlik 

anayasal suç olmaktan kurtarıldı. 

 

3) Buna karşılık; Anayasal görevi ve doğası gereği, silahla donatılmış 

olan Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını, istendiği zaman bir kulp 

takılarak, kolayca “ Anayasal düzeni değiştirmek için silahlı örgüt 

kurdular” ithamlarıyla yargılamanın yolu açıldı. 

e. 5 Temmuz 2008 tarihinde yürürlüğe giren 5726 sayılı Tanık Koruma 
Kanunuyla, hukuk sistemimize “GİZLİ TANIK”  müessesesi sokuldu. 
Buna göre; aleyhinize şahitlik yapan kişi veya kişilerin; 

“Yüzleri saklanıp, sesleri değiştirilip ve kimlikleri gizlenerek duruşma 
sırasında veya duruşma salonu dışında ses ve görüntü akarımı yoluyla 
şahitlik yapmalarına” imkânı sağlandı. 

f. TBMM’de kabul edilen yasa gereği, terör ve çete suçları ile 10 yıl ve 
üzerinde hapis cezasını gerektiren suçlarda gizli tanık kullanılabilmenin 
önü açıldı. 

 Böylece; “Etkin pişmanlık yasasından faydalanmak veya sanıklardan 
intikam almak isteyen terörist eskileri ile pek çok cinayetin faili olduğu 
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belirlenen kişilerin bile, Tanık Koruma Kanunundan yararlanarak temize 
çıkmak için yalancı şahitlik yapmalarının” yolu açıldı.  

g. 27 Haziran 2009 Gece yarısında çıkarılan bir yasayla:  

“Anayasal düzene karşı suçlar” ile “terör” ve “çete” suçları doğrudan 
özel yetkili sivil savcılıklar tarafından soruşturulacak hükmü getirildi. 

Bu değişiklik, askeri bölgede bile işlenmiş olsa (disiplin suçları hariç) 
muvazzaf subayların sivil yargı tarafından yargılanmalarının yolunu açtı. 

h. Ayrıca, Askeri Ceza Muhakemeleri Usul Kanunu'nun 3ncü maddesine şu 
fıkra eklendi: 

“Barış zamanında, asker olmayan kişilerin Askeri Ceza Kanunu'nda veya 
diğer kanunlarda yer alan bir suçu tek başına veya asker kişilerle iştirak 
halinde işlemesi durumunda asker olmayan kişilerin soruşturmaları 
Cumhuriyet savcıları, kovuşturmaları adli yargı mahkemeleri tarafından 
yapılır” dendi. 

Buna göre işlenen suç ne olursa olsun, sivil kişilerin artık askeri 
mahkemelerde yargılanmaları son buldu. 

Ayrıca, üst düzey rütbeli personelin, emekli olmadan önce işledikleri 
iddia edilen suçları nedeniyle, askeri mahkemede yargılanma 
isteklerinin de önü kesilmiş oldu. 

Böylece; bir taraftan askerlere sivil yargı yolunu açarken, diğer taraftan 
askeri ceza kanunu kapsamına giren suçları işleyen sivillerin askeri 
mahkemelerde yargılanmasının yolu kapatıldı. 

Bu düzenlemenin sonucu olarak; kendileri cemaat veya tarikat 
mensubu olan bazı askerlerin, sivil tarikat müritleriyle işbirliği içinde 
işledikleri askeri suçlar nedeniyle, askeri savcılar tarafından açılan 
soruşturmaların ve davaların tarikat ve cemaatlere ulaşmasının önü 
kesildi.   

i. Son olarak, Hâkimler ve Savcılar Kanununa 93 üncü maddeden sonra 
gelmek üzere aşağıdaki 93/A maddesi eklendi: 

 

“Hâkim ve savcıların bir soruşturma, kovuşturma veya davayla ilgili 

olarak yaptıkları işlem, yürüttükleri faaliyet veya verdikleri her türlü 



21 
 

kararlar nedeniyle; Kişisel kusur, haksız fiil veya diğer sorumluluk 

sebeplerine dayanılarak da olsa hâkim veya savcı aleyhine tazminat 

davası açılamaz.” 

 

Böylece; Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemelerinin hâkim ve savcıları, sizi 

haksız yere bilerek ve isteyerek 10 yıl tutuklu olarak içeride yatırsa ve 

sonunda beraat etseniz bile, o hâkim ve savcı aleyhine dava 

açamayacaksınız ve yaptıkları yanlarına kâr kalacak. Devlet aleyhine 

açacağınız davalarda ise; ödenecek tazminatlar, o hâkim ve savcının 

cebinden değil halkın ödediği vergilerden karşılanacak.  

Söz konusu hukuki altyapı hazırlıkları tamamlanır tamamlanmaz: 

a. Daha sonra, isimsiz ve imzasız düzmece ihbarlarla,  Türk Ordusunun kilit 
personeli ile Kemalist aydınlar hakkında ihbarlarda bulunuldu. Özel 
yetkili savcılar, arama ve gözaltı kararları verdiler. 
 

b. Sabaha karşı yapılan ev ve işyeri aramaları esnasında, polis tarafından 
bazı sanıkların telefonlarına ve CD’lerine sahte suç delillerinin 
yüklendiği anlaşıldı. Ayrıca yasadışı telefon ve ortam dinlemelerinin 
delil olarak kullanıldığı ortaya çıktı. 
 

c. Böylece, Özel yetkili mahkemeler tarafından pek çok Ordu mensubu ve 
Kemalist aydın tutuklandı. 

 

Bütün bunlar yetmiyormuş gibi, Türk Silahlı Kuvvetleri tasfiye edilirken, 

eşzamanlı olarak Kürt açılımı başlatıldı: 
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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 de; 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. 
 

c. Serbest kalan teröristler, zafer kazanmış kahramanlar gibi törenlerle 
karşılandı. 
 

d. Böylece, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komutanı terörist başı ve Türk 
Ordusu terör örgütü olarak damgalanırken, gerçek teröristler sütten 
çıkmış ak kaşık durumuna getirildi ve bebek katili Öcalan ise Sayın oldu. 
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Bütün bu olaylar olurken; yandaş ve cemaat medyalarının kalemşorları da, 

Türk Silahlı Kuvvetleri ve vatansever aydınlar hakkında müthiş bir karalama 

ve itibarsızlaştırmama kampanyaları sürdürdü. Örneğin: 

 

a. Kanuna göre gizli tutulması gereken hazırlık soruşturmalarıyla ilgili bazı 
telefon kayıtları, ortam dinlemeleri ve sanık ifadeleri yandaş medyaya 
sızdırıldı.  
 

b. Yandaş gazete ve televizyonlar, bunları abartarak haber yaptılar. 
 

c. Yalan ve dolan üzerine kurulu bu haberleri doğruymuş gibi kabul eden 
yandaş medya mensupları, televizyon kanallarını deli danalar gibi 
dolaşarak ve gazetelerinde köşe yazıları döktürerek, Türk Ordusu ve 
Kemalist aydınlar hakkında linç kampanyaları başlattılar. 
 

d. Bu linç kampanyalarını yürütürken, akla hayale gelmeyecek şeytanca 
iftira senaryoları ürettiler. Özel yetkili hâkim ve savcılara, tutuklamaları 
için yeni hedefler gösterdiler. Hükümete de; aman elini çabuk tut, geç 
kalma, yola devam şeklinde ara gazı verdiler. 
 

e. Türk Ordusunu din karşıtı olmakla ve askeri okullarda din karşıtı eğitim 
yapmakla itham ettiler. Camileri 
bombalayıp, kendi uçağımızı 
düşüreceklermiş dediler. Böylece, 
Dinimizi Türk Ordusuna karşı adeta bir 
silah gibi kullandılar. 

 

f.  Fetullah Gülen Cemaatinin pek çok kalemi ve Polis Akademisi öğretim 
görevlisi, Türk ordusunu PKK ile işbirliği 
yapmakla itham ettiler. 

 

g. Aşağıdaki gazete kupürlerinde görüldüğü gibi, Türk Ordusu aleyhine 
binlerce manşet attılar. 
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h. Yalan, dolan, iftira, karalama ve beyin yıkamaya dayanan bu psikolojik 
harp yöntemi sayesinde Türk Silahlı Kuvvetleri ile Kemalist aydınlar 
üzerinde şaibe yarattılar. 

Böylece, elbirliğiyle Muratlarına erdiler. Bir taraftan Silahlı kuvvetlerin elini 
kolunu bağlarken, diğer taraftan PKK terörünü azdırıp, şehit sayımızı 
arttırdılar. İşte, ihanetin resmi budur: 

 

 

TERÖR ÖYLE BİTİRİLMEZ, BÖYLE BİTİRİLİR: 

1. Bir terör örgütünün yaşayabilmesi için: 
 
a. Silaha ihtiyacı vardır.  

 
b. Mühimmata ihtiyacı vardır.  

 
c. İletişim araçlarına ihtiyacı vardır.  

 

d. Ulaştırma araçlarına ihtiyacı vardır.  
 

e. Binlerce teröristi besleyecek yiyecek ve içeceğe 
ihtiyacı vardır.  
 

f. Binlerce terörist için, giyim kuşama ihtiyacı vardır.  
 

g. Bu teröristleri barındıracak güvenli sığınaklara, yatak ve battaniyelere 
ihtiyacı vardır. 
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h. Yaralı ve hasta teröristler için ilaca ve tedavi merkezlerine ihtiyacı 
vardır.  
 

i. Propagandasını yapacak gazete ve televizyon kuruluşlarına ihtiyacı 
vardır.  
 

j. Avrupa, Amerika ve çeşitli ülkelerde lobi faaliyetleri yürütecek 
militanlarının masraflarının karşılanmasına 
ihtiyacı vardır.  
 

k. Bütün bu ihtiyaçları karşılamak için, düzenli olarak akması gereken 
paraya ihtiyacı vardır. 
 

 
 

l. “Analar ağlamayacak, terörü bitiriyoruz” naraları atarak terörü azdıran 
gafiller; herhangi bir terör örgütünün yaşayabilmesi için “PARA LAZIM 
PARA.” Para olmazsa terör örgütü yaşayamaz. Bunu kafanıza yazın. 
 

Pekiyi ama terör örgütü bu parayı bu parayı nereden buluyor? 
 
a. Her türlü kaçakçılığı yapıyor. Örneğin: 

 
1) Uyuşturucu kaçakçılığı yapıyor. 

 
2) Akaryakıt kaçakçılığı yapıyor. 

 

3) Sigar, tütün ve içki kaçakçılığı yapıyor. 
 

4) Hayvan kaçakçılığı yapıyor. 
 

5) İnsan (mülteci) kaçakçılığı yapıyor. 
 

6) Araba ve elektronik eşya kaçakçılığı yapıyor. 
 

b. Yurtiçinde ve yurtdışında haraç topluyor. 
 

c. Terör örgütü sempatizanı işadamlarından bağış alıyor. 
 



26 
 

d. Doğu ve Güneydoğuda ihale kazanan şirketlerden pay alıyor. 
Vermeyenlerin iş makinelerini yakıyor. 
 

e. Yasal olarak kurulmuş ama terör örgütüyle bağlantılı şirketler kanalıyla 
devlet ihalelerine giriyor. Böylece, devletin askerine ve polisine sıkacağı 
kurşunu Türk halkına ödetiyor. 
 

f. Ayrıca, yasal olarak kurulmuş ama örgütle bağlantılı şirketler kanalıyla, 
ticari faaliyetlerde bulunuyor. 
 

g. Mafya tarzı yöntemlerle; kapkaç, hırsızlık, gasp, silahlı soygun şeklinde 
para kazanıyor. 

 
Ey gafiller, terörü bitirmek için öncelikle terör örgütünün bu gelir kaynaklarını 
kurutacaksın. Bunun için: 

 
a. Kevgire dönmüş sınırlarımızdaki, her türlü kaçakçılığı önleyeceksin. 

 
b. “Bu serveti nereden buldun, ne kadar vergi ödedin” diye şüpheli 

paranın kaynağını sormaya ve araştırmaya imkân veren “kara paranın 
aklanmasını önleme” kanununu çıkaracaksın.  
 

c. Terör örgütüyle bağlantılı şirketlerin devlet ihalelerine girmesini 
önleyecek ve ticari faaliyetlerden menedeceksin. 
 

d. Haraç toplayan, kapkaç, hırsızlık, gasp, silahlı soygun yapan şebekelerin 
kökünü kazıyacaksın. 
 

e. Terör örgütüne bağışta bulunan ve ihalelerden pay veren işadamlarını 
ve şirketleri, yasal yollarla hizaya getireceksin. 
 

f. Amerika, Almanya, Fransa, Hollanda ve Belçika başta olmak üzere, 
terör örgütünün Avrupa ve diğer ülkelerdeki gelir kaynaklarının 
kesilmesini ve banka hesaplarına el konmasını sağlamak için her türlü 
politik ve ekonomik baskıyı yapacaksın. 
 

g. Bunları yaparak, terör örgütünün gelir kaynaklarını kurutmadan terörü 
bitiremezsin. Çünkü parası olmayan terör örgütü, binlerce teröristin 
silah, mühimmat, yeme, içme, giyim, kuşam gibi ihtiyaçlarını 
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karşılayamaz ve bir tek teröristi dağlarda ve şehirlerde gezdiremez. 
Terör örgütü liderleri de krallar gibi yaşayamaz. 
 

2. İkinci olarak; Eğer bir terör örgütünün, sınırınıza bitişik yabancı bir ülke 
içinde, vurup kaçabileceği güvenli bir bölge varsa, terörü yine bitiremezsin. 
Örneğin: 
 

a. PKK; Aşağıdaki haritada görüldüğü gibi, Kuzey Irak’daki sınırımıza 
bitişik olan Barzani’nin kontrolündeki bölgede yuvalanmıştır. 

 
b. PKK; bu bölgede kamplarını kurmuş olup, binlerce teröristleri bu 

bölgede eğitmektedir. 
 

c. Terör örgütünün ihtiyacı olan silah ve mühimmat, bu bölge 
üzerinden sağlanmaktadır. 

 

d. Her türlü yiyecek, içecek ve lojistik destek bu bölgeden temin 
edilmektedir. 

 

e. Yaralı ve hasta teröristler bu bölgedeki hastanelerde tedavi 
edilmektedir. 

 

f. Teröristler, sınırı geçip Türkiye’de eylem yaptıktan sonra bu 
bölgedeki güvenli sığınaklarına kaçmaktadır. 

 

g. Barzani’ye; “PKK’ya engel ol” diyoruz. 
 

 Barzani; “PKK’yı Kandil’den 
çıkaramayız” diyor. 
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Barzani’ye; “ Gel beraber operasyon yapalım” diyoruz. 

 

 Barzani; “Peşmerge güçleri PKK ile 

savaşamaz” diyor. 

 
   

Barzani’ye; “Madem öyle, çekil biz operasyon yapalım” diyoruz.  

 

Barzani; “ Kürt kanı dökülmesine izin 

vermem” diyor. 

 

 

Barzani’ye; “Terör örgütüne yardım ve yataklık etme” diyoruz.  

 

Barzani; “PKK terör örgütü değil” 

diyor. 

 

Ey gafiller; Kuzey Irak’ı, PKK için güvenli bölge olmaktan çıkarmadıkça terörü 

önleyemezsiniz. Bu nedenle: 

a. Barzani’nin ayaklarının altına kırmızı halılar serip, Cumhurbaşkanı ve 

Başbakan seviyesinde kabul edip, Dışişleri Bakanınızı Barzani’ye 

“Ağabey” dedirtip, AKP kongresine Barzani’yi onur konuğu olarak davet 

edip “Türkiye seninle gurur duyuyor” diye alkışlatarak, Barzani’nin terör 

örgütüne yardım ve yataklık etmesini önleyemeyeceğinizi bileceksiniz. 

 

b. Yandaş ve Candaş üç beş işadamının Barzani’den milyon dolarlık 

ihaleler alması karşılığında, terör örgütüne yardım ve yataklık etmesine 

göz yummayacaksınız. 
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c. Yandaş ve Candaşlarınıza ihale almak için Irak Devletinin asli 

hükümetini devre dışı çıkarırsanız; Terör saldırılarını finanse ettiği için 

idama mahkûm olup Türkiye’ye kaçan Irak’ın eski Cumhurbaşkanı 

yardımcısı Tarık Haşimi’yi himayenize alırsanız, Irak’ın Merkezi 

hükümetini de kendinize düşman edeceğinizi ve onların da PKK’ya 

destek vereceğini hesap edeceksiniz. 

 
 

d. İran’la da kanlı bıçaklı olursanız, Kuzey Irak’a ilave olarak İran’daki PKK 

kamplarının da canlandırılacağını ve böylece PKK için vur kaç yapacak 

ikinci bir güvenli sığınak oluşturacaklarını bileceksiniz. 

 
 

e. Büyük Ortadoğu Projesinin taşeronluğunu üslenip, Suriye’yi bölüp 

parçalamaya kalkarsanız; Barzani’nin 15 bin Suriyeli Kürde silahlı eğitim 

verip PKK ile birlikte Suriye’ye sokacağını ve Kuzey Suriye’yi ele geçirip, 

hemen sınırımızın dibinde tıpkı Kuzey Irak’ta olduğu gibi ikinci bir Kürt 

Devletinin temellerinin atılacağını hesap edeceksiniz. Böylece; Irak ve 

İran’a ilave olarak PKK’nın vur kaç yapacağı üçüncü bir güvenli sığınağın 

oluşacağını da göreceksiniz. 

 
 

f. PKK ve Barzani; Büyük Ortadoğu Projesinde öngörülen “Büyük 

Kürdistan’ı” kurmak için; Türkiye, Irak, İran ve Suriye’den toprak talep 
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ediyor. Düne kadar PKK ve Barzani’ye diş bileyip düşman olan Irak, İran 

ve Suriye’yi, şimdi PKK ve Barzani’nin dostu ve destekçisi yaptınız. 

 

Eğer, bütün bunları öngöremediyseniz, bu ülkeyi yönetemeyecek ve 

çıkarlarını koruyamayacak kadar cahil ve yeteneksizsiniz demektir. 

Eğer, bilerek ve isteyerek yaptıysanız, resmen ve alenen hainsiniz 

demektir. 

 

g. Durumu düzeltmek için ilk yapacağınız iş: 

 

1) İran ile ilişkileri düzeltip, PKK’ya verdiği desteği çekmesini 

sağlayacaksınız. Böylece, İran’daki PKK kamplarını, terör örgütü 

için güvenli bir sığınak olmaktan çıkaracaksınız. 

 

2) Suriye’nin içini karıştırmaktan ellerinizi çekeceksiniz. Özgür Suriye 

Ordusu denilen çapulcuları Türkiye’den çıkarıp, Suriye’ye terör 

saldırılarında bulunmalarını önleyeceksiniz. 

 

3)  Terör örgütüne yardım ve yataklık eden Barzani’ye verdiğiniz 

desteği keseceksiniz. Irak Devletinin meşru hükümeti ile olan 

ilişkileri düzeltecek ve Barzani üzerindeki baskısını arttırmasını 

sağlayacaksınız. 

 

4) Barzani’ye; politik, ekonomik ve askeri olmak üzere her türlü 

baskıyı yapacaksınız. Terör kampları orada bulunduğu ve terörü 

desteklediği müddetçe, kendisinin de asla güvenlik içinde 

olamayacağını kafasına dank ettireceksiniz. 

 

5) Barzani’nin terörü desteklediği, O’nun kontrolü altındaki 

bölgeden ülkemize saldırılar düzenlendiği ve bu nedenle meşru 

müdafaa hakkımızın doğduğu yönünde, Birleşmiş Milletler,  

Avrupa Birliği ve Amerika dâhil tüm dünyayı ayağa 

kaldıracaksınız. 
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6) Amerika’dan anında istihbarat gelecek. Biz de, kalkıp vuracağız 

dümenlerini ve oyalamacılarını bırakıp istihbaratınızı kendiniz 

oluşturacaksınız. Bölge hakkında uçan kuştan haberiniz olacak. 

Nokta operasyonlarıyla terör odaklarını vuracaksınız. 

 

7) Amerika Birleşik Devletlerine; “Sen, Dünya üzerinde terörün 

kökünü kazıyacağım diye dünyayı ayağa kaldırdın. Ama PKK’ya 

gelince; kendin kılını kıpırdatmadığın gibi, bize de engel 

oluyorsun. Madem öyle, buyur şu ikili anlaşmalarımızı gözden 

geçirelim” diyeceksiniz. İncirlik Meydanı, Füze kalkanı ve 

Amerikan Üsleri dâhil hepsini pazarlık masasına koyacaksınız. 

 

8) Çok iyi yetiştirilmiş özel harekât timleriniz, Kuzey Irak’ta cirit 

atacak. Terör odaklarına darbe üstüne darbe vuracak.  

 

9) Seçim veya siyasi olarak sıkıştığınız dönemlerde PKK’dan ateşkes 

istemeyeceksiniz. Veya onların sıkıştığı 

dönemlerde “Yeniden toparlanmak için” 

numaradan ateş kes ilan etmelerine 

aldanıp, operasyonları 

durdurmayacaksınız.  

 

10) “Kuzey Irak’a girerseniz, ben de Diyarbakır’ı karıştırırım. 

Benim, Mecliste 60 

milletvekilim var”  diyen 

Barzani’nin, Güneydoğu 

Bölgemizle ve Türkiye 

Büyük Millet Meclisiyle 

olan tüm irtibatlarını 

keseceksiniz. 

 

3. Üçüncü olarak; Terör örgütü PKK’yı dost, Türk Ordusunu ise düşman gibi 

görmeyeceksiniz. Türk 

Ordusunu terör örgütü ve 

komutanlarını ise, terör örgütü 
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üyesi olarak ilan edenlere müsamaha etmeyeceksiniz. Sahte bilgi ve belge 

üreterek iftira atan odağı açığa çıkarıp hesap soracaksınız. Türk Ordusunun 

elini kolunu bağlamaktan vazgeçeceksiniz. Örneğin: 

a. 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 buluyor. Güvenlik 

güçlerinin yol kontrolleri yapabilmesi ve araçlarda arama yapabilmesi 

için, mahkeme kararı alması gerekiyor 

b.  PKK’lılar ise; istedikleri yer ve zamanda araç kontrolleri yapıyor ve bu 

kontrollerde asker, polis veya kamu görevlisi olanları rehin alıp 

kaçırıyorlar. 

c.  Askeri kurtarmak isteyen güvenlik güçlerinin yola çıkacağını bildikleri 

için mayın döşüyorlar ve pusu kuruyorlar. 

d.  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. 

e.  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. 

f.  Bununla da yetinilmedi; Genelkurmay Elektronik Sistemler (GES) 

Komutanlığı, tüm dinleme cihazlarıyla birlikte MİT'e devredildi. Bilindiği 

gibi; GES Komutanlığı arazide teröristle sıcak çatışmaya giren, arama-

tarama yapan askerimizin gözü kulağıydı. Nitekim CHP Milletvekili 

Umut Oran’ın sorusu üzerine, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın 

verdiği rakamlar, Genelkurmay Elektronik Sistemler Komutanlığı’nın 
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MİT’e bağlanmasından sonra terörle mücadele kapsamında verilen 

şehit sayısının yüzde 50 arttığını ortaya çıkardı. 

g. İşte, bütün bu aksaklıkları düzelteceksiniz. 

4. Dördüncü olarak; Terör örgütünü masum ve mazlum, sütten çıkmış ak 

kaşık gibi gösteren propagandanın yapılmasına ve terör örgütünün 

tezlerinin savunulmasına izin vermeyeceksiniz. Örneğin: 

a. “BDP’li kadın vekile hep beddua ederdim. Yaşadıklarını duyunca, ben 

olsam ben de dağa çıkardım” gibi 

laflar etmeyeceksiniz.  

 

b. Bakın, Kürt yazar Hasan Bildirici; 13 Mart 2006 tarihli  " Kürt 

Konferansları" isimli yazısında; "Türkiye'de bu tür konferanslar bir rant 

kültürüne dönüştürülmüş. Kimin eli 

kimin cebinde belli değil. Kim kimi niye 

çağırdı o da belli değil… El, cep 

ilişkilerinin karıştığı bu alanlarda çok 

saf olduğumuzu biliyoruz. "  demek 

suretiyle parasal ilişkilere dikkat çekiyor.  

İsmail Beşikçi ise; "Görünen o ki, Kürt Meselesi "para etmeye" başladı. 

Birçok gazeteci ve aydın, kitaplarının 

satışını artırmak için de olsa, Kürt 

Sorunun dillendirmeyi çıkarları için 

önemli görüyorlar"  diyor. 

 

c. İşte, bölücüler ile PKK kanallarından nemalanan sözde aydın bazı 

ahlaksızlar; Heyetle halinde İngiltere’ye ve İspanya’ya gidip, 

müzakereler yoluyla İRA ve ETA terör örgütlerini nasıl bitirdiklerini, 

ballandırarak anlatıyorlar. Hükümete akıl veriyorlar ve kamuoyu 

oluşturuyorlar. Örneğin: 
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1) 1959 yılında, İspanya’da Bask bölgesinin bağımsızlığını sağlamak 

için ETA adını taşıyan bir terör örgütü kuruldu. 40 yıl terörle 

mücadele eden İspanya; 1975 yılında Franko rejiminin 

yıkılmasından sonra, İspanya; 

 

a) Bask bölgesinin Özgürlüğünü tanıdı. 

 

b) Kendi meclislerini kurma hakkını verdi. 

 

c) Kendi polis teşkilatlarını oluşturmalarına izin verdi. 

 

d) Kendi eğitim politikalarını belirleme hakkını tanıdı. 

 

e) Kendi vergilerini kendilerinin toplamalarına imkân tanıdı. 

 

Kürt meselesinden nemalanan sözde aydın ahlaksız takımı, işte 

bunu örnek göstererek bunun propagandasını yapıyorlar ve 

kamuoyu oluşturmaya çalışıyorlar. Dikkat edin; Bugün İmralı’daki 

terörist başı Öcalan’ın talepleriyle ETA terör örgütüne verilen 

tavizler aynen örtüşüyor. 

Ama söz konusu ahlaksız aydın takımı, şunları söylemiyorlar: 

a) İspanya’nın verdiği yukarıdaki tavizlere rağmen ETA terörü 

devam etti. Çünkü tam bağımsızlık istiyorlardı. 

 

b) ETA, yaşaması için gerekli finansal kaynağı, Fransa’da 

topladığı paralarla sağlıyordu. 

 

c) Ayrıca; İspanya’ya geçerek eylem yapan teröristler, 

Fransa’daki güvenli bölgeye kaçıyordu. 

 

d) İspanya, Avrupa Birliğine girdikten sonara, birliğin de 

baskısıyla Fransa’dan akan paraların önü kesildi. 

 

e) Artık Fransa terör örgütü için güvenli bölge olmaktan çıktı. 
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f) Ayrıca, İspanya terörle mücadele timlerinin operasyonları 

sayesinde, 2011 yılı Eylül ayında, terörist sayısı 50’ye kadar 

düşürüldü. Böylece, ETA silahlarını bıraktı ve teröre son 

verdi. 

 

2) İrlanda’nın tam bağımsızlığını sağlamak amacıyla kurulan İRA 

terör örgütü; 1980 ve 1990’lı yıllarda İngiltere’yi kan gölüne 

çevirdi: 

 

a) İRA, yaşayabilmek için ihtiyaç duyduğu finansal geliri, 

Amerika’daki İrlandalılardan sağlıyordu. Bu nedenle, 

dünyanın en iyi şekilde finanse edilen terör örgütüydü. 

 

b) Ayrıca Amerika; İngiltere’de en kanlı eylemleri yaptıktan 

sonra Amerika’ya kaçan teröristlere bile sığınma hakkı 

veriyordu. 

 

c) 2001 Yılında El Kaide Örgütünün, kaçırdıkları yolcu 

uçaklarıyla Amerika’daki Dünya Ticaret Merkezine ve 

Pentagona yaptığı saldırılardan sonra Amerika teröre karşı 

savaş ilan ettiğini duyurdu. Bu savaşta, İngiltere’yi de 

yanında istiyordu. Nitekim Afganistan ve Irak’a beraber 

saldırdılar. 

 

d) İşte bu tarihten sonra; Amerika Birleşik Devletleri, 

Amerika’dan İRA terör örgütüne akan para musluklarını 

kapattı. Böylece para bitti ve İRA’nın eylemleri de bitti. 

Örgüt 2008 yılında, kendini feshettiğini resmen duyurdu. 

 

e) İngiliz Hükümetiyle İRA arasındaki görüşmeleri ve verilen 

tavizleri ballandırarak anlatan namussuz takımı, bunları 

bilirler ama söylemezler. 

 

3) Terör örgütleriyle mücadele esnasında, İspanya ve İngiltere’de:  
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a) Hiç kimsenin gazete köşelerinde veya Radyo ve 

televizyonlara çıkarak: Terör örgütü liderleriyle röportaj 

yapıp yayınlamasına izin verilmedi. 

 

b) Hiç kimse; terör örgütünün tezlerini savunmadı. 

 

c) Hiç kimse; “Ben olsam, ben de dağa çıkardım” demedi. 

 

d) Hiç kimse; ileri demokrasi maskesinin arkasına gizlenerek 

“Demokrasilerde insanlar, bu ülke bölünmelidir tezini de 

savunabilmelidir” demedi. 

 

e) Hiç kimse; “Barış için el de öpülür, etek de öpülür” diyerek, 

terörist başının el ve eteğinin öpülmesi telkininde 

bulunmadı. 

 

f) Hiç kimse; “Terör olaylarını abartmayın” demedi. 

 

5. Beşinci olarak; Din, mezhep ve etnik kimlikler üzerinden siyaset yaparak 

milleti bölüp, parçalayıp ayrıştırmayacaksın. Örneğin: 

 

a. Dini, mezhebi, etnik kökeni ne olursa olsun herkese birinci sınıf 

vatandaş muamelesi yapacaksın. 

 

b. İnsan haklarını ve demokratik özgürlükleri; dinine, mezhebine ve etnik 

kökenine bakmadan, tüm vatandaşlar için genişleteceksin. 

 

c. Oy almak için, kendi tarihine saldırıp etnik kimliklerin hassasiyetlerini 

kaşımayacaksın. 

 

d. Cumhuriyet Bayramı gibi milli bayramlarını kutlamak isteyen binlerce 

insanı, polisine dövdürüp terörist ilan etmeyeceksin.  
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e. Parasız eğitim isteyen öğrencileri, haklarını isteyen işçileri ve muhalif 

aydınlarla, bu milletin ordusunun komutanlarını, terör örgütü üyesi 

olarak damgalamaya ve karalamaya çalışmayacaksın. 

 

6. Sonuç olarak, eğer terörü samimiyetle bitirmek istiyorsanız: 

 

a. Terör örgütünün yaşayabilmesi için gerekli olan finansal kaynakları 

kurutacaksınız. Para yoksa terör yoktur. 

 

b. Teröristlerin vurduktan sonra kaçabileceği, komşu ülke içindeki 

güvenli bölgeyi, güvensiz hale getireceksin. Güvenli bölge yoksa 

terör örgütü uzun süre yaşayamaz. 

 

c. Güvenlik güçlerinle, terörün belini kırıncaya kadar operasyonlara 

devam edeceksin. Terör örgütü, etkili eylemler yapamaz hele 

getirilmeden, örgütle masaya oturmayacaksın. Terör örgütü masaya 

eşit ortak gibi değil, mağlup gibi oturmalıdır. 

Selam ve saygılarımı sunarım. 

Hikmet YAVAŞ (İZMİR) 

hikmetyavas@gmail.com 

NOT: Ülkemizi ilgilendiren çeşitli konulardaki yazı ve görüşleri okuyup, 

yorumlarıyla katkıda bulunmak isteyenlerin aşağıdaki bağlantıyı tıklamaları 

önerilir;  

http://hikmetyavas.wordpress.com/ 

 

EK: Dubai anlaşmasının İngilizce metni aşağıda olduğu gibidir. 

mailto:hikmetyavas@gmail.com
http://hikmetyavas.wordpress.com/
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