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BUNLAR; APO’YU ERMİŞ, PKK’LILARI MÜCAHİT, TÜRK ORDUSUNU DÜŞMAN 

İLAN EDİYOR. 

 

Askeri literatürde harbin hedefi; “Düşmanın harbe devam azim ve iradesini 

kırmak” olarak tanımlanır. 

Bu nedenle; Bir taraftan cephede silahlı mücadele devam ederken, diğer 

taraftan yoğun bir psikolojik harp taktikleri ve propagandayla, düşman taraf 

halkının “ Harbe devam azim ve iradesi kırılmaya” çalışılır. Örneğin: 

a. Vietnam savaşında, Amerikan Ordusu yenilmemiştir. Ama Amerikan 

halkının “Harbe devam azim ve iradesi” kırılmıştır. Amerikan halkı; “Bu 

savaş bizim savaşımız değil, neden evlatlarımızı ölüme gönderiyoruz” 

diyerek, savaşa müthiş bir tepki göstermiş ve Amerikan ordusu geri 

çekilmiştir. 

 

b. İstiklal savaşında; Zamanın en güçlü devletlerine karşı, yokluk ve sefalet 

içinde savaşan Türk halkının “Harbe devam azim ve iradesi” kırılamadığı 

için nihai zafer kazanılmış ve Türkiye Cumhuriyeti kurulabilmiştir. 

Aşağıdaki fotoğraflar; Cepheye, silah ve mühimmat taşıyan ve eline 

silahı alıp savaşan, elleri öpülesi analarımızı ve bacılarımızı 

göstermektedir. İşte; “Harbe devam azim ve iradesi” budur. İşte bu 

azim ve irade sayesinde, bugün üzerinde özgürce yaşadığımız vatan 

kazanılmıştır. 
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Bugün, bölücü terörle mücadele eden Türk halkının “Mücadeleye devam azim 

ve iradesi” bilinçli ve sistemli bir şekilde kırılmaya çalışılmaktadır.  

Türk halkına yönelik olarak yürütülen psikolojik savaş; bir taraftan Türk 

Ordusunun itibarsızlaştırılması ve diğer taraftan bölücü teröristlerin masum 

ve mazlum havalarına sokulması şeklinde iki yönlü sürdürülmektedir.  

Böylece; Türk halkının “Bölücü terörle mücadele azim ve iradesi kırılmaya” 

çalışılırken, bölücü terör örgütünün ve yandaşlarının “Mücadeleye devam 

azim ve iradesi güçlendirilmeye” uğraşılmaktadır. Örneğin: 

1. TÜRK HALKININ “TERÖRLE MÜCADELEYE DEVAM AZİM VE İRADESİNİN 

KIRILMASI” VE TÜRK ORDUSUNU İTİBARSIZLAŞTIRMA KAMPANYALARI: 

 

a. Ak Parti iktidara gelir gelmez; Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemelerini 

kurdu. Bu mahkemelerin hâkim ve savcılarına çok geniş yetkiler verdi. 

Türk Ordusunu kolaylıkla suçlayacak ve sanık sandalyesine oturtacak 

şekilde bir dizi kanun değişiklikleri yaptı. Gizli tanık ve gizli delil 

kavramlarını Türk hukukuna soktu. 

b. Tuncay Güney isimli bir sahtekârın; İşkence altında verdiği ifadelere ve 
attığı iftiralarla dayanarak “Ergenekon Davası” kurgulandı. Böylece; 
Canlarını ortaya koyarak terörle mücadele eden pek çok asker ve 
madalyalı kahraman tutuklanmaya başladı. Bu davayı; Balyoz, Casusluk 
ve fuhuş gibi düzmece iddianameler izledi.  
 
Türk Ordusu aleyhine açılan davaları başlattıktan sonra Amerika’ya 
kaçan haham bakın yıllar sonra;  

 “Ergenekon bir oyundur ve herkes üzerine düşeni yapar. Ergenekon bir 

projeydi bitti. Türkiye’de adalet aramak, genelevde bakire aramaktan 

farksızdır” diyor. Pekiyi bu hahamın, en sağdaki resimde görüldüğü gibi, 

Fethullah Gülen’in yanında ne işi var? 
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c. İşte bunun gibi sahtekârlara, 

düzmece bilgi ve belgelere, sahte 

CD’lere, terörist eskisi gizli tanıklara ve 

polisin (güya sehven oldu diyerek) dava 

dosyalarına sokuşturduğu sahte 

delillere dayanarak, Türk Ordusu sanık 

sandalyesine oturtuldu. 

 

d. Yargılamalar esnasında; 33 

askerimizi şehit eden katil Şemdin 

Sakık dahil pek çok PKK eskisinin “Gizli 

Tanıklık” yaptığı ortaya çıktı. Artık TSK 

sanık ve PKK ise tanık durumundaydı. 

Yani, terörle mücadele eden askerleri 

adeta PKK yargılamaya başladı. 

 

e. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan; 

“Ben Ergenekon davasının savcısıyım” 

diyerek,  Türk Ordusuna yönelik 

operasyonlara hız verilmesini sağladı. 

 

f. Yine Başbakan Recep Tayyip 

Erdoğan; “Yumruk sıktık, ya sabır 

dedik, 28 Şubatçılıkları sanık 

sandalyesine oturttuk” sözleriyle, 

adeta intikam operasyonlarından 

duyduğu mutluluğu açıkladı. 

 

g. Bununla da yetinmeyen 

Başbakan; “Çanakkale’de ben gelince 

ayağa kalkmayan komutan şimdi 

Silivri’de” diyerek, ülkede hukukun 

keyfileştiğini ilan etti. 
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h. Başbakandan gerekli işareti 

alan bakanlar ve milletvekilleri de 

Türk Silahlı Kuvvetlerine vurmaya 

başladılar. PKK’lıların gizli 

tanıklıklarına dayanarak, terörle 

mücadele eden madalyalı 

kahramanlar tutuklandıkça, ağız 

birliği etmişçesine, Türk halkına 

“Darbe korkusu pompalamaya” 

başladılar. Örneğin, Başbakan 

Yardımcısı Bülent Arınç; “Zart zurt 

darbe peşinde koşanlar yargılanıyor. 

Kolay mı artık darbeyi akla getirmek” 

dedi. 

 

i. Hızını alamayan Ak Parti 

sözcüsü Hüseyin Çelik de; “En iyi 

darbeci gazeteciden olur” diyerek, 

muhalif gazetecileri de darbeci ilan 

etti. 

 

j. TBMM Darbeleri Araştırma 28 

Şubat Alt Komisyonu Başkanı Yaşar 

Karayel ise iyice coşarak; 

“Türkiye’de hâlâ yüzde 25 darbeci 

kesim var” sözleriyle, Türkiye’nin 

yüzde 25’ini darbeci ilan etti. 

 

k. Artık, başta Fethullah Gülen 

Cemaati yayın organları, yandaş 

medya, din tüccarları ve satılmış 

kalemleri kimse tutamazdı. Türk 

Ordusunu itibarsızlaştırma ve 

bitirme planı devreye sokulmuştu. 

Örneğin: 
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 Engin ARDIÇ : “Asker; Camiye bomba atmak, 

kendi uçağımızı düşürüp bunu Yunanistan'ın 

üstüne atarak savaş çıkarmak, PKK'nın 

çarpışmayı sürdürebilmesi için gene kendi 

uçağımızı düşürerek engellemek, cephanesi 

biten PKK militanlarına iki kamyon mermi 

göndermek gibi SAPIK işlere kalkışmayacak… 

Vatana ihanet etmeyecek…”  diyordu. (27 

Ağustos 2010,Sabah Gazetesi) 

Fethullah Gülen Cemaatinin Yayın Organı Zaman 

Gazetesi yazarı Mümtaz’er TÜRKÖNE: “Geçmişte 

bu ülkenin en ileri kurumu orduydu, bugün ise 

en geri, en ilkel ve en kaba kurumu ordudur. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatanı ve milleti 

ile bölünmez bütünlüğüne karşı, bugüne kadar 

ortaya çıkartılmış en ciddi tehdidin Türk Silahlı 

Kuvvetleri'nin içinden geldiğini gösteriyor… 

Türkiye'nin birliğini, halkın hukukunu, devletin 

bekasını koruyabilmek için bu "kurumsal 

yapı"ya son vermemiz ve yeni bir ordu 

kurmamız lâzım… Bizim bir Nizam-ı Cedit 

ordusuna ihtiyacımız var…”  diye yazıyordu. ( 

“Vesayet ve Demokrasi” konulu Abant 

Platformu ve Zaman Gazetesi, 29 Ekim 2009,11 

TEMMUZ 2010) 

Mehmet ALTAN; “ Katilleri yakalamakla 

yükümlü bir örgütün (yani TSK)içine katiller 

sızmış… Balyoz İddianamesi’ne göre katil 

doğanlar, devlet içine yuvalanmışlar... ÇAKMA 

ASKERİ CUMHURİYETİ toptan AB 

standartlarında demokratik bir cumhuriyet’e 

dönüştürmeden her şey boş”  diyordu ( Star 

Gazetesi, 17 HAZİRAN 2010 ) 

 



6 
 

Ahmet ALTAN; “PKK, orduyu, eski zaman 

argosuyla söylersek, KÜLLÜM ediyor. Öyle bir 

mangayı falan pusuya düşürmüyor… En seçkin 

birlikler denen komando tugayına saldırıyor… 

Ordu, PKK’nın peşinde değil, PKK ordunun 

peşinde gibi bir görüntü var… PKK orduyu 

hallaç pamuğu gibi atıyor… Bu ordu, ordu 

değil” yazıyordu. (22 TEMMUZ 2010, Taraf 

Gazetesi) 

Eser KARAKAŞ; “Türkiye’de son günlerde 

bölgesel demokratik özerklik talepleri dile 

getiriliyor. Darbeci paşalara karşı çok uysal ve 

anlayışlı savcılarımız demokratik özerklik 

talepleri karşısında hemen aslan kesiliyorlar…” 

diyordu. (Star Gazetesi, “Lozan’ı Herkese 

Uygulamak” konulu yazısı) 

Abdurrahman DİLİPAK’ın yazısına HABİB 

rumuzuyla yorum yapan bir okuyucu ise; “ Bu 

Orduyu 3’e bölüp; bir kısmını Ermenilere, bir 

kısmını Yunanlılara, bir kısmını Yahudilere 

verelim. Biz de kurtulalım… Bizim askerimiz 

dimimize karşı, geleneklerimize karşı, 

Osmanlıya karşı, tarihimize karşı, milletimize 

karşı, ne diye besliyoruz bunları” diyerek, 

içindeki kini böyle alçakça kusuyordu. 

Ayrıca, Cemaatin medya organları ile yandaş 

medya; “Fatih Camiini bombalayacaklarmış ve 

kendi jetimizi düşüreceklermiş…” şeklinde 

manşetler attılar. 

Bunlarla yetinmediler; “Ne ayıp şey, hem 

casusluk yapmışlar hem fuhuş” manşetleriyle, 

iftiralarını devam ettiler. 
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Bütün bunlar, Başbakanın içindeki kin ve 

nefreti dindirmedi: 

“Askerlik yan gelip yatma yeri değildir” 

diyerek, Türk Ordusunu itibarsızlaştırma ve 

bitirme operasyonlarının devam edeceğinin 

işaretini verdi. 

Ak Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik de;  

“Birkaç Mehmet şehit oldu diye meclisi 

toplayamayız” diyerek, Türk askerine şuur 

altlarındaki bakış açısını dışa vurdu. 

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ise; 

“İyi ki bu generallerle harbe girmemişiz” 

sözleriyle, tıpkı Kubilay’a yapıldığı gibi, 

generallerin başını istedi.  

Türk halkı ve ordusu üzerinde yürütülen 

psikolojik harp sayesinde; “Terörle 

mücadeleye devam azim ve iradesi” işte 

böyle kırılmaya çalışıldı. Türk Ordusunu 

bitirme planı böyle uygulamaya sokuldu. 

Terör Örgütü yöneticisi olmak iftirasıyla 

tutuklu bulunan Eski Genelkurmay Başkanı 

Orgeneral Sayın İlker Başbuğ’un dediği 

gibi; “Silivri’de Türk Ordusu 

yargılanmaktadır.”  Diğer bir deyimle; 

“Türk halkının ve ordusunun, terörle 

mücadeleye devam azim ve iradesi” 

yargılanmaktadır. 
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Nitekim Amerikan Utah Üniversitesinde 

konferans veren CIA’nin Türkiye uzmanı 

Henry Barkey: 

“Türk Ordusu’nu kafesledik” diyor. Kiminle 

ve nasıl işbirliği yaparak kafeslediklerini, 

yukarıda sunulan örnekler kanıtlıyor. 

 

2. APO’NUN ERMİŞ, PKK’LILARIN MÜCAHİT VE BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN 

VE YANDAŞLARININ “MÜCADELEYE DEVAM AZİM VE İRADELERİNİN” 

GÜÇLENDİRİLMESİ KAMPANYASI: 

 

a. Önce; “Türk Ordusu, terör örgütüyle başa çıkamıyor” sloganıyla işe 

başladılar. Hâlbuki aşağıdaki tablo; Ak Partinin iktidara geldiği 2002 

yılında, Türk Ordusu tarafından terör örgütünün belinin kırıldığını, 

eylem yapamaz hale getirildiğini ve şehit sayımızın sıfırlanmak üzere 

olduğunu kanıtlamaktadır. Bu durum, Amerika başta olmak üzere, 

yabancı düşünce kuruluşlarının raporlarına da geçmiş ve örnek 

gösterilmiştir. Tablo; Ak Partinin uyguladığı politikalar ve Türk halkı ile 

ordusuna yönelik uyguladığı psikolojik harp ve yıpratma operasyonları 

neticesinde, terör örgütünün nasıl toparlandığını ve şehit sayımızın nasıl 

süratle arttığını göstermektedir. 
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b. Daha sonra; “Artık analar 

ağlamasın” sloganını ortaya attılar. 

Böylece; “Madem Türk Ordusu terörle 

başa çıkamıyor, şehit tabutları gelmeye 

devam ediyor, o halde terör örgütünün 

ve bölücülerin isteklerini kabul edelim” 

düşüncesini Türk halkının beyinlerine 

işlemeye başladılar. 

 

Bu arada Başbakan; “Askerimizin ve 

polisimizin canına kastedenleri düşman 

gibi görmüyoruz…” demeye başladı. 

 

Bunun hemen arkasından Başbakan 

yardımcısı Bülent Arınç; “Terörist başı 

Abdullah Öcalan’ın lise arkadaşı 

olduğunu ve 5 vakit namaz kıldığını” 

söyledi. 

Bu arada Cumhurbaşkanı 

Başdanışmanı Durmuş Yılmaz; “ 

Öcalan, benim de arkadaşımdı, 5 

vakit namaz kılardı. Nurcu olacaktı. 

Şimdi pişmanım” dedi. 

Böylece; “Aaa!  Öcalan da dini bütün 

bir Müslüman’mış. Fena çocuk 

değilmiş. Ne de olsa din kardeşiyiz. 

Biz de haksızlık etmişiz canım”  imajı 

yaratmaya çalışıyorlar. Utanmasalar, 

nerdeyse evliya ilan edecekler. İslam 

dinini, 40 bin kişinin katilini aklamak 

için kullanıyorlar. 
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Eee, Fethullah Gülen durur mu?  

Aziz peygamberimizin “Hudeybiye” 

anlaşmasına atıfta bulunarak; “Barış 

için el de öpülür, etek de” diyerek, 

fetvasını verdi. 

Fethullah Gülen’in tosunu Müntaz’er 

Türköne de; “ Öcalan’ı paşa yapalım. 

Ev hapsine çıkarıp Marmaris’te yazlık 

verelim” önerisinde bulundu. 

Bülent Arınç; Açlık grevine son 

verdikleri için PKK’lılara teşekkür 

ederek, teröristleri kutsadı. 

Bunun hemen arkasından; “Öcalan’a 

ev hapsi olabilir” diyerek, Türk 

halkını bu konuya alıştırmaya 

başladılar. 

 
 Adalet Bakanı Sadullah Ergin de;  
“1925’ten beri güvenlikçi politika 
uygulanmış ama geldiğimiz nokta 
ortada. Öcalan bölgenin ve 
Türkiye’nin reel politiğini daha 
sağlıklı değerlendiriyor. Yaklaşımı 
pozitif” diyerek, Öcalan’ı yasal 
olarak da meşrulaştıracaklarının 
işaretini verdi. 
 

 

AKP milletvekili Galip Ensarioğlu; 

“Öcalan’ın Türkiye için bir şans 

olduğunu” söyledi. 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/--4zghnGQJGo/UQUlL3_rCoI/AAAAAAABZuc/52ZNBLYgn1o/s1600/SivriSinekCaz.bmp
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Milletvekili Levent Tüzel; “Öcalan’ın 

serbest bırakılmasını istedi.” 

Ahmet Altan, Bebek katili Öcalan’ı 

överek; “Starlık onun kumaşında var. 

Apo, Kürt Mandela’sıdır” dedi. Hâlbuki 

Mandela; “Hayatı boyunca şiddete asla 

bulaşmamış ve ülkesini bölmek gibi bir 

düşünce, aklının ucundan geçmemişti.” 

Amerika’nın önde gelen dış politika 

dergisi “Foreign Policy” de çıkan bir 

yorumda;  

“Öcalan’ı önümüzdeki yıllarda, 

Türkiye’nin Başbakan adayı olarak 

göreceğimizi” iddia etti. 

The Guardian Gazetesi, Avrupa’da;  

“Öcalan için özgürlük kampanyası” 

başlattı. 

El Kaide terör örgütü lideri Bin Laden ve 

Libya Devlet Başkanı Kaddafi ile 

müzakere etmeyip öldüren Amerika ve 

Avrupa; “Türkiye’nin kuruluş 

temellerinin pazarlık masasına yatırılıp, 

Öcalan’la müzakere edilmesini hararetle 

destekliyorlar. Ama suç işleyip 

Avrupa’ya sığınan teröristleri iade 

etmeye, haraç toplamasını ve kara 

parayı aklamasını engellemeye, kendi 

silah şirketlerinin terör örgütüne silah 

ve mühimmat satmasını yasaklamaya 

yanaşmıyorlar.”  

 

 

AMERİKA VE 

AVRUPA BİRLİĞİ, 

ÖCALAN’LA 

MÜZAKERELERİ 

DESTEKLEDİKLERİNİ 

AÇIKLADI 
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Nereden nereye geldik? 

Bu ülkenin huzuru , güvenliği, birlik ve 

beraberliğinden sorumlu olan 

başbakan, muhalefet liderlerine; 

“Ulus’ta Türk Bayrağı ile dolaşmak 

kolay, Hakkâri’de neden 

dolaşamadın. Bunlar Fırat’ın ötesine 

geçemezler” diye övünüyor. Eğer, bu 

ülkenin vatandaşları ve siyasi parti 

liderleri, ülkemizin bir bölgesine 

gidemiyor ve Türk bayrağı ile 

dolaşamıyorsa, o ülkenin Başbakanı 

ve hükümeti, utançtan yerin dibine 

geçmesi ve derhal istifa etmesi 

gerektiğini bilmiyor demektir. 

Başbakan’a cevabı, BDP Eşbaşkanı 

Selahattin Demirtaş; 

“Buraları PKK’nın. İnanmayan varsa 

gelsin götüreyim” diyerek verdi. 

Aldınız mı cevabı? Gördünüz mü, 

ülkemizin nereden nereye geldiğini? 

 

Türk halkının “Bölücü terörle mücadele azim ve iradesi kırılmaya” çalışılırken, 

bölücü terör örgütünün ve yandaşlarının “Mücadeleye devam azim ve iradesi 

güçlendirilmeye” işte böyle uğraşılmaktadır.  

 

“Türk anaları artık ağlamasın” sloganları 

arkasına gizlenip, PKK terör örgütünü 

daha da güçlendirip, önümüzdeki yıllarda 

daha çok akıtacakları kanların 

tohumlarını atarken, aşağıdaki 

fotoğraflarda gördüğünüz gibi, 
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Bölücü teröristlerin analarına ve yandaşlarına, işte böyle halay çektirilmekte 

ve “Terör yaparak mücadeleye devam etme azim ve iradeleri” işte böyle 

güçlendirilmektedir. 

 
 

Siyasal iktidarı ele geçirdiklerinde, ülkeyi nerdeyse sıfır terörle teslim aldılar 

ve aşağıdaki tabloda görüldüğü hale getirdiler. Yetmez “Yola devam” diyorlar. 

Ülkemizi kan gölüne çevirecekler. 

 

 
 

Türk halkının “Bölücü terörle mücadele azim ve iradesini kırmaya” çalışanlar, 

bölücü terör örgütünün ve yandaşlarının “Mücadeleye devam azim ve 

iradesini güçlendirmeye” uğraşanlar, terör örgütü yandaşları olsa yüreğim 

yanmayacak. Bunu zaten yapıyorlar. 

 

Esas Türk halkının “Bölücü terörle mücadele azim ve iradesini” kıranlar ve 

bölücü terör örgütünün ve yandaşlarının “Mücadeleye devam azim ve 

iradesini güçlendirenler” kendi Başbakanımız, hükümetimiz, biat etmiş 
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milletvekillerimiz ve sözde aydın satılmış kalemlerimizdir. Bu resmen ve 

alenen ülkeye, millete ve aldıkları oylara hıyanettir. 

 

Pekiyi ama nerdeyse ermiş mertebesine yücelttikleri Abdullah Öcalan kimdir?   

 

Siz değerli okuyuculardan özellikle rica ediyorum, bu yazının sonundaki slâyt 

fotokopilerine bakmalarını öneriyorum. “ 5 vakit namaz kılardı” diyerek 

kutsadıkları ve benim güzelim İslam dinimi ahlaksızca kullanarak masum ve 

mazlum rolüne sokmaya çalıştıkları Öcalan’ın içyüzünü görün. 

 

Yeri gelmişken; bu slâydı büyük emekler vererek hazırlayan “fkfkkoksalf 

@yahoo. Com”a ve benimle paylaşan dostlara teşekkürü bir borç bilirim. Slâyt 

gösterisini PDF formatında yükleyemediğim için, fotokopilerini yüklemek 

zorunda kaldım. Özür dilerim. 

 

Okumanız ve paylaşmanız dileğiyle selam ve saygılar 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/ 

 

 

 

 

 

 

 

İŞTE; 5 VAKİT NAMAZ KILARDI DİYEREK, NERDEYSE EVLİYA 

İLAN EDECEKLERİ BEBEK KATİLİ CANİNİN KATLİAMLARI. 

İSLAM DİNİNİ, SİYASİ PİSLİKLERİNE ALET EDENLERE LANET 

OLSUN. 

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