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ÜLKEMİZİN VE MİLLETİMİZİN BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜ ÜZERİNDE APO’YLA 

KUMAR OYNUYORLAR. 

 

Bilimsel metotla problem halli konusu, daha uzun ve teknik olmasına rağmen, 

eğer oldukça basite indirgersek, öğrencilere: 

 

1. Öncelikle, problem hakkında; tam, doğru ve ayrıntılı bilgi toplamaları 

öğretilir. Örneğin: 

 

Terör meselesi hakkında tam, doğru ve ayrıntılı bilgi toplanmamıştır. 

Nitekim kamuoyuna sızan Oslo tutanaklarında; 

  

PKK Avrupa sorumlusu Sabri Ok; 

 

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

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

 

Mit temsilcisi Afet Güneş de: 

 

“Biliyoruz metropolleri de doldurdunuz. Bu arada patlayıcılarla da 

doldurdunuz” diyor. 

 

Bu durum, terör örgütü hakkında tam, doğru ve ayrıntılı bilgi 

toplanamadığının veya ülkenin her tarafı terörist ve patlayıcılarla 

dolduruluncaya kadar göz yumduklarının kanıtıdır. 

 

Ayrıca; Uludere olayı ve bölgedeki sınır karakollarımızın sık sık baskına 

uğraması da, bilgi ve istihbarat noksanlığının delilidir. 

 

Amerikalılardan, anında istihbarat beklenmesi de, istihbarat zafiyetinin 

itirafıdır. 

 

2. Problemin, ilgisiz yerlere bulaştırılmadan sınırlandırılması, tam ve doğru 

olarak tanımlanması öğretilir. Örneğin: 

 



2 
 

a. Terör meselesiyle, vatandaşların demokratik hak ve özgürlükleri 

meselesi birbirine karıştırılmıştır. 

 

b. Terör meselesiyle, Anayasa yapımı konusu birbirine sokulmuştur. 

 

3. Probleme çözüm ararken, hukuki ve yasal olarak aşılmaması gereken 

olmazsa olmaz sınırların belirlenmesi öğretilir. Örneğin: 

 

a. Anayasamıza göre; 

 

1) Türkiye Cumhuriyeti; Demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk 

devletidir. 

 

2) Türkiye; Ülkesi ve milletiyle bir bütündür. 

 

3) Dili Türkçedir. 

 

4) Ayrıca, bu devlet; Emperyalist devletlere karşı, kıran kırana 

kan dökerek ve can vererek yapılan bir milli mücadeleden 

sonra kurulmuştur. Böyle bir ülke; Büyük Ortadoğu Projesi ve 

sözde Arap Baharı gibi, ülkemizin aleyhine olan ve yabancıların 

çıkarlarına hizmet eden kirli plan ve projelere ortaklık edemez. 

 

b. Bunlar, devletimizin kuruluş temelleridir. Bu temeller, pazarlık 

konusu yapılamaz. Bunlar, ülkemizin; olmazsa olmazlarıdır. 

Bulacağınız çözümler, bu sınırları aşmamak zorundadır. 

 

c. Oysaki bugün; söz konusu temeller, pazarlık masasına yatırılmış 

olup, terör örgütüyle müzakere edilmektedir. 

 

4. Problemin sebep ve sonuçlarının birbirlerinden ayrılması ve sonuçlar 

üzerine değil, sebepler üzerine gidilerek çözüm aranması ve bulunan çeşitli 

çözüm tarzlarının uygunluk, uygulanabilirlik ve kabul edilebilirlik 

açılarından denenmesi öğretilir. Örneğin: 
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a. Bugün Türkiye’nin sorunu; Kürt meselesi değil, tüm vatandaşların 

demokratik hak ve özgürlüklerinin genişletilmesi meselesidir. 

 

b. Bugün Türkiye’nin sorunu; Kürt meselesi değil, terör örgütünü 

silah bırakmaya mecbur bırakma meselesidir. 

 

c. Hâlbuki bugün; PKK terör örgütü, Kürt kardeşlerimizin hak ve 

özgürlüklerinin savunucusu ve onların meşru temsilcisi durumuna 

sokulmuştur.  

 

d. Diğer taraftan; Bir problemi ortadan kaldıracak çeşitli çözüm 

tarzları bulunabilir. Bu çözüm yollarının her birinin ayrıntılı bir 

şekilde, fayda ve mahzurlarının analiz edilmesi gerekir. Örneğin: 

 

1) Bazı çözüm tarzları; kısa vadede problemi çözebilir veya 

erteleyebilir. Ama uzun vadede daha büyük problemlerin 

tohumlarını ekebilir. 

 

2) Uygun bir çözüm tarzının, hem kısa vadede ve hem de uzun 

vadede probleme çözüm getirmesi ve çare olması gerekir. 

 

3) Ayrıca bulunan çözümün, uygulanabilir ve kamuoyu 

tarafından kabul edilebilir olması gerekir. 

 

5. İşte bütün bunları üst üste koyup, bir bütün olarak düşünürsek: 

 

Bugün Türk Hükümetinin; Şark kurnazlığı içinde, akıl, mantık ve bilimsel 

düşünceden uzak bir tarzda, önümüzdeki genel ve yerel seçimler ile 

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kurtarmaya yönelik kısa vadeli ve sorunları 

çözücü değil erteleyici çözümler peşinde olduğu görülmektedir.  

Böyle bir çözüm; kısa vadede geçici bir sükûnet sağlayabilir ama uzun vadede 

daha büyük ve kanlı problemlerin tohumlarını atar kanaatindeyim. Örneğin:  
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a. Terörist Başı Abdullah Öcalan’ın çağrısına uyarak, Türkiye içindeki 

teröristler yurtdışına çıkacaklar. Teröristlerin çıkışları için güvenli 

koridorlar açılacak ve bu koridorlardan çıkan teröristlere karşı, Türk 

Ordusu operasyon yapmayacak diyorlar. Bu bir aldatmaca ve tuzaktır. 

Çünkü: 

 

1) Teröristlerin en büyük özelliği, gündüz külahlı ve gece silahlı 

olmalarıdır. 

 

2) Yani teröristler; kanlı saldırıları için plan yaparken, fırsat 

kollarken ve hazırlık yaparken, normal bir vatandaş gibi toplum 

içinde yaşamakta ve aramızda dolaşmaktadırlar. 

 

3) Türk Hükümetinin elinde, teröristlerin kaydı kuydu yoktur. 

Sayıları belli değildir. Güvenli koridorlardan çıkanların dışında, ne 

kadarının yurtiçinde kalıp, toplum içinde normal vatandaş gibi 

kayıplara karışarak güç topladığını bilemezsiniz. 

 

b. Eğer, Terörist Başı Abdullah Öcalan’ın, Kamuoyuna sızan İmralı 

tutanaklarındaki sözlerini dikkatle okuduysanız, Öcalan: 

 

“Ne PKK’nın sandığı, ne AKP’nin sandığı gibi bir çekilme olur… 

Çekildiğimiz alanda gerillayı daha da büyüteceğiz. Çekilirsek gerilla biter 

görüşüne katılmıyorum. Suriye var, İran var. Şu an Suriye’de 50 bin, 

Kandil’de 10 bin, İran’da 40 bin var… 

 

Suriye’de Kürtler iki tarafla da görüşsünler, kim haklarını verirse onunla 

çalışsınlar. Suriye Demokratik Kurtuluş Cephesi olsun… Kürtler mutlaka 

bir öz savunma gücü oluşturmalı” diyor. 

 

Şimdi gördünüz mü, çekilmenin ne anlama geldiğini? 

 

Terörist Başı Bebek Katili daha ne desin? Adam açıkça; 
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1) “Ne PKK’nın sandığı, ne AKP’nin sandığı gibi bir çekilme olacak” 

diyor. Yani teröristlerin bir kısmı gündüz külahlı gece silahlı 

olarak yurtiçinde kalıp, toplum içinde normal vatandaş gibi 

kayıplara karışarak güç toplayacak diyor. 

 

2) “Çekildiğimiz alanda gerillayı daha da büyüteceğiz” diyor. Yani 

Kuzey Irak’taki Barzani’nin bölgesine çekilerek güç toplayıp, 

örgütümüzü daha da güçlendirip büyüteceğiz diyor. 

 

3) “Suriye Demokratik Kurtuluş Cephesi olsun… Kürtler mutlaka bir 

öz savunma gücü oluştursun” diyor.  Yani, elimize büyük bir fırsat 

geçti, şu anda Türkleri oyalayıp uyutalım. Çekilen kuvvetlerimizi 

Suriye’ye yönlendirip ikinci bir Kürt Devleti kuralım, sonra daha 

da güçlenmiş olarak Türkiye’nin icabına bakarız diyor. 

 

c. Şimdi bakın, Abdullah Öcalan’ın planı nasıl tıkır tıkır işliyor? Bu arada 

Başer Esad’ın askerleri; Şam’daki Özgür Suriye Ordusu militanlarıyla 

mücadele etmek için ülkenin kuzeyinden çekilmek mecburiyetinde 

kaldı. Öcalan’ın dediği gibi, bu durumu fırsat bilen PKK’nın Suriye kolu 

olarak bilinen PYD, aşağıdaki haritada görüldüğü gibi, Kürtlerin yoğun 

olarak yaşadıkları kentlerde kontrolü ele geçirdiklerini ve kendi 

yönetimlerini kurduklarını ilan etti. 

            

Ele geçirdikleri kentlerde; PKK ve Öcalan 

bayraklarını, dünya televizyonlarının 

gözleri önünde törenlerle göndere çektiler. 
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Ayrıca, PYD’nin eş başkanı; “Türkiye, 

Suriye’ye müdahale ederse sonuna kadar 

direniriz” diyerek, Türkiye’yi tehdit etti. 

 

Tıpkı Öcalan’ın dediği gibi, Barzani; Kuzey 

Irak’ta eğittiği 15 Bin Suriyeli Peşmergeyi, 

Suriye’ye göndererek, PKK’nın Suriye kolu 

olan PYD militanlarını takviye etti. 

 

Barzani, dünya televizyonlarına verdiği 

mülakatta; Suriyeli bir grup Kürt gencine 

askeri eğitim vererek Suriye’ye 

gönderdiklerini resmen ve alenen açıkladı. 

 

Tunus’ta yapılan ve Dışişleri Bakanı 

Davutoğlu’nun da katıldığı “Suriye’nin 

Dostları toplantısında”; Ortaya çıkan en 

önemli sonuçlardan birisi de, Kürtlere 

özerklik sözü verilmesi oldu. İsyancı 

Suriye Ulusal Konseyi Başkanı Burhan 

Galyun, resmen ve alenen “Esad rejimi 

sonrası dönemde, Kürtlerin kendi içişlerini 

yönetebileceğini” söyledi. 

 

Aşağıdaki harita; PKK’nın Suriye kolu olan PYD’nin ve Barzani’nin eğiterek 

Suriye’ye gönderdiği 15 Bin kişilik kuvvetin, kontrolü ele geçirdiği bölgeyi 

göstermektedir. 
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Şimdi gördünüz mü, Terörist Başı Abdullah Öcalan’ın planının nasıl tıkır tıkır 

işlediğini? 

 

6. Pekiyi ama bütün bunlar olurken bizim Hükümetimiz ne yapıyor? Örneğin: 

 

a. Terörist Başı Abdullah Öcalan; 

 

“Ne PKK’nın sandığı, ne AKP’nin sandığı gibi bir çekilme olacak” diyor. 

 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan: 

 

“Teröristler çıkarken silahlarını nerede bırakırsa bıraksın. Gömerse 

gömsün, mağarada nerede bırakırsa bıraksın o bizi ilgilendirmez. Onlar 

çıkarken operasyon yapmayız” diyor. 

 

b. Terörist Başı Abdullah Öcalan; 

 

“Çekildiğimiz alanda gerillayı daha da büyüteceğiz” diyor. 

 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan: 

 

“Terör örgütü silah bırakıyor, terör bitiyor, analar ağlamayacak” diyor. 

 

c. Terörist Başı Abdullah Öcalan; 

 

“Suriye Demokratik Kurtuluş Cephesi olsun… Kürtler mutlaka bir öz 

savunma gücü oluştursun” diyor. 

 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan: 

 

“İstedikleri ülkeye serbestçe gidebilirler” diyor. 

 

d. PKK’nın Suriye kolu olan PYD’nin eş başkanı; “Türkiye, Suriye’ye 

müdahale ederse sonuna kadar direniriz” diyerek, Türkiye’yi tehdit 

ediyor. 
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Dışişleri Bakanı Davutoğlu: 

 

“Kuzey Suriye’deki Kürt oluşumunu korumak için tampon bölge- uçuşa 

yasak bölge” istiyor. 

 

e. Terörist Başı Abdullah Öcalan; 

 

“Başarılı olursam, Ne KCK tutuklusu kalır ne başkası. Bu olmazsa 50 bin 

kişiyle halk savaşı olacak” diyerek, kısa ve uzun vadede olacakları 

açıklıyor. 

 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan: 

 

“Barış için gerekirse baldıran zehiri içerim” diyerek, aslında baldıran 

zehirini Türk Milletine içirmeye çalışıyor. 

 

Görüldüğü gibi, terörist başı bebek katilinin 

planı tıkır tıkır işlerken, bizim hükümetimiz: 

 

“Analar ağlamayacak, şehitler gelmeyecek, kan 

akmayacak, barış olacak” sloganlarıyla, kirli 

pazarlıkların üzerini örtmeye, genel ve yerel 

seçimleri kurtarmaya ve Recep Tayyip 

Erdoğan’a başkanlık koltuğunu sunacak 

anayasa değişikliklerini kotarmaya çalışıyorlar. 

 

Bu, resmen ve alenen ihanettir. Kısa vadeli kişisel ve parti çıkarları uğruna, 

uzun vadede daha çok kan, gözyaşı ve anaların ağlamasına sebep olacak nifak 

tohumlarını ekmektir.  

 

20 Ocak 2013 tarihinde yayımlanan “Terör öyle bitirilmez, böyle bitirilir” 

başlıklı makalemde de belirttiğim gibi: 

 

1. Bir terör örgütünün yaşayabilmesi için: 
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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. 
 

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 nereden buluyor? 
 
a. Her türlü kaçakçılığı yapıyor. Örneğin: 

 
1) Uyuşturucu kaçakçılığı yapıyor. 

 
2) Akaryakıt kaçakçılığı yapıyor. 
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3) Sigar, tütün ve içki kaçakçılığı yapıyor. 
 

4) Hayvan kaçakçılığı yapıyor. 
 

5) İnsan (mülteci) kaçakçılığı yapıyor. 
 

6) Araba ve elektronik eşya kaçakçılığı yapıyor. 
 

7) Fuhuş için kadın kaçakçılığı yapıyor. 
 

b. Yurtiçinde ve yurtdışında haraç topluyor. 
 

c. Terör örgütü sempatizanı işadamlarından bağış alıyor. 
 

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. 
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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 
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. 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 
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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 

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 
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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. 

 

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.  
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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 

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 
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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 

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 
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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: 

 

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. 
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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. 

 

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. 
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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:  

 

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. 
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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.  

 

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. 
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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. 

 

Bütün bunları söyleyenleri; “Barış gelsin istemiyorlar, kan dökülsün istiyorlar, 

anaların gözyaşlarının dinmesini istemiyorlar ve bunlar darbeci” gibi sözlerle 

susturmaya çalışıyorlar. 

İnşallah, bütün bu görüşlerimde yanılırım. İnşallah kan durur barış gelir. Ama 

bu gidiş iyi bir gidiş değil. Babalar gibi sata sava her şeyi zaten tükettiler. 

Şimdi ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü üzerinde APO’yla kumar 

oynuyorlar. 

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/ 
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