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SİYASETÇİ İKTİDAR HIRSINA KAPILDIĞI ZAMAN UTANMA DUYGUSUNU 

KAYBEDER VE YALAN SÖYLER. 

Allah aşkına, aşağıdaki gibi bir olayın başınıza geldiğini düşünün. Bütün siyasi 

ve ideolojik saplantılarınızı bir kenara bırakıp, elinizi vicdanınıza koyun, akıl ve 

mantık süzgecinizden geçirerek aşağıdaki soruları cevaplandırın. Örneğin: 

Evinize bir eşkıya girmiş, evladınızı öldürmüş ve üstüne üstlük evinizdeki 

odanın birisine de yerleşmeye çalışıyor. 

Evinizin bahçesinde silahlı polis kardeşiniz ve silahlı asker ikinci bir evladınız 

bekliyor. 

Bu durum karşısında siz, evin içinde evladınızı öldürmüş silahlı eşkıyaya;  

“Ben görmemiş olayım, silahını bırak ve sessizce çek git” der misiniz? 

Bahçenizdeki silahlı asker ve polis evlatlarınıza: 

“Kardeşinizi öldüren katil sessizce çekip giderken, görmezden gelin sakın 

müdahale etmeyin, bırakın gitsin” der misiniz? 

Bahçedeki silahlı asker ve polis evlatlarınızın müdahale etme ihtimalini 

önlemek için:  

“Onların ellerini ve kollarını bağlar” mısınız? 

Evinizin içindeki silahlı katille pazarlığa oturup: 

“Bak sana, bizim bahçeden bir evlik arsa vereceğim. Ayrıca, yandaki Suriyeli 

komşumuz zor durumda, fırsat bu fırsat git o evin bahçesini ve bazı odalarını 

işgal et, seninle komşu olalım. Ama bunun karşılığında, bu mahallenin 

muhtarı olmak istiyorum, sen de beni destekle” der misiniz? 

Eğer bu sorulara “HAYIR” diyorsanız, söz konusu vatan olunca neden “EVET” 

diyorsunuz? 

 Çünkü beyinlerimizi yıkıyorlar. Düşünmemizi, sorgulamamızı ve gerçekleri 

görmemizi istemiyorlar. Kendilerinin istedikleri şeyleri düşünmemizi ve sanal 

bir dünyada yaşamamızı kurnazca zihinlerimize sokuyorlar. 
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Böylece; Türk halkının “Bölücü terörle mücadele azim ve iradesini kırmaya” 
çalışırken, bölücü terör örgütünün ve yandaşlarının “Terör yaparak 
mücadeleye devam azim ve iradesini güçlendirmeye” uğraşıyorlar.  
 
Söylemekten dilimde tüy bitti. Yazmaktan ellerim nasır bağladı. Ama kusura 
bakmayın, yine de bıkmadan ve usanmadan tekrarlamaya devam edeceğim: 
 
Bölücüler ile PKK kanallarından nemalanan sözde aydın bazı ahlaksızlar; 
Heyetle halinde İngiltere’ye ve İspanya’ya gidip, müzakereler yoluyla İRA ve 
ETA terör örgütlerinin nasıl bitirildiğini, 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 sağladı.  
 
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.  
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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.  

 
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.  

 

g. Hiç kimse; “Biz görmemiş olalım, çaktırmadan yurtdışına çıkıp gidin” 

demedi. 

 
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.  
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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.  
 
3) Sigara, tütün ve içki kaçakçılığı yapıyor.  
 
4) Hayvan kaçakçılığı yapıyor.  
 
5) İnsan (mülteci) kaçakçılığı yapıyor.  
 
6) Araba ve elektronik eşya kaçakçılığı yapıyor.  
 
7) Fuhuş için beyaz kadın kaçakçılığı ve ticareti yapıyor. 

 
b.  Yurtiçinde ve yurtdışında haraç topluyor.  
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c. Terör örgütü sempatizanı işadamlarından bağış alıyor.  
 

d. Doğu ve Güneydoğu’da 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.  
 

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

 
a. Şu rezalete bakın, kaçakçıların 

girişine engel olmak isteyen askerleri 
köylüler taşlıyor. Bölgede kaçakçılığı 
hak haline getirmişsiniz. Kılınız 
kıpırdamıyor. Öncelikle; 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.  
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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. 
Bunun için Kuzey Irak’taki Barzani bölgesini “Terör örgütü için güvenli 
bölge” olmaktan çıkaracaksın. Oysaki hükümet, terör örgütüne; “Sessiz 
sedasız Kuzey Irak’taki güvenli bölgeye git veya Suriye’ye geçerek ikinci bir 
Kürt Devletinin kurulmasına yardımcı ol” diyerek yol gösteriyor. 

 
3. Üçüncü olarak; Terör örgütü PKK’yı dost, 

Türk Ordusunu ise düşman gibi 
görmeyeceksin. Türk Ordusunu terör 
örgütü ve komutanlarını ise, terör 
örgütü üyesi olarak ilan edenlere 
müsamaha etmeyeceksin. Sahte bilgi ve 
belge üreterek iftira atan odağı açığa 
çıkarıp hesap soracaksın. Türk 
Ordusunun elini kolunu bağlamaktan 
vazgeçeceksin. 

 
 

Anadolu’da bir insanı övmek istedikleri zaman, kısaca “UTANMASINI BİLİYOR” 
derler.  
 
“UTANMASINI BİLMEK” önemli bir olgudur. 
  
Siyasetçi “İktidar hırsına kapıldığı veya uluslar arası efendilerine, şeyhine, 
şıhına, hocasına, hoca efendisine, ağasına veya para babasına” kendisini ve 
vicdanını sattığı zaman YALAN SÖYLER. 
 
Böylece; Topluma saygısı, dürüstlüğü ve Allah korkusu yanında, öyle 
anlaşılıyor ki UTANMA DUYGUSUNU da kaybediyor. Örneğin: 
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a. Terör örgütünün gelir kaynaklarını kesmeyeceksin,  

 
b. Türk Ordusunun elini kolunu bağlayıp terörle mücadele eden madalyalı 

kahramanları zindanlara tıkacaksın, 
 

c.  Kuzey Irak’ı terör örgütü için güvenli bölge olmaktan çıkarmayacaksın, 
 

d.  İsterseniz Suriye’ye geçip ikinci bir Kürt Devleti kurun diye yol 
göstereceksin, 
 

e. Başkanlık koltuğuna yapışmak için terör örgütüyle anayasa pazarlığı 
yapacaksın, 
 

f. Türkiye Cumhuriyeti’nin simgesi olan “T.C” 
kısaltmasını devlet dairelerinin tabelalarından 
sökeceksin, 
 

g. Bu devletin kurucusu Atatürk’ün posterlerini, devlet 
dairelerinden kaldırıp çöpe atacaksın,  
 

h. Türkiye Büyük Millet Meclisi ambleminden Türk 
bayrağını kaldıracaksın, 
 

i. Türk kimliğini ve milliyetçiliğini ayaklarlarımızın 
altına aldık diyeceksin,  
 

j. Cumhuriyet bayramını kutlamak isteyen yüz binlerin 
üzerine tazyikli su ve biber gazı sıktırıp, polise 
coplatacaksın,  
 

k. “Askerlik yan gelip yatma yeri değildir” diyerek, 
Türk Ordusunu itibarsızlaştırma ve bitirme 
operasyonlarını devam ettireceksin,  
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l. “Birkaç Mehmet şehit oldu diye meclisi 

toplayamayız” diyerek, Türk askerini 

küçümseyeceksin,  

 

m. “Askerimizin ve polisimizin canına kastedenleri 
düşman gibi görmüyoruz…” diyeceksin.  

 

n. “Abdullah Öcalan’ın 5 vakit namaz kıldığını” 
söyleyerek terörist başını kutsayacaksın,  

 

o. Bu ülkenin bazı bölgelerini Türk Bayrağı ile 
dolaşılamaz hale getirip“Ulus’ta Türk Bayrağı ile 
dolaşmak kolay, Hakkâri’de neden dolaşamadın. 
Bunlar Fırat’ın ötesine geçemezler” diye 
övüneceksin, 
 

p. Haklarını isteyen Tekel işçilerini dövdürüp, kış 
ortasında havuza attıracaksın, 

 

q. Parasız eğitim isteyen öğrencilere biber gazı 
sıktırıp dövdürdükten sonra tutuklatarak hapse 
attıracaksın,  

 

r. Muhalif gazetecileri zindanlara tıktıracaksın, 
sevmediklerini işten attıracaksın, gazete 
patronlarını sindireceksin,  
 

s. Seçilmiş milletvekillerini Silivri zindanlarında 
çürüteceksin,  
 

t. “Terör örgütüyle görüşen namussuz ve 
şerefsizdir” deyip sonra pazarlığa oturacaksın, 
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u. “Teröristlerle kucaklaşan milletvekillerinin 
dokunulmazlıklarını kaldırmazsak Allah da ve 
millette de affetmez” dedikten sonra 
unutacaksın ve Kandil’e mektup götürüp 
getirmeleri için kurye olarak kullanacaksın, 
 

v. Sendikaları, üniversiteleri, bilim insanlarını, baroları, meslek odalarını, 
işverenleri ve sivil toplum örgütlerini sindireceksin, 
 

w. Bütün bunları yaptıktan sonra; “İleri 
demokrasiyi getiriyoruz, terörü 
bitiriyoruz ve ben milliyetçiyim ” 
diyerek millete yutturacağını 
zannedeceksin. Siz kendinizi cin, bu 
milleti ise aptal yerine koyuyorsunuz. 
 

Ey millet, bu yazının başında verdiğim; “Evinize eşkıya girmiş ve evladınızı 
öldürmüş” örneğiyle bu siyasal iktidarın yaptıkları arasında ne fark var? Yoksa 
söz konusu vatan olunca, vatanınızı eviniz gibi görmüyor musunuz?  
 
BU VATAN BÖYLE KURULDU. İŞTE SİZE: 

 
 
 
BU VATAN BÖYLE KURULDU. İŞTE SİZE: 
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BU VATAN BÖYLE SATILIYOR. İŞTE SİZE: 

 
 
UYAN EY TÜRKİYE, MİLLET BÖYLE UYUTULUYOR. İŞTE SİZE: 

 
 

 



12 
 

Sonuç olarak; Millete hikâye anlatmadan, yalan söylemeden, insanları aptal 
yerine koymadan, 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 getireceksiniz. Güvenli bölge yoksa terör örgütü 
uzun süre yaşayamaz.  

 
c. Güvenlik güçlerinle, terörün belini kırıncaya kadar operasyonlara 

devam edeceksiniz. Terör örgütü, etkili eylemler yapamaz hele 
getirilmeden, örgütle masaya oturmayacaksınız. Terör örgütü masaya 
eşit ortak gibi değil, mağlup gibi oturmalıdır.  
 

Selam ve sayılarımı 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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