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Türkiye dışardan yönetilmektedir. Türkiye'nin gündemi uzaktan kumandayla değiştirilmektedir…
Çünkü, hem AB'nin hem de ABD'nin dikte ettirdiği ve desteklediği yol ve yöntemlerle; laik,
demokratik ve üniter Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkanlar, o ünlü "Ergenekon Destanı"'ndan bilinçli
olarak alınan ad altında, toplu olarak tutuklanmışlardır, tutuklanmaktadırlar. Büyük bir çoğunluğu
Tambağımsız Türkiye yanlısı olan aydınlar, yazarlar, gazeteciler, emekli subaylar ve emekli generaller
- halkla iletişimleri ve ilişkileri koparılarak - etkisiz hale getirilmektedirler. Böylece, devletimizin
üniter yapısına son vermek isteyen ayrılıkçı terör örgütü PKK'ya, hem siyasî bir zemin hazırlanmakta
hem de bu terör örgütüne üye olmanın artık suç sayılmayacağı izlenimi verilmek istenmektedir.
Bir taraftan bu senaryo sahneye koydurulurken, diğer taraftan, Türkiye, Türk Cumhuriyetlerinden
- Azerbaycan örneğinde olduğu gibi - koparılarak, yalnızlığa itilmek istenmektedir. Bütün bunlara ek
olarak, AB ilerleme raporunda (belleklerdeki "Türklüğe hakaret yasası"nın kaldırılması konusundaki
baskılar gibi) şimdi de "Atatürk'e hakaret yasası"nın kaldırılması talep edilmektedir.
Kısaca anımsatalım: Aslında sözü edilen bu yasa, Demokrat Partinin 14 Mayıs 1950'de iktidara
geldikten sonra, bizzat başlattığı Atatürk karşıtı siyasetin, önüne geçilemeyecek derecede
yoğunlaştığına tanık olununca, yine söz konusu parti iktidarı tarafından çıkartılarak yürürlüğe
konulan bir yasadır…
Şimdi yeniden konumuza dönelim. Adına önce "Kürt açılımı" denilen, sonra "demokratik açılım"
kavramına tahvil edilen ve nihayet "Millî Birlik Projesi" olarak yaldızlanarak, kamuoyunu yanılta
yanılta alıştırmaya ve "hazmettirmeye" yönelik "açılım"ın, aslında, insanlık suçu işlemiş ve işlemekte
olan PKK terör örgütüne Türkiye'de legâl bir siyaset ve hareket zemini hazırlamak üzere, hazırlanmış
bir "proje" olduğu anlaşılmaktadır.
Bunun böyle olduğunun en önemli kanıtları şunlardır:
1. Otuz adet terörist yüzbinlerce "açılımcı" tarafından PKK bayraklarıyla, muzaffer komutanlar gibi
karşılanmıştır. Teröristlerin DTP'nin seçim otobüsü üzerinde yaptıkları zafer işaretleri gözlerden
kaçmamıştır.
2. Bu manzaraya göre, PKK Türkiye'nin terör listesinden fiilen çıkarılmış görünmektedir.
3. Bazı savcı ve hakimler, söz konusu teröristlerin ayağına kadar gönderilerek göstermelik ifadeler
aldırtılmış ve derhal serbest bıraktırılmışlardır.
4. Bu teröristlerin tümü de açıklamalarında şunları söylemişlerdir: "…Biz 'pişmanlık yasası'ndan
yararlanmak için ve teslim olmak için değil, kendimizi özgürce ifade etmek için geldik".
5. "Ergenekon" adı verilmiş olan toplu tutuklama ve yargılama dâvâsının AB tarafından desteklendiği
Komiser Olli Rehn tarafından resmen açıklanmıştır. Bu kanıtlara daha pek çok ilaveler yapılabilir…
Tekrarında yarar var: Bir taraftan bu fiiller işlenirken, diğer taraftan Atatürkçü aydınlar, yazarlar,
bilim adamları, gazeteciler suçlu ilân edilerek toplu olarak gözaltına alınmakta, tutuklanmakta ve
psikolojik işkenceye maruz bırakılmaktadırlar…
Tüm bu olumsuz ve uğursuz gelişmeler, Türkiye'nin dışardan yönetildiğinin belirgin işaretleridir.
Görmüyor musunuz!?
Üzerinde özgürce yaşamakta olduğumuz VATANIMIZI emperyalizmin pençesinden çekip alan
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'e ve O'nun DÜŞÜNCE SİSTEMİ'ne sahip çıkan, O'na saygı duyan herkes
suçlu sayılmakta ve susturulmaktadır. Hâttâ bağımsız bildiğimiz medya kuruluşlarının da eski

direngenliğinden adım adım ödün vermekte olduklarına, hüzünle, tanık olunmaktadır...
Görmüyor musunuz!?
VATAN TOPRAKLARIMIZ üzerinde, çeyrek asırdan beri, kan dökücü, katledici, şiddet ve vahşet yanlısı
PKK'ya yasallık kazandırılmak istenmektedir… Bölücü teröristler resmen ülkeye davet
edilmektedirler…
Başbakan "açılım" sözcüğünü ortaya atıp "…Her ne pahasına olursa olsun, biz bu açılımı yıl sonuna
kadar gerçekleştireceğiz" dedikten sonra şunu da eklemişti "şimdi yoğun bir iletişim başlatmak
zorundayız"… Bu sözlerle, içeriğinin ne olduğu bilinmeyen "açılım" konusuna halkın inandırılmasını,
benimsemesini ve "hazmetmesini" sağlamak gereğini ima ediyordu… Demek istiyordu ki, "Ey
cemaat! Durdum divana uydum imama" demelisiniz..!
Bu "açılım"ın asıl anlamı PKK açısından herhalde şöyle yorumlanıyordur: "15 Ağustos 1984'te
başlattığınız, 25 yıldan beri sürdürdüğünüz ve sonunda binlerce insanın hayatını söndüren terör
eylemleriniz boşuna gitmemiş ve sizlerin, yani teröristlerin, haklılığınızı ortaya koymuştur. Sizler birer
babayiğitsiniz. Özgür kalarak taleplerinizi Mecliste de dile getirmelisiniz…"
Bu acemi, ölçüsüz, düşüncesiz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti için onur kırıcı olan "açılımlar" sadece PKK
ve yan kuruluşları PJAK, KONGRA-GEL gibi terör örgütlerine değil, aynı zamanda dünya yüzündeki tüm
diğer terör örgütlerine de cesaret verecektir. Bütün bu örgütler "Bak, teröre başvurmak, Türkiye'deki
PKK örneğinde olduğu gibi, sonuç veriyor. Eylemlerimizi yoğunlaştırmalıyız" düşüncesine
kapılacaklardır…
Atatürk'ün "Yurtta Barış, Dünyada Barış" ilkesini kendilerine örnek aldıklarını öne süren iktidar
sahipleri, şu soruyu yanıtlamak zorundadırlar: Bir taraftan, Atatürk'ün üniter Türkiyesi'nin can
düşmanı teröristlere kucak açılırken; diğer taraftan tambağımsız, çağdaş, uygar, barış içerisindeki
üniter bir Türkiye'ye canla başla sahip çıkan Atatürkçüler niçin tutuklattırılmaktadırlar?
Onuncu Yıl Söylevi'nde , Türk Milleti'ni " zekî, çalışkan ve karakteri yüksek" olarak niteleyen
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'e ve O'nun açtığı, çağdaş, uygar ve aydınlanmacı yolda yürüyen insanlara
savaş ilân etmiş olan Amerika'nın Kuklası Parti, Avrupa'nın Kuklası Parti yani Anti Kemalist Parti
gökten melanet yağdırırken; sanki bunlar Vatanımızla hiç bir ilgi ve ilişkisi olmayan başka bir ülkede
oluyormuş ve yaşanıyormuş gibi, susarak, sinerek seyreden AYDINLAR; devletimizin temelinin
adalete dayandığına inanan ve hukuk devleti özelliklerinin korunmasına, Bağımsız Yargı ilkesine özen
göstermesi gereken görevdeki yetkin HUKUKÇULAR ; Atalarını Çanakkale'den, Sakarya'ya;
Dumlupınar'dan İzmir'e; Edirne'den Ardahan'a; Samsun'dan Hatay'a kadar, VATANIMIZIN her karış
toprağında şehit vermiş olan VATAN EVLATLARI ve nihayet Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk
Bağımsızlığını ve Türk Cumhuriyeti'ni emanet ettiği GENÇLİK, n e r e d e s i n i z..?
Dursun ATILGAN
Avrupa Atatürkçü Düşünce Dernekleri Federasyonu
Genel Başkanı
NOT: Tüm Atatürkçü büyüklerim, dostlarım, arkadaşlarım ve Avrupa Atatürkçü Düşünce Dernekleri Federasyonu'nun tüm
vefakâr üyeleri için kısa bir bilgi: Bu yaz iki ay kadar Türkiye'de kaldım. Döndükten sonra ise kâlple ilgili bir rahatsızlık
geçirdim. Yapılan anju sonucu – şimdilik - herhangi bir operatif müdahaleye gerek olmadığı anlaşıldı. Bundan böyle, eskiden
olduğu gibi, siz değerli Kemalistlerle muhaberemiz anti Kemalistlerle ise muharebemiz sürecektir. D.A.

