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                                                                                                  8 Ocak 2009                               
 
DİNCİ  DİKTAT(ER)ÖRİZM  TÜRKİYE  CUMHURİYETİNİ ÇÖKERTİYOR 
 
"Ümmetçi Cephe"nin ulusalcı (Atatürk Milliyetçisi) kesime "Ergenekon operasyonu" 
çerçevesinde açtığı açık savaş, tüm hızıyla ve hukuk devleti ilkeleri çiğnenerek 
sürdürülüyor. 
Bu bağlamda, halka dayalı ve halk mayalı Cumhuriyetimize kanat geren yüksek yargı 
mensupları, Atatürkçü bilim adamları, Cumhuriyet Ordularına en yüksek düzeyde on yıllar 
boyu hizmet etmiş generaller, suçlu sandalyasına oturtularak, halkın gözünde küçük 
düşürülmeye çalışılıyor. 
Devletin en önemli kurumlarının en yüksek noktalarında görev yapmış olan bu saygın ve 
kişilikli insanlara yapılan aşağılayıcı muameleyi, sağduyulu ve düşünebilen hiçbir insan 
kabûllenemez…    
 
Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Sabih Kanadoğlu'nun, Cumhuriyet 
gazetesine yapılan bombalı saldırı ve Danıştay'a yapılan  
silahlı-kanlı baskını planlamakla suçlanması, mevcut iktidarın, Türkiye Cumhuriyeti'nin 
hukuk devleti niteliklerine ve bu niteliklere kanat geren yüksek yargı mensuplarına 
düşmanlığının en somut bir kanıtıdır. 
 
Yadsınamaz bir gerçektir ki, yargı kararı olmadan suçlu ilan edilerek, haklarında uydurma 
deliller toplanmaya başlanan bu yetkin ve saygın kişilere karşı yapılan terörist 
muamelesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk devleti olma niteliğine indirilen çok ağır bir 
darbedir. 
 
Şu gerçekleri görmemek için ise tamamen görme engelli olmak gerekir: 
- Sayın Kanadoğlu, 11. Cumhurbaşkanının usülsüz seçimine, Anayasa'nın ilgili 
  maddesi gereği karşı çıktığı ve başardığı için; 
- Prof. Dr. Kemal Gürüz, mevcut iktidarın arka çıktığı türbanlı öğrencilerin, 
  üniversitelere alınmalarına kararlılıkla karşı çıktığı için; 
- 2. Ordu Komutanlığı da yapmış olan, Em. Org. Kemal Yavuz, Kanal Türk'ün 
  eski sahibi Tuncay Özkan ile TV programı yaptığı için; 
- MGK eski Genel Sekreteri Org. Tuncer Kılınç, Türkiye Cumhuriyeti Hilafet ve 
  Şeriat devleti olmayacaktır dediği ve ABD ile olan ilişkilerde - Atatürk'ün 
  öngördüğü gibi - mesafeli davranmak gereğini vurguladığı için;  
  peşinen suçlu ilan edilmişlerdir… 
 
Adalet Bakanının, "Ergenekon savcısı" ile ilgili iddiaların araştırılması için izin vermemesi 
de dikkate alındığında, hem "redd-î hâkim" hakkının mevcut iktidarca engellendiği hem 
de "Ergenekon soruşturması"nın hukukî değil siyasî bir soruşturma olduğu daha da açıklık 
kazanmaktadır. 
 
 
Dini siyasete alet etmenin de ötesinde, siyaseti dinin buyruğuna sokmak için amansız bir 
çaba içerisinde olan mevcut iktidar partisinin kökeni, camileri siyaset karargâhı durumuna 
sokan ve özellikle de yurtdışında  b ö l e n,  Erbakan'ın Millî Görüş teşkilatına 
dayanmaktadır.   
 
Bu "b ö l ü c ü l ü k" geleneğini sürdüren iktidar partisi, devletin tüm kurumlarını bölerek 
buyruk altına alma planlarını, camilerde ve sendikalarda gerçekleştirdikleri gibi, 
uygulamaya koymaktadırlar. Güvenlik güçlerini ABD'ye sığınan bir tarikatçı ile bölmeyi 
başaranlar, şimdi üniversiteyi, yüksek yargı organlarını ve Cumhuriyet Ordularını aynı 
akıbete uğratma çabaları içindedirler.  
 
Tüm bu çabaların ve gayretlerin amacı, hem 27 Mayıs ve 28 Şubat'a karşı, intikam alma 
hesabıyla bir misilleme yapmak, hem de Atatürkçü kesimi susturmak ve yıldırmaktır. 
Böylece de şeriatçı-tarikatçı rejimi engelleyen unsurları ortadan kaldırarak, Türkiye 
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Cumhuriyeti'ni çökertmektir.  
 
Atatürkçü olmanın suç sayıldığı şu aymazlık dolu uğursuz dönemde, yukarda sözünü 
ettiğimiz planların tasarımcısı ve uygulayıcısı olan ve dinci diktat(er)örizme zemin 
hazırlayan mevcut iktidardan kurtulmanın iki demokratik seçeneği vardır: 
 
1. Seçenek: Atatürk'ün kurmuş olduğu CHP'nin, hiç duraksamadan sîne-i millete 
    dönerek, TBMM'ni yeni bir seçime zorlamayı başarmasıdır. 
2. Seçenek: kendisinin halk olduğu bilincinde olması gereken seçmenin,  
    29 Mart 2009 yerel seçimlerinin ortaya koyduğu fırsatı çok iyi 
    değerlendirerek, Anti Kemalist Partiyi yerel yönetim iktidarından 
    düşürmeyi başarması ve böylece de erken genel seçimlere gidecek yolu 
    açmasıdır. 
 
Türkiyemiz'in kurtarıcısı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e, O'nun 
önderliğinde gerçekleştirilmiş olan Büyük Türk Devrimi'ne, Atatürk ilkelerine, 
Cumhuriyetçi çağdaş demokrasiye, "Herşey çok geç" olmadan, sahip çıkmayı asîl Türk 
Milleti'nin ve/veya sayısı az olsa da TBMM'deki çağdaş vekillerinin başaracağına inancımızı 
koruyoruz…  
 
 
Dursun ATILGAN 
Avrupa Atatürkçü Düşünce Dernekleri Federasyonu 
Genel Başkanı    
 


