Basın Açıklaması

Köln, 25 Ekim 2007

Terör örgütü PKK'nın elebaşısının 15 Şubat 1999'da yakalanarak
tutuklanmasından sonra oluşan huzur ortamı, 2003 yılından itibaren PKK
tarafından yeniden başlatılan kanlı saldırılarla istismar edilmeye ve bozulmaya
başlamıştır.
Özellikle son haftalarda kanlı faaliyetlerini yoğunlaştıran terör örgütü, son üç
hafta içerisinde üç kez - hem sivil yurttaşlarımıza hem de askerlerimize karşı toplu katliamlar yapmıştır.
Bu ırkçı terör örgütü, hak ettiği yanıtı devletimizin dinamik güçlerinden elbette
almaktadır ve alacaktır.
Ancak, içinde yaşadığımız ülke medyasının büyük çoğunluğu ve hatta bazı
Alman siyasetçiler, PKK'yı terör örgütü olarak nitelemedikleri gibi, neredeyse
cesaret verebilecek adlar yakıştırmaktadırlar: "Kürt isyancılar"; "Kürt
savaşçılar"; "özgürlük savaşçıları" gibi…
Bu gibi yaklaşımlar hem Alman kamuoyunun bakış açısını değiştirmesine neden
olmakta hem de daha fazla kanlı saldırılar için teröristleri cesaretlendirmektedir.
Ama gerçek odur ki, - PKK - bir terör örgütü olduğu ve Almanya'da sayısız terör
faaliyetleri düzenlediği için - Alman hükümeti tarafından 26 Kasım 1993'te
yasaklanmıştır.
Dünyanın çeşitli ülkelerinde yapılan terör saldırılarını Türkiye şiddetle ve
nefretle kınarken ve o saldırıları yapanları terör örgütü olarak nitelerken;
özellikle AB üyesi ülkelerin çoğunun PKK'yı terör örgütü olarak nitelememeleri,
bu ülke siyasetçilerinin "çifte standart" uyguladıklarının açık bir kanıtıdır.
Bu bağlamda bir anımsatma yapalım:
ABD Başkanı Bush 11 Eylül terör saldırılarından sonra Kongre'de yaptığı
konuşmada şunları söylemişti:
- Teröristlerin para kaynakları kurutulacaktır;
- Terörizme yardım ve yataklık yapan ülkelerin peşi bırakılmayacaktır;
- Dünyanın neresinde olursa olsun bütün ülkelerin karar vermesi
gerekmektedir: ya ABD'nin yanında olacaklar ya da teröristlerin…
Unutulmamalıdır ki, ABD 2003 yılında Irak'ı işgal ettikten sonra PKK
Türkiye'ye karşı silahlı kanlı eylemlere başlamıştır. Hem de ABD'nin
güdümündeki Irak'ın kuzeyinden Türk topraklarına sızarak, vur-kaç taktiğiyle…
Bir de şunu anımsatmak gerekir: PKK teröristlerinin kullandığı silahlar ya
Amerika ya da Avrupa silahlarıdır.
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Ayrıca, PKK'nın, "Almanya'nn istihbarat örgütlerinin bilgisi dahilinde",
Almanya'dan ve hatta Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gençleri kandırarak, terör
örgütünün Irak'ın kuzeyindeki silahlı eğitim kamplarında nasıl topladığını ve
bunları hangi ad altında yaptığını; bu gençleri Türkiye'ye karşı nasıl
kullandığını, 21 Haziran 2007'de WDR'de yayınlanan "MONITOR" adlı
programdan öğreniyoruz.
NATO üyesi olan Türkiye'nin, müttefikleri tarafından uluslararası terörizm
karşısında yalnız bırakılması, hatta o müttefiklerce teröristlere silah sağlanması
bir insanlık suçudur ve utanç vericidir…
Türkiye'ye karşı beslenen ön yargıları gidermek açısından, şu gerçeğin de altını
çizmekte sayısız yarar vardır:
PKK'nın buyruğundaki DTP, son genel seçimlerden sonra, demokratik bir
hukuk devleti olan Türkiye'nin Büyük Millet Meclisi'nde 21 Milletvekili ile
temsil edilmesine rağmen, kanlı terör saldırıları artarak sürmekte olduğuna göre,
bu örgütün ve destekçisi ülkelerin amacı Türkiye'yi iktisadî ve siyasî bakımdan
istikrarsızlığa sürüklemek ve parçalamak için işbirliği yapmaktır.
PKK, uluslararası bir terör örgütüdür. Dolayısıyla tüm devletler bu konuda
duyarlı olmak zorundadırlar.
Avrupa Atatürkçü Düşünce Dernekleri Federasyonu adına, başta Alman
medyasına ve siyasetçileri olmak üzere, tüm AB üyesi ülke siyasetçileri ve
medya kuruluşlarına şu çağrıyı yapıyorum:
Geliniz, hem kamuoyunu doğru bilgilendirmek için hem de teröre karşı Türk
halkıyla dayanışma örneği vermek üzere, PKK'nın ırkçı, eli kanlı bir terör örgütü
olduğunu ilan ediniz!
Dursun ATILGAN
Avrupa Atatürkçü Düşünce Dernekleri Federasyonu
Genel Başkanı
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