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Cumartesi Saldýrýlarý ve Dayatmalar
Ýnsanlarýn tüm haftaki
dertlerini unuttuðu, eðlendiði, evlendiði ve ailesiyle güzel anlar
geçirmek istediði en önemli günlerden biri cumartesi günleridir. Malesef
bu güzel gün, son aylarda gerçekleþtirilen terör saldýrýlarý ile kana
bulanmýþtýr. Darbe giriþimi bir cumartesi sabahý tasarlanmýþtýr,
Beþiktaþ ve Kayseri saldýrýlarý yine bir cumartesi gününe denk
getirilmiþtir. Peki neden cumartesi ? Herhalde cumartesileri çok seven
bir ülke bu iþi tasarlýyor olsa gerek.

Cumartesi günleri; emperyalizm, kurduðu ve büyüttüðü iki terör örgütü
FETÖ ve PKK ile Türkiye&rsquo;ye karþý en alçak eylemlerini
gerçekleþtirmiþtir.Darbe ile ülke idaresini ele geçiremeyen küresel
emperyalistler; bu sefer, ekonomik saldýrý ve terör yöntemini seçmiþtir.
Ýç savaþ çýkarma denemeleri ve halka terör üzerinden korku salmak
suretiyle, Türkiye&rsquo;yi bazý siyasi dayatmalarý kabul ettirmeye
zorlamaktadýrlar. Nedir bu siyasi dayatmalar?

Atatürk Cumhuriyeti&rsquo;nin tasfiyesi anlamýna gelecek bu dayatmalardan ilk akla gelenler þöyle sýralanabilir.

1 Türkiye&rsquo;yi Kuzey Irak&rsquo;tan baþlayýp Kuzey Suriye üzerinden Hatay&rsquo;a açýlacak olan PKK koridoruna razý
etmek.

2 Türkiye&rsquo;de yerel özerklik koþullarýnýn kabul edilmesini saðlamak ve
böylece özerk bir Kürt devleti&rsquo;nin kurulmasýný resmileþtirmek.

3 Fýrat ve Dicle suyunu uluslararasý kuruluþlara teslim etmek.

4 Kýbrýs&rsquo;taki haklarýmýzdan vaz geçmemiz ve K.K.T.C.&rsquo;nin tasfiyesi. Kýbrýs&rsquo;ta Türklerin azýnlýk haline
sokulmasý.
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5 Boðazlarýn uluslararasý bir yapýya devrilmesi.

6 Fener Rum Patrikhanesi&rsquo;ne ekümenlik ünvaný verilmesi.

7 Sözde soykýrýmýn kabul edilmesi ve sonucunda tanýma, tazminat, toprak olarak sýralanan 3T koþulunun gerçekleþtirilmesi.

8 Anayasa&rsquo;dan Türklüðün çýkarýlmasý.

9 Yunanlarýn son 10 yýlda el koyduðu Türk adalarý konusunda mevcut durumun onaylanmasý.

Yukarda sayýlan dayatmalarýn gerçekleþebilmesi için izledikleri yöntemler þöyle sýralanabilir.

1 Askeri ve siyasi darbeler yapmak. FETÖ, askeri ve siyasi darbelerde kullanýlmak üzere devlet içinde konuçlandýrýlmýþtýr.

2 Terör ile toplumda kargaþa yaratmak. PKK ve ÝÞÝD, bu görevi üstlenmiþtir.

3 Ýktisadi buhran çýkarmak. Para operasyonlarý ve FED gibi kredi
deðerlendirme þirketleri üzerinden Türkiye&rsquo;nin notunun düþürülmesi.

4 Uluslararasý düzlemde kamuoyu oluþturmak. Batý merkezli ülkelerdeki
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yayýnlarda ve haberlerde, Erdoðan diktatör olarak gösterilmeye
baþlanmýþtýr. Saddam, Hitler ve Kaddafi ile adý birlikte anýlmakta,
böylece Türkiye&rsquo;ye karþý yapýlacak herhangi bir harekete karþý kamuoyu
desteði oluþturulmaktadýr.

5 Ülke içinde mezhep, siyasi görüþ ve etnik köken üzerinden kutuplaþma saðlamak.

6 Sözde soykýrým için baský oluþturmak. Bu kapsamda Avrupa Meclislerinde sözde soykýrýmý tanýyan kararlar çýkarýlmýþtýr.

7 Güney Kýbrýs Rum Cumhuriyeti&rsquo;nin Akdeniz&rsquo;de Ýsrail ile birlikte
doðal gaz aramasý ile perçinlenen ortak iktisadi çýkarlar oluþturulmasý.

8 Avrupa ülkelerinde Türkiye&rsquo;nin hakkýný savunan Türk derneklerinin
baský altýna alýnmasý, bu sayede Türk lobisinin etkisizleþtirilmesi.

Ýçinde bulunduðumuz bu vahim durum, kýsa süreli çözüm önerileri ile
içinden çýkýlabilecek bir aþamayý çoktan geçmiþtir. Yine de bazý acil
önlemlerin alýnmasý gerekmektedir.

Nacizane þu önlemleri gerekli görmekteyim.

1 Ülkenin partilere deðil milli birliðe ihtiyacý vardýr. Siyasi
düþünce farklýlýklarý ve parti ayrýlýklarý bir yana itilmelidir, milli
birlik halinde olunmalýdýr. Milli dayanýþma tavrýný, Dünya&rsquo;ya göstermek
için Milli Mütabakat Hükümeti kurulmalýdýr.
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2 Türkiye&rsquo;nin bekasýný ilgilendiren tehditler konusunda halk sürekli olarak bilinçlendirilmelidir.

3 Dini önderlerin toplumdaki etkisi tartýþýlmaz, bu soyut etki somut
eyleme dökülmelidir. Ýlahiyat profösörleri, müftüler, Alevi dedeleri
gibi halkýn itibar ettiði kiþilerin milli birlik adýna çalýþmasý
saðlanmalýdýr.

4 Etnik ve mezhep temelli ayrýþmalarý körükleyen kimselerin etkinliklerine fýrsat verilmemelidir.

5 Vatandaþlar, terör ve benzeri eylemlerin önlenmesi noktasýnda güvenlik güçlerine yardýmcý olmalýdýr.

6 FETÖ&rsquo;nün yýllarca sýzmýþ olduðu güvenlik kurumlarýnýn istihbarat
aðý zayýflamýþtýr. Ýstihbarat yöntemleri deðiþtirilmeli ve
geliþtirilmelidir.

7 Ýç cepheyi zayýflatacak giriþimlerden kaçýnýlmalýdýr.Bu baðlamda
halký daha da bölmekte olan baþkanlýk gibi konular rafa kaldýrýlmalýdýr.

8 Ýktisadi dayatmalara karþý yeni iktisadi oluþumlara acilen yönelmek
gerekmektedir. Þangay Beþlisi, Arap ülkeleri ve Türk Dünyasý ile acil
siyasi, askeri ve iktisadi antlaþmalar imzalanmalýdýr.

9 Irak, Afganistan ve Libya&rsquo;dan ders alýnmalýdýr. Erdoðan&rsquo;a karþý
düþmanla ittifak kurmak eðiliminde olanlarýn etkinliklerine olanak
tanýnmamalýdýr. Unutulmamalýdýr ki Erdoðan bizlerin rakibidir ama
düþmaný deðildir. Rakibine karþý düþmanla iþbirliði yapan halklarýn
durumu ortadadýr.
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10 Üretim ekonomosine geçilmelidir ve bilgi aðýrlýklý eðitimle çocuklar þimdiden geleceðe hazýrlanmalýdýr.

Atatürk&rsquo;ün 10. Yýl Nutkunda söylediði þu sözler bizlere rehber olmalýdýr.

&rdquo;Türk milletinin, karakteri yüksektir; Türk milleti çalýþkandýr; Türk milleti zekidir. Çünkü Türk milleti, millî birlik ve beraberlik
güçlükleri yenmesini bilmiþtir.&rdquo;
Yani millî birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmek büyük bir erdemdir
ve bu ruhu saðlayacak her türlü fedakarlýðý göstermek zamanýdýr.

18.12.2016

Kürþat Yýlmaz
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