Türkçü Toplumcu Görüþ, Türkçü Bilinçlenme, Türkçü Toplumcu Yol, Büyük Uyanýþ, Uyan Türk

Ergenekon ve Balyoz ne için yapýldý?

Geçtiðimiz on yýla
bakarak geliþen olaylar üzerinden bir durum deðerlendirmesi yaparsak, bugün
yaþadýðýmýz geliþmeleri daha doðru çözümleyebiliriz.

Yakýn tarihimizde yaþanan Türk
Silahlý Kuvvetleri&rsquo;ne , siyasetçilere, aydýnlara, vatanseverlere atýlan
iftiralar ve kurulan terpitler üzerinden, milli güçler sindirilip yok edilmeye
çalýþýlmasý süreci tüm vatanseverleri derinden yaralamýþtý.

O acý dönemde neler
yaþandýðýný kýsaca anýmsayalým.Atatürkçü bir
Cumhurbaþkaný olan Ahmet Necdet Sezer&rsquo;in yerine kimin cumhurbaþkaý
olacaðý konusu 2007&rsquo;nin en önemli gündemlerinden biri idi. Erdoðan&rsquo;ýn cumhurbaþkalýðýna
aday olmasýnýn bir þekilde engellenip Abdullah Gül&rsquo;ün adaylýðýnýn önünün
açýldýðý ve bundan dolayý da ikilinin aralarýnýn soðuk olduðu bilgisi kulislere yansýmýþtý. Sonuçta
28 Aðustos 2007 tarihinde Abdullah Gül, Cumhurbaþkaný seçildi.

2007 Temmuz ayýndan
yavaþ yavaþ yazarlarýn tutuklanmasý ile baþlayan Ergenekon süreci, Ocak 2008
ayýndan itibaren dalgalar olarak nitelenen büyük çaplý tutuklamalar ile ivme
kazandý. 22 Ocak 2008'de emekli
Tuðgeneral Veli Küçük, 301. maddeden açtýðý
davalarla gündeme gelen avukat Kemal Kerinçsiz'in de aralarýnda
bulunduðu çok sayýda kiþi tutuklandý ve bu tutuklamalar aylarca devam etti. Silivri&rsquo;de vatanseverlerin topluca
yargýlanacaðý bir mahkeme salonu hazýrlandý. Ergenekon süreci tüm
hukuksuzluklarý ile devam ederken 1 Mayýs 2009 tarihinde Ahmet Davutoðlu Dýþiþleri
Bakaný oldu. Abdullah Gül &ldquo;Yarýn çok güzel þeyler olacak&rdquo; demecinde bulundu ve
hazýrlanan açýlým sürecini baþlattý. 19 Ekim 2009 tarihinde, 34 PKK&rsquo;lý büyük
bir gösteri ile Habur Sýnýrkapýsý&rsquo;ndan askeri kýyafetleri ile giriþ yaptý.
Hakim teröristlerin ayaðýna giderek Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilk
yaþandý. Çözüm süreci olarak tanýmlanan süreçte, Kürtçü talepler kabul edildi,
Kürtçe öðrenim, ve Apo posterleri serbest býrakýldý, Kürtçe tv açýldý. Artýk
PKK bayraklarý ve Apo resimleri altýnda gösteriler yapýlýr olmasý
normalleþtirilmiþ, Türk bayraðýnýn bile adýnýn deðiþtirilmesi gündeme
getirilmiþti. Operasyonlarda FETÖ&rsquo;ye baðlý gazeteler, akademisyenler ve devlet
teþkilatýna yerleþtirilmiþ olan ajanlar tetikçilik yapmýþtýr.

Zaman ve Yeni Þafak Gazetesi yazarlarýndan ve Abdullah Gül&rsquo;e yakýn olarak bilinen
Fehmi Koru, Ergenekon&rsquo;un 7 Ekim 2007 tarihli Bush - Erdoðan görüþmesinde
kararlaþtýrýldýðýný açýklamýþtý. Yani ortada bir Amerikan etkisi olduðu
saklanmýyordu.

Peki Amerika ve ona
baðlý kuvvetlerin amacý ne idi?

1 Amerika&rsquo;nýn Ortadoðu
hedeflerinin en önemlisi bölgede PKK
devletciði kurmak. Böylece Ýsrail&rsquo;in güvenliði saðlanacak ve komþu ülkeler ile
uzun yýllar sürecek istikrarsýzlýðýn önü açýlacaktý. Kurulacak bu devletin,
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Türkiye üzerindeki yayýlmacý hedefleri olacaðý açýktýr. Ýþte bu nedenle
Ergenekon yapýlarak, Irak ve Suriye&rsquo;nin kuzeyinde oluþturulacak olan PKK ve benzeri
bölücü yapýlanmalara karþý direnç gösterecek, halký harekete geçirecek güçler
etkisiz hale getirilmiþtir.

2 Devlet içinde
kadrolaþmasýný hýzlandýrmak isteyen FETÖ, özellikle TSK içinde boþalan
kadrolara yerleþebilmek için bu operasyonlarý fýrsat olarak kullandý. 2013
yýlýnda Mehdi&rsquo;nin zühur edeceði, 2013 yýlýnda Türkiye&rsquo;de çok büyük deðiþimin
gerçekleþeceði bilgilerini toplama yayarak, belirli bir algý oluþturuldu. Belki
de kitleler, 2013 yýlýnda bölgede ikinci bir Hümeyni vakasýna hazýrlanýyordu.

3 Çözüm süreci
beklendiði gibi olmamýþ, terör örgütü propoganda gücünü arttýrmýþ, daha çok
taraftar kazandýrmýþtýr. Özgürlük ve demokrasi adý altýnda, Türk adý taþýyan
son devletin çözülmesinin önü &ldquo;çözüm süreci&rdquo; kapsamýnda açýlmak istenmiþtir. Ana
talebin Kürtlerin kültürel haklarý üzerinden deðil de Türk adýnýn kaldýrýlmasý
yönünde olmasý, Türklüðün de bu operasyonlar sayesinde hedef tahtasýna
oturtulduðunu göstermektedir.

4 Mili devletin ve
Türkiye içindeki milli güçlerin, AB ile bütünleþmeye karþý olan engeller olduðu
AB tarafýndan ileri sürülmüþtür. Bu operasyonlar sayesinde Avrupa Birliði&rsquo;ne
üyeliðin gerçekleþeceði yönünde kamuoyu oluþturulmuþtur.

Bu gayrý milli, Türklük düþmaný ve teslimiyetçi sürecin
neden yaþandýðý konusunda, bu dört madde bize bir fikir veriyor. Peki nasýl olur da bu sürecin uygulayýcýlarýý,
böyle bir sürece alet olmuþtur? Kissenger&rsquo;ýn biz sözünü anýmsamakta fâyda var. Kissinger; &ldquo;Biz
Amerika olarak neden güçlüyüz biliyor musunuz?&rdquo;
diye baþlayýp, þöyle sürdürmüþ sözlerini: &ldquo;Bizler Amerika olarak içimizdeki
vatan hainlerini çabuk etkisiz hâle getiririz... Dünya&rsquo;nýn birçok ülkesindeki
vatan hainlerini de kahraman yapar, onlarý ülkelerinde önemli yerlere
getiririz.&rdquo;

Peki bunca insan
vatana ihânet içindeydi demek doðru olabilir mi? Bence inandýrýlmýþ ya da
kandýrýlmýþ kimseler olduklarýný söylemek daha yerinde olur. Said-i
Kürdi&rsquo;nin Atatürk&rsquo;e Deccal dediði ve bu yaftalama kapsamýnda Deccal&rsquo;in
sistemine karþý savaþýn , Türkiye Cumhuriyeti&rsquo;ni yýkmakla saðlanacaðýna dair
görüþlerin varlýðýný, bu geleneði tanýyanlar çok iyi bilirler. Ayrýca Nurcularýn
bir çoðunun þeyhleri olan Said-i Kürdi&rsquo;nin etkisinde kalarak bir Kürt
devletinin kurulmasýnýn gerekli olduðuna inanýrlar. Böylece bir çok Türk
gencinin, &ldquo;Bediüzzaman&rsquo;ýn bir hayalinin gerçekleþtirilmiþ olacaðýna&rdquo; inandýrýlýp,
dolaylý Kürtçülük yaptýðýný da unutmayalým. Tabii ki tek suçlu FETÖ deðildir.
Liboþ ve ikinci cumhuriyetçi bir çok kiþinin de demokrasi, özgürlükler gibi
kavramlar üzerinden kandýrýldýðýnýn da altýný çizmek gerekir.

Peki þimdi durum nedir ? Bu operasyonun tetikçileri
büyük ölçüde içerde, o zindanlarda yatan kurmaylar ise dýþardadýr. Bu da
Türkiye siyasetinde, 180 derece dönüþ yaþandýðýný göstermeye yetmez mi? Fakat
yine de yukardaki maddeler ýþýnda ele alýrsak.

1 Lozan&rsquo;ýn yýldönümü olan 24 Temmuz 2015 tarihinde
TSK, PKK&rsquo;yý bombalamaya baþlamýþtýr. 20 Aðustos 2016 tarihinde Amerika-PKK
koridoruna karþý, Fýrat Kalkaný Harekâtý gerçekleþtirilmiþtir. Böylece, PKK devletçiðine
karþý ilk balyoz indirilmiþtir.
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2 Son 2 yýlda FETÖ yapýlanmasýnýn okullarý,
dershaneleri, basýn aðlarý ve para kaynaklarýna el konulmuþtur.15 Temmuz 2016
tarihli baþarýsýz darbe giriþimi ardýndan da devlet içine sýzmýþ kadrolar
temizlenmektedir.

3 AKP içinde &ldquo;çözüm sürecinde etkili olan kadrolar&rdquo; kenara alýnmýþ, daha çok milli görüþ ya da MHP
kökenli kadrolarla terörle mücadele sürecine baþlanmýþtýr. Terörle baðýný
kesmeyen milletvekilleri tutuklanmýþtýr. Cumhurbaþkaný Erdoðan tarafýndan tek
vatan, tek bayrak, tek millet ve tek devlet vurgusu yapýlarak, çözüm sürecinde
ortaya atýlan gayrý milli yaklaþýmlardan uzaklaþýlmýþtýr.

4 Avrupa Birliði süreci oyalamasýna, üst düzey
devlet yöneticileri tarafýndan tavýr alýnmýþ, Þangay Beþlisi ile yakýnlaþma
süreci baþlamýþtýr.

Dayatmalar sürecinden kopup milli çizgiye yönelmek,
Türkiye&rsquo;deki iki kalesinde büyük zayiat veren emperyal güçler tarafýndan Türkiye&rsquo;ye
aðýra mâl edilmiþtir. Küresel emperyalizm, en kanlý terör örgütlerini, en
acýmasýz biçimde üzerimize salmýþ ve salmaya devam etmektedir. Türkiye&rsquo;nin
kredi notu düþürülmüþ ve böylece iktisadi anlamda sýkýntý yaratýlmasý
hedeflenmiþtir. Ülke içindeki ve dýþýndaki güçler, özellikle Fýrat Kalkaný aleyhinde
ve tutuklanan FETÖ mensuplarýnýn kurtarýlmasý noktasýnda harekete
geçirilmiþtir. Yurtdýþýnda da Türkiye aleyhinde yoðun bir kamuoyu
oluþturulmaktadýr.

Ayrýca dikkat edilmesi gereken de Baþbakan Erdoðan
ve Cumhurbaþkaný Erdoðan&rsquo;ýn farklý birer siyasi kimlik sergilemiþ olmasýdýr.
Her ne kadar önceki kötü deneyimlerden dolayý, güven sorunu yaþanýyor olunsa da
hükümet, Türkiye Cumhuriyeti&rsquo;ni yok etmeye yönelik teröre karþý mücadele ve
milli bekâyý ilgilendirilen hâmleler noktasýnda sonuna kadar desteklenmelidir.
Bu noktada siyaset üstü milli duruþ göstermek her siyasinin milli ve âsli
görevidir. Ayrýca muhâletin baþka gayrý milli ittifâklar ve tehlikeli arayýþlar içine
girmemesi için kamuoyu oluþturulmalýdýr. Çünkü Türkiye&rsquo;deki iki etkin örgütünü
kaybetmek üzere olan emperyalizm boþ durmayacaktýr. Ýlerisi için sonrasý için
gayrý milli seçenekler üzerinde duruyor olmalýdýrlar. Bu sebepledir ki milli
güçler, ülkenin yeniden emperyal güçlerin etkisine girmesine olanak vermemek
için hem muhâlefeti hem de iktidârý doðru þekillendirmek gibi aðýr bir
sorumlulukla yükümlüdür.

Kürþat Yýlmaz

31.12.2016
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