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Bugün itibariyle, 22 Temmuz 2007 tarihinde yap›lan
Milletvekilli¤i Genel Seçimlerinin üzerinden iki y›l bir ay
yüz ondört gün; 60. Cumhuriyet hükümetinin göreve
baﬂlamas›n›n üzerinden iki y›l yedi gün, ve bu hükümetin TBMM.den güven oyu almas›n›n üzerinden ise
tam iki y›l geçmiﬂtir.
Bu iki y›ll›k süre 58 ve 59. hükümetleri de içine alan
ve tek baﬂ›na iktidar imkânlar›n› kullanan AKP hükümetlerinin yedinci y›l›n› da kapsamaktad›r.
Son iki y›ll›k siyasal sürecin baﬂlang›c› 22 Temmuz
2007 tarihinde yap›lan Milletvekilli¤i Genel Seçimlerinin
ortaya koydu¤u sonuçtur.
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Bu yeni dönemin en önemli taraf› iki partili Türkiye
Büyük Millet Meclisi’nde, Milliyetçi Hareket Partisi’nin
de grup kurarak yer alm›ﬂ olmas›d›r.
Partimiz yap›c›, tutarl› ve ilkeli duruﬂuyla milletimizin
verdi¤i say›sal destek oran›nda demokratik yetkilerini
kullanm›ﬂt›r.
Çözüm bekleyen a¤›r sorunlar›n aﬂ›lmas›nda yol
gösterici ve uyar›c› müdahalelerini gerçekleﬂtirmiﬂtir.
Ne var ki, ülkemizin a¤›r sorunlar›n› çözebilmek için
f›rsat olarak gördü¤ümüz bu uzunca süre, beklentilerin
aksine s›k›nt›lar›n daha da artt›¤› olumsuzluklarla dolu
bir dönem olarak siyasi tarihimizdeki yerini alm›ﬂt›r.
Bu olumsuz tabloda en büyük pay ve sorumluluk
ülkemizin son yedi y›l›nda tek baﬂ›na iktidar olma
imkân› bulan Adalet ve Kalk›nma Partisi hükümetleridir.
AKP’nin her yeni y›l› ve her yeni hükümeti bir öncekini aratm›ﬂ, ülkemizi kendi yaratt›¤› buhranlara
sürükleyerek tam bir kaosun eﬂi¤ine kadar getirmiﬂtir.
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‹radesine sonuna kadar sayg› duydu¤umuz aziz
milletimizin iki y›l önce AKP’ye artarak verdi¤i siyasal
destek, meselelerin çözümü yerine basit ve k›s›r hesaplarla israf edilmiﬂtir.
Tart›ﬂmalar, çalkant›lar, gerilimler ve komplo teorileri ile geçen günlerin ard›ndan geldi¤imiz bugünkü
aﬂamada, Türkiye siyasi, sosyal ve ekonomik anlamda
tam bir bunal›m yaﬂamaya baﬂlam›ﬂt›r.
Türkiye’yi karanl›k bir tünele sokan iktidar partisinin, kendi aymazl›klar› ve siyasi yeteneksizlikleri sonucunda ortaya ç›kan olumsuzluklar›, hakk›nda aç›lan kapat›lma davas›na ba¤lamaya çal›ﬂmas› ise müflis siyasetçi kurnazl›¤› olarak hat›rlanacakt›r.
AKP taraf›ndan kurulan 58 ve 59. Cumhuriyet hükümetlerinin öteledi¤i iç ve d›ﬂ sorunlar; 60. Cumhuriyet
hükümeti döneminde de çözümsüz kalm›ﬂ ve kronikleﬂerek siyasi ve toplumsal yap›y› iﬂlemez hale
getirmiﬂtir.
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Özellikle hükümet eliyle oluﬂturulan siyasal karmaﬂa,
tart›ﬂma ve çat›ﬂmalar kayg› verici seviyelere
yükselmiﬂtir.
Türkiye’nin iç ve d›ﬂ güvenli¤ini, milli ç›karlar›n› ve
milli bünyesini tehdit eden tahrikler yo¤unlaﬂm›ﬂt›r.
Türk Milleti bir çaresizlik içine itilmiﬂ, AKP iktidar›n›n
maddi ve manevi tahribat›ndan hemen hemen her kesim ve her kurum pay›n› alm›ﬂt›r.
Hesaps›z ve hayali vaatlerin cazibesine kap›lan aziz
milletimiz, bugün gerçeklerle yüzleﬂmenin ac› tecrübesini yaﬂamaya baﬂlam›ﬂt›r.
Türkiye, büyük s›k›nt›lar içinde ve gelecek ümidi
yara alm›ﬂ bir ülke olarak sanal gündemlerin ve hayali
hedeflerin peﬂinde sürüklenmektedir.
Baﬂbakan Erdo¤an’›n nafile gayretlerle çizmeye
çal›ﬂt›¤› sahte Türkiye tablosuyla yaﬂayan ve yaﬂanan
gerçe¤in ne derece derin farkl›l›klar içerdi¤ini izan ve
insaf sahibi herkes kabul etmeye baﬂlam›ﬂt›r.
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Sürekli yalpalayan, kime ve neye hizmet edece¤i
konusunda ciddî tereddütler geçiren AKP zihniyetinin
elindeki çok önemli f›rsatlar geçti¤imiz dönemde heba
edilmiﬂtir.
Bu anlay›ﬂ›n ahlak ve vizyon k›tl›¤› ile çak›ﬂmas›
ülkemizdeki s›k›nt›lar›n giderek artmas›n› kaç›n›lmaz
hale getirmiﬂtir.
Geride kalanlara bakt›¤›m›zda önümüzdeki dönem
için ümitvar olmam›z› gerektirecek hiçbir olumlu
belirti ortada kalmam›ﬂt›r.
Aradan geçen iki y›l, önceki AKP yönetimlerinde
oldu¤u gibi yoksullaﬂma, istismar, kutuplaﬂma ve teslimiyetten baﬂka bir sonuç do¤urmam›ﬂt›r.
Sanal zenginlik ve büyüme iddialar› gerçek yüzünü
göstermiﬂ, öngörülemeyen, tedbir al›namayan, te¤et
geçece¤i söylenen a¤›r ekonomik kriz yayg›n bir
yoksullaﬂmaya ve iﬂsizli¤e neden olmuﬂtur.
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Türkiye’nin hayr›na ciddi hiçbir icraat yapmayan
AKP, içi boﬂ sloganlarla Türk milletini aldatmay› ve
gerilim politikalar›yla ayakta kalmay› sürdürmüﬂtür.
‹çten ve d›ﬂtan gelen bask› ve telkinler karﬂ›s›nda
tam bir teslimiyet hali gösteren hükümet, millet ve
devlet hayat›m›z›n bütün direnç ve emniyet mekanizmalar›n› zay›flatmaya çal›ﬂm›ﬂt›r.
Cumhuriyetin varl›k de¤erleri ve kutlu kavramlar›
alenen tart›ﬂmaya aç›lm›ﬂ, hakaretlere göz yumuldu¤u,
suçlamalara sessiz kal›nd›¤›, hatta hükümet deste¤iyle
milli tarihimizin aﬂa¤›land›¤› kara bir dönem geride
kalm›ﬂt›r.
As›rlar›n jeopolitik ve jeostratejik miras› olan milli
güvenlik kavramlar› ve milli meseleler suland›r›lmaya
çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Geçmiﬂte tek tek ve düﬂük yo¤unlukta görülen
bütün sorunlar bu dönemde artarak ve birleﬂerek
karﬂ›m›za ç›km›ﬂt›r.
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Di¤er taraftan siyasi gerginli¤in kontrolsüz bir
biçimde t›rmand›¤›, Cumhuriyet’in temel organlar› aras›nda yetki çat›ﬂmas› yaﬂand›¤›, Anayasal kurumlar›n
meﬂruiyet tart›ﬂmalar›n›n içine çekilerek yara ald›¤›
kargaﬂa ortam› Türkiye’yi a¤›r risklerle karﬂ› karﬂ›ya
b›rakm›ﬂt›r.
Bugün, y›llard›r sergilenen teslimiyetçi tavr›n ve d›ﬂ
politika konular›nda yap›lan a¤›r hatalar zincirinin
yaratt›¤› büyük kay›plar›n, telafisinin mümkün olmayaca¤› bir aﬂamaya kadar gelinmiﬂtir.
58.hükümetle baﬂlayan ve 59 ile 60. hükümetlere
artarak devam eden sorunlar›n baﬂ›nda bölücülükle
mücadeledeki baﬂar›s›zl›¤›n hükümeti, milli kimlik ve
milli birli¤i tehdit edecek ﬂekilde teslimiyete ve acze
sürüklemiﬂ olmas› gelmektedir.
AKP zihniyeti, iktidar oldu¤unda Türkiye ölçe¤inde
yok denecek kadar azalm›ﬂ terörü azd›rm›ﬂ ve
milletimizin baﬂ›na bela haline getirmiﬂtir.
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Hükümet bu dönemde silahl› teröristle pazarl›k
aﬂamas›na geçmiﬂ, ‹mral› ve Kandil, hükümetin iﬂbirli¤i
yapt›¤› adresler aras›na girmiﬂtir.
Hükümet, geride kalan dönemde TBMM’nin s›n›r
ötesi operasyon için verdi¤i yetkiyi kullanmaktan ›srarla kaç›nm›ﬂt›r. Dar kapsaml› bir kara harekât› ile hava
operasyonlar›na izin vermiﬂ, terörü inlerinde vurma cesaretini bugüne kadar bir türlü gösterememiﬂtir.
Siyasi çözüm ad› alt›nda tezgâh alt› görüﬂmeler bir
yandan devam ederken bölücü terör de da¤da kanl›
eylemlerini, ﬂehirde ihanet provalar›n› sürdürmüﬂtür.
Sistematik hale getirilen sald›r›larla kan ve gözyaﬂ›
üzerinden hükümetle el alt›ndan pazarl›k yap›lmaya
baﬂlanm›ﬂt›r.
Geçmiﬂte yap›lan “silah› b›rak masaya gel” ça¤r›s›
siyaset eliyle tekrarlanm›ﬂt›r. Da¤daki teröristlerin
ﬂehirde siyaset yapmaya davet edilmesi, etnik
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bölücülerin koruma alt›na al›nmas› gibi aray›ﬂlar sinsi
bir haz›rl›¤›n iﬂaretlerini vermiﬂtir.
Y›llard›r bölücü denilen marjinal gruplar›n tekelinde
olan etnik tahrikler bu dönemde adeta meﬂruiyet
kazanarak alabildi¤ine artm›ﬂt›r.
Suç olan bölücü tasavvurlar ve giriﬂimler y›llar
sonra el de¤iﬂtirerek AKP taraf›ndan temsil edilmeye
baﬂlanm›ﬂt›r.
Etnik bölücülü¤ün siyasi arenaya taﬂ›nmas› ve bölücü terörün kanl› yüzünün yeni bir maske ile
Türkiye’nin karﬂ›s›na ç›kar›lmas› için “aç›l›m,” ve “f›rsat”
ad› alt›nda seferberlik baﬂlat›lm›ﬂt›r.
Bu dönemde etnik ayr›mc›l›¤a zemin oluﬂturacak ve
Türk milletini bölerek ayr› bir millet ﬂuuru yarat›lmas›
amac›na hizmet edecek dayatmalarla karﬂ› karﬂ›ya
kal›nm›ﬂt›r.
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Etnik kimlikler kaﬂ›narak tahrik edilmiﬂ ve milletimizi önce otuz alt›ya bölen baﬂbakan sonra “biriz,
beraberiz” diyerek bölünerek bütünleﬂme gibi bir
mant›k garabetini savunmuﬂtur.
Bölücü ihanet provalar› demokratikleﬂme normu
görülerek övülmüﬂ; milli hassasiyetlere sahip ç›kmak,
milli birli¤imizi, kardeﬂli¤imizi, ba¤›ms›zl›¤›m›z› ve
tarihimizi savunmak ça¤d›ﬂ› ve ilkel bir tav›r olarak
mahkûm edilmek istenmiﬂtir.
Türkiye’deki bölücü çevreler, bu geliﬂmeleri siyasi
amaç ve hedeflerinin ad›m ad›m gerçekleﬂmesi yolunda
önemli bir eﬂik olarak görmüﬂ ve bundan cesaret
alm›ﬂt›r.
Bu suretle, ABD’nin deste¤i, AB’nin himayesi ve
AKP’nin vesayeti alt›nda Türkiye’de tahrik ve nifak
tohumlar›n›n at›lmas›nda yeni bir zemin kazan›lm›ﬂt›r.
Sözde demokrasi, özgürlük ortam› ve f›rsat ad›
verilen bu çözülmede; devletin en üst temsil makamlar›
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eliyle oluﬂturulan tepkisizlik ortam›, çok tehlikeli bir
siyaset modelinin yerleﬂmesine kap› aralam›ﬂt›r.
TRT’de Türkçe d›ﬂ›ndaki dillerde yay›n›n baﬂlat›lmas›
sürecinin, e¤itimde ikinci dilin resmileﬂtirilmesine ve
oradan ‹mral› canisini de içine alacak geniﬂ kapsaml›
bir af ile terörün ve teröristlerin aklanarak, döktükleri
kan›n AKP eliyle temizlenmesine do¤ru yol al›nm›ﬂt›r.
‹mral›’daki infaz ﬂartlar›n›n gevﬂetilmesi, buran›n bir
misafirhaneye dönüﬂtürülmesi çabalar›n›n arkas›ndaki
niyet, bu sürecin teslimiyetle sona erecek yol haritas›n›n ara istasyonlar› olarak görülmeye baﬂlanm›ﬂt›r.
Bütün bu geliﬂmelerle eﬂzamanl› olarak, Irak’›n Devlet baﬂkan› olan eski Peﬂmerge reisi, PKK terör örgütü
ile AKP hükümeti aras›nda arabulucu rolü üstlenmiﬂ, terörle mücadelede bütün inisiyatif yabanc› mihraklar›n
eline teslim edilmiﬂtir.
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Türkmen kardeﬂlerimizin milli varl›¤›, güvenli¤i ve
gelece¤i de, AKP’nin kucaklad›¤› Peﬂmerge gruplar›n›n
insaf›na b›rak›lm›ﬂt›r.
Türkiye’deki Erbil lobilerinin, ‹mral› canisinin, PKK’n›n
ve Türkiye Büyük Millet Meclisindeki maﬂalar›n›n
Türkiye’ye dayatmak istedikleri siyasi senaryonun
sahneye konulmas› mümkün olabilirse, PKK’n›n siyasi
talepleri ve eylem plan›n›n, bu süreçte demokratik çözüm platformu halinde milletimizin önüne sinsice getirilmesi hedeflenmiﬂtir.
Bugün yap›lmak istenen, etnik bölücülü¤ün sözde
siyasal çözümü için uygun ortam yarat›lmas›, bu travmaya dayanabilmesi için siyasi ve toplumsal altyap›s›n›n örtülü mesajlarla al›ﬂt›r›lmas› ve haz›rlanmas›d›r.
El alt›ndan yürütülen bütün bu pazarl›klar, mekik
dokuyan arac›lar, sonuçsuz diplomasi hamleleri,
uygulanmayan mutabakatlar geride b›rakt›¤›m›z y›llarda hükümetin bölücü terörü ve bölücülü¤ü yok etmek
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yerine meﬂrulaﬂt›rarak aklamay› tercih etti¤ini gösteren emareler olmuﬂtur.
Son dönemin en belirgin sonuçlar›ndan biri de
hayat›n her alan›nda yaﬂanan a¤›r tahribat› kamuoyunun dikkatinden kaç›rmak için Avrupa sevdal›lar›,
iﬂbirlikçi ayd›nlar, yandaﬂ medya ve ilkesiz siyasetçiler
aras›nda var olan fiili ittifak›n iyice belirgin hale gelmiﬂ
olmas›d›r.
Bu ittifak›n ortak paydas›n›, devlet ve millet olarak
bir arada yaﬂamas›n›n teminat› olan millî ve üniter devlet yap›m›zdan duyduklar› rahats›zl›k oluﬂturmaktad›r.
Vaﬂington, Brüksel, Erbil ve Erivan a¤z› ile konuﬂan
lobilerin çabalar› ile millet ve devlet hayat›m›z›n direnç
ve emniyet mekanizmalar›, birer birer zay›flat›lmaya
çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Adalet ve Kalk›nma Partisi ise y›k›m ve tahrip projelerinde arad›¤› deste¤i; Türk tarihiyle, milletimizin milli
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ve manevi de¤erleriyle kavga etmeyi modern ve
ça¤daﬂ olman›n önﬂart› zanneden bu ittifak›n alk›ﬂlar›nda bulmuﬂtur.
Kendi milletine yabanc›laﬂarak hiçbir milli de¤er
tan›mayan, haslet ve haysiyetimizi korumay› gereksiz
gören, tarihimizi bir kambur ve kara dönem olarak
alg›layan odaklar da arad›klar› siyasi deste¤e AKP ile
kavuﬂmuﬂlard›r.
Bu destekten cüret bulan hükümet, önce Türklü¤e
hakareti

düzenleyen

TCK’nun

301.

maddesinin

de¤iﬂimi, ard›ndan Az›nl›k Vak›flar›na imtiyaz tan›yan
yasa de¤iﬂikli¤i ile dayatmalara tam anlam›yla teslim
olmuﬂtur.
Bu tavizler bile ihanet ve iﬂbirli¤i odaklar›n›n iﬂtah›n› kesmemiﬂ, sözde Ermeni soyk›r›m› iddialar›n› kabul
eden bir alçalma ile iktidar›n açt›¤› kap›dan “özür”
kampanyas› baﬂlatm›ﬂlard›r.
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Bu kampanyaya bizzat baﬂbakan da kat›lm›ﬂ,
"Farkl› etnik kimlikte olanlar ülkemizden kovuldu. Bu
asl›nda faﬂizan bir yaklaﬂ›m›n neticesiydi" sözleri ile
ecdad›n› aﬂa¤›lamay› özgüven zanneden zihniyet
çürümüﬂlü¤ünün ülkemizde hangi boyutlara ulaﬂt›¤›n›
herkese göstermiﬂtir.
Milli de¤erlerimizin ve kurumlar›m›z›n y›prat›lmas›n›,
yozlaﬂt›r›lmas›n› ve milli bilincin köreltilmesini amaçlayan maksatl› kampanyalar bu dönemde de bütün
çirkinli¤iyle sürdürülmüﬂtür.
60. hükümetin sorumlulu¤unda geçen y›llardaki
dikkat çeken bir di¤er konu ise AKP’nin yönetim aczini
ve siyasi iflas›n› gizlemek ve meﬂruiyet sorununu
aﬂmak için gerilim, tart›ﬂma ve çat›ﬂmaya dayal›
kutuplaﬂma siyasetine h›z vermiﬂ olmas›d›r.
‹ktidar ile ana muhalefetin beslenme ve yaﬂama
alan› olan kutuplaﬂt›rma siyaseti olanca h›z›yla bu
dönemde de devam etmiﬂ, gerilim toplumun her
alan›na yay›lm›ﬂt›r.
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Cepheleﬂme devlet yap›lanmas›na da s›çram›ﬂ,
hukukun siyasete, siyasetin hukuka kar›ﬂt›¤›, mahkeme kararlar›n›n tart›ﬂ›ld›¤› bulan›k ortam geride kalan
iki y›la hâkim olmuﬂtur.
Hükümetin çat›ﬂt›r›c› zihniyeti ordu, üniversite,
adalet, emniyet gibi temel kurumlar aras›nda keskin
görüﬂ ayr›l›klar›na ve güvensizliklere neden olmuﬂ,
yarg›, yürütme ve yasama aras›nda gerginlikler
alabildi¤ine t›rmanm›ﬂt›r.
Hakk›nda aç›lan kapatma davas›ndan sonra inanç
istismar› alan›ndan bir nebze olsun çekilen iktidar
zihniyeti, kendine yeni istismar alanlar› bulmuﬂ; devam
eden mahkeme süreçleri üzerinden yap›lan “savc›s›y›m-avukat›y›m” eksenli tart›ﬂmalarla kamuoyu gerçek
gündemin a¤›rl›¤›ndan uzak tutulmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Yine bu dönemde partimizin art›k mutlaka çözülmesi gerekti¤ine inand›¤› üniversitelerde baﬂörtüsü
yasa¤›n›n kald›r›lmas› giriﬂimi, kendilerine Cumhuriyet
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bekçili¤i vehmeden mihraklar taraf›ndan toplumun
önüne yeni bir kamplaﬂma ve ayr›ﬂma alan› olarak
konulmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Örterim, örttürmem, açar›m açt›rmam mücadeleleri
mahkemelere taﬂ›nm›ﬂ, inanç ve de¤er üzerinden
yap›lan sonu olmayan çekiﬂmelerin siyasi mücadele
arac› haline getirilmesi toplumsal bünyemizde ciddi
tahribatlara yol açm›ﬂt›r.
Üniversitelere giden k›zlar›m›z›n baﬂörtüsü konusunda Meclisin ç›kard›¤› yasa de¤iﬂikli¤ini, koﬂarak
Anayasa Mahkemesine götüren, bu hakk›n önüne
geçen Cumhuriyet Halk Partisi’nin, çarﬂaf giyen vatandaﬂlar›m›za partisinin rozetini takm›ﬂ olmas› ise iki
yüzlülük örne¤i olarak siyasi tarihimizde yerini alm›ﬂt›r.
Geride kalan iki y›lda öne ç›kan bir di¤er konu, istikrar› ve hukuku esas alan çözümler üreterek 58 ve 59.
hükümetlerden devral›nan siyasal krizleri aﬂma
yönünde siyaset kurumunun basiret gösterememiﬂ
olmas›d›r.
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Kilitlenen siyasal sistem geliﬂmelerin peﬂinden
sürüklenmiﬂ, baﬂ›na buyruk yönetim ve iktidar anlay›ﬂ›n›n despot tav›rlar› ile siyasi diyalog kanallar› bir
türlü aç›lamam›ﬂt›r.
Ülkemizin huzuru ve demokratik rejimin gelece¤i
ﬂahsi hesaplar›n ve ihtiraslar›n ipote¤i alt›na sokulmuﬂtur.
Özellikle iktidar partisi hakk›nda aç›lan kapatma davas› sonras›nda meydana gelen çalkant› ve gerilimlerin
neden oldu¤u karﬂ›tl›klar giderek kemikleﬂmiﬂ her gün
yeni bir tart›ﬂma ve çat›ﬂma malzemesi ilkesiz siyaset
temsilcilerinin eliyle gündeme taﬂ›nm›ﬂt›r.
Önüne gelenin ba¤›ms›z yarg›y› etkilemeye çal›ﬂt›¤›,
kurumlar aras› gerilimin doruk noktas›na ç›kt›¤› bu
dönem herkesin gözü önünde cereyan etmiﬂtir.
Hükümet, sorunlar› örtmek ve ötelemek için
kontrolü alt›na ald›¤› sözde ayd›n, yandaﬂ medya ve
iﬂbirlikçi çevrelerle saf tutmuﬂtur.
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Özel hayat›n gizlili¤i, aile hayat›na sayg›, haberleﬂme hürriyeti gibi temel hak ve özgürlüklerin ihlaline
yönelik kuﬂkular yo¤unlaﬂm›ﬂt›r.
Hükümet, iﬂine gelmeyen veya iﬂbirli¤ine yanaﬂmayan medya sektörüne tehditler ya¤d›rarak ﬂantajlara
baﬂvurmuﬂtur.
‹ﬂbirlikçilere, Ermeni sözcülerine, tarih tahrikçilerine
ve Türklü¤e hakaret için kuyru¤a girenlere özgürlük
alan›n› geniﬂletirken, siyasetini eleﬂtirenleri “ﬂizofren
ve haz›ms›z” kabul etme gelene¤i geçti¤imiz y›llarda
da artarak devam etmiﬂtir.
Hakk›nda aç›lan kapatma davas› hükümetin siyasi
ahlak›n› ortaya ç›karan bir di¤er önemli gösterge olmuﬂ,
iﬂbirlikçi AKP zihniyeti bu süreçte Türk adaletini ve hatta Türk tarihini d›ﬂar›ya ihbar etmekten utanmam›ﬂt›r.
Bu zor dönemin en az zararla atlat›lmas› için
demokratik rejimin gelece¤i ad›na Milliyetçi Hareket’in
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iktidara ve ana muhalefete yapt›¤› samimi uyar› ve
ça¤r›lar ise ne yaz›kt›r ki hiçbir karﬂ›l›k bulamam›ﬂt›r.
Hükümetin görev almas›ndan itibaren geçen iki
y›ll›k süre, AKP zihniyeti için g›rtla¤›na kadar batt›¤›
yolsuzluklar›n art›k s›n›r ötesinden yabanc› mahkemelerce bile tescil edildi¤i bir dönemin de ad› olmuﬂtur.
Türkiye’nin bugün karﬂ› karﬂ›ya b›rak›ld›¤› tehlikelerin baﬂ›nda gelen ahlaki çürümenin, yolsuzluk ve
h›rs›zl›¤›n devlet ve toplum hayat›m›z› bir kanser gibi
h›zla sar›yor olmas› gelmektedir. Bu vahim gidiﬂat›n
baﬂl›ca sorumlusu da, siyaset kurumunu yozlaﬂma
bata¤›na iten AKP iktidar› olmuﬂtur.
Tüyü bitmemiﬂ yetimin hakk›n› savundu¤unu
söyleyerek iktidar olan AKP’nin, istismar ve suiistimal
üzerine kurgulad›¤› yolsuzluklar ile mütedeyyin insanlar›m›z›n tertemiz duygular›n› istismar ederek ördükleri vurgun a¤lar› art›k gün ›ﬂ›¤›na ç›kmaya baﬂlam›ﬂt›r.
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Çürüme ve yozlaﬂma toplum ve devlet hayat›m›z›n
her alan›na sirayet etmiﬂ ve bunun sonucu ahlaki
de¤erlerimizin temellerini sarsan manevi çöküﬂ süreci
h›z kazanm›ﬂt›r.
Vaat etti¤i mutlu ve müreffeh, huzurlu ve adaletli
bir ülke ve toplum modelinden tamamen uzaklaﬂarak,
menfaatçilerin, f›rsatç›lar›n siyasi organizasyonu halini
alan hükümet, yak›ndan ﬂahit oldu¤umuz çürüme ve
yozlaﬂman›n hem k›lavuzu hem de kayna¤› haline
gelmiﬂtir.
Servetinin meﬂru kayna¤›n› aç›klayamayan, dokunulmazl›¤› adalet önünde hesap vermekten kaçma
kap›s› olarak gören, en yak›n çal›ﬂma arkadaﬂlar›
yolsuzlu¤a batan Baﬂbakan’›n; hala temiz siyasetten
bahsetmesi siyaset kirlili¤i olarak tarihteki yerini alm›ﬂt›r.
Bu dönemde siyasi ahlak da yozlaﬂm›ﬂ, Baﬂbakan
hükümet olman›n bütün avantajlar›n› Mahalli ‹dareler
seçimlerinde kullanmaktan asla utanç duymam›ﬂt›r.
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Siyasi tarihimizde örnekleri görülmemiﬂ seçim
propaganda döneminde devlet imkânlar› sonuna kadar
istismar edilmiﬂtir.
Seçmen iradesi hükümet üyeleri taraf›ndan aç›kça
tehdit alt›na al›nm›ﬂ, iller aras›nda parti toplant›lar›na
otobüslerle kamu personeli taﬂ›nm›ﬂ, yard›m ad› alt›nda
vatandaﬂ›n iradesine ipotek konulmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Bütün bu ahlaks›zca geliﬂmeler olurken suçüstü
yakalanan AKP kadrolar›, Türk Milletine ve Türk adaletine hesap vermekten kaçabilmek için dokunulmazl›k
z›rhlar›na saklanmaya devam etmiﬂlerdir.
Bu konuda partimizin "dokunulmazl›klar›n kald›r›lmas›", "Siyasi Ahlak Yasas›"n›n ç›kart›lmas› ve
TBMM’den baﬂlayan "temiz siyaset, temiz toplum,
temiz yönetim" anlay›ﬂ›n›n hâkim k›l›nmas›na dönük
ça¤r›s› daha da önem kazanm›ﬂt›r.
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Milli meselelerin savunulmas› ve uluslar aras›
iliﬂkiler bak›m›ndan geride b›rakt›¤›m›z iki y›l, AKP ile
geçen karanl›k y›llar›n devam›, tam teslimiyetle geçen
önceki süreçlerin tipik bir benzeri olmuﬂtur.
Türkiye, varoluﬂunun sorgulanaca¤› tarihi bir kavﬂak
noktas›na, bir yol ayr›m›na do¤ru h›zla sürüklenmiﬂ,
ülkemizin iç ve d›ﬂ güvenli¤ini, milli ç›karlar›n› ve milli
bünyesini tehdit eden geliﬂmelerin k›skac› giderek
daralm›ﬂt›r.
Adalet ve Kalk›nma Partisi yönetimi ile geçen her
gün, geçmiﬂte yanl›ﬂ at›lan ad›mlar›n faturalar›n› birer
birer önümüze getirmiﬂtir.
Geri ad›m atman›n diyalog, boyun e¤menin iﬂbirli¤i,
aldat›lman›n ise zafer olarak sunuldu¤u süreçte
uluslararas› iliﬂkilerimiz, geri dönülmez bir ç›kmaza
do¤ru h›zla çekilmiﬂtir.
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AKP’nin sanal gündemleri ve hayali hedefleri peﬂinde bugüne kadar gelen Türkiye, girilen her uluslararas›
iliﬂkide zemin kaybetmiﬂtir.
Ülkemiz çok a¤›r ipotekler alt›na sokulmuﬂ, milli
ç›karlar›m›z ucuz pazarl›klar›n, sahte kahramanl›klar›n
konusu haline getirilmiﬂtir.
Amerika Birleﬂik Devletleri'nin projelerini ve Avrupa
Birli¤i'nin iç ve d›ﬂ politikalar›n› tek kurtuluﬂ yolu ve
iktidar› için meﬂruiyet f›rsat› olarak gören AKP zihniyeti,
Türkiye'nin haysiyetiyle oynanmas›na göz yummaya
devam etmiﬂtir.
‹ktidar partisinin her milli konuyu taviz vererek,
sempatik görünerek ve s›rnaﬂarak çözece¤ini zannetmesi ilave geri ad›mlar› do¤urmuﬂtur.
Her att›¤› geri ad›m, bir sonraki geri ad›m› getirerek
Türkiye'nin tarihi tezleri aç›s›ndan tam bir geri gidiﬂ
yaﬂanm›ﬂt›r.
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Bu yaklaﬂ›m, ülkemizi d›ﬂ iliﬂkilerde seçeneksiz b›rakm›ﬂ, cayd›r›c› hiçbir tedbire baﬂvuramadan, karﬂ› taraflardan hiçbir geri ad›m ve iyi niyet görmeden ülkemizi sürekli tek tarafl› olarak taviz vermeye mahkûm
hale getirmiﬂtir.
Bugün Türkiye, yüzy›llar›n emaneti olan hayati konular› ihmal ederek ve duruﬂunu gevﬂeterek AKP’nin
uluslararas› alanda talip oldu¤u küresel taﬂeronlukla
milli politikalar›n› ateﬂe atacak bir tuza¤›n ve çekim
alan›n›n merkezine sürüklenerek yaklaﬂm›ﬂt›r.
Bu teslimiyet döngüsünün güçlü emareleri geçen
dönemde de görülmüﬂ, milli meselelerin önce yabanc›larla paylaﬂ›lmas›, d›ﬂar›dan davet edilen bask›lar›n iç
siyasetin malzemesi yap›lmak istenmesi, hükümetin
yabanc› baﬂkentlerde ülkemizi ﬂikâyet etmesi utanç
belgeleri olarak kayda geçmiﬂtir.
Kendi

milletini

yabanc›lar

nezdinde

küçük

düﬂürmek kayg›s›n› taﬂ›mayan, iç meseleleri d›ﬂar›da
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tart›ﬂman›n hicab›n› duymayan ahlak ve zihniyet
çürümesi, Türkiye’nin itibar›n› zedelemiﬂtir.
Dileyenin diledi¤i zaman denetleyebilece¤i, azarlayabilece¤i, taviz koparaca¤› çaresiz bir ülke durumuna
düﬂürülmüﬂtür.
Özellikle ABD ile gerilen iliﬂkileri düzeltmek isteyen
hükümet; siyasi, ekonomik ve askeri boyutlar› itibar›yla gerekli milli stratejik analizleri yapmadan küresel
projelere destek sa¤layan bir yard›mc› unsur olmay›
tercih etmiﬂ, baﬂbakan ise “eﬂbaﬂkan” s›fat› ile bu taﬂeronlu¤u bütün h›z›yla sürdürmüﬂtür.
Uluslararas› iliﬂkilerde aç›k ve ﬂeffaf yaklaﬂ›mlar,
yerine istisna olan kapal› kap›lar ard›nda yap›lan pazarl›klara, tezgâh alt› görüﬂmelere, gizli ve kay›t d›ﬂ›
toplant›lara b›rakm›ﬂ, Türkiye Baﬂbakandan baﬂka hiç
kimsenin bilmedi¤i taahhütlerin alt›na itilmiﬂtir.
Bu taahhütleri de yeterli bulmayan devletler art›k
her ortam ve platformda Türkiye’den bekledikleri

30

tavizleri aç›kça dile getirmeye baﬂlam›ﬂlar, milli tarihimizin ﬂerefli sayfalar›n›, devletimizin milli tapu senedi
olan Lozan’› ihlal eden tekliflerini fütursuzca dile
getirmiﬂlerdir.
Bu ilkesiz siyasetin kayna¤› olan Baﬂbakan’›n gayri
ciddi tav›rlar›, argo üslubu ve sergiledi¤i sorumsuzluklar, asl›nda AKP zihniyetinin basit siyaset ve köksüz
devlet anlay›ﬂ›n›n gerçek ve tam bir izdüﬂümü olarak
tarihe geçmiﬂtir.
Bütün bu d›ﬂ dayatmalar›n toplumda neden olaca¤›
tepkileri asgariye indirmek ve iç kamuoyunu yönlendirmek için ise iki yöntem geliﬂtirilmiﬂtir.
Bir yandan Erbil, Brüksel, Vashington ve Erivan
lobileri ile hükümetin yapt›klar› iﬂbirli¤i sonucu eﬂzamanl› toplant›, ça¤r›, mektup, konferans ve gösterilerle
milletimizin hassasiyetinin azalt›lmas› amaçlanm›ﬂt›r.
Di¤er taraftan ise baﬂbakan›n her teslimiyet ve
tavizden sonra baﬂar›s›zl›klar›n› örtmek, düﬂülen vahim
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durumu gözlerden kaç›rmak için yapt›¤› sahte tepkiler,
kuru kahramanl›klar, sanal uyar›lar kamuoyuna
duyurulmuﬂtur.
Bunun en belirgin örneklerini Barzani ve Talabani ile
yürütülen özel iliﬂkilerde, Ermenistan'la kurulmaya çal›ﬂ›lan tek tarafl› diyaloglarda, ‹srail'e karﬂ› gösterilen sonuç
al›nmayan sahte uyar›larda, Do¤u Türkistan’daki katliamlara yönelik sanal tepkilerde bulmak mümkündür.
Omurgas›z siyaset anlay›ﬂ›n›n bir örne¤i de NATO
Genel Sekreterli¤i görevine atanan ve Müslümanlara
hakareti hoﬂ görerek PKK’ya arka ç›kan Danimarka
Baﬂbakan’›n seçimi esnas›nda yaﬂanm›ﬂt›r.
ﬁimdi de hangi esrarengiz ba¤lant›lar›n sonucu
oldu¤u anlaﬂ›lamayan “Ruhban Okulunun” aç›lmas›
yönünde ad›mlar at›laca¤›, muhafazakâr söylemlerle
iktidara gelenlerin ve sürekli milli tarihimize at›fta
bulunanlar›n as›rl›k Bizans hayallerini gerçekleﬂtirmek
isteyenlerin oyunca¤› olaca¤› anlaﬂ›lm›ﬂt›r.
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Avrupa Birli¤i yolunda da bilinenler tekrar edilmiﬂ,
Türkiye’ye çizilen yol haritas›n›n ç›kmaz bir soka¤›n
adresi oldu¤u görülmesine ra¤men AKP hükümetlerince, gerçekleri saklamak için sistemli bir yan›ltma kampanyas› inatla sürdürülmüﬂtür.
‹ktidar her söylemiyle, içi boﬂ, hiçbir anlam ifade
etmeyen kuru bir AB perspektifinin peﬂinde taviz üstüne taviz vermeye haz›r oldu¤unu ilan etmiﬂ, devam›
halinde baﬂtan beri uyard›¤›m›z gibi milli bekan›n a¤›r
darbe alaca¤› bir sürece girilmiﬂtir.
Türkiye’yi, tam üyeli¤in nihai hedef olmaktan ç›kar›ld›¤› sanal bir müzakere süreciyle oyalama niyeti
iyice anlaﬂ›lan AB’nin, bu süreci Türkiye’de zorla milli
az›nl›k yaratmak için kullanmak istemesi, sözde “Kürt
sorunu” odakl› bir dizi listeyi hükümete dayatmas›
al›ﬂ›lm›ﬂ AKP teslimiyetçili¤i olarak devam etmiﬂtir.
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Bu kapsamda
- Türkiye’de Müslüman milli az›nl›k oldu¤unun kabulü,
- Türkçeden baﬂka dillerin Türk e¤itim sistemi içine al›nmas›,
- Kamu bar›ﬂ› bahanesiyle PKK aff› ç›kart›lmas›,
- Rum ve Ermeni dini az›nl›k toplumlar›na ve kurumlar›na tüzel kiﬂilik kazand›r›lmas›,
- Ermenistan’la sorunlar›n çözülmesi,
- Fener Rum Patrikli¤ine “ekümenik” statüsünün
tan›nmas›,
- Heybeliada Ruhban Okulu’nun Patrikhaneye
ba¤l› olarak yeniden aç›lmas› gündeme gelmiﬂtir.
Türkiye’nin K›br›s Rum Yönetimi’ni K›br›s’›n tek
meﬂru temsilcisi olarak tan›mas› ve Türk limanlar› ve
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havaalanlar›n›n K›br›s Rum gemileri ve uçaklar›na tek
tarafl› açmas› gibi temel meselelerde hükümete, dünden
talip oldu¤u ev ödevleri birer birer s›ralanm›ﬂt›r.
K›br›s sorununun çözümünü ve K›br›s Türklerinin
gelece¤ini Rumlar›n etkisi alt›ndaki Avrupa Birli¤i’ne
havale eden hükümetin teslimiyetçi anlay›ﬂ›n›n yol
açaca¤› siyasi ve hukuki içerikli tehlikeli bir süreç tüm
h›z›yla devam etmiﬂtir.
Türkiye için hayati önem taﬂ›yan iki devletli, iki
milletli ve iki bölgeli ortakl›k yap›lanmas›na dayal›
çözümün ortadan kalkaca¤› ve Türkiye’nin garantörlü¤ünün suland›r›laca¤› ve nihayetinde K›br›s Rumlar›n›n
nihai emelleri ve hedeflerine ç›k›laca¤› bir takvim
iﬂletilmeye baﬂlanm›ﬂt›r.
Özellikle bölücü terörün üssü haline gelen ve
do¤rudan tehdit oda¤› olan Komﬂumuz Irak ile olan
iliﬂkiler, Irak’›n toprak bütünlü¤ü, güvenli¤i gibi Türkiye’yi çok yak›ndan ilgilendiren sorunlar› a¤›rlaﬂm›ﬂt›r.
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Irak konusunda uluslararas› hesaplara karﬂ› milli
ç›karlar›m›za dönük; tutarl› ve duyarl› bir anlay›ﬂ ve uzun
vadeli bir devlet politikas› geliﬂtirilememiﬂ, d›ﬂ siyasetimiz küresel projelerin eklentisi haline getirilmiﬂtir.
Özellikle aﬂiret reisleri ile iliﬂkilerde devlet gelenek
ve ciddiyetinden uzak bir ﬂekilde yetkili-yetkisiz kiﬂilerin devlet ad›na verdikleri taahhütler sonucu bu bölge
Türkiye aç›s›ndan ilave problem haline gelmiﬂ, AKP, bu
konuda ABD’nin ve Peﬂmerge reislerinin çekim ve etki
alan›na girmiﬂtir.
Kuzey Irak’tan kaynaklanan terör sald›r›lar› karﬂ›s›nda cayd›r›c› tedbirler ve etkili önlemler al›namam›ﬂ,
aﬂiret reislerinin tehditleri karﬂ›l›ks›z b›rak›lm›ﬂ ve Türkiye sözde bozulan iliﬂkileri düzeltmek için yerel
temsilcilerin peﬂinden koﬂan aciz bir ülke konumuna
düﬂürülmüﬂtür.
Küresel gücün dayatmalar› sonucu, Talabani ile
görüﬂmeye itilen Türkiye, her müzakereden sonra
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PKK’n›n Kandil’den ç›kar›laca¤›na dair söz ve taahhütlerle avunmuﬂ ve bu yalanlara her defas›nda bile bile
göz yummuﬂtur.
Hükümetin yumuﬂak karn›n› ve zafiyetini fark eden
aﬂiret reisleri ise PKK’n›n mevcudiyetinin kendilerini
Türk devletine muhatap k›laca¤›n› anlayarak bu tehdit
unsurlar›n› canl› tutman›n getirdi¤i f›rsatlar› sonuna kadar kullanm›ﬂlard›r.
Baﬂbakan Erdo¤an’›n Irakl› aﬂiret reislerini resmi
muhatap olarak tan›mas› Türkiye ile PKK aras›nda
dolayl› ve arac›l› müzakere sürecini baﬂlatm›ﬂ, ‹mral›
Canisi, Kandil’deki PKK elebaﬂlar›, Barzani ve Baﬂbakan
ayn› noktada ve ayn› zemin üzerinde buluﬂmuﬂlard›r.
Irak’tan çekilmesi ile do¤acak boﬂlu¤un Irak’›n
Kuzeyindeki bölümünü Türkiye’ye ihale etmek isteyen ABD’nin; bu amaca ulaﬂmak için PKK’y› Kandil’de
rezerve ederek y›llard›r oynad›¤› oyun bütün yönleriyle
netleﬂmiﬂ, hükümetin nas›l bir kumpas›n içine düﬂtü¤ü
ortaya ç›km›ﬂt›r.
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Erbil’in muhatap al›nmas›, bu fiili yönetime siyasi
meﬂruiyet kazand›racak ve resmen tan›ma sürecinin
ilk ad›m› baﬂlam›ﬂ olacakt›r.
Kerkük baﬂta olmak üzere tarihi Türk yurtlar›n›
bar›nd›ran Irak’›n Kuzeyi’ni Türkmenlerden ar›nd›rma
çal›ﬂmalar› bu dönemde h›z kazanm›ﬂ, soydaﬂlar›m›za
yönelik katliamlar ve intihar sald›r›lar› art›ﬂ göstermeye
baﬂlam›ﬂt›r.
Tarihi Türk yurtlar› olan Kerkük, Musul, Erbil, Telafer
gibi yerlerde Türkmen kardeﬂlerimize karﬂ› yo¤un ve
sinsi bir bask› ve hatta soyk›r›m h›z kazanm›ﬂ, hükümet ise maalesef bütün bunlar görmezden gelmiﬂtir.
Milli Türk tarihinin mahkûm edilmeye ve karalanmaya çal›ﬂ›ld›¤› AKP döneminde, son iki y›lda yaﬂanan
geliﬂmeler sözde Ermeni soyk›r›m iddialar› ile Ermenistan Devleti ile iliﬂiklerin kurulmas›nda da yeni ipoteklerin içine girildi¤ini göstermiﬂtir.
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Türkiye’nin içinde Ermeni iddialar›n› destekleyen bir
cephe oluﬂturma gayretleri için her zemin kullan›lm›ﬂ,
kamuoyu hassasiyetini köreltmeyi amaçlayan propaganda unsurlar› faaliyetlerini art›rm›ﬂlard›r.
Ad›na "normalleﬂme" denilerek, bir yandan Ermenistan'la ikili, üçlü görüﬂmelerle; maç izleme bahanesi
ile yürütülen iliﬂkilerle süreç Ermenistan'a tek tarafl›
taviz verme aﬂamas›na kadar dayanm›ﬂt›r.
Di¤er taraftan Türk milletini sözde ikna etmek,
gerçekte aldatmak ve Azerbaycanl› kardeﬂlerimizi oyalamak üzerine bir sinsi oyun da sahneye konulmuﬂtur.
Azerbaycan’dan küresel projeler u¤runa Karaba¤’daki haklar›ndan vaz geçirilmesi ve katliamlar›
unutmas› istenmiﬂ, ancak partimizin ve kamuoyunun
tepkileri ile h›zla çark edilerek konu ileride oluﬂacak
sözde bir f›rsata kadar ertelenmiﬂtir.
D›ﬂ politikada kaybetti¤imiz itibar ve irtifa,
kavramlar çarp›t›larak sineye çekilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
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ABD Baﬂkan›’n›n “soyk›r›m sözcü¤ünü ‹ngilizce de¤il
Ermenice olarak telaffuz etmesi bile hükümet
taraf›ndan alk›ﬂlarla karﬂ›lanm›ﬂt›r.
Türk devleti ve milletine yönelik “soyk›r›m” “iﬂkence” “katliam” “sürgün” “tehcir” gibi suçlama ve iftiralar›n, bilinen Ermeni iddialar› zemininden baﬂka alanlara
da yayg›nlaﬂt›rma çabas› dikkatleri çekmiﬂtir.
Bunlar yetmiyormuﬂ gibi, Türkiye’nin etraf›ndaki
küresel gerginlikler giderek artm›ﬂt›r. Komﬂu co¤rafyalarda meydana gelen gerilimlerin, bütünü kapsayacak
bir çat›ﬂma dinami¤ini harekete geçirme riski taﬂ›d›¤›
görülmüﬂtür.
Gürcistan ile Rusya aras›nda meydana gelen savaﬂ,
Hindistan ve Pakistan aras›ndaki gün geçtikçe a¤›rlaﬂan
sorunlar, Irak ve Afganistan’daki önü al›namayan olaylar bölgeyi tehdit eden baﬂl›ca problemler olarak
kendisini göstermiﬂtir.
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Irak’taki kardeﬂlerimizin ateﬂle imtihan› sürerken,
Ortado¤u’da ‹srail sald›r›lar› yeniden baﬂlam›ﬂ, hükümetin çok merakl› oldu¤u arabuluculuk rolünün kimin
lehine iﬂledi¤ine dair kuﬂkular› artt›rmaya baﬂlam›ﬂt›r.
Türkiye ekonomisinin içine düﬂtü¤ü ekonomik kriz
hali, milletimizin günlük hayat›na çok olumsuz yans›m›ﬂ; iﬂsizlik, yoksulluk ve açl›k toplumsal birli¤imizi
tehdit etmeye baﬂlam›ﬂt›r.
Israrla al›nmayan önlemlerle ve te¤et geçti sözleriyle kriz görmezden gelinmiﬂ; rumuzlu sözlerle ekonomik sorunlar›n üzeri örtülmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Üretimdeki bozgun, iflaslardaki yayg›nl›k, kamu
maliyesindeki çöküﬂ, iﬂini kaybedenlerin endiﬂe verici
art›ﬂ› maalesef AKP hükümeti taraf›ndan aymazl›kla
seyredilmiﬂtir.
Sadece gerekli tedbir al›nd› diyebilmek için aç›klanan ekonomik paketler hiçbir sonuç do¤urmam›ﬂ,
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sorunlar katlanarak ve toplumun her kesimine
yay›larak bugünlere gelinmiﬂtir.
Ekonomik politikalardaki kopukluklar, krizi anlamadaki derin zafiyetler, çözüm odakl› yaklaﬂ›mlardaki yavaﬂl›k ülkemizi özellikle son iki y›lda içinden ç›k›lmaz
bir sürece mahkûm etmiﬂtir.
AKP’yle geçen y›llar içinde; bozulan dengeler ve
ekonomi politikalar›ndaki kargaﬂa neticesinde, makro
ekonomik parametreler alarm vermeye baﬂlam›ﬂt›r.
2002 y›l›nda 224,8 milyar dolar olan toplam iç ve d›ﬂ
borç stoku bugün itibariyle 462,5 milyar dolara ulaﬂm›ﬂ, devasa aç›k veren bütçe nedeniyle daha da artaca¤› anlaﬂ›lm›ﬂt›r.
Türk milletinden alacakl› hale gelen küresel finans
ve mali aktörlere olan borcun kiﬂi baﬂ›na düﬂen miktar› AKP iktidar› döneminde; 3 bin 244 dolardan yüzde
98,3 art›ﬂla 6 bin 432 dolara ç›km›ﬂt›r.
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‹ﬂsizlik oran›, resmi rakamlarla, 2002 y›l›nda yüzde
10,3 iken, bugün yüzde 13,6’ya yükselmiﬂ; iﬂ aramayan, ancak çal›ﬂmaya haz›r olanlarla birlikte iﬂsizlik
Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaﬂm›ﬂt›r.
2002 y›l›nda 9,7 milyar TL olan sosyal güvenlik aç›klar› y›llar›n ihmaliyle katlanarak büyümüﬂ, 2008 y›l›nda
35 milyar TL’ye ulaﬂm›ﬂt›r. Bu aç›k zam, yoksullaﬂma, yat›r›mlar›n durmas› olarak fatura edilmeye baﬂlanm›ﬂt›r.
Artan sosyal güvenlik harcamalar›n›n da neden
oldu¤u bütçe aç›¤›n› hiç mesele etmeyen, ‘ne verirse
versin’, diyerek yanl›ﬂ ve tehlikeli bir yolda ilerleyen
Baﬂbakan Erdo¤an’›n bu yaklaﬂ›m› ekonomide umut
verici geliﬂmelere daha çok hasret kal›naca¤›n›
göstermiﬂtir.
Bugün Türkiye, s›n›rl› say›da ve imtiyazl› bir yandaﬂ
zümrenin saltanat› haricinde, bir yanda açl›¤›n, adaletsizli¤in, ahlaks›zl›¤›n ve asayiﬂsizli¤in; di¤er yanda ise,
yolsuzlu¤un, yoksullu¤un, yozlaﬂman›n ve yabanc›laﬂman›n ac›mas›z yüzüyle ve gerçe¤iyle karﬂ› karﬂ›yad›r.
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“Ya¤murda yürüyüp ›slanmamak mümkün de¤il“
diyerek krize karﬂ› mazeretler arayan Baﬂbakan Erdo¤an
için yoksulluk, iﬂsizlik ve çaresizlik içinde ç›rp›nanlar;
sadece siyasi mülahazalar sebebiyle hat›rlan›p gündeme
getirilmiﬂ ve politik hamlelerine alet edilmiﬂtir.
Krizin bütün ﬂartlar›yla yaﬂand›¤› ülkemizde, toplumun her kesiminde feryatlar yükselmiﬂ, ﬂikâyetler
yo¤unlaﬂm›ﬂt›r.
Son iki y›ll›k süreç içinde; hükümet koydu¤u hiçbir
hedefe ulaﬂamam›ﬂ, uluslar aras› geliﬂmelerin sa¤lad›¤›
iyimser ortam› kendi politikalar›n›n sonucu olarak de¤erlendirme kolayc›l›¤›n› ve kurnazl›¤›n› tercih etmiﬂtir.
Ekonomik darbo¤azdan bunalan milyonlarca insan›m›z yoksullu¤un pençesinde çare ve ç›k›ﬂ yolu ararken,
AKP yandaﬂlar› devletin imkânlar›n› kendilerine yontarak gözleri kamaﬂt›ran bir zenginli¤e ulaﬂm›ﬂt›r.
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Adaletsizli¤in, ahlaks›zl›¤›n ve eﬂitsizli¤in zirve yapt›¤› bu zaman zarf›nda; AKP’nin hiçbir meselenin üstesinden gelemeyece¤i net olarak anlaﬂ›lm›ﬂt›r.
Kendi toplum ve kültür özelliklerimize göre kurgulanamayan ekonomik sistem Türkiye’yi tam anlam›yla
ba¤›ml› hale getirmiﬂ, IMF’yle olsun mu, olmas›n m›
tart›ﬂmalar›yla bir y›l› aﬂk›n zaman geride kalm›ﬂt›r.
Türkiye ekonomisini belirsizli¤e ve ç›k›ﬂ› olmayan
bir labirente sokan AKP hükümeti; çiftçimizden esnaf›m›za, memurumuzdan emeklimize kadar olan her
kesimi kendi kaderine terk etmiﬂtir.
AKP’yle birlikte; zihinlerde keskinleﬂen biz ve öteki
ayr›m›, kutuplaﬂmay› dizginlerinden boﬂand›rm›ﬂ,
sosyal buhran, siyasal düzensizlik ve ekonomik kaos
giderilmesi çok zor bir aﬂamaya gelmiﬂtir.
AKP iktidar›yla geçen her gün kaybedilmiﬂ olacak,
Recep Tayyip Erdo¤an oldu¤u sürece sorunlar hiç
bitmeyecektir.
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Esasen yedi y›ld›r devam eden ve son iki y›ll›k sürede içinde a¤›rl›¤›n› her geçen gün yo¤unlaﬂt›ran sorunlar›n müsebbibi ve kayna¤› AKP kadrolar› ve bu ilkesiz
ve

teslimiyetçi

kadrolar›n

baﬂ›ndaki

Baﬂbakan

Erdo¤an’d›r.
‹hanetle ihmal aras›nda karar noktas›nda gidip
gelen bir anlay›ﬂ körelmesi sonucu, Anadolu Türklü¤ü’nün son ba¤›ms›z devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin, içinde yaﬂad›¤› sorunlu co¤rafyada, ebedi vatan›nda milli varl›¤›n› korumas› için güçlü ve istikrarl› bir
toplum ve devlet olmas› AKP yönetimiyle tümüyle hayal haline gelmiﬂtir.
Türkiye’nin üzerinde toplanan kara bulutlar, tahribat› çok a¤›r olacak bir f›rt›nan›n habercisidir. Türkiye’yi
çok zor günler beklemektedir.
Bu vahim gidiﬂin durdurulmas›, bir bütün olarak
Türk Milleti için art›k varoluﬂ-yokoluﬂ meselesi haline
gelmiﬂtir.
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Baﬂkent Ankara merkezli, ça¤› Türkçe okuyan
kuvvetli bir devletin yerine; iç çekiﬂmelere teslim
olmuﬂ, kimsenin kimseye güvenmedi¤i, ﬂüphelerin
kanaat olarak belirdi¤i, baﬂkalar›n›n yalanlar›n› kendi
do¤rular›na tercih eden bir yönetim anlay›ﬂ›yla Türkiye
uçurumun kenar›na kadar getirilmiﬂtir.
58, 59 ve 60. hükümetle birlikte geçen yedi y›ldan
sonra ortaya ç›kan gerçek ﬂudur:
Türkiye AKP’den kurtulamad›¤› sürece soluk
alamayacak, bekledi¤i, özledi¤i ve hak etti¤i huzur,
adalet, refah, birlik, kucaklaﬂma ve istikrara asla
kavuﬂamayacakt›r.
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