9 Haziran 2009
DTP’nin ASIL AMACI, AÇILIMI ve SORULAR
Kurulduğu tarihten beri, Türkiye’nin değil de, Türkiye’nin can düşmanı bir
başka ülkenin partilerinden birisiymiş izlenimini veren ve adının „demokratik
toplum partisi“nden ziyade „düşman toplum partisi“ açılımına daha uygun
düştüğünü, çoğu mensuplarının beyanlarıyla ortaya koyan DTP’nin
milletvekillerinden Sırrı Sakık (kendisi azılı teröristlerden Şemdin Sakık’ın
kardeşidir) 7 Haziran 2009’da, DTP’nin Çanakkale il örgütü toplantısında şu
ihanet, iftira ve nankörlük dolu konuşmayı yapıyor:
“...Çanakkale’de ölenler ortak vatan için mücadele ettiler. Ama ne yazık ki,
1921’de Anayasa’da ‘Bu vatan Kürtler’in ve Türkler’in ortak vatanıdır’ diyen
Mustafa Kemal ve arkadaşları, 1924’te, red ve inkâr politikalarıyla,
Çanakkale’de toprağa gömülenlere ihanet ettiler. 1924’te ise tek ırk, tek dil
yarattılar.”
Aynı partinin Iğdır milletvekili Pervin Buldan, 27 Nisan 2009'da,

Hakkâri'de yaptığı bir konuşmada, DTP adayının Iğdır belediye
başkanlığını kazanmasına işaret ederek "29 Mart seçimlerinde
Kürdistan'ın sınırlarını belirledik“ dedikten sonra, Cumhuriyetimizin
kuruluş yıldönümünü kastederek de "86 yıllık geleneği bozduk ve
Iğdır'ı da aldık" demiştir.
DTP Đstanbul milletvekili, Sebahat Tuncel de şu sözlerle, partisinin asıl niyetinin
Türkiye’yi bölmek ve hatta paramparça etmek olduğunu ortaya koyuyor:
„Türkiye 25 bölgeye ayrılmalıdır“. Demek istiyor ki, Türkiye’de varolan her
etnik grup kendi „(Hayâl)istan‘ını“ kurmalıdır..
Önce, şu soruları sağduyu sahibi ve düşünebilen insanlara yöneltelim:
Mustafa Kemal, TBMM’ni kurarak, yukardaki iftira ve ihanet dolu sözlerin
sahiplerinin atalarını toprak ağalarının ve tarikatçıların kulluğundan kurtarıp,
dağlardan indirerek, insan haklarının ve cumhuriyetçi demokratik yaşamın
koruyuculuğu altına alarak, onları Türkiye Cumhuriyeti’nin özgür, eşit ve saygın
yurttaşları düzeyine yükselttiği için mi, ihanet etmiştir?
Egemenliği bir sülaleden alarak ulusa devreden ve bunu 1921 Anayasasında
„Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir“ kaydıyla sonsuzlaştıran Mustafa Kemal
değil de kimdir?
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Devletin tekliğine, ulusun birliğine ve ülkenin tümlüğüne açıkça cephe almış
olan ırkçı-bölücü DTP milletvekillerinin „dokunulmazlıkları vardır“ diyerek
yarın eyleme dönüşecek olan bugünkü söylemlerini, kayıtsızca ve kaygısızca
seyretmekte olan devlet yöneticileri (AKP iktidarı) içinde bulundukları gafletin
farkında mıdırlar?
Türkiye’ye, Türkiye’yi yönetenler değil de kim sahip çıkacaktır?
AB’den birileri „Türkiye Kemalizmle AB’ye giremez“ diyor, devletin
yöneticileri (AKP iktidarı) susuyor…
AB’den başka birileri „Atatürk fotoğrafları artık devlet dairelerinden indirilsin“
diyor, devletin yöneticileri (AKP iktidarı) susuyor…
(Hemen anımsatalım: Bu buyruğa koşar adım uyan Türk Silahlı Kuvvetlerinin
o tarihteki Genel Kurmay Başkanı (Hilmi Özkök) Kara Kuvvetleri brövesinden
Atatürk resmini çıkartmıştı. Ancak, halkın Atatürkçü kesiminden gösterilen
yoğun tepki karşısında, geri adım atmıştı).
DTP’nin milletvekilleri, parti yöneticileri, yerel yöneticileri PKK’ya sahip
çıkıyorlar; resmen bölücülük yapıyorlar, devletin yöneticileri (AKP iktidarı)
susuyor…
Ama, yargının bir bölümünü buyruğuna alan AKP iktidarı, ülkesi, ulusu ve
devleti konusunda duyarlı olan insanları gözaltına aldırtıyor; tutuklatıyor;
halk gözünde küçük düşürtüyor; bu insanları psikolojik işkenceye maruz
bıraktırıyor …
AKP iktidarı, ADD’ler ve ÇYDD’ler gibi saygın kuruluşları, kendi yandaşı
medyayı kullanarak, kamuoyunu yanıltan değerlendirmelerle ve amaçlı

olduğu bilinen yorumlarla, cezalandırmak istiyor…
Neredeyse bütün terör olaylarını, malûm soruşturma kapsamına
aldırarak, asıl terör örgütlerini masûm göstermeye çalışıyor; suç ve
suçluların yargıdan kaçmalarına fırsat sağlıyor…
Đktidara karşı olmakla, rejime karşı olmayı bir tutarak, yargının ve
polis teşkilatının F-tipi kesimlerini, AKP iktidarının emellerine alet
ediyor…
Şu gerçeklere de dikkat çekmek gerekiyor:
„Malûm soruşturma“ kapsamına alınanların büyük çoğunluğu, eğer dikkat
ediliyorsa, AKP iktidarını eleştirenlerdir.
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Yargıtay Cumhuriyet Onursal Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, 11. Cumhurbaşkanı
seçiminde, TBMM’de milletvekili tam sayısının üçte ikilik oranına tekabül eden
367 milletvekilinin hazır bulunması zorunluluğunu ortaya attığı için, soruşturma
listesine alınmadı mı?
Prof. Dr. Erol Manisalı, AKP’nin AB siyasetine karşı olduğu için;
Prof. Dr. Ferit Bernay, Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu, Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran
gibi eski rektörler, hem ADD genel merkez yöneticiliği yaptıkları için hem de
türban konusunda Danıştay ve Anayasa Mahkemesinin kararlarına uydukları
için; Prof. Dr. Mehmet Haberal AKP iktidarına karşı olduğu için; Ergün Poyraz
AKP’nin kuruluşu ve en üst yöneticileri hakkında kitaplar yazdığı için,
soruşturma ve tutuklama listesine alınmadılar mı..?
Tuncay Özkan, Mustafa Balbay gibi isimler AKP iktidarını açıkça eleştiren
gazeteciler oldukları için tutuklanmadılar mı..?
Bu kuşkulara ve sorulara daha çok sayıda örnek eklenebilir…
Tüm bunların farkına varan, tanığı olan ve düşünebilen insanlar kendi
kendine şu soruları sormalıdırlar:
- Kuvvetler ayrılığı, laiklik ve ulus devlet ilkelerini gözardı eden; muhalifleri
susturan; susmayanları tutuklatmaya çalışan bir iktidarın hüküm sürdüğü bir
ülkede gerçek demokrasiden söz edilebilir mi?
- Demokrasi deyince akla sadece sandık mı gelecektir? Demokrasiyi yaşatan
kurumlar iktidarın buyruğuna sokulunca, demokrasi rafa kaldırılmış
olmuyor mu?
- Egemenliği milletten alıp siyasal iktidara devreden bir rejim demokrasi rejimi
olarak kabûl edilebilir mi?
- Türkiye’nin çıkarlarını değil de AB’nin ve ABD’nin çıkralarını ön planda
tutan bir iktidar, millî bir siyaset yürütebilir mi?
En azından bu sorulara yanıt aramayı bile düşün(e)meyen, ama kendisini
„aydın“, „sanatçı“, „demokrat“, , „hukukçu“, „yazar“ , kısacası „çağdaş insan“
olarak niteleyenler, şimdi değilse ne zaman, aykırılıklar içinde gittikçe sertleşen
siyasal iktidara karşı tavır alıp, seslerini yükselteceklerdir?
Dursun ATILGAN
Avrupa Atatürkçü Düşünce Derenekleri Federasyonu
Genel Başkanı
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