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SAĞDUYU ÇAĞRISI!                                                     28 Nisan 2009  
 
Türkiyemiz, son yılların en karanlık, en sorunlu, en bunalımlı, en belirsiz ve en 
sıkıntılı bir döneminden geçmektedir. Ülkemiz, göz göre göre bir anarşik ortama  
sürüklenmek istenmektedir.  
Bu endişe verici dönemin en göze çarpan sorunları/sıkıntıları başlıca şunlardır: 
 
1. Türkiye'nin partisi olmadığını açıkça ortaya koyan ve bölücü terör örgütünü 
TBMM'de temsil eden ırkçı-bölücü DTP'nin söylemleri ve eylemleri, bu partinin 
amacının Türkiye'yi kesinlikle bölmek olduğunu ortaya koymaktadır.  
DTP Iğdır milletvekili Pervin Buldan, 27 Nisan 2009'da, Hakkâri'de yaptığı 
konuşmada "29 Mart seçimlerinde Kürdistan'ın sınırlarını belirledik" ifadesini açıkça 
telâffuz ettikten sonra, Cumhuriyetimizin kuruluş yıldönümünü kastederek de  
"86 yıllık geleneği bozduk ve Iğdır'ı da aldık" demiştir. 
Anımsatmak isteriz ki, DTP'liler 29 Mart seçimlerinden çok önce de Başbakanı bazı 
illere sokmamak için esnafa kepenk kapattırmışlar; cadde, sokak ve meydanları çöp 
yığınıyla doldurarak, girilmez hale getirmişlerdi. Halen kimi kentlerde sokak olaylarını 
ve güvenlik güçlerine saldırıları, çocukları kalkan yaparak, sürdürmektedirler. 
2. Çağdaş bildiğimiz Türkiye'de, "Hizbullah" adlı dinci terör örgütünün, "Anadolu 
Federe İslam Devleti" adlı dinci-bölücü  örgütün yeniden sahneye çıkması; 
"VASAT" adlı yeni bir dinci terör örgütü ile "Devrimci Karargâh örgütü" adında 
PKK ile bağlantısı olduğu bildirilen yıkıcı-bölücü bir terör örgütünün ortaya çıkması, 
zaten Türkiye'yi hedef alan PKK ve El Kaide gibi belli başlı ırkçı-bölücü ve  
dinci-vurucu terör odaklarına yeni eklemeler olduğunun açık ve kesin kanıtlarıdır. 
3. Adına, ne maksatla olduğunu anlamakta güçlük çektiğimiz,  "Ergenekon dâvası" 
denilen ve siyasallaştırıldığı anlaşılan soruşturma kapsamında, büyük çoğunluğu laik, 
demokratik, üniter bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni seven; kendileri de 
halk tarafından sevilen ve sayılan aydınlar, gazeteciler, yazarlar, bilim adamları gece 
yarıları gözaltına alınarak, tutuklanarak, onur kırıcı muamele görmektedirler. Suçlu ile 
suçsuzun birbirine karıştırıldığı gözlenmektedir. 
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Atatürkçü Düşünce Derneği gibi saygın 
kuruluşların, ülkesini sevdikleri ve ulusumuzun daha da çağdaşlaşması doğrultusunda 
hizmet verdikleri için, yanlış değerlendirmeler ve amaçlı olduğu anlaşılan yorumlarla, 
cezalandırılmak istendikleri izlenimi edinilmektedir. 
İnsanı ürperten, düşündüren bir sorgulama sistemi ile - ne adına yapılmış olursa olsun - 
saygı, sevgi ve güven duyulan aydınlarımızın terörist muamelesiyle karşı karşıya 
bırakılmaları ve buna dayanak olarak ise çoğu kez özel telefon görüşmelerinin 
gösterilmesi, mantıklı, adil ve ikna edici değildir. 
Bütün olayları "Ergenekon"a bağlamak, kimi terör örgütlerini masûm duruma düşürüp, 
suç ve suçluları yargıdan kaçırabilir. 
İktidara karşı olmakla, rejime karşı olmayı bir tutan anlayışa katılmak olanakszdır. 
Kimi gereksiz iddialarla ve yetersiz delillerle abartılan dosyalar, yargıyı yoracaktır. 
Türkiye Cumhuriyeti'nin, idarî, medenî, ticarî yasaları ile ceza yasaları Avrupa'nın 
belli başlı ülkelerinden alınmış olmakla birlikte, uygulama Avrupa'da olduğu gibi 
değildir. Avrupa'da, bir sanığın suçluluğunun kesinleşmesi halinde bile, ona onur kırıcı 
bir muameleye izin verilmez.   
4.Yıllardan beri, özellikle ABD'de bazı zengin lobici grupların  ve AB'de ise bir takım 
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kilise kuruluşlarının, kimi siyasetçilerin ve medya kuruluşlarının yönlendirmesiyle, 
Türkiye'yi uluslararası alanda sanık sandalyasına oturtmak ve dünya kamuoyu önünde 
mahkûm ettirmek isteyenler, son yıllarda (Türkiye'nin AB'ye tam üye olmak üzere 
başvuru yaptığı tarih olan 14 Nisan 1987'den itibaren) özellikle Ermeni diasporasını  
ve Ermenistan'daki Türk düşmanı kuruluşları ve partileri kullanarak, barışın hüküm 
sürmesi gereken insanlık çağında, ülkeler arasına nifak sokmayı ve düşmanlık 
tohumları ekmeyi sürdürmektedirler. Tarihî gerçekleri siyasî yalanlarla örtebilmek 
üzere, her türlü entrikaya başvurmaktadırlar. 
Bununla ilintili olarak, "Bir millet iki devlet" söylemiyle  Türkiye'ye olan kardeşlik 
ve sevgi bağlarını ve duygularını sık sık, içtenlikli bir biçimde ifade eden Azerbaycan 
halkı, Türkiye'nin, Ermenistan ile olan sınır kapısını açma konusundaki tutumu 
nedeniyle, ciddî biçimde huzursuzluk duyduğunu, ülkemize hissettirmektedir. 
5. Sözcüğün tam anlamıyla, tüm dünyanın belini büken ve insanları çaresiz bir duruma 
iten ekonomik buhran ve bunun neticesi olarak ortaya çıkan yoğun işsizlik,  ülkemizi 
de hızlı bir biçimde bu buhran çemberinin içine çekmiştir. 
Bazı insanları, etik dışı davranışlara; vurgunculuğa, soygunculuğa, gasp eylemine ve 
benzeri suçlara iten ana nedenlerin kaynağı da budur. 
 
Tüm bu olumsuzlukların, sıkıntıların ve güçlüklerin üstesinden gelmesi gerekenler, 
Türk Milleti'ni TBMM'de temsil eden partilere mensup milletvekilleri ile, gerekli oy 
oranına ulaşamadıkları için TBMM dışında kalmış olan Türk siyasî partileridir. 
Dolayısıyla, Türkiye'yi seven, Türk Milleti'nin birliğini ve dayanışmasını isteyen,  
öncelikle toplumsal barış yanlısı olan her partinin, mecliste temsil edilsin ya da 
edilmesin, biraraya gelerek, ülkemizin içinde bulunduğu devasa sorunlara çare ve 
çözüm bulmalarını istemek en doğal hakkımız olsa gerektir. 
 
Ulusumuzun ve ülkemizin birliği ile devletimizin tekliği konusunda duyarlı olanların; 
ulusal dâvalarımızın, ülkemizin çıkarları dikkate alınarak göğüslenebileceğine 
inananların; devletimizin hukuk devleti özelliğine ve yargının bağımsızlığına gölge 
düşürmek istemeyenlerin; uluslararası ilişkilerde, ülkemizin karşılıklı saygı temelinde 
dünya barışına katkıda bulunacak güçte olduğunun farkında olanların; Atatürk 
ilkelerinin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin yıpratılmasını istemeyenlerin; ulusal gelir 
kaynaklarının yoğunlaştırılması ve sosyal devlet ve sosyal adalet anlayışının 
halkımızın gönenci için sağlıklı bir biçimde işletilmesini isteyenlerin; cennet 
Vatanımızın cehenneme çevrilmesine izin vermek istemeyenlerin;  yukarda ana 
çizgileriyle değindiğimiz büyük tehlikelerin ve sorunların giderilmesi konusunda ve 
Mustafa Kemal ATATÜRK'ün 10. Yıl Söylevi'nde vurguladığı "Türk Milleti, millî 
birlik ve dayanışmayla güçlükleri yenmesini  bilmiştir" doğrusundan hareketle, bir 
ulusal mutabakat için sağduyularını işletmeleri zorunludur. 
 
İş işten geçmeden, bu sağduyu sürecini başlatma görevi öncelikle Sayın Başbakan'ın 
ve iktidar partisinin görevidir! 
 
Dursun ATILGAN 
Avrupa Atatürkçü Düşünce Dernekleri Federasyonu 
Genel Başkanı 
  


