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REFERANDUM VE TEZKERE

 *Referandum Türkiye için bir dönüm noktasıdır.Zira bir asırlık sözde kalan;”Hakimiyet kayıtsız
şartsız milletindir.”sözü hakikata geçmiş oluyor.

 Bu referandum milletin hakimiyeti ve dizgini sınırlı ve hakim bir kesimden eline almasıdır.

 Referandum sevindirici;

 Katılım.% 67,Evet-% 69,Hayır.% 31

“Katılımın düşük olduğu illerin başında Diyarbakır geliyor: Yüzde 52,98. Referandumda sadece
7 ilde 'hayır' oyları 'evet' oylarından yüksek çıktı: Aydın (yüzde 52,73), Edirne (yüzde 62,61),
İzmir (51,31), Kırklareli (yüzde 64,16), Muğla (yüzde 56,71), Tekirdağ (yüzde 55,26) ve Tunceli
(yüzde 64,47). Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki iller, referanduma büyük ilgi
gösterdi. Bölgede 'hayır' oyu veren tek il Tunceli oldu. Bölge illeri arasında, Bitlis yüzde 78,
Bingöl yüzde 79 ve Mardin yüzde 75 katılım oranıyla dikkat çekti. 'Evet' oranında öne çıkan iller
ise Siirt, Van, Diyarbakır, Mardin, Bingöl, Urfa, Batman ve Ağrı oldu. Bu illerde evet oranı yüzde
90'ın üzerinde gerçekleşti.”[1]

 Türkiyedeki demokrasi,çoğunluğu değil,azınlığın hakkının gözetilmesi yönünde
uygulanmaktadır.Bir kişinin hakkını gözettiğini söyleyenler,aslında 50 kişinin hakkını
gözetmemektedirler.Tıpkı ramazanda bir oruç tutmayana göre yapılan uygulama gibi ki;aslında
50 kişinin hakkının gözetilmemesidir,bir kişinin hakkının gözetilmesi değildir.Tıpkı namaz
konusunda da,ister devlet dairelerinde veya isterse bir otobüs seferinde,bir kişinin namaz
kılması söz konusu olduğunda kazaya bırakması söylenirken,bir çocuğun bir çişi için kolaylıkla
ve rahatça durulmaktadır.

 Bir araştırmada; Halkın yüzde 61’ine göre yargı taraflı.”[2]

 Türkiyede yıllardır her şey üzerinde bir sis perdesi oluştu. 

Hizbullahı destekleyenler,vurucu timleri de beslemektedirler.Tıpkı Uğur Mumcunun deşifre
etmeye çalıştığı Abdullah Öcalanın;”Bizim adamımızdır.”sözüyle savcı Baki Tuğ’a bildirilen
belgeyi açıklamasına izin verilmedi ve bazılarına da göz dağı verildi.

 Maddi ve manevi bir gelişme içerisine ve yoluna girilmiştir.

 Ancak bu ve buna benzer ekonomik gelişmeler içte ve dıştakileri fazlasıyla tedirgin etmektedir.
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*Kıyamet alametlerinin on büyük ve yüzlerce küçüklerinden;-İstanbulun fethedilmesi,kâbenin
yıkılması,Yahudilerle savaşılması,büyük bir ateşin insanları önüne katıp götüreceği yani savaşa
da işaret edilmektedir.

Ortadoğu büyük bir ateş çemberi içerisinde olup,yanmayı sürdürmek ve yakmak için
çevredekilerde içe çekilmektedir.

Ancak şu durumda it izi ile at izi birbirine karışmıştır.

-Ortadoğuya demokrasi getireceğini vadeden Abd,63 milyar dolarlık silah satışıyla savaşı ve
kargaşayı getirmiş olmaktadır.

-İsrail,Arzı mev’ud yani Allah tarafından kendilerine vaat edilmiş olan topraklar vaadiyle orayı
asırlardır proğramlarına almışlar.

Silah,uyuşturucu,ekonomi,dolar,borsa çevreleri hep bir şeyler ummaktadırlar. Ermeniler tarihten
gelen hıncı hala unutmuş değil,hala bir şeyler koparabilmek düşüncesindedir.

Nitekim Pkk’nın yönetim kadrosunun Ermenilerden olduğu ifade edilmektedir.

“Tarih araştırmacısı Gökhan Balcı, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı
(ATASE) arşivlerinde Mesut Barzani'nin babası Molla Mustafa Barzani ve amcası Barzan Şeyhi
Abdüsselam'ın Rusların desteği ile Ermeni çetelerini Türklere karşı kışkırttığının açıkta yer
aldığını kaydetti.”

“son dönemde ise Türkiye'ye yönelik 'tehdit içerikli' açıklamalarıyla dikkati çeken Irak'ın
kuzeyindeki bölgesel yönetimin başkanı Mesut Barzani'nin babası Molla Mustafa Barzani'nin
sözde Ermeni soykırımının yaşandığı iddia edilen tarihlerde, Ermenilerle birlikte Türklere
saldırırken, Barzan aşireti Rusya'dan önemli destekler aldı. Mustafa Barzani, Ermeni çetelerini
silahlandırarak, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'daki Türk köylerinde işkenceler yapmış.''(1)

Buradaki hedef sadece Pkk hedefi değil,uluslar arası bir güçle mücadele edilmektedir.

Bir yandan zayıflatma,bir yandan bataklığa çekme,belki de bir yandan;çoktan beri İrana vurma
amacıyla böyle bir kargaşa oluşturarak,kargaşadan istifade etme politikalarıdır.

“İngiliz SAS'lar İran'a sınır ötesi harekâtta 

İngiltere'nin önde gelen gazetesi Times, Basra'daki komandoların sınırı geçerek İran'a
operasyon yaptığını yazdı. Habere göre hedefleri, direnişçilere silah satan kaçakçılar..... 

Elde edilen bilgilere göre ABD de operasyonlara istihbarat desteği sağladı.”(2)

Her şey Kuzey ıraktan gelse de,olay Irakla münhasır değil.Çok ellerin işi.

 Türkiye yine bir asırlık kavga ve suskunluk içerisine itilmektedir.

 2 / 4



Referandum ve Tezkere

Mehmet ÖZÇELİK tarafından yazıldı.
Pazar, 26 Eylül 2010 06:40 - 

 İsabetli bir tesbitte belirtildiği gibi;

”Bernard Lewis; “Batı Müslümanları 200 yıl boyunca hakimiyeti altında tuttu. Birinci Dünya
Savaşı sonunda Batı'nın hakimiyeti tam anlamıyla gerçekleşmişti. Son büyük İslam
İmparatorluğu olan Osmanlı, emperyalist güçler arasında paylaşılmıştı. İran'daki ve
Afganistan'daki diğer İslam devletleri yıkıldılar. Türkiye bağımsızlığına kavuştu, ama sekuler ve
anti-İslam bir rejim meydana getirdi. Soğuk Savaş döneminde Müslümanlar zayıftı. Onlara
sadece güçler arasında oynamak kaldı. Şimdi ise, Müslümanlar 200 yıl sonra ilk defa kendi
kaderleri hakkında karar verebilecekler” diyor.

Batı ilgisiz,Bu kadar kayba bile gecikmeli veya geçmiş olsun diyemeyecek kadar…

Abd oyalamakta vaadleriyle…

Bayramdan önce 13 kişi kaybedilmiş,sonrasında onlarca şehit verilirken;

-Bu ustaca yapılmaktadır.İstihbarat kuvvetlidir.Bu sadece Pkk’nın işi değildir.Kuzey ırak başıboş
bırakılmış.Öldürdükten sonra;Celal Talabani beyanatında;Pkk’nın tek taraflı ateşkes ilan
edeceğini söylüyor.

Mesut Barzani Pkk’ya terörist demiyor.

 Bush,Türkiyeye operasyon yapmaması için uyarıda bulunup,gecikmeli olarak Irak hükümetine
Pkk’ya karşı acil önlemler almasını söylüyor.

 Acaba Abd giderken yerine bizi mi bırakmak istiyor?

 Asırlardır planlanan İsrail gibi çıban başlı olacak Kürt devletini oluşturma planı mı uygulanıyor?

 Rusyanın oyunda parmağı yok mu?Tâ ki bizi de yanına çekerek ortadoğuya hakim olsun?

 İsrail kavgayı kızıştırarak,tarafların yorulmasını bekleyip,saldırmayı mı hedefliyor?

 Türkiye’de bir Kürt-Türk kavgası çıkarılıp,tekrar ekonomik zafiyetler mi oluşturuluyor?Şimdiden
İzmir/Bornova’da başlatılan Üniversitelerdeki gerginlik,tüm üniversitelere yayılmak mı isteniyor?

 Ancak hükümetin dik duruşu yıkımı kolaylaştırmamaktadır.Belki devamı gelebilir.

 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'de yayımlanan The Times gazetesine verdiği
demeçte, kuzey Irak'ta yuvalanan PKK'lı teröristlere yönelik operasyon yapılacağını söyledi.»»

 Nitekim bayram öncesi yapılan saldırıdan sonra istihbarat eksiklikleri,ikinci saldırıyı
hızlandırmış oldu.

 Acaba istihbaratın zafiyetinden mi,karşı tarafın istihbaratının kuvvetinden mi?Yoksa her ikisi
mi?
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 Düşündürücü değil mi?

DTP Eş Başkanı Aysel Tuğluk, kaçırılan askerlerin iadesi için üzerlerine düşeni yapacaklarını
söyledi.Askerleri gider alırız. 

 Teşekkür mü etsek?Yoksa önümüze katıp yerlerini mi sorsak?

 Pkk hem dıştan hem de içten beslenmektedir,desteklenmektedir.Yolları kapatılmalı gerekirse
destek veren devletlere ültimatom verilmeli veya ambargo uygulanmalıdır.

 Bu vatanın evladına kurşun sıkanda;insanlık,namus,barış,haysiyet,inandırıcılık ve ciddiyet
aranır mı?

 Batak kurutulmalıdır.Dikkatli olunmakla beraber,bu gün ateşkestte bulunmak,başka zamandaki
bir zafiyette yeniden saldırıyı beklemek demektir.

 Bu bir meşru müdafaadır.

 Dik durulmalı,birlik ve beraberlik sürdürülmeli,dikkatli olunmalı,gerekli adımlar atılmalı.dua
etmelidir.

 Şehidlerimize binler rahmet olsun,ruhları şâd olsun.

Mehmet  ÖZÇELİK

--------------------------------------------------------------------------------

[1] 22-10-2007 Ankara, Zaman.

[2] Zaman.14-7-2007.
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