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İstiklal Savaşı’nda millici kuvvetlerin karşısındaki güç, emperyalist-Kürtçü-ümmetçi ittifakıydı. 
Komprador burjuvazi de bu ittifakı destekliyordu. “Mütareke basını” da tam bir işbirlikçi 
konumundaydı.  
 
Günümüzde millici kuvvetlerin karşısındaki güç kimlerden oluşuyor? Yine aynı güçler 
karşımızda. Emperyalizm, Kürtçüler ve ümmetçiler. Büyük sermaye, bu temel ittifakla daha 
yakın bir işbirliği içinde. Günümüz kitle iletişim araçlarının büyük çoğunluğu ise mütareke 
basınını aratmayacak bir çizgi izliyor.  
 
Türkiye’de 1919-1945 dönemi boyunca hakim olan saflaşma büyük ölçüde aynıydı. Bir 
tarafta millici güçler, diğer tarafta gayri-millici güçler vardı. Ancak, çeşitli nedenlere bağlı 
olarak, 1945-1946 yıllarında saflaşmada büyük bir değişiklik yaşandı; veya öyle gözüktü. 
Özellikle 12 Mart ve 12 Eylül öncesinde ve sonrasında millici kanatta büyük bölünmeler, 
saflaşmalar, kavgalar ve hatta kan davaları yaşandı. Türkiye’nin bu kavgalardan ne kadar 
büyük zarar gördüğü birçok çevre tarafından ancak yeni yeni anlaşılmaktadır. 12 Mart ve 12 
Eylül sonrasında yaşanan büyük acıların tam olarak unutulduğunu bile söylemek olanaklı 
değildir. Ancak, vatanın büyük tehdit altında oluğunu günümüz koşullarında, tüm bunlara 
rağmen, İstiklal Savaşı’nın saflaşması yeniden yaratılmaktadır; yaratılmalıdır. Günümüzde 10 
yıl öncenin saflaşması yoktur. Emperyalizmin saldırısı karşısında, “millici” veya “ulusalcı” 
kimliğini unutarak düşmanla işbirliği yapanlar, her kesimce teşhir edilmektedir.  
 
Bu saflaşmada bugün için mihenk taşı, Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı ve Kıbrıs’tır.  
 
Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı, emperyalist güçlerce hazırlanmış ve Türkiye 
Cumhuriyeti’ni tasfiye etmeye yönelik kapsamlı bir stratejinin önemli unsurlarından biridir. Bu 
tasarıyı, emperyalist-Kürtçü-ümmetçi-büyük sermaye ittifakı hazırlamıştır ve 
desteklemektedir. Bu tasarıya karşı çıkanlar ise, kendilerini nasıl tanımlarlarsa tanımlasınlar, 
millici güçler cephesinin unsurlarıdır.  
 
Kıbrıs konusunda Türkiye’nin yıllardır savunageldiği tezler uluslararası hukuka uygundur ve 
haklıdır. Bu konuda, Avrupa Birliği’nin ve ABD’nin emperyalist tezlerini savunanlar, 
emperyalist-Kürtçü-ümmetçi-büyük sermaye ittifakının parçasıdır.  
 
Saflar giderek daha da netleşmektedir. Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı ve Kıbrıs 
konuları, milliyetçiliğin, vatanseverliğin, milliciliğin, yurtseverliğin ölçütüdür. Herkes, şapkasını 
önüne koyarak, günümüzün yeni saflaşmasında yerini belirlemeli ve ona uygun hareket 
etmelidir.  
 
1925 yılındaki Şeyh Sait isyanı, emperyalist-Kürtçü-ümmetçi ittifakıydı. Türkiye’nin Misak-ı 
Milli sınırları içinde bulunan Musul ve Kerkük’ü kaybetmesine yol açtı. İsyan bastırılırken 
Musul ve Kerkük kaybedildi. Kürtçü-ümmetçi unsurlar bedel ödedi; İngiliz emperyalistleri 
amaçlarına ulaştı.  
 
Şimdi gündemde Kıbrıs var. Emperyalist-Kürtçü-ümmetçi-büyük sermaye ittifakı Kıbrıs’ı 
alırsa, Türkiye’nin işi Şeyh Sait İsyanından sonraki günlerden çok daha zor olacaktır.  
 
Kıbrıs ve Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı konusundaki kavga, İstiklal Harbi’nin 
Sakarya Savaşı’dır. Bu iki konuda tüm millici güçlerin son derece duyarlı ve kararlı olması 
gereklidir, zorunludur, şarttır. 


