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Vatanımız bugün emperyalist güçlerin saldırısı altındadır. ABD’nin ve Avrupa Birliği’nin 
hedefi, Türkiye’yi parçalamak, milletimizi birbirine kırdırmak ve Anadolu’yu Türklerden 
temizlemektir. Avrupalılar, 21. yüzyılın merkezi olan Avrasya’nın en önemli yeri olan 
Anadolu’da, onurlu, kafası dik, büyük bir kültürü olan, Batı’nın sömürüye dayalı düzenine ve 
sömürüsüne başkaldırı geleneğine, gücüne ve niyetine sahip bir millet istememektedir.  
 
Emperyalist güçler, mazlum milletlerin özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin bayraktarlığını 
yapmış ve sömürge sisteminin çöküşünü başlatmış olan Türkiye Cumhuriyeti’nin açık 
düşmanıdır.  
 
Bu açık düşmanlık, Soğuk Savaş döneminde geçici ve sahte bir ittifak biçimini almışsa da, 
Türkiye, milli çıkarlarını bu dönemde de korumaya ve geliştirmeye çalıştığında karşısında 
ABD’yi ve Avrupa’yı bulmuştur. Haşhaş ekimi ve Kıbrıs konuları, Soğuk Savaş dönemindeki 
çıkar çatışmalarının örnekleridir.  
 
Emperyalistler, bu saldırılarında farklı araçlar ve silahlar kullanmaktadır.  
 
Türkiye’de devletimizi güçlendirmeyi, devletimizle milletimiz arasındaki bağları daha da 
pekiştirmeyi ve farklı kökenlerden ve inançlardan insanlarımızdan tek bir millet yaratmayı 
amaçlayan kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik emperyalist saldırı, bu amaçla 
sürdürülmektedir. Merkezi idareyi zayıflatarak yerel yönetimleri güçlendirme çabaları da aynı 
amaca hizmet etmektedir. Misyonerlik faaliyetleri de bu niteliktedir. 
 
Ancak emperyalizmin saldırısının bir de silahlı biçimi vardır.  
 
Bölücü terör örgütü, emperyalizmin uşağıdır; emperyalizm tarafından desteklenmekte ve 
yönlendirilmektedir.  
 
Kamu kurum ve kuruluşlarının Türkiye’ye katkısı ve kamu hizmetlerinin merkezi idare veya 
yerel yönetimler eliyle verilmesinin ülkemizin bütünlüğüne ve bağımsızlığına etkilerine ilişkin 
farklı değerlendirmeler yapılabilir. Ancak, bölücü terör örgütü konusunda böyle bir tartışma 
yapılamaz.  
 
Bölücü terör örgütünü düşman kabul edenle, bölücü terör örgütünü düşman kabul etmeyen, 
düşman saflardadır.  
 
Bazen bazı sözcükler, işaretler, maddeler çok büyük anlam taşır. Kutsal bayrağımızı “bez 
parçası” olarak görmek, bunlardan biridir. ABD’de bayrak baskılı tuvalet kağıdı ve iç çamaşırı 
bulabilirsiniz.  
 
Türkiye’de böyle şey olmaz; buna kimse cesaret bile edemez. Her ailenin iki-uç kuşak 
öncesinde şehitlerinin olduğu bir ülkede, bayrak kutsaldır.  
 
Bayrağın kutsallığı gibi, bayrağımızın temsil ettiği vatan, millet, bağımsızlık, özgürlük, ulusal 
egemenlik gibi değerler için hayatını vermiş şehitlerimiz de kutsaldır. Şehitlerimiz için 
yazılmış belki de en güzel şiir olan Mehmet Akif Ersoy’un Çanakkale Şehitleri’ni okuyup da 
duygulanmayanın bizlerle aynı vatanı paylaşması mümkün değildir.  
 
Durum böyle ise, bölücü terör örgütünün elebaşı katilden, “sayın” diyerek, saygılı bir ifadeyle 
söz etmek, şehitlerimize “kelle” demek, halkımızın anlayışına uymaz. Bunlar, olsa olsa, 



Amerikalı ve Avrupalı emperyalistlerin veya onların ülkemizdeki işbirlikçilerinin kullanacağı 
ifadelerdir. Değerlerimize bu kadar büyük saygısızlık edenlerin bu toprakları vatanımız olarak 
kabul ettiği bile tartışmalıdır. Hele bu sözleri imanlı biri ediyorsa, ona hatırlatılacak olan, 
Maide Suresi’nin 51. ayetidir. Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’in meali şöyledir: “Ey iman 
edenler! Yahudileri ve Hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden 
kim onları dost edinirse, şüphesiz o onlardan olur. Şüphesiz Allah, zalim kavmi doğru yola 
iletmez.” 
 


