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Bak þu konuþana
Atat&uuml;rk'&uuml;n oðlu bile K&uuml;rt sorununu
&ccedil;&ouml;zemez Þeyh Sait'in torunu Abd&uuml;lmelik Fýrat'tan
K&uuml;rt meselesiyle ilgili &ccedil;arpýcý iddialar
Bu sistem baki kaldýk&ccedil;a K&uuml;rt sorununun
&ccedil;&ouml;z&uuml;lmesi zor. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; bu sistemin iki
ament&uuml;s&uuml; var; biri b&ouml;l&uuml;c&uuml;l&uuml;k, biri gericilik.
Gericilikten 'M&uuml;sl&uuml;manlýðý' kastediyorlar,
b&ouml;l&uuml;c&uuml; deyince de 'K&uuml;rtleri'... Siz
Atat&uuml;rk'&uuml;n kýzý ve oðlu da olsanýz, 'Biz K&uuml;rt meselesini
&ccedil;&ouml;zelim' deseniz, sistemin ament&uuml;leri olduðu s&uuml;rece
&ccedil;&ouml;zemezsiniz. Bu sorun T&uuml;rkiye AB'ye girerse ve Anayasa
deðiþirse &ccedil;&ouml;z&uuml;lebilir belki...
Sizce K&uuml;rt meselesini &ccedil;&ouml;zecek akil adamlar kimler olmalý?
Ortadadýr... Sistem her ne kadar b&ouml;lgeyi dejenere etmiþse de
K&uuml;rtler'in h&acirc;l&acirc; aydýn insanlarý, makbul adamlarý, akýl
þahitleri, kanaat &ouml;nderleri vardýr. Kendi
k&uuml;lt&uuml;r&uuml;n&uuml;, dinini, aþiretini bilen K&uuml;rtler vardýr.
Murat Karayýlan, Ýlter T&uuml;rkmen'in adýný verdi... Sizin kafanýzda hangi
isimler var? Þimdi isim s&ouml;ylemeye l&uuml;zum yok. Ben bin isim
s&ouml;ylerim, s&ouml;yledim mi hepsini yazabilir misin? Yazamam ama
olmazsa olmazlar kimler sizce? Devlet bilir... Bakýn ben Erdoðan'ý
gen&ccedil; bir insanken, 20 yaþýndayken Milli Selamet'in teþkilatýndayken
tanýyordum. Bana saygýsý vardýr. Erdoðan'ýn ge&ccedil;miþi nedir?
Rize'nin bir k&ouml;y&uuml;nden Kasýmpaþa'ya gelmiþ. Orada
b&uuml;y&uuml;m&uuml;þ, Ýmam Hatip'te okumuþ, g&uuml;zel ezberi var,
hafýzasýnda tutuyor, konuþmasý etkili... Necmettin Hoca'nýn da talebesidir.
Necmettin Hoca'nýn duasý da onunla beraberdir. Artýk duasýný geri
&ccedil;evirse de... Bug&uuml;n T&uuml;rkiye'de partisine bu kadar
h&uuml;kmeden hi&ccedil;bir lider yok. Bug&uuml;ne kadar da olmamýþtý.
Onun 400 milletvekili, 'Otur, kalk!' durumuna gelmiþ halde. Hi&ccedil;birinin
bir g&uuml;c&uuml; yok... Erdoðan, Baþbakan olduðu zaman ben Hak ve
&Ouml;zg&uuml;rl&uuml;kler Partisi Baþkaný'ydým. Resmen iki defa
m&uuml;racaat ettim. Konuþmaya tenezz&uuml;l bile etmedi. Ona &ouml;zel
bir mektup g&ouml;nderdim onun bir milletvekiliyle... Dedim ki, 'Grupta her
hafta g&ouml;r&uuml;yorsun, bunu ver kendisine.' &Uuml;&ccedil; ay sonra
milletvekili dedi ki, elimi de &ouml;pen bir milletvekiliydi, 'Kusura bakma,
korktum veremedim.' Bir mektubu veremedi. Sonra o mektubu aldým, bizim
sekretere verdim, dedim ki, 'Baþbakanlýða, &ouml;zel kalem
m&uuml;d&uuml;rl&uuml;ð&uuml;ne g&ouml;t&uuml;r ve kaydettir.'
Erdoðan'ýn &Ouml;zel Kalem M&uuml;d&uuml;r&uuml; bana telefon etti,
'Sayýn milletvekilim mektubunuzu aldýk' diye. Dedim, 'Maþallah, aferin! Ýki
sene i&ccedil;inde iki defa m&uuml;racaat ettim. Erdoðan Diyarbakýr'a
gittikten sonra kendisine hitaben gazetelerde a&ccedil;ýk mektup yazdým.
Hi&ccedil; cevap vermedi.' &Ouml;zel Kalem M&uuml;d&uuml;r&uuml; dedi
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ki, 'Biz sizi ararýz!' O kadar. Erdoðan, benimle konuþmaya korkuyor. Bana
karþý bir d&uuml;þmanlýðý yok ama korkuyor. Erdoðan tehlikede! Niye?
&Ccedil;&uuml;nk&uuml; benim sýrtýmda iki y&uuml;k var; biri dedem Þeyh
Said, diðeri K&uuml;rt meselesi. Yoksa aramýzda baþka bir þey yok. Eðer
onun inancý sahte deðilse, onun inancýna y&uuml;zde 80 benim yakýnlýðým
var, onun da benim inancýma yakýnlýðý var. 'Ben konuþursam, Þeyh Said'in
torunuyla konuþtum diye derin devlet beni mimler' diyor. Bunun hesabýný
yapýyor. Oysa ben kendisine dedim ki, 'Seni zehirleyecekler.' Yani ondan
sonra dava a&ccedil;ýldý, parti kapanmaya kadar geldi. Þansý da var.
&Ouml;n&uuml;ne atýlan takozlarýn &uuml;zerinden atlayarak
ge&ccedil;iyor. Tabii h&acirc;l&acirc; tehlikededir durumu. Neden
tehlikededir? &Ccedil;&uuml;nk&uuml; derin devlet ona g&uuml;venmiyor.
Diyor ki, 'Deðiþikliði yapabilir. Bunu bir tarafa itersek yeni gelen gruplar bu
deðiþikliði yapamaz.' Ben ona iki sene &ouml;nce, g&ouml;r&uuml;þme
talebimi kabul etmediði i&ccedil;in, beþ-altý satýrlýk mektup yazdým. Dedim
ki, 'Sana oyunlar hazýrlanýyor, &ouml;n&uuml;nde kuyular a&ccedil;ýyorlar,
uyanýk olman lazým. Seninle bir siyasi kiþi olarak Yassýada'da yargýlanan,
zindanlardan gelen, s&uuml;r&uuml;len bir K&uuml;rt olarak uzunca
konuþmak istiyorum.' &Ccedil;&uuml;nk&uuml; biz hep ezildik,
s&uuml;r&uuml;ld&uuml;k ama vatanýmýzý seviyoruz. Zalimleri sevmiyoruz.
Onlara baþ eðmiyoruz. &Ouml;yle geldik, &ouml;yle gideceðiz, baþýmýz dik.
Biz bir tek Azrail'e 'Eyvallah' deriz. Onun dýþýnda zalimlerin safýnda
hi&ccedil; olmadýk, &ccedil;ok mahrumiyetler yaþamamýza raðmen... Allah'a
da hamdediyorum ki, beni korudu, zalimlere ortak olmadým... Son bir
s&ouml;z&uuml;n&uuml;z var mý? Ben bu toplumun huzura kavuþmasýný
herkesten &ccedil;ok isterim. &Ouml;zetle s&ouml;ylemek istediðim þu; bu
sistem baki kaldýk&ccedil;a K&uuml;rt sorunu &ccedil;&ouml;z&uuml;lemez.
Bu sistemin iki ament&uuml;s&uuml; var, biri
b&ouml;l&uuml;c&uuml;l&uuml;k biri gericilik. Gericilikten
M&uuml;sl&uuml;manlýðý kastediyorlar, b&ouml;l&uuml;c&uuml; deyince de
K&uuml;rtleri... Siz Atat&uuml;rk'&uuml;n kýzý ve oðlu da olsanýz, 'Biz
K&uuml;rt meselesini &ccedil;&ouml;zelim' deseniz, sistem kabul etmez.
Sistemin ament&uuml;leri olduðu s&uuml;rece bu sorunu
&ccedil;&ouml;zemezsiniz... Sistemin ideolojisi bu &ccedil;&uuml;nk&uuml;.
Siviller iktidarsýzdýr Peki Erdoðan K&uuml;rt meselesini
&ccedil;&ouml;zebilecek mi? Sistem bu þekilde devam ettiði s&uuml;rece
hayýr. Ýktidar halkýn se&ccedil;tiði AKP'de deðil ki, halkýn se&ccedil;tiði
iktidara derin devlet hi&ccedil;bir zaman inanmamýþtýr, itibar etmemiþtir.
T&uuml;rkiye'de siviller iktidarsýzdýr. Halk onlara istediði kadar
g&uuml;&ccedil; versin, onlar iktidarsýz olduklarý i&ccedil;in iktidar
olamýyorlar. Fýrsat bulduk&ccedil;a da askeri darbe yapmýþlardýr. Ama
d&uuml;nya sistemi deðiþtiði i&ccedil;in, artýk askeri darbe
m&uuml;mk&uuml;n olmadýðý i&ccedil;in, belki anayasayý deðiþtirirlerse,
AB'ye girerlerse bu sorunu &ccedil;&ouml;zebilirler. Þimdi ancak palyatif
tedbirler alýnýr. TRT Þeþ gibi... G&uuml;l,Erdoðan'dan daha cana
yakýn,daha kibar Abdullah G&uuml;l, 'K&uuml;rt meselesinde sevindirici
geliþmeler olacak' derken Anayasal deðiþikliði mi kastetti sizce? Kastetmiþ
olabilir. Ben de diyorum ki, reisicumhurdur, bizim gibi bir kenarda deðildir.
Ama bizimle konuþmaya dahi korkuyor. Cumhurbaþkaný'ndan da randevu
istediniz mi? Hayýr. Ama G&uuml;l, Erdoðan'a nispetle daha cana yakýn,
daha kibar bir insandýr. Belki randevu istesem kabul eder ama kendiliðinden
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davet etmiyor. Oysa madem ki K&uuml;rt sorununu &ccedil;&ouml;zmek
istiyorlar, konuþmalýlar... Ama benimle konuþmazlar, Þeyh Said'in
torunuyum diye... Oysa &Ouml;calan'ýn, Karayýlan'ýn dýþýnda da
K&uuml;rtler var. Onlarla da konuþulsun. DTP'nin Genel Baþkaný bile 'Bizim
dýþýmýzdaki K&uuml;rtler'le de konuþun' dedi. Onlar da biliyorlar ki baþka
K&uuml;rtler de var. Ama devlet PKK'den baþka muhatap tanýmýyor.
&Ccedil;&uuml;nk&uuml; ikisi de ayný kaynaktan su i&ccedil;iyor Vatan
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