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Emperyalist güçler tarafından en az iki asırdır Türkiye ve Türkler üzerine yürütülen propaganda kampanyaları ve 
psikolojik savaş etkinlikleri, son 30 yılda yeniden yoğunlaştırılmıştır. Uluslararası kamuoyunda karanlık bir görüntü 
ve nefret, iç kamuoyunda bezginlik ve eziklik duyguları yerleştirmeyi amaçlayan ve büyük ölçüde başaran bu süreç, 
aynı zamanda ekonomik savaş ile ileri bir aşamaya ulaştırılmış görünmektedir. 
Türkiye ekonomisi, gerektiği kadar ve yetenekleri ölçüsünde mal ve teknoloji üretemeyen ve borç kaynaklarıyla 
işletilmeye çalışılan yapıdadır. Bu yapı, dış borç sarmalı, dış bağlantılı iç borçlar, sürekli ve büyük oranda cari açık ve 
küresel mali bunalımın açığa çıkarttığı derin bir ekonomik bunalım olarak ortaya serilmiştir. Bunalımın sosyo-
kültürel ayağında, toplumun geniş kesimlerinde tamiri imkânsız yaralar açtığı ve silinemez izler bıraktığı, yılgınlık ve 
moral çöküntü yarattığı görülmektedir.  
Dünya ölçeğinde etkileri olacak bir diğer gelişme ise, Türkiye’nin,  coğrafyası ve interlandı itibariyle elinde 
bulundurduğu jeo-stratejik gücünü, büyük ve etkileyici askerî gücü ile birleştirerek, siyasî güce dönüştürememesi 
hâlinin, Balkan Savaşları benzeri bir yıkıntıya kadar yol açması ihtimalidir.  
Böyle bir ortamda, bir dizi açılımlar arasında, AB ve ABD dayatmaları ve ‘havuç politikaları’ doğrultusunda 
Türkiye’nin ve dolayısıyla Kıbrıs Türklerinin, Kıbrıs üzerindeki hak ve çıkarlarından taviz verilmesi, sonuçta Kıbrıs 
Türklerinin çalıntı Rum devletine yamanması ihtimali dahi, toplumsal bilinçte onarılmaz hasar yaratacaktır. Bu hasar, 
bütün Türk ve akraba topluluklarının bilinçaltında derin etki yaratacaktır. Zira, Türkiye, herşeye rağmen ve hâlâ, 
sadece Türk ve akraba topluluklar gözünde değil, emperyalizme karşı uğraş veren, vermekte olan, verecek olan 
bütün mazlum milletler için örnek ve umut ışığıdır. 
Bu karanlık tablodan çıkış arayışlarında, dış güçler tarafından kullanılacak maceracı iç/dış savaş meraklısı toplum 
önderleri ve kadrolardan sakınmak zorundayız. Türkiye’nin parçalanmasına kadar gidecek süreçlere gerekçe 
yaratabilecek çılgınlıklar, akl-ı selim, sağduyu ve ufuk sahibi, dürüst, ömrünü milletine adamış, yurtsever önderler ve 
kadrolar tarafından engellenecektir. Türk milleti içinde bu önderler ve kadrolar,  her zaman olmuştur, vardır, var 
olacaktır. 
Propaganda kampanyalarından, psikolojik savaş saldırılarından ve ekonomik bunalım sarmalından kurtulacak bir 
Türkiye, Yurt’ta barışı yeniden kurduktan sonra, Dünya’da barışı kurmakta da üstüne düşen tarihî görevi, 
Atatürk’ün vasiyetini yerine getirecektir. Türklerin geleceği bu bilincin öne çıkartılmasına büyük ölçüde bağlıdır. 
KKTC 18 Nisan 2010 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri, bu sürecin ilk kıvılcımı olma gücü, imkânı ve ihtimali 
taşımaktadır. Seçimler, KKTC’nin yaşatılmasına, böylece eşit iki halk ve egemen iki devlet arasında kalıcı ve adil bir 
barış ortamının doğmasına yol açtığında, Türkiye ve Kıbrıs Türklerine büyük sıkıntılar veren haksızlıklar ortadan 
kaldırılacaktır. Bu barış, Megali Idea’nın Kıbrıs’ta ebediyen son bulmasını, Yunan ve Türk milletlerinin huzurunu 
sağlayacaktır. Bu heyecan, dalga dalga bütün Türk Dünyası’na yansıyacaktır. 
Mustafa Kemal, yokluklar içinde Kurtuluş Savaşı hazırlıkları görülmekte iken, büyük bir deha ve inançla 
bugünümüze ışık tutmuş; “Milletimiz çok büyüktür. Hiç korkmayalım. O, esaret ve zilleti kabul etmez... O’nu bir 
araya toplamak ve kendisine, ‘Ey millet! Sen esaret ve zilleti kabul eder misin?’ diye sormak lazımdır.. Bizim 



KÖKSAV E-Bülten 
KÖK SOSYAL VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR VAKFI 

 

Gülseren Sok. 13/9 06570 Maltepe Ankara | T. 312 232 43 73 | F. 312 231 04 74 | www.koksav.org.tr 2 

bildiğimiz hakikatlar milletçe de tamamen malum olunca (bilinince), onun mukarrerat bahsinde (kararlaştırılan 
konularda) dahi, bizim gibi düşüneceği neden kabul edilmemelidir?” 
Bütün sorun, bildiklerimizi halkımıza anlatabilmemizdedir. Bunu, malî kaynaklarınız ölçüsünde ve basın yoluyla, 
eğitimcilerle ve siyasî-sosyal-kültürel kuruluşlarınız aracılığı ile, ve hatta komşularınızla ve ailenizle görüşerek de 
yapabilirsiniz. Ve bugünlerde yapmalısınız..  
Kıbrıs sorununun hakça çözümü, KKTC’nin yaşatılmasına bağlıdır.  
Türk’ce çözüm ve KKTC, “Lider Türkiye”nin anahtarıdır. 
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