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HDP ihanet etti adaya gidemez
Başbakan Yardımcısı Akdoğan,"İmralı ile ilgili birimlerimiz görüşür ancak HDP heyeti
görüşemez. HDP heyeti bu sürece ihanet etti ve Öcalan adına sürekli yalan söyledi."
Yayın Tarihi : 8 Ağustos 2015 Cumartesi (oluşturma : 2/23/2019)

Yenişafak'ın haberine göre Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, HDP, terör örgütü PKK, çözüm
süreci ve operasyonlar konusunda önemli açıklamalarda bulundu. HDP'nin sürece ihanet ettiğini
belirten Akdoğan, özetle şunları söyledi:
Çözüm sürecinde, sürece ihanet durumu yaşadık. HDP'nin seçimden önce barajı geçmek için yaptığı
taktik amaçlı hamleler süreci bu noktaya getirdi. Kendisi belki barajı geçti ama o süreçte çözüm
sürecinin düşmanları ile paralel yapı, statükolar başta olmak üzere, girdiği ilişki ve ittifak sürece
zarar verdi. Sürecin aktörlerine karşı savaş açması, burada büyük bir güven sarsılması yaşanmasına
sebep oldu.
PKK DA İSTİSMAR ETTİ
Onun ötesinde, örgüt de süreci istismar etti, bir güvenlik açığı meydana geldi. Bu güvenlik açığını
gidermeye dönük adımlardan vazgeçemeyiz. Çünkü süreci zehirliyor ve sürdürülemez hale getiriyor.
Örgütün baskı ve şiddet eylemleri süreci zehirledi. Bu tolere edilemez bir noktada
TÜRKİYE'Yİ TERK EDECEKLER
Örgüt muhtemel bir seçime dönük taktik birtakım hamlelerde bulunabilir. Taktik açıklamalar,
eylemsizlik kararları vesaire... Bunları kabul etmeyiz. Sonuç odaklı, kalıcı bir takım adımların atılması
lazım. Tam anlamıyla bir eylemsizlik ve Türkiye'yi terk etmeleri, şu anda olmazsa olmazdır. Sözün bir
kıymeti harbiyesi yok. Doğrudan sonuç odaklı, kalıcı adımların atılması lazım. Bu noktada Türkiye'yi
terk etmeleri, tam anlamıyla eylemsizlik önem taşıyor.
PARADİGMA DEĞİŞİMİ YOK
Bu mücadelede '90'lı yıllara dönüldü, dönülmedi' böyle bir şey yok. 90'lı yıllarda farklı bir paradigma
vardı. Şu anda paradigma değişimi yok. O gün hukuk dışına çıkan bir mücadele yöntemi vardı. Bugün
devlet, hukuk içinde bir mücadele ortaya koyuyor. Yani 90'lı yıllara devletin döndüğü falan yok ama
örgüt 90'lı yıllarda takılıp kaldı. Baskıcı, zalim, 90'lı yılların uygulamalarını devam ettirmeye çalışan
bir örgüt var.
Bu mücadele eş zamanlı olarak iki örgütle de aynı anda yürütülmek durumundadır. İki örgüt derken
hem paralel yapıyı hem PKK'yı kastediyorum. Bu iki örgütle eşzamanlı mücadele büyük önem
taşıyor. Ben buna ihanet ittifakı diyorum. Bunların ikisi de Türkiye'ye karşı böyle bir işbirliği

içerisindeler. Bu işbirliği, çözüm sürecinin de hayrına olan bir tablo ortaya koymuyor. Bu yüzden eş
zamanlı mücadeleyi ben önemsiyorum.
TERÖRİST ALGISI PEKİŞTİ
PKK'nın son dönemde uluslararası zeminde üretmeye çalıştığı farklı imaj, meşrulaştırma çabası, bu
proje tamamen çöktü şu anda. PKK'nın terörist algısı pekişti.
HDP'nin yol ayrımına geldiğini düşünüyorum. HDP terör örgütünü, terör olaylarını kınamanın
ötesinde, örgütle ilişkilerini yeniden belirlemek durumunda. Bir elinde silah bir elinde siyaset
olmuyor. Bölgede, örgüt destekli siyaset yapıyor. Başka partiye, sivil topluma izin vermeyen bir
anlayış.
ADA YOLU ONLARA KAPANDI
İmralı ile ilgili birimlerimiz görüşür ancak HDP heyeti görüşemez. HDP heyeti bu sürece ihanet etti
ve Öcalan adına sürekli yalan söyledi. Öcalan'ı da istismar ettiler. İmralı ile görüşmenin kiminle nasıl
olacağını ayrı bir konu olarak değerlendirmemiz lazım.
Özel döneminde taşlar yerine oturdu
Asker sivil ilişkilerinin her geçen gün daha da normalleştiğini vurgulayan Akdoğan, "Bu
normalleşmeye Orgeneral Necdet Özel döneminin de katkıda bulunduğunu söyleyebiliriz. Taşların
yerine oturduğu bir dönem oldu. Çok sorumlu, sağduyulu bir yönetim ortaya koydu. Birtakım
meseleler ortaya çıkabilir ama bunlarda uyum ve iyi niyet zemininde ele alındı. Hulusi Paşa'nın da
çok başarılı olacağını düşünüyorum" dedi.
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