
SÖMÜRGECİLERE KARŞI YÜRÜTÜLEN ZEYTİNDALI HAREKATINI 

DESTEKLİYORUZ! 

Mazlumların acısını dindirmek ve masumların geleceğini teminat altına almak 

için sömürgecilere karşı yürütülen Zeytindalı Harekatını destekliyoruz. 

Tarih boyunca medeniyet, ahlak, hoşgörü, adalet ve eşitlik kavramları üzerine tesis 

edilen Türk Devletleri yalnızca kendi halkına değil bütün insanlığın yararına olacak şekilde adil 

bir politika izlemişlerdir. Milletimiz tarih sahnesine çıktığından beri dönemin en acımasız ve 

en güçlü devletleriyle varoluş mücadelesi vermiştir.  

Bugün gelinen noktada yeniden son derece karmaşık sorunlarla mücadele etme 

mecburiyeti hasıl olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yeni bir varoluş mücadelesi vermek 

durumunda kalmış ve “21. Yüzyılın Milli Mücadelesini” başlatmıştır. Bugün Suriye’de ve 

Irak’ta oynanmış ve oynanmaya devam eden oyunlara dur diyerek onların karşısına dikilenler 

o gücü temsil eden ecdadımızın torunlarıdır.  

Yaklaşık 40 yıldır terörle mücadele adı altında aslında dünyanın en büyük sömürge 

devletleriyle gerek yurt içinde gerekse yurt dışında açıktan ve çok kanlı bir şekilde mücadele 

vermekteyiz. 20. Yüzyıldan 21. Yüzyıla kötü miras olarak devrettiğimiz terör sorunun artık 

sonsuza kadar Türk Milletinin tarihinden silme vakti gelmiştir. Dedelerimizin şahit olduğu, 

babalarımızın yaşadığı, bizlerin ise görmek durumunda kaldığı terör adlı kötü mirası 

çocuklarımıza ve torunlarımıza devretmeyeceğiz. Değişik zamanlarda farklı terör örgütü 

maskeleriyle karşımıza çıkılsa da biz asıl düşmanları ve işbirlikçilerini bilmekteyiz, ASALA 

denilen katil sürülerinden, PKK denilen vahşilerden veya PYD, YPG ismler alarak görüntü 

değiştiren insanlık düşmanlarına anladığı dilden konuşan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 

yanında taraf olduğumuzun açık ve net şekilde bilinmesini isteriz. 

Bu anlamda hiçbir siyasi parti, din, dil, ırk, mezhep, ideoloji farkı gözetmeksizin bir 

araya gelen ve aşağıda ismi ve imzası bulunan bizler Devletimizin ve Türk Silahlı 

Kuvvetlerimizin başta Afrin olmak üzere gerek yurt içinde gerekse yurtdışında gerçekleştirmiş 

olduğu ve bundan sonra gerçekleştireceği tüm terör operasyonlarına yer, zaman, mekan farkı 

gözetmeden şartsız ve koşulsuz olarak destek verdiğimizin ve bundan sonrada malımız, 

kanımız ve canımızla destek vereceğimizin bilinmesini Türk Milletine ve Dünya Kamuoyuna 

açık ve net şekilde ilan ediyoruz. 
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