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ÖNCE İLKELİ OLALIM SONRA KONUŞALIM
Değişik ortamlarda şahit olduğumuz konuşmalar vardır. Bazen de bu konuşmacılar
bizler oluruz. Konu; memleket, millet ve siyasettir. Konuşmacılardan biri diğerine der ki,
"Sen aslında tam bizim partinin adamısın"… Aslında bu tür insanlar her partinin ve her
görüşün adamıdır. Çünkü bu tür insanlar beğenilen ve ilkeli yaşayan insanlardır. Zaten
hemen hemen her görüşün temel ilkeleri (sevgi, insanlık, dürüstlük, hoşgörü, eşitlik vb.
gibi konularda) aynıdır… Bizim sorunumuz ilkeli olmayıp aynı zamanda da mangalda kül
bırakmayanlarla...
İlkesiz insanların konuşmalarını ciddiye alarak, doğruluğunu araştırmadan inanırsak,
ömrümüzü çelişkiler içerisinde boğuşarak geçiririz. Genelden çok detaylarla
uğraştığımız için kısır döngü ve detaylar arasında döner dururuz.
Örneğin;
 Nasrettin Hoca’nın adında "hoca" ibaresi var, üstelik sarık takıyor, acaba bu irticai bir
hikâye mi? Çocuklara anlatsak mı, yoksa anlatmasak mı? Hikâye kitaplarını
"Nasrettin Bey" diye mi bastırsak...


İrtica var, ancak camilerde kimse yok. Öyle ise irtica nerede ya da irticayı yapanlar
kimler? Bunlar Müslüman mı - değil mi..?



Atatürk'ün bizzat kendi emriyle yazdırılan İstiklal Marşı’mızda , "HAKIDIR HAK'KA
TAPAN MİLLETİMİN İSTİKLAL", "BENİM İMAN DOLU GÖĞSÜM GİBİ SERHADDİM
VAR", "DEĞMESİN MABEDİMİN GÖĞSÜNE NAMAHREM ELİ, BU EZANLAR Kİ
ŞAHADETLERİ DİNİN TEMELİ" şeklindeki söylemler Türkiye’de irtica var
söylemleriyle ters düşmüyor mu..? Bu nedenle Atatürkçü olduğunu iddia edip de
kendi iddialarıyla dahi çelişen ve boş konuşanları değil, ATATÜRK gibi ilkelerinden
taviz vermeyen ve ilkeleri doğrultusunda yaşayan insanları örnek almalıyız.
Detaylarda karmaşa yaratarak ilkeleri yozlaştıran insanlardan ve fikirlerinden de
uzak durmalıyız.
İLKESİZLERİN ASIL AMACI NE?

Asıl amaç Türkiye'yi ve Türk milletini tarihsiz bırakmak. Nasıl mı? Günümüzde iç-içe
yaşadığımız "Bölücü Toplum Mühendisleri", toplumun beynini bulandırarak ilkesiz hale
getirmekte ve 1923 yılını göstererek geçmiş tarihimize ilk makası vurmaktadırlar.
Böylece 10.000 yıllık tarihimizin filmi kendiliğinden kopmuş oluyor… Hele hele yakın
tarihimiz Selçuklu, Osmanlı hiç bizim tarihimiz ve ecdadımız olamaz. Olursa ancak
Romalılar olabilir. Dolayısıyla da bugün olduğu gibi bütün düşmanlar dost olur… Bizans
geçmişte düşman, şimdi dost; İtilaf devletleri (İngiltere, Amerika, Fransa, İtalya)
geçmişte düşman, şimdi ise kardeş Avrupa Birliği (AB) ülkeleri oldular. Hal böyle olunca;
1923’te emperyalizme karşı kazanılan bu zafer ne yazık ki bugün gençliğe başka türlü
anlatılıyor. Özellikle de gaflet ve delalet içerisindeki sözüm ona aydınlar tarafından…
Gençliğimizin temiz ruhlarını esir edercesine benliklerinden, özünden
uzaklaştırırcasına, maddi emperyalizmden gem vurarak manevi emperyalizme aslında

bu aydınlar sebep oluyor. Bunlar bizim aydınlarımız olamaz. Olsa olsa İstanbul işgal
edilirken kafelerden İngiliz askerlerine kadeh kaldıran aydınlar olabilir. Şimdi 1923’te
dış güçler tarafından koparılan tarihimiz, yeni başlayan bir film gibi. Acaba bir daha
nereden kesilip yeniden başlayacak. Çünkü tarih bilinci olamayan milletler geleceğe
güvenle bakamazlar ve tarih arenasından silinip giderler. Ancak; bizim tarihimizin
kökleri uzun ve gövdesi de sağlamdır. Bu aydınlar tarihimizi kendilerine göre budasalar
bile tarih çınarımız yıkılamaz. Yıkılmayacaktır da.
SORUNLAR NELERDİR?
Türkiye'nin ve Türk milletinin gidermesi gereken bir sorunu yoktur. Türkiye ve Türk
milletiyle sorunu olanlar vardır.
Örneğin;
·
Türkiye'nin, Avrupa Birliği'ne yamanmak gibi bir sorunu yoktur. Avrupa Birliği'nin
her şeye rağmen Türkiye'ye muhtaç kalmak gibi sorunları vardır.
·

Türkiye'nin, Kıbrıs sorunu yoktur. "Kıbrıs Barış Harekatı" ile Yunanlıların çıkardığı
sorun çözülmüştür. Yunanlıların, Kıbrıs ve Ege adaları gibi kendilerine özgü
sorunları vardır.

·

Türkiye'nin toprak bütünlüğü konusunda herhangi bir sorunu yoktur. Ülkemizi
bölmek isteyenler, bölemedikleri için sorun yaşamaktadır. Basın-yayın yoluyla
yaygara koparanlar bu kişiler ya da gruplardır. Aksi durumda; Vatanın her yeri
benimken, bir bölümü benim olsun mantığı, akla zarar bir mantıktır.

·

Avrupa'ya medeniyeti öğretmiş olan Osmanlı, her zaman gurur kaynağımız
olmuştur. Türk milletinin, Osmanlı dönemiyle bir sorunu olmadığı gibi, hiçbir
dönemindeki kahramanlarına nankörlük etmemiş ve bu konuda RAMBO ya da
SÜPERMEN gibi hayali kahramanlara da ihtiyacı olmamıştır.

·

Toplumumuzun
"%80'i
dejenere
olmuştur"
iddiaları
doğru
değildir. Paparazzi programlarında boy gösteren %20'lik kesimin hayat tarzı,
çoğunluğun hayat tarzıymış gibi yansıtılmaya çalışılmaktadır.

·

Türkiye'nin LAİKLİK diye bir sorunu yoktur. Ecdadımız; yönetimi altındaki hiçbir
inanışa baskı uygulamamış, aksine baskı görenlerin sığınağı olmuştur. Halen de
öyledir. Laiklik, bütün dünyayı Hristiyanlaştırmaya çalışan, bununla da yetinmeyip
maddi ve manevi baskı uygulayan milletlerin sorunudur.

·

Yaradılışı gereği, bütün tarihi boyunca insanları ve doğayı seven Türk milleti, dünya
kamuoyu karşısında utanacak hiçbir katliam yapmamıştır. Sadece kendisini
katletmek isteyenlerin akıbeti kötü sonuçlanmıştır. Değil çocuklara ve kadınlara
silah doğrultup insan katletmek, yönetimi altında olan hiçbir ülkede "doğa katliamı"
bile yapmamıştır. Bu nedenle de; ayıbını örtmek için "Doğa Dostu Tarzan" gibi filmler
çevirme ve dünya sinemalarında gösterme ihtiyacı duymaz. Bu ihtiyacı duyan
Batılılardır. Çünkü Amerika'daki Kızılderilileri (dostça karşılandıkları halde)
katletmişlerdir. Amerika'daki Bizonları (Bufaloları) yok ettikleri gibi, safari avlarıyla

da Afrika'daki birçok hayvanın neslini kurutmuşlardır. Ancak; bunlardan dolayı
onları suçlamamız yanlış olur. Bu gibi davranışlar, Arenalarda kendi Gladyatörlerini
birbirine öldürtürken zevkle izleyen milletler için normal davranışlardır.
·

Ülkemiz; doğal kaynakları, madenleri, petrolü, turizmi, eğitim düzeyi ve dünya
genelinde iş yapan sektörleri vb. ile ekonomisini ayakta tutacak güce sahiptir. Sadece
"BOR" madenlerinin işlenmesi ve dünya pazarına sunulması bile ülke ekonomisini
ayakta tutmaya yeterlidir.

·

Her türlü sanayi hamlelerini ve ülke güvenliğini omuzlayabilecek kadar genç nüfusa
sahiptir.

·

Milletimiz, buluşlarıyla dünya çapında ün yapmış yüzlerce bilim insanına ve
mucitlere sahiptir. Bu insanlardan haberimizin olmaması, başarılı insanlarımızın
olmadığından değil, kasten reklamlarının yapılmamasından kaynaklanmaktadır.

·

Türkçe, dil yapısı olarak bilgisayar dili olmaya en elverişli dildir ve geleceğin
yazılım dili olacaktır.

Başlangıçta da söylediğimiz gibi; Türkiye'nin ve Türk milletinin gidermesi gereken bir
sorunu yoktur. Türkiye ve Türk milletiyle sorunu olanlar vardır.
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