
Eyalet Sistemi mi Dünya Devleti mi?

Mehmet ÖZÇELİK tarafından yazıldı.
Pazar, 26 Eylül 2010 16:32 - 

  

EYALET SİSTEMİ Mİ DÜNYA DEVLETİ Mİ ?

  

  

Bundan yüz sene öncesine kadar topraklarımız 24 milyon m2 idi.Şimdi ise sekiz yüz
küsur m2 olarak kalmıştır.Otuzda birine ancak sahiblenmekteyiz. 

  

-Türkiyenin etrafında bize aid 25 islam devleti vardır.

  

-Bugün insanlık dünya vatandaşlığına doğru gidiyor,AB yönetiminde…

  

-Barzani.25-Temmuz-2005-de;eğer Irakta bir iç savaş çıkarsa,biz federe devlet
kurarız.”der.Şimdi onun için mi iç savaş çıkarılıyor?

  

Hadisde:“Mü’minlerin niyetleri amellerinden ve münafıkların da amelleri niyetlerinden
hayırlıdır.”buyurulur.

  

-Ve şimdiye kadar 15 ekonomik kriz yaşamışız.

  

Bürokrasiler,köstebekler,keyfi ve olumsuz icraatlar devleti belalı bir devlet haline
getirmiş.
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-Sürekli bölünmeye yönelik faaliyetler bizi adeta çepe çevre çevrelemiş durumda.

  

Maocu,sosyalist,her safta yer alan Doğu Perinçek,Kıbrıs Barış Harekatını bir İşgal
olarak,böylece askeriyeyi de bir işgalci olarak nitelemişti.

  

Bizler çok renkli düşünce yaşayışı içinde barındıran bir millet haline gelmişiz.

  

Şimdi ise asıl önemli mesele bu farklı zenginlikleri tek bir şemsiye altında
toplayabilmek.Osmanlı öyle büyük oldu ve Amerika Birleşik Devletleri öyle büyüklüğünü
korumakta ve sürdürmektedir.

  

Bir asırdan beri adına Şark meselesi denilen doğunun üzerinde oynanan oyunlar artık
gittikçe netliğini göstermekte,niyetler icraata dönüştürülmektedir.

  

“Mehdi Zana: Kürtlerin asıl dini Zerdüştlük.

  

Eski Diyarbakır Belediye Başkanı Mehdi Zana, yine çok tartışılacak bir iddia ortaya attı.
Kürtlerin 'kılıç zoruyla ve yanlışlıkla' Müslüman olduğunu savunan Zana, asıl dinlerinin
ise Zerdüştlük olduğunu söyledi.

  

Zana, geçtiğimiz ay Tempo Dergisi'ne verdiği mülakatta, "Kürtler İslamiyet'i kabul
ettiklerinde kaybetti." ifadelerini kullanmıştı. Kürt aydınlardan gelen tepki üzerine yanlış
anlaşıldığını savunarak, kökeninin Silvan şeyhlerine dayandığını belirtmiş ve "Ben de
Müslüman'ım." açıklamasını yapmıştı. 

  

Mehdi Zana, Aksiyon Dergisi'ne ilginç değerlendirmeler yaptı. Sümerlerin Kürt olduğunu
ileri süren Zana, Türklerin Anadolu'ya girişinin Kürtlerin yardımı ile gerçekleştiğini
savundu: "Kürtler, Selçuklulara yardım olsun diye 14 bin askeri Türk ordusuna veriyor.
Bunlar birlikte savaşıp Malazgirt'te kazanıyor." Zana, Kürtlerin nasıl Müslüman olduğunu
ise şöyle anlattı: "Kürtler yanlışlıkla Müslüman oldu. Kılıçla, tüfekle üstümüze geldiler,
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'kelime-i şehadet getir' dediler, dedelerimiz de şehadet getirerek Müslüman oldular."
Kürtlerin asıl dininin Zerdüştlük olduğunu ifade eden Mehdi Zana, sonradan Yezidi,
Yahudi, Keldani ve Hıristiyanlığı kabul edenlerin olduğunu kaydetti. Zana'ya göre,
İslamiyet'ten sonra zorla Müslüman yapıldıkları için şu anda en fazla Müslüman Kürt var.
Zerdüştlük, İranlı Zerdüşt tarafından kurulan tek tanrılı bir inanç sistemi. Ateşe tapıyorlar.
İçinde sürekli ateş yanan tapınakları var. Kutsal kitapları, hikmet ve bilgi anlamına gelen
Avesta.” [1]

  

İlk vurucu nokta ve hedef din seçilmiş.Evvela bu insanların dinleriyle ile olan bağlantısı
koparılırsa,geriye onları bu topraklara samimi olarak bağlayacak başka bir unsur
kalmayacaktır.

  

Sinsice ve bilerek seçilen bir hedef,din hedefi ve dini hedef.

  

Sonra pis kapta Ermeniye sunulacak bir parça.

  

Hatay’da 16 metrelik Ermeni anıtında:”

  

Dostum isen,dost bağına Ermeni

  

Düşmanımsan unutma!Ben Türkim,sen Ermeni.

  

  

Böylece niyetler ve etektekiler ortaya dökülünce kellerde görünmeye başlıyor.
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Bu millet bu toprakları ucuza almadı ki,ucuza da versin.Abdulhamid Hanın Filistinin
büyük bir para ve duyunu umumiyenin ödenmesi karşılığında verilmesi teklifine karşı
dediği gibi;

  

-Aldığımız fiata veririz belki biraz zammını da ekleriz.Kanla alınan topraklar parayla
satılmaz ve de satılamaz.

  

  

Osman Gazi oğlu Orhan Gaziye vasiyetinde:”Bizim kavgamız,mihnetle kuru kavga
değil;davamız cihana hükmetme kavgası değil;davamız,bütün bunlardan çok daha
mukaddes olan İ’la-yı kelimetullah davasıdır.Âdil ol,merhametli ol,dinin emirlerinden
sapma,istişareye ehemmiyet ver;ama,ehliyle istişare et;var git,Bursa’yı fetheyle”

  

Ve öylede olur.

  

  

-Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Baydemir'in, "Kürtlerin bir süredir artık beraber, bir
arada yaşayamayız duygusuna kapıldıklarını görmek lazım, silahlı militanlar Kürt
siyasetçileri üzerinde baskın. Talepler haklı olsa da araçları, işyerlerini yakıp yıkmak
tasvip edilemez. Dikkat edilmeli; çünkü ölümler halkta patlamaya neden olabilir." [2]

  

Ateşe atılan benzin..tahrik.

  

Devletin yıllardır yaptığı elbette bir ihmali var.Yapılmayanlar olduğu gibi,yanlış
yapılanlarda elbette olmuştur.İşte bunlardan örnekler:
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-Doğuda yapılan menfilikler:

  

-1925 Şeyh Said hadisesi,1927 Motki ve Sason tepeleme harekatı,1931 Zilan deresi ve
Muş ovası faciası,1938 Dersim isyanı,1988 Saddamın Haleğçe katliamı… [3]

  

“Mahmut Şakir ismindeki allame zatın tarihinde tesbit edip yazdığına göre –eğer doğru
ise- şudur:İngilizler Türkiyeden istedikleri gizli çok şart ve şurutlarından birisi
de:”Türkiye hudutları içerisinde bulunan Arap ve Kürt diye milletlerin eritilmesi ve ilgası
cihetine gidilecek,Arapça ve Kürtçe isimler değiştirilecektir.” [4]

  

“Hazreti Üstadın 1951’lerde,Türkiyenin Natoya alınmasına karşı çıkan İngiliz ve
Fransızların davranışı vesilesiyle,Emirdağlı talebelerine söylediği ve not ettirdiği bir
hakikatın az bir kısmını kayıt etmek istiyoruz:”İşte ben,elli beş seneden beri İngilizlerin
bu gizli çalışan düşmanlarına karşı Risale-i Nuru ikameye çalışırım.Cenab-ı Hakka yüz bin
şükür olsun ki,Risale-i Nur onların bu sinsi siyasetine karşı geldi ve onları mağlub etti.” [
5]

  

En büyük talihsizliğimiz;kaybettiklerimizi veya kazanmak istediklerimizi kaybedenlerde
aramamızdır.

  

  

-Bediüzzaman İstanbulda hammallara yaptığı hitabede;Cevherimiz olan üç özelliğin -
Şeriat,Namus,Ğayret.-korunması gerektiğini söyler. Bunlar; İslamiyet, İnsaniyet,Milliyet.

  

Bununla beraber üç düşmandan bahseder.Bunlar;Fakirlik,Cehalet,Keşmekeş yani ihtilaf.

  

Bu üç düşmana karşı lazım olan şeyler ise;Milli birlik,Çalışmak,Milli muhabbet.
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Yani,Bu üç düşmana karşı,marifet,sanat ve birlik esaslarıyla karşı konulmalı.

  

Türkler Kürtlerin aklı,Kürtler Türklerin kuvveti ve gücüdür.

  

Zamanın hassasiyetinden dolayı önceden bir itaat gerekiyorsa şimdi on defa fazla
yapılmalıdır.Bunda da kuvvet,hayat,saadet,selamet vardır.

  

Kürtlere sürekli uyarıda bulunan Bediüzzaman,ihtilafa mahal vermemelerini, bunun ise
fasid insanlar tarafından kullanılacağı noktasına dikkat çeker.Aksi takdirde tokat
yiyeceklerini söyler.Bunda da medreselerin ihyasında büyük önem olduğunu arzeder.

  

Peygamberlerin çoğunun asya da gelmesinin sırrının,asya ve doğuyu kalkındıracak din
ve diyanettir.Asya da din hakimdir.

  

Doğuda birisi,kendisi namaz kılmasa da kaymakamını,amirini dindar görmek
ister.Onunla ancak ona itimadı ziyadeleşir.

  

Bugün PKK için harcanan para doğuya hizmet olarak harcansaydı,bütün
olumsuzlukların önü tıkanmış olurdu.Doğuya götürülecek hizmet,oynanacak oyunların
oyununu bozacaktır.

  

Kürtlerin altı yüz yıldır Türklere hizmet ettiklerini,İdris-i Bitlisi gibi önemli şahsiyetler
yetiştirip destek olduğunu söyleyen Bediüzzaman,bu hassas dönemde bunun
sürdürülmesinin gerekliliğini ifade eder.Hayatımız hayatı Türk milletinin hayatı ile
olduğuna işaret eder.

  

Bir asırdan fazla başta İngiliz siyaseti olarak doğuda Kürdistan devleti kurulmasına
çalışılması gayretlerine dikkat çeken Bediüzzaman şu izahatta bulunur:
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“Kürtler ve Osmanlılık. 

  

Evvelki günkü gazeteler,pariste ‘Şerif Paşa’ ile Ermeni heyeti murahhasası reisi ‘Boğus
Nobar Paşa’arasında,Kürdistan ve Ermenistan hakkında bir itilaf akdedildiğini
yazarak,Kürd efkârı umumiyyesinden istizahatta (açıklamada) bulunuyorlardı.

  

Dört buçuk asırdan beri vahdet-i islamiyenin fedakâr ve cesur hadim (hizmetçi) ve
taraftarları olarak yaşamış ve dini an’anesine sadakatı gaye-i hayat bilmiş olan
kürdler;henüz beş yüz bine garib (yakın) şühedasının kanı kurumadan,şişlere geçirilen
yetimlerinin,gözleri oyulan ihtiyarlarının hatıralarını teessürlerle anarken,İslamiyetin
zararına olarak,tarihi ve hayatı düşmanlarıyla itilaf akdetmek suretiyle,salabeti diniyeleri
(dini bağlılıkları) hilafında iftirakcûyane (ayrılarak) âmal takib edemezler.

  

Binaenaleyh,Kürd vicdan-ı millisinin bu tarz tahassüsüne muğayir (zıt) hareket eden
zevatı da tanımazlar.

  

Ve yegâne emelleri de,vahdet-i dini ve millilerini (Din Ve Millet birliğini) muhafaza
olduğundan keyfiyetin izahına delalet buyurulmasını muhterem gazetenizden istirham
ediyoruz.” [6]

  

“Kürdler camia-yı islamiyeden ayrılmağa asla tahammül edemezler.Bunun aksini iddia
edenler mutlaka makasıd-ı mahsusa tahtında(özel maksad altında) hareket eden ve
kürdlük namına söz söylemeye selahiyettar olmayan beş-on kişiden ibarettir.

  

Kürdler İslamiyet nam ve şerefini i’la (yükseltmek) için beş yüz bin kişi feda etmişler ve
makam-ı hilafete olan sadakatlarını îsar ettikleri (tercih edip akıttıkları) kan ile bir kat daha
teyid etmişlerdir.”

  

Anadoluda hiçbir zaman çoğunluk kazanamayan ve kazanamayacak olan Ermeniler
böylece Şerif Paşayı Ermeni-Kürd birliği adıyla alet etmişlerdir.Daha sonra o aleti de
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kırarak emellerine ulaşma yolunu denemişler ve hala da denemektedirler.

  

Kök olarak Kürdlerin Ermeni ırkına bağlı olmayıp,Arap ırkına bağlı olduğunu tarihi bir
hakikat olarak ifade eder.Böylece Ermenilerle hiçbir bağlantıları söz konusu değildir.

  

“Kürdistana verilecek muhtariyetten bahsediliyor.Kürdler,ecnebi himayesinde bir
muhtariyeti kabul etmektense,ölümü tercih ediyorlar.Eğer kürdlerin serbesti-i inkişafını
düşünmek lazım gelirse,bunu Nobar ile Şerif Paşa değil,Devlet-i Âliye düşünür.

  

Hülasa: Kürdler bu hususta kimsenin tavassut ve müdahalesine muhtaç değildirler.” [7]

  

  

-”Allah’tan inayet ola!

  

İç içe fitne dünya bir kargaşa ağında,

  

Bâd-ı hazan bahçesinde bağında

  

Kaos yaşanıyor hem solunda hem sağında

  

Bilinmez bu iş nereye varır son durağında..!
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Mehmet ÖZÇELİK

  

12-06-2007

  
   

    

[1] İstanbul, Zaman .03 Nisan 2007, Salı

  

 

      

[2]  27 Nisan 2007, Cuma.Zaman.

      

[3] Bak.Türk-Kürt ilişkisi.A.Badıllı.21-22,73.

      

[4] Age.71.

      

[5] Age.202-203.

      

[6]  Sâdat- Berzenciyeden dava vekili Ahmet Arif,Hizan sâdat-ı kiramından ihtiyat
binbaşısı Muhammed Sıddık,Ulema-i Ekraddan Said Nursi.İkdam
gazetesi.7-mart-1920.Âsar-ı Bediiye.A.Badıllı.862-863.

      

[7]  Age.864-866.
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