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MEDRESETÜZ ZEHRA-TERÖR VE İDAM

 Bediüzzaman;hayatımın gayesi dediği,Doğuda açılmasına çalıştığı Medresetüz Zehra;hem
memleket çapında doğuyu geri bırakan üç hastalıktan yani cehalet-fakirlik ve ihtilaf
hastalıklarından,marifet-sanat ve ittifakın teminine vesile olurken,diğer yandan da İslam alemi
çapında Camiul Ezherin boşluğunu önemli çapta doldururken, İslam devletleri arasında tam bir
bütünleyici tesiri icra edecektir.

 Burada esas olacak olan maddi-manevi ilimlerin mezcidir.Yani;

 “Aklı aydınlatan fen ilimleridir.Kalbi aydınlatan din ilimleridir.İkisinin birleşmesiyle hakikat ortaya
çıkar. Birbirlerinden ayrıldıkları takdirde;birincisinden şüphe ve inkar,ikincisinden de taassub ve
cehalet çıkar.”hakikatını birleştirerek,düşman yapılmaya çalışılan din ile fenni barıştırmaktır.

 Ancak çıkan bir çok mani bunun uygulanmasını tehir ederken,Bediüzzaman bunun eksikliğini
tesis ettiği medreselerle gidermekte olduğunu ancak mutlaka bu eksikliğin giderilmesi
gerekliliğini ifade etmektedir.

 Halkında,devletinde,İslam ülkelerinin de felahı,rahatı,ittihat ve ittifakı geniş çaplı,maddi-manevi
ilimlerin burada okutulması ile mümkündür.

 Medresetüz Zehra ile ilgili eserlerinin bir çok yerlerinde bahsedilmektedir. Özetle:

 *Bediüzzaman; Şarkî Anadolu'da "Medresetüzzehra" namında bir dârülfünun açmak, ya Van'da
veyahut da Diyarbakır'da dârülfünun derecesinde bir medrese tesisine çalışmak için İstanbul'a
geldi. İstanbul'a gelişini bir muharrir şöyle tasvir etmişti: "Şarkın yalçın kayalıklarından, bir
ateşpâre-i zekâ, İstanbul âfâkında tulû etti."[1]

“Medresetüzzehra'nın bu muazzam faaliyetleri, zemin yüzünde bahar mevsiminde olan İlahî ve
muazzam neşir gibi sessiz, gürültüsüz, şaşaasız, gösterişsiz ve mütevazi ve fakat muazzam bir
şekilde cereyan etmektedir. Fıtraten acûl olan insanoğlu âlemde hâkim olan kanun-u İlahîyi
düşünmeyerek, her mes'elenin istediği vakitte hallolunmasını istiyor; küçük dairelerdeki
vazifelerini atlayıp, büyük dairelere sapıyor.”[2]

“Üstadımız çok hasta olmasından biz, onun bedeline bu kurban bayramı tebrikine bir ilâve
olarak o cüz'î mes'eleyi küllî umumî iki büyük medresenin talebelerinin bir nevi müzakerelerine
medar olmak, yani maddî âlem-i İslâmın büyük medresesi olan Câmi-ül Ezher'in talebelerine altı
yedi vilayet kadar geniş manevî Medresetüzzehra'nın biz talebeleri o büyük ağabeylerimize ve
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üstadımız hükmünde olan Câmi-ül Ezher'e yazdığımız bu bayram tebrikine o parçayı da ilâve
ettik.)”[3]

“Risale-i Nur'un bir nevi çekirdeği ve esasatını havi olan Arabî Mesnevî-i Nuriye, üçyüz büyük
sahifeden ibaret olarak çıktı. Size bir nüsha Medresetüzzehra'nın büyük kardeşi olan Câmi-ül
Ezher'e bir hediyesi olarak gönderiyoruz. Ehl-i fennin ve bazı münafıkların iliştikleri bu nevi
hakaika tam cevabı Arabî Mesnevî-i Nuriye'de ve sizin kütübhanenizde mevcud bulunan
Risale-i Nur'un diğer cüz'lerinde bulabilirsiniz. Bu vesile ile, Risale-i Nur'un umum fihristesini ve
ehl-i felsefenin içinde boğuldukları harekât-ı zerratın hakikatini beyan eden Zerrat Risalesini de
size gönderiyoruz.”[4]

“Kastamonu,Emirdağ Lahikasının 1.2.cildi gibi bir çok eserlerinin bir çok yerlerinde
Denizlinin,İspartanın birer medresetüz Zehra hükmünde olduğunu ifade etmektedir.

Eserlerinin ve talebelerinin de o manayı tesis etmekte olduğunu da ısrarla belirtmekte,o manada
hizmet etmektedirler.

Tesisinde bazı manilerin olmasının boşluğunu bu şehir,talebe ve eserler doldurmaktadır.

“Elhasıl: Vilayat-ı Şarkıye ve ülemasının istikbalini temin etmek istiyoruz. İttihad ve Terakki
manasındaki hissemizi isteriz. Üzerinize hafif, yanımızda çok azîm birşey isteriz.

 S- Maksadını mübhem bırakma, ne istersin?

 C- Câmi-ül Ezher'in kızkardeşi olan, Medreset-üz Zehra namıyla dâr-ül fünunu mutazammın
pek âlî bir medresenin, Kürdistan'ın merkezi hükmünde olan Bitlis'te ve iki refikasıyla Bitlis'in iki
cenahı olan Van ve Diyarbekir'de tesisini isteriz. Emin olunuz biz Kürdler başkalara
benzemiyoruz. Yakînen biliyoruz ki, içtimaî hayatımız Türklerin hayat ve saadetinden neş'et
eder.

 S- Nasıl? Ne gibi? Ne için?

 C- Ona bazı şerait ve vâridat ve semerat vardır.

 S- Şeraiti nedir?

 C- Sekizdir.

Birincisi: Medrese nam me'luf ve me'nus ve cazibedar ve şevk-engiz itibarı olduğu halde büyük
bir hakikatı tazammun ettiğinden rağabatı uyandıran o mübarek medrese ismiyle tesmiye.
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 İkincisi: Fünun-u cedideyi, ulûm-u medaris ile mezc ve derc.. ve Lisan-ı Arabî vâcib, Kürdî caiz,
Türkî lâzım kılmak.

 S- Şu mezcde ne hikmet var ki, o kadar tarafdarsın; daima söylüyorsun?

 C- Dört kıyas-ı fasid (1) ile hasıl olan safsatanın zulmünden muhakeme-i zihniyeyi halas etmek,
meleke-i feylesofanenin taklid-i tufeylaneye ettiği mugalatayı izale etmek...

 S- Ne gibi?

C- Vicdanın ziyası, ulûm-u diniyedir. Aklın nuru, fünun-u medeniyedir. İkisinin imtizacıyla hakikat
tecelli eder. O iki cenah ile talebenin himmeti pervaz eder. İftirak ettikleri vakit; birincisinde
taassub, ikincisinde hile, şübhe tevellüd eder.

 Üçüncü şart: Zülcenaheyn ve Kürdlerin ve Türklerin mutemedi olan Ekrad ülemasından veya
istînas etmek için lisan-ı mahallîye aşina olanları müderris olarak intihab etmektir.

 Dördüncüsü: Ekrad'ın istidadları ile istişare etmek, onların sabavet ve besatetlerini nazara
almaktır. Zira çok libas var; bir kamete güzel, başkasına çirkin gelir. Çocukların talimi; ya cebr
ile, ya hevesatlarını okşamak ile olur.

 Beşinci şart: Taksim-ül a'mal kaidesini bitamamiha tatbik etmek.. tâ şubeler birbirine medhal ve
mahreç olmakla beraber, herbir şubede mütehassıs çıkabilsin.

 Altıncı şart: Bir mahreç bulmak ve müdavimlerin tefeyyüzünü temin etmek; hem de mekatib-i
âliye-yi resmiyeye müsavi tutmak

ve imtihanları, onların imtihanları gibi müntic kılmak, akîm bırakmamaktır.

 Yedinci şart: Dâr-ül muallimîni muvakkaten şu dâr-ül fünun dairesinde merkez kılmak,
mezcetmektir. Tâ ki, intizam ve tefeyyüz ondan buna geçsin ve fazilet ve diyanet, bundan ona
geçsin; tebadül ile herbiri ötekine bir kanaat verip zülcenaheyn olsun.

 .........

 S- Vâridatı nedir?

 C- Hamiyet ve gayret.

 S- Sonra?

 C- Şu medrese, çekirdek gibi bilkuvve bir şecere-i tûbâyı tazammun eyliyor. Eğer hamiyet ve
gayretle yeşillense, tabiatıyla madde-i hayatını cezb ile sizin kuru kesenizden istiğna edecektir.
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 S- Ne cihetle?

 C- Çok cihetle.

 Birincisi: Evkaf, hakkıyla intizama girse, şu havuza tevhid-i medaris tarîkıyla bir mühim çeşmeyi
akıtacaktır.

 İkincisi: Zekattır. Zira biz hem Hanefî,

hem Şafiîyiz. Bir zamandan sonra o Medreset-üz Zehra İslâmiyete ve insaniyete göstereceği
hizmetle, şübhesiz bir kısım zekatı bil'istihkak kendine münhasır edecektir. Bahusus zekatın
zekatı da olsa kâfidir.

 Üçüncüsü: Şu medrese neşredeceği semeratla, tamim edeceği ziya ile, İslâmiyete edeceği
hizmetle ukûl yanında en a'lâ bir mekteb olduğu gibi; kulûb yanında en ekmel bir medrese,
vicdanlar nazarında en mukaddes bir zaviyeyi temsil edecektir. Nasıl medrese, öyle de mekteb,
öyle de tekke olduğundan; İslâmiyetin ianat-ı milliyesi olan nüzur ve sadakat kısmen ona
teveccüh edecektir.

 Dördüncüsü: Mezkûr tebadül için dâr-ül muallimîn ile imtizac ettiğinden, dâr-ül muallimînin
vâridatı bir derece tevsi' ile muvakkaten ve âriyeten -eğer mümkün ise- verilse, bir zaman sonra
istiğna edecek, o âriyeyi iade edecektir.

 S- Bunun semeratı nedir ki, on belki elli seneden beri bağırıyorsun?

 C- İcmali: (1) Kürd ve Türk ülemasının

(1): Şu Medreset-üz Zehra'ya dair mebahisi, hürriyetin üçüncü senesinde nutuk suretiyle
Bitlis'te, Van'da, Diyarbekir'de, daha birçok yerlerde ahaliye ders verdim. Umumen dediler:
"Hakikattır, hem mümkündür." Demek diyebilirim ki, ben bu mes'elede onların tercümanıyım.

…İstikbalini temin ve maarifi, Kürdistan'a medrese kapısıyla sokmak ve meşrutiyetin ve
hürriyetin mehasinini göstermek ve ondan istifade ettirmektir.

 S- İzah etsen fena olmaz.

 C- Birincisi: Medarisin tevhid ve ıslahı...

 İkincisi: İslâmiyeti, onu paslandıran hikâyat ve İsrailiyat ve taassubat-ı bârideden kurtarmak.
Evet İslâmiyetin şe'ni metanet, sebat, iltizam-ı hak olan salabet-i diniyedir. Yoksa cehilden,
adem-i muhakemeden neş'et eden taassub değildir. Bence taassubun en dehşetlisi, bazı
Avrupa mukallidlerinde ve dinsizlerinde bulunur ki; sathî şübhelerinde muannidane ısrar
gösteriyorlar. Bürhan ile temessük eden ülemanın şanı değildir.
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 Üçüncüsü: Mehasin-i meşrutiyeti neşr için bir kapı açmaktır. Evet Ekrad'da meşrutiyeti incitecek
niyet yoktur. Fakat istihsan edilmezse istifade edilmez, o daha zarardır.

Hasta, tiryakı zehir-âlûd zannetse elbette istimal etmez.

 Dördüncüsü: Maarif-i cedideyi medarise sokmak için bir tarîk ve ehl-i medresenin nefret
etmeyeceği saf bir menba'-ı fünun açmaktır. Zira mükerreren söylemişim: Fena bir tefehhüm,
meş'um bir tevehhüm şimdiye kadar sed çekmiştir.

 Beşincisi: Yüz defa söylemişim, yine söyleyeceğim: Ehl-i medrese, ehl-i mekteb, ehl-i tekkenin
musalahalarıdır. Tâ, temayül ve tebadül-ü efkâriyle lâekall maksadda ittihad eylesinler. Teessüf
ile görülüyor ki: Onların tebayün-ü efkârı, ittihadı tefrik ettiği gibi; tehalüf-ü meşaribi de, terakkiyi
tevkif etmiştir. Zira herbiri mesleğine taassub, başkasının mesleğine sathiyeti itibariyle tefrit ve
ifrat ederek; biri diğerini tadlil, öteki de berikini techil eyliyor.

 Elhasıl: İslâmiyet hariçte temessül etse; bir menzili mekteb, bir hücresi medrese, bir köşesi
zaviye, salonu dahi mecma-ül küll.. biri diğerinin noksanını tekmil için bir meclis-i şûra olarak, bir
kasr-ı meşîd-i nuranî timsalinde arz-ı didar edecektir. Âyine kendince güneşi temsil ettiği gibi, şu
Medreset-üz Zehra dahi o kasr-ı İlahiyeyi haricen temsil edecektir.

 Eyyühel eşraf! Biz size hizmet ettiğimiz gibi, siz de bize hizmet ediniz. Yoksa... Ey bize
vesayete muhtaç çocuk nazarıyla bakan ehl-i hükûmet! Size itaat ettiğimiz gibi, saadetimizi
temin ediniz. Ve illâ... Ey Kürd ve Türk'ün cem'iyet-i milliye vazifesini bil'istihkak omuzunuza
alan eski İttihad ve Terakki! İyi ettiniz mezcettiniz.”[5]

“Hem bu Münazarat Risalesi'nin ruhu ve esası hükmünde olan, hâtimesindeki Medreset-üz
Zehra hakikatı ise, istikbalde çıkacak olan Risale-i Nur'a bir beşik, bir zemin ihzar etmek idi ki;
bilmediği, ihtiyarsız olarak ona sevkolunuyordu. Bir hiss-i kabl-el vuku' ile o nuranî hakikatı, bir
maddî surette arıyordu. Sonra o hakikatın maddî ciheti dahi vücuda gelmeye başladı. Sultan
Reşad, ondokuzbin altun lirayı Van'da temeli atılan o Medreset-üz Zehra'ya verdi, temel atıldı.
Fakat sâbık Harb-i Umumî çıktı, geri kaldı. Beş-altı sene sonra Ankara'ya gittim, yine o hakikata
çalıştım. İkiyüz meb'ustan yüzaltmışüç meb'usun imzalarıyla, o medresemiz -yüzellibin
banknota iblağ ederek- o tahsisat kabul edildi. Fakat binler teessüf medreseler kapandı, onlar ile
uyuşamadım, yine geri kaldı. Fakat Cenab-ı Erhamürrâhimîn o medresenin manevî hüviyetini
Isparta Vilayetinde tesis eyledi, Risale-i Nur'u tecessüm ettirdi. İnşâallah istikbalde Risale-i Nur
şakirdleri, o âlî hakikatın maddî suretini de tesis etmeye muvaffak olacaklar.”[6]

“Üstadımız ellibeş seneden beri a'zamî gayretle ve müteaddid vesilelerle şarkî Anadolu'da
Câmi-ül Ezher'e muvafık Medreset-üz Zehra namıyla bir İslâm üniversitesinin kurulması için
çalışmış ve bunun kat'î lüzumunu daima ileri sürmüştür. Reisicumhur'a ve Başvekil'e hitaben
onları bu mes'eleden tebrik eden Üstadımızın yazısında denildiği gibi, Şark dârülfünunu âlem-i
İslâm'ın bir nevi merkezinde olarak beyn-el İslâm medar-ı iftihar bir makam kazanacaktır. O
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vilayetlerde medfun çok aziz ve mübarek binlerle ülema ve ârifîn, şüheda ve muhakkikîn
ecdadlarımızın mazideki pek kıymetli ve kudsî hizmet-i diniyeleri, manevî, bâki hasletleri bu
dârülfünunla dahi tecessüm ederek vazife-i imaniyelerini daha geniş bir sahada
yapacaklardır.”[7]

PKK VE TERÖR

Bizdeki beslenen hizbullah gibi palazlanan Pkk kendi başına buyruk oldu.Yılların
ihmali,devletlerin sinsi hesabı,yanlış politikalar Pkk’yı bu hale getirdi.

“Vietnam'daki My Lai katliamı ve Irak'taki Ebu Geyb işkence skandalını deşifre eden Amerikalı
gazeteci Seymour Hersh, Amerika ve İsrail'in İran'ı istikrarsızlaştırmak için terör örgütü PKK ve
onun İran'daki uzantısı PJAK'ı uzun yıllar desteklediklerini söyledi.

Hükümet-ordu kenetlendi.

Bush kendini Mesih gibi görüyor.

Şii-Sünni savaşı hedefleniyor.”[8]

Buna ek olarak Türk-kürt çatışması hedeflenmektedir.

PKK'nın yanında çeşitli uluslardan vatandaşların da "savaştığı" bildirildi. The Sunday Times
gazetesi, PKK'nın yanında "İngilizler, Ruslar, Almanlar, Yunanlılar, İranlılar ve Arapların da
savaştığı"nı yazdı. Kandil'e çıkan gazete muhabiri, "Dağa giderken Irak ordusunun kontrol
noktalarında gerilla mevzilerine giden yolu bize neşe içinde tarif ettiler" diye yazdı.”[9]

Saldırı çok yönlü ve çok hesaplı;:” Gürcistan, Türkiye'ye radyoaktif madde sokmaya çalışan 4
Ermeni'yi sınır kapısında yakaladığını açıkladı. 

Gürcistan sınır polisince bugün yapılan açıklamada, olayın "bu hafta içinde" meydana geldiği,
radyoaktif maddenin Lovresyum İzotopu (LAV-103) olduğunun belirlendiği ve miktarının 2
gramın biraz üzerinde olduğu kaydedildi.”(AA)

Bugün ise Abdullah Öcalanın paketlenip bize gönderilerek problemin içerimizden organize
edilmesi sağlanırken,başta Abd olarak şimdi de belki menfaatlar Pkk’nın imha edilmesinden
yana duruyor.
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Abd-de Pkk-yı İrana karşı besledi,başımıza ve de Abd-nin başına da,kendi başına buyruk olarak
baş kaldırdı.Şimdi yok oluşuna onay çıktı.

Abd Türkiyeye borcunu Abdullah Öcalan olayında olduğu gibi,liderlerini teslim ederek en
azından bir jestte bulunarak gösterecektir.

 Besle kargayı,oysun gözünü.

 Abd ve batı Irak koyunundan ne kadar et çıkacağının hesabını yaparak geldi..etli-butlu olur diye
düşündü..biraz pahalıya mal oldu..bedel ödedi ve ödettirdi.

Etrafında kediler-köpekler-çakallar-sinekler-çingeneler-dilenciler-aşırıcılar bir şeyler aşırabilme
sevdasında,ortada bulunan koyunluk kurbandan..menfaatta birleşilen ortak nokta..

 Kimisi petrolünde,kimisi devlet olma sevdasında,kimisi silah satmada,kimi oraya her türlü
ihtiyaç olacak mallarını satmada,kimisi kendisine hücumu azaltacak ikinci bir çıban başının
oluşumunda..hep menfaatların birleştiği birleşen yollar…

Irakın toprak bütünlüğünün korunacağına,bütün kalacağına,bütün dünyanın gözü önünde bütün
samimiyetimle,bütünlük içerisinde sürdürüleceğine namusum ve buna benzer değerlerim
üzerine yemin içerim..üstüne de başka içecekler..

Tamda Pkk illeti Ermeni tasarısının Abd kongresinde oylaması sırasında gündeme oturdu..işin
içinde ermeni parmağı var..daha doğrusu kimin parmağı yok ki?Menfaat sahipleri ölmüş evin
mirasına konma sevdasındalar.

 Aynı hesap içte de kendisini hemen gösterdi.

”Bursa'da sahipleri Mardinli diye mağaza yağmalandı. Ayvalık'ta, ataları Afrika'dan gelenler bile
hedef oldu. Parti binaları taşlandı. Muğla'da tinerci adam bıçakladı, ülkücüler Doğululara
saldırdı”[10]

Aslında ortada bir samimiyet yeterli derevede görünmüyor.

 Bir yandan taraftar olmadığını söyleye Irak ve Barzani: Hiçbir Kürdü teslim
etmeyiz,demekte,Pkk’yı terörist ilan etmemekte.

 Abd,bitireceğiz ve terörist olarak gördüğü halde hep gevşek davranmakta.Belki Abd Pkk’yı
bitirecek ancak İran ve Suriyeye saldırma halinde üs veya yardımı verme sözü sonunda.

 Pkk bir şekilde bitirilmeye çalışılmıyor çünkü o bitinci neyin üzerinde ve neyin üzerinden
pazarlık yapılacaktır?

Pkk bu durumda pazarlık için beslenen bir yırtıcı,bir günah keçisi,gerçek keçi inatlıların kurban
edilmemesi uğruna.. cahillerin,başıboşların, uşakların, payandaların, çapulcuların,kandırılanların
ortak toplandığı ne idüğü belirsiz bir mozaikler grubu..
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 Hasan Cemal’e Mesut Barzani soruyor:” "PKK olayı ve saldırılar son birkaç ayın olayı değil ki.
Sanki böyle bir hava yaratılıyor. Herkes sorsun kendine. Türk askeri 23 yıldır neden bitirmedi
PKK'yı? Bu soruyu da sorun. Şimdi neden bu başarısızlık başkalarına havale ediliyor ki?.."

Ve H.Cemal cevaplıyor:
“Barzani, PKK bahane gibi kullanılmakta demeye getiriyor.”

Gerçekten soruyoruz;Neden Pkk şimdiye kadar bitirilemedi.

PKK mı güçlüydü yoksa biz mi zayıftık?

Düşündürmüyor değil.Bir yaşanmış olayı binlercesinin içinden,yaşayanın ağzından anlatayım;

 Bir akrabam on küsür yıl önce hanımıyla Karsa gider.Pencereden uçurumları seyrederek
giderken yolda adım başı arama vardır.

 Askerler arar,kimliklerini sorar ve yola koyulurlar.Yolda sürekli panzerlerin geçişi görülmektedir.

 On beş dakika sonra yine durdurulurlar.Bunlarda asker elbiseli ve silahlı olunca bu
akrabam,askerler yine aramamı yapacak deyince kaptan;

 Hayır,bunlar terörist der ve susmasını söyler.

 İçeriye giren asker kılıklı Pkk’lı;asker ve polis varsa insin der.

 Ancak kimse inmez.

 Hepsini indirirler.Sakallı birini otobüsün arkasına götürüp ellerini bağlarlar.Diğerleri erkekler bir
tarafa,kadınlar bir tarafa ayrılarak;kadınlara kadın teröristler,erkeklere de erkek teröristler iki
saati aşkın propağanda konuşması yaparlar.

 Aslında bazı öküz altında buzağı arayanlara iyi bir malzeme;Yoksa teröristlerde de mi haremlik
selamlık var?

 Biri de gözcülük yapmaktadır.Ve gitmeleri gerektiğini söyleyerek ayrılırlar.

 Bir kişinin dışında herkes otobüse tekrar biner.

 Daha sonra o kişiyi haberlerde öldürülmüş haberini duyarlar.

 Arası beş dakika geçmeden bu sefer gerçek askerlerle karşılaşır ve dururlar.

 Sinirinden  dolmuş olan ve iki saatten fazla mahsur kalan akrabam,oturduğu yerden;

 -Arkadaşlarınız demin kimlik kontrolü yaptı,deyince,kaptan askerlerle konuşup arama
yapmadan güçlükle de olsa Karsa varırlar.
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 Ancak on beş yıla varan o korku ve heyecanı hala yaşamaktadır.

 Ya orada sürekli yaşayanlar?Nasıl mı?

 Ömür boyu süren askerlerin sitresli hayatları?

 *Resmi görüş mü şahsi görüş mü?

Ankaradan Diyarbakıra giden bir gazeteci kendisini tanıtmadan,takım elbiseli ve gravatlı birisi
olarak,yolda rastladığı bir vatandaşa;nasıl olduklarını,hükümeti, yönetimi,ekonomiyi vs nasıl
bulduklarını sorar.

Adamda hepsine müsbet bir cevab verip,memnun olduklarını söyler.

Gazeteci kendisinin gazeteci olduğunu söyleyince;öyle desene yav deyip  adam başlar
atmaya,kötülemeye..

Gazeteci ise,demin öyle söylemediğini,hep memnun olduğunu söyleyince adam;

O benim resmi görüşümdü,bu ise şahsi görüşümdür.Seni resmi yani askeri ve polis zannettiğim
için resmi görüşümü söyledim.Gazeteci olduğunu söylediğinde de şahsi görüşümü,gerçek
düşüncemi söylemiş oldum,der.

 Öyle ya..acaba devlette bunun örnekleri yüzde kaçtır?Samimi olmak gerekir değil mi?

Bugün en büyük tehlike oluşturan içteki köstebekler bunu isbatlamaktadır.

*”El Ahram Weekly yazarlarından Galal Nassar ‘Divide and rule’ başlıklı yazısında bütün belânın
kökünün Henry Kissinger’in ‘The US should do everything within its means to ensure that Israel
remained the strongest force in the region’ tezinde yattığını söylüyor. Yani bölgede İsrail’in
nitelikli üstünlüğünü ne pahasına olursa olsun sağlama ve sürdürme... Bunun önündeki her
engel kurban edilmelidir. “(M.Özcan.Yeni Asya.31-10-2007

 Acaba bu savaş,parçalanan ıraktan pay koparma çabalarımıdır?

Yoksa bu büyük savaşı tetikleyen bir kıpırdama,bir fay hattı kırılması mıdır?

Peşinden İran-Suriye-Abd-İsrail-Türkiye-Irak merkezli bir savaşa mı gidiliyor?

Belirsizliklerde belirleme çabası..kaostan çıkarılmaya ve koparılmaya çalışılan pasta payları…

İşte şimdi Bop…Büyük Ortadoğu projesi..Büyük Abd-İsrail projesi…
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Ortadoğu şekillenmeye başladıkça,sancıda artıyor,senaryolar çoğalıyor,vaadler masaya
yatıyor,kozlar kullanılıyor.

Dün vilayetimiz olmayı isteyen Barzani,bugün dirayet gösteremiyor.

Özal’a ‘Dayı’diyen Barzani ve Talabani,bugün ayı besliyor.

Dtp milletvekilleri halk tarafından kınanma kuruntusuyla Pkk’yı kınamamaları,Pkk’ya güç ve
cesaret vermektedir.

Türkiye hızla değişen,değiştirilen,değişimlerin yaşandığı bir ülke.Hızlı asrın hızlı değişimleri
yaşanmaktadır.Geçen asırlarda 50 yılda olan değişim,şimdi 50 saate inmiş.

Dünya sancılı..bir şeylere gebe..herkes bir şeylerin doğacağını bilmekte..doğana sahiblenme
yarışı içerisine girilmekte..önde olmak..önce olmak..önde yer kapmak çabaları hızla
sürmektedir..başkalarını çiğnercesine..

 İşte sisli havadan haberler;

*29 Eylüldeki yaşanan terör olaylarında bölgeye giden Chp,orada problemler için tuttuğu
raporda:” CHP heyeti bölgedeki incelemelerinde rapora alacak en ciddi sorun olarak bölgeledi
şarap üreticilerinin sorunlarını buldu. Raporda bölgedeki sorunlar ayrı ayrı başlıklar altında
toplam 15 madde de incelenirken, şarap sorunları için 7 madde ayrıldı.”

İşte çözümsüzlüğün kaynaklandığı asıl problem,bir asırlık yapılan yanlış teşhis ve uygulama…

*Abd’nin,Barzani ve Talabaninin ulaşamadığı Pkk’lılara içte ve dışta gazeteciler çok rahatlıkla
ulaşıp röportaj yapmaktalar.

*Gayet ciddi bir iddia:

”Saldırıdan 1 gece önce sınırda dolaşan Amerikan ordusuna ait bir Apache taarruz helikopterine
rastlandı. Amerikalılar, bu olayı rutin bir keşif uçuşu olarak açıkladılar. Oysa durum, hiç de
anlatıldığı gibi değildi.
Dağlıca’daki PKK saldırısı sırasında iletişim araçlarına karartma uygulandığı doğru.

.. 200 civarında teröristin Kuzey Irak’taki kamplardan kalkarak Dağlıca’ya saldırısının ardından
ABD’nin bu eylemle ilgili Türkiye’ye neden istihbarat vermediği tartışılırken, ortaya atılan iddia

 10 / 14



Medresetüz Zehra-Terör-İdam

Mehmet ÖZÇELİK tarafından yazıldı.
Pazar, 26 Eylül 2010 06:30 - 

şu: Gece görüşlü Apache sınırda keşif yaparken Dağlıca ve çevredeki askerin konuşlanma
şekli, uydu bilgilerine ek olarak bu Apache tarafından detaylandırılıp PKK’ya ulaştırıldı. İnanılır
gibi değil. Aynı saatlerde teröristler katırlarla ulaştıkları sınırdaki mevzilerdeydi. Saldırı da
cumartesini pazara bağlayan gece yapıldı. Yani sınırdaki Amerikan keşfinden 24 saat sonra. 
Bu iddia, askeri makamlarca mercek altına alınmış. Merak etmeyin; 192 bin Amerikan menşeli
silah PKK ve peşmergelerde çıkınca ‘Tüh, kaybolmuş’ diyen ABD, yine pişkin pişkin bu işin
içinden sıyrılmayı becerir. Bakalım, çekirge daha kaç defa sıçrayacak?”[11] 

**Bir iddiada:” Eski MİT mensubu Mahir Kaynak, Murat Karayılan'ın Apo gibi 'paketlenerek'
Türkiye'ye teslim edileceğini iddia etti. Kaynak'a göre Türk askeri Kuzey Irak'a girecek ve geri
dönmeyecek.”

**”Amerika'nın kaybolduğu dediği silahları teröristler güvenlik güçlerine karşı kullanmaya devam
ediyor. Son olarak Bingöl'de güvenlik güçleriyle çatışmaya giren teröristler, yine Amerikan silahı
olan M-16 Piyade tüfeklerini kullandı.”

*Türkiye Özal döneminde 1990 ve 91’de verilen tezkereyle Iraka girme gecikmesine,bugün
tekrar bir adım daha atmaktadır.Temennimiz problemin çözülmesidir.

Beşer zulmeder,kader adalet eder,hakikatınca Abd Ortadoğu ülkelerine bastırırken,başta İran
ve Suriye hızla bize yaklaşmaktadır.

*Pkk ve onun destekçilerine sormak gerek;Böyle bir şey mi arıyorsunuz;

“Amerikalı yetkililer, yakalanmasından birkaç ay sonra Saddam Hüseyin’e şu soruyu yöneltirler:
“Serbest kalsan ne kadar sürede Irak’ta yeniden kontrolü sağlarsın?” Saddam’ın cevabı şöyle
olur: “Bir saat on dakikada. Bir saatte sarayıma gider, duşumu alırım. On dakikada da yeniden
duruma hâkim olurum.” Bu hikâyeyi anlatan kişi, Amerikan New York Times gazetesinin etkili
köşe yazarı Thomas Friedman. Saddam Hüseyin’in bu sözlerinde ne kadar gerçeklik payı
olduğunu şu anda Irak’ın kuzeyini yöneten Iraklı bir Kürt yetkili Friedman’a şöyle anlatmış: “Eğer
birlik içinde bir Irak istiyorsanız, o zaman kesinlikle Saddam’ı devirmemeniz gerekirdi. Irak’ı birlik
içinde tutacak tek güç oydu. Bunu sizin sağlamanız ihtimali sıfır. Ancak ne kadar askeriniz varsa
hepsini getirip tek tek kasabalarına kadar Irak şehirlerine yığarsanız o zaman birliği
sağlayabilirsiniz.”

Friedman, geçtiğimiz Ağustos ayı sonunda Kuzey Irak’ın Süleymaniye ve Erbil şehirlerindeydi.
Yazar, Kuzey Irak’ta karşılaştığı manzarayı köşesine şöyle yansıttı: “Bağdat başta olmak üzere
Irak’ın Sünni ve Şii bölgeleri ne kadar kaos içindeyse, 4 milyon Kürt’ün yaşadığı bölge o kadar
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istikrar içinde. Burada bir tek Amerikan askeri bile ölmüyor. Çünkü burada yeşermekte olan bir
demokrasi ve serbest pazar ekonomisi var. Süleymaniye’de bir Amerikan üniversitesi bile açıldı.
Bu üniversitenin birer kampüsü de Bağdat ve Basra’da olacak. Başkan Bush’un Teksaslı
arkadaşı bir petrolcü, burada petrol işi yapmak için anlaşma yaptı. Irak’taki bataktan kurtulmak
istiyorsak, Kürdistan modelini uygulamalıyız.”[12]

Niyet başka.

“bir politikacı; “Türkiye Musul’u nasıl verdi? 100 milyon ton petrol, yılda 20 milyar dolar.”

Altan’ın “Darbelerin Ekonomisi” kitabında büyük güçlerin Türkiye’ye Soğuk Savaş döneminde
nasıl bir rol biçtiğini şu sözlerle anlatır: “Batı için Ortadoğu’da iki şey çok büyük öneme sahiptir.
Birincisi petrol, ikincisi de İsrail’in güvenliğidir. Türkiye’ye biçilen rol bu ilişkide üstlendiği konuma
bağlıdır.”

İDAM UYGULANMALI

 Dünyada en değerli şey hayattır.Hele hele bu hayat sahibi bir de masum ise daha büyük bir
değerin kaybıdır.

 Kur’an-ı Kerim’de:

 “Ey İnananlar! Öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı: Hür ile hür insan, köle ile köle ve
kadın ile kadın. Öldüren, ölenin kardeşi tarafından bağışlanmışsa, kendisine örfe uymak ve
bağışlayana güzellikle diyet ödemek gerekir. Bu, Rabbiniz'den bir hafifletme ve rahmettir.
Bundan sonra tecavüzde bulunana elem verici azab vardır.

Ey akıl sahibleri! Kısasta sizin için hayat vardır. Artık, Allah'a karşı gelmekten sakınırsınız.”[13]

 “Eğer ceza vermek isterseniz size yapılanın aynıyla mukabele edin. Sabrederseniz and olsun ki
bu, sabredenler için daha iyidir.”[14]

 Hayatının elden gideceğini bilen bir insan,kolay kolay başkasının hayatına
kasdetmez.Yapacağının yanına kâr kalacağını düşünen ise elbetteki öldürme işini kolayca
yapar..hele birde destek bulursa.

 Bugün dünyanın bir çok yerinde uygulanmaktadır.

 Başta bize uygulama diyen batı,özellikle Abd.

 İdam bir caydırıcılık,bir ibret ve derstir.
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 Zira,Aç olan bir canavara karşı sevgi göstermek,hem onun iştahını açmak hemde dönüp bir de
dişinin kirasını istemesine sebeb olmaktır.

Milletin ve memleketin selameti için;İdam uygulanmalıdır.

Uygulamalar da göstermiştir ki;affedilen veya az bir ceza ile salınan insanların çoğu suçu
işlemeye devam etmiştir.

İdama taraftar olmamak,masumlara yapılanlara göz yummaktır.

MEHMET  ÖZÇELİK

--------------------------------------------------------------------------------
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