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SİYASET AHLAKI

  

Bir asırdır önce değerimizi sonra da değerlerimizi kaybetmişiz.Bunlardan birisi de
siyaset ahlakıdır.

  

      

  

Siyaset –varsa- ahlakı yıllardır gördüğümüz yapılacaklar üzerine değil,muhalefetin ve
rakiplerin olumsuz tenkidi üzerine bina edilmektedir.

  

Adeta siyasiler kendi beceriksizliklerini,başkalarının beceriksizliğini nazara vererek
örtmeye çalışmaktadırlar.

  

Önce beni bir başa getirin,ondan sonra ne yapacaklarımı size göstereyim.Bunu diyen
insanlar içerisinde bir veya çok defa denenmiş olan lider görüntüsü şahıslarda
söylemektedirler.

  

Bizim sözde liderler yenile yenile yenmeyi öğreneceklerini düşünmektedirler. Dürüstçe
çekilmesini yerini gençlere ve geleceklere bırakmamaktadırlar.

  

Onlar gelecek benim demektedirler.Bundan dolayı da toplumun geleceğini
karartmaktadırlar.Kendileri gibi kısırlaştırmaktadırlar.

  

Keşke insanlar bulundukları konumda ve yapabilecekleri işte kalsalar,çok daha iyi işler
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başarabilirler.

  

Mesela kendisi çok mert ve dürüst bir kişiliğe sahip olan H.Celal Güzel Milli Eğitim
Bakanı olduğunda pek bir şey yapabileceğini düşünmediğimi söylemiştim. Beklenen gibi
de olmadı.Çünkü o başbakan olmayı düşünüyordu.Elbette layıktı.Oysa mevcut bulunulan
yerde çok daha fazla hizmet edebilirdi.Ancak gözü yukarıda olanlar,aşağıda pek iş
yapamazlar.

  

Liderlik bir birikim ve Allah vergisidir.Her önüne gelen yöneticiliğe soyunmaktadır.
Liyakat,seviye,birikim,düşünce,inanç,ileri görüşlülük,özgürlük ve danışma
aranılmamaktadır.

  

*Chp çok ah-lar aldı.Deniz Feneri de bunlardan biri.Bir temsilcisi olarak bende
Adıyaman’da yüzden fazla eve gittim.Yardım edilmesini sağladım.Bunları örtmek veya
görmemek körlükten öte bir durumdur.Ancak o hep halktan kopuk yaşadı.Halka mal
olmadı.

  

*Siyasetten önce çok güzel görünüm verenler,siyasete girince siyasetin kirliliğine
bulaşmadan edemiyorlar.

  

Mesela;Namık Kemal Zeybek,’ Zeybek, Erdoğan'ı Yezit'e benzetti’ "Başkan olursa ilk
isteyeceği şey halifelik olacak. Hani kendisine 'halife' diyen bir Yezit vardı ya tarihte ve
onun babası vardı. Her şeye karar veren, her şeye hakim olmak isteyen halifelik."
şeklinde konuştu. [1]

  

Yüzde elli oranında tasvip gören birisi Yezid’e benzetilmektedir.

  

Bu ise bir siyasetçiye değil,bizim memleketteki oduncuya bile yakıştırmayacağım bir
sözdür.
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Numan Kurtulmuş çıktığında,iyi intibalar vermişti.Çok geçmeden siyaset onu da
kendisine benzetti.Eski partisinden bir farkı olmadığını gösterdi.

  

En azından eski dava arkadaşına vefa örneği gösterebilir,yanlışlarını tenkid
edip,doğrularını alkışlayabilirdi.

  

Kurtulmuş'tan CHP ve AK Parti'ye veryansın!

  

“HAS Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP ve AK Parti'nin birbirinden farkının
olmadığını söyledi.”

  

Bu farkı fark etmemek ne kadar basiretli bir davranış ve duruştur.

  

Oysa başarılar tasvib edilirken,yapılması gerekenler tavsiye edilmelidir.

  

* 'AK Parti'ye karşı birleşin'

  

“Alevi Bektaşi Federasyonu'nun başına geçen Gümüş'ün ilk açıklaması ise solda
bulunan partiler ile sendikaları AK Parti iktidarına karşı birleşme çağrısı oldu. Gümüş, AK
Parti'nin iktidardan uzaklaştırılmasında 'DİSK, KESK, TMMOB, ÇGD, TTB gibi sivil toplum
örgütlerine çok önemli bir görev düşüyor.' dedi. Özellikle solda bulunan partilere birlik
çağrısı yapan Gümüş, ''CHP, BDP, ÖDP, EMEP, SDP, EDP, TKP vb parti ve siyasi
oluşumların kendi partilerinin seçim başarısından çok demokratik ve özgür bir Türkiye
projesinden sorumlu olduklarını hatırlatmayı bir görev olarak görüyoruz.'' diye konuştu.”

  

Ergenekonda ele geçen krokide Ali Balkız kendi evi ve öldürme senaryolarını görmüş bir
kişi olmasına rağmen,düşmanlarıyla ortaklık yapmaktadır.
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* Mehmet Haberal Soluğu CHP'de Aldı

  

Ergenekona yeri gösterilmesi halinde üye olacağını söyleyen chp,oysa üye olmasına
gerek yok zira onlar aday olarak chp-yi kontrol altına almış bulunmaktadırlar.

  

* Demirel'den CHP'ye 'Ergenekon' Tavsiyesi

  

Demirel ikili oynamakla onları kumanda etmektedir.Ergenekonu merkezden kontrol
ederek,hamilik ve babalık yapmaktadır.

  

*Mhp ise zaten mevcut olan şaibeler içerisinde iken,bu yetmemiş gibi,daha beraat
etmediği halde;İstanbulun üzerine çöken,Fatih camiini bombalayan,kendi uçağımızı
düşüren,yüz binleri stadlarda toplayıp balyoz gibi milletin başına inen darbeci bir
komutana sahip çıkıp aday göstererek siyasetini yorumlamaya gerek bırakmamıştır.

  

Solun sağ kolu görevini üstlenmiştir.

  

Bütün bunlar fazlasıyla dört yıldır tuttuğum günlük haberlerde mevcuttur. [2]

  

*”Bu vatanda şimdilik dört parti var. Biri Halk Partisi, biri Demokrat, biri Millet, diğeri
İttihad-ı İslâmdır.

  

İttihad-ı İslâm Partisi, yüzde altmış, yetmişi tam mütedeyyin olmak şartıyla, şimdiki
siyaset başına geçebilir. Dini siyasete âlet etmemeye, belki siyaseti dine âlet etmeye
çalışabilir. Fakat çok zamandan beri terbiye-i İslâmiye zedelenmesiyle ve şimdiki
siyasetin cinayetine karşı dini siyasete âlet etmeye mecbur olacağından, şimdilik o parti
başa geçmemek lâzımdır. 

Halk Partisi ise: Hakikaten acip ve zevkli bir rüşvet-i umumîyi kanunlar perdesinde bazı
memurlara verdikleri için, yirmi sekiz senelik bütün cinâyatıyla başkaların cinâyâtı ve
İttihatçıların ve mason kısmının seyyiatları da o partiye yükletildiği halde, Demokratlara
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bir cihette galip hükmündedirler. Çünkü ubudiyetin noksaniyetiyle enaniyet kuvvet bulur,
nemrutçuluklar çoğalır. Bu benlik zamanında, memuriyet hakikatta bir hizmetkârlık
olduğu halde, bir hâkimiyet, bir ağalık, bir nemrutçulukla nefse gayet zevkli bir hâkimiyet
mertebesini bir kısım memurlara rüşvet olarak verdiği için, bütün o acip cinayetlerle ve
kendinden olmayan ceridelerin neşriyatıyla beraber bana yapılan muamelelerinden
hissettim ki, bir cihette mânen Demokratlara galip geliyorlar. Halbuki, İslâmiyetin bir
kanun-u esasîsi olan, hadis-i şerifte –Seyyidül kavmi hâdimuhum- [3] yani, "Memuriyet,
emirlik ise, reislik değil, millete bir hizmetkârlıktır." Demokratlık, hürriyet-i vicdan,
İslâmiyetin bu kanun-u esasîsine dayanabilir. Çünkü kuvvet kanunda olmazsa şahsa
geçer. İstibdad, mutlak keyfî olur. 

Millet Partisi ise: Eğer İttihad-ı İslâmdaki esas olan İslâmiyet milliyeti ki, Türkçülük onun
içinde mezc olmuş bir millet olsa, o Demokratın mânâsındadır, dindar Demokratlara
iltihak etmeye mecbur olur. Frenk illeti tâbir ettiğimiz ırkçılık, unsurculuk fikriyle Avrupa,
âlem-i İslâmı parçalamak için içimize bu frenk illetini aşılamış. Fakat bu hastalık ve fikir,
gayet zevkli ve câzibedar bir hâlet-i ruhiye verdiği için, pek çok zararları ve tehlikeleriyle
beraber, zevk hatırı için her millet cüz'î-küllî bu fikre iştiyak gösteriyorlar. 

Şimdiki terbiye-i İslâmiyenin za’fiyetiyle ve terbiye-i medeniyenin galebesiyle ekseriyet
kazanarak başına geçerse, ekseriyet teşkil etmeyen ve ancak yüzde otuzu hakikî Türk
olan ve yüzde yetmişi başka unsurlardan olanlar, hem hakikî Türklerin, hem hâkimiyet-i
İslâmiyenin aleyhine cephe almaya mecbur olacaklar.

  

Mâdem hakikat budur, ey dindar ve dine hürmetkâr Demokratlar siz bu iki partinin gayet
kuvvetli ve zevkli ve câzibedar nokta-i istinadlarına mukabil, daha ziyade maddî ve
mânevî cazibedar nokta-i istinad olan hakaik-i İslâmiyeyi nokta-i istinad yapmaya
mecbursunuz. Yoksa, sizin yapmadığınız eskiden beri cinayetleri nasıl eski partiye
yüklüyorlarsa, size de yükleyip, Halkçılar ırkçılığı elde edip tam sizi mağlûp etmeye bir
ihtimal-i kavî ile hissettim. Ve İslâmiyet namına telâş ediyorum.” [4]

  

MEHMET ÖZÇELİK

  

20-03-2011

  
   

    

[1] http://www.habervaktim.com/haber/175078/zeybek_erdogani_yezite_benzetti.html
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[2] http://www.adimder.com/haberler/haberler1.htm

      

[3]  "Milletin efendisi, onlara hizmet edendir." el-Mağribî, Câmiu'ş-şeml, 1:450, Hadis no:
1668; el-Aclûnî, Keşfü'l-Hafâ, 2:463.

      

[4] http://www.risaleara.com/oku.asp?id=3808
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