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TÜRKİYEDE TAŞLAR YERİNDEN OYNATILIYOR

  

  

Taşlar yerinden oynatılmazsa,hiçbir şey yerine oynamaz.

  

Türkiyede bir asra yakın zamandır hep rejim korkusu ve muhafazasıyla insanlar
sindirildi,maddi-manevi kısır bırakılarak kabuğuna hapsedildi.

  

Ne gariptir ki;bugün bir yandan bu sindirme hareketini başlatanlar adalet tarafından
sorgulanmaya başlarken,sorgulayanlar da adaletin diğer ucu tarafından
sorgulanmaktadırlar.

  

Ergenekon Terör örgütü ;sağda-solda,alevi-sünni,asker-pkk,terör-faili meçhul
cinayetler,darbeler-vs,medya-hukuk-üniversite-asker dörtlüsünü kullanarak tüm bu kirli
işlerini onlarca yıldır sürdürdü.

  

Kilise buna ocağını açtı,Abd-Rusya-Almanya bunu destekledi.

  

30 yıldır pkk belası bunlar tarafından cephe dışında yıkıcı faaliyetleri için sürdürüldü.

  

En önemlisi de bu kirli işlerini sürdürmek için halk maneviyattan uzaklaştırıldı,
yakınlaşması engellendi.Adeta iman-küfür mücadelesi şeklinde değişik kamuflajlarla
kendisini sürdürdü.Mesela;
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*”30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi ile Anadolu'nun parçalanmasının söz konusu oldugu
günlerde Amerika Cumhurbaskanı Wilson, "Türkler haritadan silinmelidir!" hezayanını
savunmaktaydı. Ne var ki, Wilson böyle söylerken, gazeteci Yunus Nadi bu adama
gönderdiği mektupta, 
"siz çağımızın peygamberisiniz" 
diyebiliyordu.”

  

  

*” Dr. Abdullah Cevdet (Adüvvullah Cevdet), çıkarmıs olduğu dergilerindeki yazılarıyla
hayatı boyunca İslami değerlere hücum etmişti. En büyük hedefinin  "halk arasında dinin
nüfuzunu kırmak" ol
duğunu söyleyen bu ateist adam ölüp de cenazesi Ayasofya Camisi'ne getirildiğinde,
cemaat cenaze namazını kılmamış,bunun üzerine cenazesi götürülmek istenmiş, ancak
cenaze arabası da bulunamaması üzerine Fener Rum Patrikhanesi'nden bir cenaze
arabası istenmiş, haç işaretli bu cenaze arabasına konularak götürülmüştü.”

  

  

*Başkalarını zengin etme uğruna kendimizi fakir bıraktık,özgürlüklerimizi ve
değerlerimizi ayaklar altına aldık;

  

  

*” İngiliz araştırmacı yazar Paneth, "Turkey at the Gross roads" (Türkiye Yol Ayrımında)
isimli kitabında,şapka ihtilali günleri ile alakalı olarak şunları yazmaktadir:
"Avrupa şapka imalatçıları altın günler yaşadılar. Gemiler dolusu fötr panama, kasket, ne

varsa İstanbul'a gönderildi. İtalyan Borsalino kardeşlerin şapka yüklü gemisi İstanbul
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limanında idi zaten.
 Şapkanın gündeme gelmesi ile birlikte, geminin yükü alelacele gümrükten geçirildi.
Borsalino kardesler bu işten büyük kar elde ettiler... İstanbul'da erkeklerin kafalarında
kağıt şapkalar, hatta kadın şapkaları bile vardı." 
 Şapka almakta zorluk çeken memurlara hükümet taksitle borç para vermiş ve bu ilk
devrim hareketine, yine devrimlerin savunucularından biri olan Halide Edip Adıvar tepki
göstererek şöyle demistir:
"Şapka kanunu, devrimlerin en beyhude ve en sathisidir. Bu kanuna sokaktaki adamın

karşı çıkması, onu yapanlardan daha Batılı bir davranıştır."

  

  

Yapılan işlerde insanlık,ilericilik ve maneviyat adına hiçbir şey düşünülmüyordu.

  

  

*” Mahkum olarak Ankara'dan Denizli'ye sevkedilen Bediüzzaman Hazretleri'ne mahkeme
celsesi devam ederken başına takması için bir kasket verdiklerinde, Üstad kasketi alıp
sandalyenin üzerine koyarak üzerine oturmuştu. Bunun üzerine savcının  "Said Nursi
şapkamıza hakaret ediyor" 
diye
 bağırması üzerine, Bediüzzaman; "ben zayıfım, bu sandalye de çok kurudur; onun için
altıma koydum"  cevabını vermişti. “

  

  

*” Başvekil İsmet İnönü, eski silah arkadaşlarından Kazım Karabekir Paşa'nin
Erenköy'deki evini polis kuvveti ile bastırıp, Paşa'nin  "İstikIal Harbinin Esasları" isimli
hatıralarını gasbetmişti. Bu hadise üzerine Cafer Tayyar Paşa ile dertleşen Kazım
Karabekir teessürünü ifade ederek söyle demişti:
"Ah İsmet! Her türlü insanlık hissinden sıyrılacak kadar haris olacağına, biraz ileriyi

görmek hassasına sahip olsaydın, ne olurdu?"
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*” Eski Dışiileri Bakanlığı sözcülerinden Vural Arıkan, Tahran büyükelçiliği'nde diplomatl
ık yaparken,içkinin yasak olduğu İran'da, dışarıdan iki kamyon üzüm getirterek
büyükelçiliğin mahzeninde bizzat üzümlerin üzerinde tepinerek şarap imal etmiştir.”

  

  

*” Birinci Büyük Millet Meclisinin unutulmaz imanlı hatibi, Erzurum mebusu Hüseyin
Avni Ulaş, Elaziğ İstiklal Mahkemesinde yargılanıp hakkında beraat kararı verilmesi
üzerine büyük bir celadetle yerinden fırlayarak şöyle haykırmıştı:
"Bu mahkeme çok namuslu insanları asmıştır. Bizim namusumuzda bir eksiklik mi gördü

ki, bizi asmadı?"
 Bunun üzerine, Elazığ İstiklal Mahkemesi Hüseyin Avni Bey'i ömür boyu sürgün
cezasına mahkum etmişti.”

  

  

Eğitim eğitmiyor,insan üğütüyordu.

  

  

*”16 Nisan l992'de, polisin yaptığı bir operasyonda öldürülen Dev-Sol militanı Sinan
Kukul'un babası Musa Kukul, gazetelere verdiği beyanatta söyle demiştir:
"Oğlum benim yanımdayken inanıyordu. Namazını kılıyordu. Onu devlete güvenip yatılı

okula verdiğimde kaybettim. Tavuk bile kesemeyen oğlum, nasıl bu yola düştü? Sormak
istediğim, devletin yatılı mekteplerinde okuyan bir çocuk nasıl oluyor da devlet aleyhinde
yönlendirilebiliyor? Sinan'dan ben değil, devlet sorumludur." 
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*Bazılarını şimdiye kadar okullarda ve toplumda öğretilenlerin yanlış çıkma korkusu ve
engellemesi sardı.Saklı tarih bir türlü gün yüzüne çıkarılmaya çalışılmıyor.Neden?

  

Bizim tarihimiz Atatürkçülüğü aşamamış tarihtir.Ondan ötesine gitmeyen, onunla milat
olan tarih olup,kısır ,şaibeli,örtülü bir tarihtir.

  

  

İdareciler,eğitim kurumları ve medya adeta tam bir şebeke halinde milleti ortaçağdan
kalma mengenelerde sıkıyorlardı.

  

  

*1945 yılında Matbuat Umum Müdür Muavini İzzettin Nisbay, dönemin gazetelerinde tek
tük dini muhtevalı yazılar görülmesi üzerine İstanbul gazetelerine şu tamimi göndermişti:
"Gazetelerinizin son günlerdeki neşriyati arasında dinden bahseden bazı yazı, mütalaa,

ima ve temsillere rastlanılmaktadır Bundan sonra din mevzuu üzerindeki gerek tarihi,
gerek temsili ve gerekse mütalaa kabilinden olan her türlü makale, fıkra ve tefrikanin
neşrinden kaçınılması ve başlanmış olan 
 bu gibi tefrikaların en geç on gün içinde nihayetlendirilmesi..."

  

*” Tercüman gazetesinin genel yayın müdürlüğünü yapan solcu Oktay Verel'li günlerin
birinde Ramazan vesilesi ile hazırlanan özel sayfanın "İftar Sofrası" sütunundaki yemek
tarifinde şöyle yazmaktadır: 
"500 gram kuşbaşı et, yarım bardak şarap, bir kaşık tereyağı... vs."

  

Maneviyata dair ne varsa silinmeye çalışıldı.Geçmişten koparıldı.
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*” Hamdullah Suphi Tanrıöver tek parti hükümetinin Maarif Vekilliği'ni yaptığı yıllarda,
yabancı bir heyete Süleymaniye Camii'ni gezdirdikten sonra misafirler Kanuni Sultan
Süleyman'ın türbesini ziyaret etmek istemişlerdi. 
 Memleketteki bütün türbeler 30.11.1925 tarih ve 677 sayılı kanunla kapatıldığı için,
Hamdullah Suphi bu yabancı misafirlere kaçamak cevaplar vermiş, fakat sonunda; "bir
müddet mazi ile alakamızı kesmek istedik. Onun için türbeleri kapattık" 
diyerek gerçeği açıklamak zorunda kalmıştı. Misafirler 
"ciddi mi söylüyorsunuz?"
diye hayretler içinde kalmış, ardından da oldukça ibretli bir
 şekilde şunlari söylemişlerdi:
"Tarihi olmayan milletler tarih huzurunda esatir ve efsane, uydurarak kendilerini tatmin

ederler. Sizin ise büyük bir tarihiniz var. Bu tarihi yapanların türbelerini nasıl
kapatıyorsunuz?"

  

  

Halkın iradesine saygı gösterilmedi.Darbelerde halkın hakimiyetini engelleme
çabalarıdır.Ergenekon bunun şebekeliğini yapmaktadır.

  

  

*”27 Mayıs ihtilalinden sonra Cemal Gürsel Paşa'nin, Anayasa komisyonu başkanı
Ord.Prof Sıddık Sami Onar'a, "Cumhurbaşkanı'nın tek dereceli ve halk tarafından
seçilmesini temin edecek bir anayasa yapılsın" diye mesaj
göndermesi üzerine, Sıddık Sami Onar şu uyarıda bulunmuştu:
"Laikliği pekiştirecek tadilatı yapalım; ama bu seçim usulünü getirecek olursak, halk ya

Said Nursi'yi seçer, yahut da onu destekleyen profesörü..."
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İçte bu kopukluklar yaşanır ve yaşatılırken,dış ile de olan bağlantılar iletişimsizlik ile
koparılıyordu.Bunun bedeli olarak sadece biz değil İslam dünyası olarak çekmekte ve
inlemekteyiz.

  

  

*” Meşhur Mısırlı İslam alimi Muhammed el-Gazali, Mescid-i Aksa'nın işgalinin 25. yılı
münasebetiyle Kahire'de verdiği bir konferansta söyle demiştir:
"Şu bir hakikat ki, müslümanlar, Osmanlı Hilafet devletine hıyanet ettiler. İngilizler, bir

milyona yakın Mısırlıyı Osmanlı hilafet devletini parçalamak için aldılar ve müslüman
Türklere karşı onları kullandılar ve Türkler perişan oldu. Türkleri, ihanet eden Araplar
perişan etti ve biz bu yaptığımız hıyanet ve ihanetin cezasını Filistin ve Mescid-i Aksa
topraklarının İngilizlerin eline geçmesiyle çok pahalı ödedik. Filistin ve Kudüs elimizden
çıktı."

  

  

Sahiplenme gayreti de gösterilmedi.Adeta bakakalındı,göz yumuldu.

  

  

*"Lozan başlıyor. 5 - 6 gün sonra Musul meselesi gündeme geliyor. Ankara'da BMM'de
'Musul'u alalım' sesleri yükseliyor. Mustafa Kemal Paşa kürsüye çıkıyor ve şunları
söylüyor: 'Bugün bir askeri harekat yapıp Musul'u alabiliriz. Ancak Musul'u aldıktan
sonra savaşın sona ereceğinden emin olamayız. Orada bir harp cephesi açmış olacağız.'
diyor." [1]
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Darbeler kendi çocuklarını yermiş.Dün bu milleti yiyenler,bugün torbaya sığmayan
mızrağın dışa çıkmasıyla darbeyi yapanları yemektedir.Tarih bunun örnekleriyle doludur.

  

  

*”Lenin ile birlikte kominist ihtilalini gerçekleştirip binlerce insanı katleden ve yine
binlerce insanın sürgüne gitmesine sebep olan Troçki (1879-1940), her ihtilalin daha
sonra kendi çocuklarını yediği gibi,kendisinin de sürgüne gönderilip sığınacak ülke
bulamamıştı. Hayatı "orak-çekiç" davası ile 
 geçmis bu Sovyet liderinin, daha sonra Meksika'da bir çekiçle beyni parçalanarak
öldürülmüştü.”

  

  

Ölmez bu vatan farzımuhal ölse de hatta.

  

Çekmez kürenin sırtı bu tabutu cesimi / Mithat Cemal Kuntay

  

  

  

MEHMET ÖZÇELİK

  

17-07-2008
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[1] 28 Ocak 2005. Yeni Şafak . Ahmet Taşgetiren.
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