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Aylık Fikir ve Kültür Dergisi

Değerli Kutlu Sesleniş okuyucuları;
2009 yılının son sayısı ile huzurlarınızdayız. Yeni gireceğimiz 2010 yılının Türk milletine ve insanlık âlemine hayırlar getirmesini diliyoruz.

kurdurduğu DTP, TBMM’nde tekrar grup kuracak şekilde(!) Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılmış ve
PKK’nın siyasi taşeronları tarafından BDP adıyla yeniden
kurulmuştur.

Bu sayımızda yine Türkiye’nin ve dünyanın gündemine ışık
tutacağız.

Irak’ın kuzeyinde ABD’nin verdiği yol haritası ile sözde
Kürdistan’ı kurma görevini almış Barzani ve Talabani’ye yol
açacak açılımlar peşinde koşan AKP’nin niyeti de, hedefi de
anlaşılmıştır.

Türkiye’nin en önemli gündemi biliyorsunuz AKP’nin başlatmış olduğu açılımlar olmuştur. Türkiye aylardır bu açılımların yarattığı kaos ve gerginlikle uğraşmaktadır. Artık
tamamen PKK açılımı olduğu
anlaşılan ve PKK’nın talepleri
doğrultusunda ilerleyen açılımlar bir yıkım projesi olma
hüviyetini tam olarak kazanmıştır.
Habur sınır kapısından, pişman olmadıklarını açıkça
beyan edip, Öcalan’ın talimatı
ile girerek şov yapan
PKK’lıların
görüntüsü,
AKP’nin açılımdan neyi kastettiğini tüm Türkiye’ye göstermiştir.
Zaten Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan tepki gördükten
sonra her ne kadar görüşünü
değiştirse de, PKK’lıların kahraman gibi karşılanmaları için
“Habur Sınır Kapısı’nda yaşanan manzara karşısında
umutlanmamak mümkün mü? Bu bir umuttur.
Türkiye’de iyi güzel şeyler umut verici gelişmeler oluyor.
Bunu son derece olumlu ve sevindirici bir gelişme olarak
gördüğümü ifade etmek istiyorum.” İfadelerinde bulunarak, yapılanın aslında bir ‘PKK açılımı’ olduğunu bir kez
daha göstermiştir. AKP’nin bölücülere verdiği taviz yüzünden İmralı’daki alçak bugün Türkiye’de siyasi gündemi
belirleyen unsur olmuştur. O alçağın İmralı’da adını vererek
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Türkiye’nin birliğini ve beraberliğini çözen, bölücülerin
yolunu açan AKP’nin 2010
yılında ihanetlerine dur denilmesi en büyük temennimizdir.
Türkiye’yi her manada uçurum kenarına getiren bu iktidar, Türk milletinin başına
gelebilecek en büyük felaketti.
Bu felaketi 7 yıldır yaşıyoruz.
Mazlumlar,
mağdurlar,
dürüstler, ahlaklılar, vicdanlılar, kul hakkını bilenler,
vatanseverler, dindarlar ayağa
kalkmalı ve 2010 yılını
AKP’den kurtuluş yılı olarak
ilan etmelidir.
Ortadoğu Bölgesinin ve
Türkiye’nin huzurlu geleceği için küresel taşeronlara karşı
mücadele ruhu dirilmelidir.
Kutlu Sesleniş Dergisi olarak biz bu mücadeleyi 2010 yılında da her türlü çetin şarta rağmen sizlerin destekleri ile sürdüreceğiz.
KUTLU SESLENİŞ DERGİSİ
TÜRK MİLLETİNİN HAYKIRAN

Kutlu Sesleniş Sayı: 72/2009

Birlik ve emelde kararlı
olan ve ısrar eden millet,
kendini beğenmiş ve
saldırgan her düşmanı,
eninde sonunda gurur ve
saldırganlığına
pişman edebilir. (1927)

Mustafa Kemal Atatürk

Mardin’de, Diyarbakır'da,
Şırnak'ta, Silvan'da kundaktaki bebeklere, camide ibadet
etmekte olan insanlarımıza
kadar varan bir canilik ve vahşet, PKK çetesince tırmandırılmaktadır. Bu bölgemizin adına
Kürt denilen kardeşlerimize
karşı, kundaktaki Kürt bebeklerine varıncaya kadar katliam
gerçekleştiren bu PKK çetesi
mi Kürtlerin hakkını savunacaktır? Son olaylar göstermiştir ki, PKK çetesi, bu ülkenin
bütün insanlarına düşmandır:
PKK, Kürdüyle, Türküyle, bu
memleketin bütün evlatlarına
düşmandır " (Haziran 1992 MÇP Genişletilmiş İstişare
Kurulu)

• Bozgunculara, yıkıcılara
fırsat vermeyeceksiniz.

Başbuğ Alparslan Türkeş

MHP Lideri Devlet Bahçeli

• İstismarcılara itibar
etmeyeceksiniz.
• Tahrik ve tertiplere
dikkat edeceksiniz.
• Birlik olup
kucaklaşacaksınız.
• Tek bir ses, tek bir nefes
olacaksınız.
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LİDERDEN

Aziz Dava Arkadaşlarım,
Değerli Konuklarımız,
Eğitimlerini tamamlayan Muhterem Katılımcılar,
Sayın Basın Mensupları,
Hepinizi saygılarımla selamlıyorum.
Bugün 10 Ekim 2009 tarihinde açılışını yaptığımız
“Siyaset ve Liderlik Okulu”ndaki eğitimlerini
tamamlayan genç katılımcılara sertifikalarını vermek
ve başarılarını kutlamak için toplanmış bulunuyoruz.
Hoş geldiniz, şeref verdiniz.
Eğitim ve öğretime şahsen çok özel önem veren ve bu
konuda hedefleri olan bir kişi olarak bu güzel günün
benim nazarımda ayrı bir anlamı ve önemi olduğunu
huzurunuzda açıklamak istiyorum.
Titizlikle tespit edilmiş birbirinden değerli kırk katılımcının, iki ayrı eğitim salonunda 12 haftalık ve toplam 72 saat süren öğrenimlerinin başarı ile sona ermiş
olmasının mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz.
En büyük dileğimiz, giderek artan bir ilgiyle önümüzdeki dönemlerde de yeni genç arkadaşlarımıza bilgi,
görgü ve tecrübelerimizin aktarılmasına aynı heyecanla
devam edilmesidir.
Bu müstesna faaliyetin aynı zamanda, Türk milletinin
yükselmesi yolunda yürüttüğümüz siyasal mücadelemize özel bir anlam ve destek katacağı kanaatindeyim.
Bu düşüncelerimin de mutlaka gerçekleşeceğine
yürekten inanıyor, partimizin Siyaset ve Liderlik
Okulu’nun Koordinatörleri olan Sayın Prof.Dr.Zühal
Cafoğlu’na, Eğitim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan
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Yardımcısı Prof.Dr. Semih Yalçın’a, ve elbette ki eğitime
büyük destek ve katkılarını esirgemeyen birbirinden
değerli misafir öğretim üyelerine huzurlarınızda şükranlarım sunuyorum.
Hepsine teşekkür ediyorum. Sağolun, varolun.
Değerli Dava Arkadaşlarım,
Muhterem Davetliler,
Hepinizin bildiği gibi siyasetin kaynağı ve öncelikli
ilgi alanı insandır. İnsanın mutluluğu, refahı, huzuru
ve onuru günümüz siyasetinin odağı olmuş; siyaset
anlayışları, siyaset üslubu ve siyaset tercihleri bu temel
üzerinde yükselmeye başlamıştır.
Nerede bir insan varsa, nerede bir insanın karşılaştığı bir sorun görülüyorsa siyaset bunların çözümüne
kafa yormak, akıl üretmek ve çözüm bulmak mecburiyetindedir. Günümüzün siyaset algısı ve ulaştığı seviye
bunu gerektirmektedir.
Sorunların bir kısmını göz ardı ederek, yalnızca belirli alanlara ilgi göstermek, diğerlerini yok saymak eksik
ve kusurlu bir siyaset anlayışının sonucu sayılmalıdır.
Toplum ve onun milli kimlik oluşturmuş hali olan millet,
yalnızca tarihi akışın içinde sosyal ve kültürel bir beraberliğin adı değil, aynı zamanda bir arada yaşamayı istemiş
olmanın gereği olarak, politik bir uzlaşmanın da eseridir.
Ve bu uzlaşmanın yaşandığı devlet ise soysal, kültürel ve politik ittifakın resmiyet kazanmış kurumsal
yapısını temsil etmektedir.
Bu itibarla, çağdaş bir yönetimde ne ferdi, toplumun
içinden çıkartıp yalnız başına soyut bir değer olarak

Kutlu Sesleniş Sayı: 72/2009
tanımlamak gibi bir anlayış geçerli olabilecektir, ne de
tek tek insanın dikkate alınmadığı bir toplum algısı
siyasetin konusu olabilecektir.
Tarih boyunca insan olmanın bitmek tükenmek bilmeyen arayışları elbette ki bugün de ve daha şeffaf olarak ve demokratik talepler halinde devam etmektedir
ve etmelidir.
Nasıl yaşayacağına, nasıl barınacağına, nasıl besleneceğine yönelik temel hayat ihtiyaçlarının yanı sıra,
insanlık artık haklı olarak, nasıl yönetileceğini, kimlerin kendisini yönetmesini istediğini, hangi haklara
sahip olacağını da belirleme gücüne ve katılım yetkisine sahip olmuştur.
Yalnızca demokrasilerin sunabileceği bu tarihi
imkânlar ve tercih etme seçeneği takdir edersiniz ki
beraberinde siyaset anlayışlarına ve siyaset adamlarına
kıyasıya bir rekabet ve yarışma da getirmiştir.
İnsanlar kendilerine ulaşan sayısız mesajlar arasından yaşantılarına ve beklentilerine yakın ve ikna edici
bulduklardan birini tercih ederek geleceklerini belirleme fırsatını bulabilmektedirler.
Daha onurlu, daha tok, daha özgür, daha kudretli,
daha güvenli, daha kaynaşmış gibi sayısız ve karmaşık
insani ve toplumsal beklentilere cevap vereceğine inandığı siyaset anlayışını iktidara getirmektedirler.
Elbette ki bu tercihleri yapan fertlerin, içinde bulundukları gerçek hayat şartlarının etkisi olduğu kadar,
kendilerine ulaşan propagandanın, karartmaların,
aldatmaların, istismarların ve hatta küresel dayatmaların da etkisinin olduğunu unutmamak lazımdır.
Ne var ki buna rağmen siyasetçinin bir görevi de, tek
tek fertlerden meydana gelen ve bir arada bulunarak
toplumu oluşturan beşeri varlığın içindeki doğal “ben ve
biz” algısını bozmadan bir ahenk içinde yaşatabilmektir.
Bu itibarla millet oluşumunu ve millete şuurla bağlılığın tanımı olan milliyetçiliği esas alan bir siyasi hareket olarak, fertlerin sorunlarını çözerek milletimizin de
sorunlarını çözecek, millet eksenli ve insan odaklı bir
anlayışı tercih etmiş bulunuyoruz.
Aksi halde, yıllardır ülkemizi yöneten kadrolarda
olduğu gibi, ormana bakıp ağaçları göremeyen, yada
ağaca tek tek bakıp ormanı fark edemeyen kusurlu
siyaset illüzyonu ve popülizm, ülkemizin sorunlarını
insandan topluma veya toplumdan insana uzanan
çizgi içinde çözmeye yetmeyecektir.
Değerli Dava Arkadaşlarım,
Muhterem Davetliler,
İnsanlığın birbirine aktararak getirdiği yönetim tecrübesine özellikle son yüzyılda gözlem, deneme, uygu-

lama gibi bilimsel disiplin de eklenince siyaset bir
bilim dalı olmuştur.
Elbette ki geleneksel siyaset yolları ve siyasetçi yetiştirme kulvarları geçerliliğini sürdürmektedir. Bununla
birlikte, günümüzde siyasetin karmaşık alanı yalnızca
bunun üzerine uzmanlaşmış, yalnızca siyaset alanına
odaklanmış kadrolara olan ihtiyacı artırmıştır.
Dünyanın hemen her yanında olduğu gibi
Türkiye’de de geçmişin nispeten durağan toplum yapısı, bugün yerini dinamik ve hızla değişen bir toplum
yapısına bırakmıştır.
Gerek dünyadaki gelişmelerle, gerek insanlığın
evrensel ilerleyişiyle, gerek ülkemizdeki toplumsal ilişkilerin yükselişiyle birlikte giderek karmaşıklaşan toplum ve buna bağlı olarak da insan yapısı karşımıza çıkmaktadır.
Ve geleneksel siyaset ve sorun çözme yöntemlerinin
bu her alanda birbirinin içine nüfuz etmiş ve kenetlenmiş girift yapıyı anlamlandırmakta zorluk çekmesi
kaçınılmazdır ve bugün ülkemizde yaşananlar da
kanaatimce bunun sonucudur.
Bir siyasi hareketin toplumca kabul görmesinin ve
hatta iktidar olmasının değişkenleri sayısızdır ve
genellikle dönemsel taleplerin ve kısa süreli beklentilerin sonucudur.
Türk seçmeninde yaklaşık kırk yıldır yaşanan bu popülist siyaset-geçim kaygısı ve oya tahvil etme döngüsü gelenekselleşerek bir politik alışkanlık haline gelmiştir.
Oysa, biliyoruz ki orta ve uzun vadede kaybeden millet olmaktadır. Geldiğimiz nokta bile izlenen bu yanlış
siyasi terbiyenin ülkemizi ve milletimizi düşürdüğü
açmazın ispatından başka bir şey değildir.
Milletlerin asırlar süren ömürleri yanında, bir siyasi
hareketin kısa süren başarıları ve hatta iktidar olması
geleneksel anlayışı aşmış veya bu anlayışa ulaşmış
olduğunun göstergesi sayılmamalıdır. Bizim kasdettiğimiz de bu değildir.
Bize düşen görev, siyasetin doğasında var olan yerelden merkeze doğru yükselme kanallarını açık tutarak
“saha”dan siyasetçi yetiştirmeyi sürdürürken, diğer
taraftan siyaseti bilim disiplini içinde anlamış, algılamış
eğitilmiş kadrolarını siyasetimize katabilmek olmalıdır.
Milletimizin gönlünde cevap bulmuş ve yaygınlaşmış
siyaset alanı yatay siyasetin omurgasını oluştururken,
uzmanlaşmış kadroların süreçleri, durumları ve geleceği yorumlayan vizyonları ise dikey siyasetin gücünü
artıracaktır.
Bu yolla hem toplumsallaşma mümkün olacak, hem
de adına ve birlikte siyaset yaptığımız milletimizin
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sorunlarına ön almak ve çözüm bulmak söz konusu
hale gelecektir.
Bu yatay ve dikey boyutları olan iki kanatlı siyaset
yapılanmasını başardığımız ve ulaştığımız ölçüde yalnızca partimizin yükselmesini sağlamakla kalmayacağız, aynı zamanda, kalıcı olacak, kök salacak, geçici ve
küçük başarılarla avunmayacak bir siyaset anlayışını
ülkemize kazandırmış olacağız.
Aslında, ülkemizdeki siyasi partilerin onlu yıllarla
tanımlanacak ömürleri dikkate alındığında, en eski
ikinci siyasi parti olan Milliyetçi Hareket Partisi’nin bu
tavan ve taban arasındaki dengeyi başarmış olduğu
ortadadır.
Bu yönüyle de, her ne kadar bünyemizde bir siyaset
ve liderlik okulunun güzel bir gününe tanık olmak için
toplanmışsak da, aslında kırk yıllık duruşu, tavrı, ilkeleri, kadroları ve fikirleriyle Milliyetçi Hareket
Partisi’nin kurumsal yapısı ülkemiz için başlı başına ve
rakibi olmayan bir siyaset ekolü ve okuludur.
Bugüne kadar devam eden kırk yılı aşkın siyasal hayatında partimiz, günlük siyasete alet olmamış, kalıcı ve
sürekli hamleleri ve hedefleri savunarak popülist siyasetin kirliliğinden hep uzak durmuştur.
Bu gerçeği anlamanın ve Milliyetçi Hareket Partisinin
varlığının ve savunduklarının ne anlama geldiğinin
daha iyi anlaşılmasının yolu, Türkiye’de Milliyetçi
Hareketin olmadığı bir kırk yılın muhasebesinden
geçecektir.
Özellikle milli bekanın ağır tehditlere maruz kaldığı
son yıllarda verilen tek başına mücadele, tarihi süreç
içinde doğru okunursa varlığımızın ve mevcudiyetimizin
milletimiz için anlamı ve önemi daha iyi anlaşılacaktır.
Böyle bir tahlil ile ise, kimin hiçbir engelle karşılaşmadan milletimizi ayrıştıracağı, kimin hiçbir sorun
yaşamadan küresel güçlere ülkemizi teslim edeceği;
buna karşılık kimin milli kimlik, milli kültür, milli dil
ve milli bekanın devamında bir vatan görevi yaptığı
açıkça görülecektir.
Toplum ve devlet hayatımızdaki tahribat ve teslimiyetin boyutları dikkate alındığında, Milliyetçi Hareket
Partisi, gönüllerinde yer bulmuş milletimizin fertleri ile,
her seviyedeki kadrolarıyla, fikirleri ve duruşu ile
Türkiye’nin bekasında mutlaka dikkate alınması gereken yegane kuvvet haline gelmiştir.
Bugün Milliyetçi Hareket Partisi, kırk uzun ve zorlu
yolculuğun sonunda milletimizin gönlünde yer bulmuş,
taban tutmuş, kökleşmiş bir siyasi hareket olmuştur.
Ben, bu düzenli ilerleyişi “yazın kuruyan, baharda
canlanan, yağışta sel olup taşan istikrarsız ve günübir-
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lik” bir anlayış olarak değil, düzenli bir büyümenin çaydan dereye, dereden nehire ve sonunda muhteşem bir
göle dökülmesi olarak değerlendiriyorum.
Ve inanıyorum ki, bu yatağını kendi gücüyle açarak
emin ve sağlam adımlarla ilerleyen nehir sonunda
mutlaka engin denizlere de ulaşacaktır.
Burada zaten hepinizin bildiği gibi, bu seviyeye kadar
nasıl ve hangi meşakkatlere katlanarak ve nasıl fedakârlıklar yaparak gelindiğini tekrarlayacak değilim. Bunlar
bizim şerefli geçmişimizin hatıralarıdır.
Ancak, bugün hiç kimsenin göz ardı edemeyeceği
partimizin siyasal varlığı, Türkiye üzerinde düşünceleri olan herkesin, milletimiz için iyi veya kötü emeller
besleyen her unsurun, mutlaka dikkate almaları gereken bir kudret halini almıştır.
Bu itibarla, üzerlerine titrediğimiz bu muhteşem eserin ve kadrolarımızın siyasal mücadele alanı dışında
başka emeller uğruna israf edilmelerine, geleceklerinin
başka istikametlere sürüklenmesine asla göz yummayacağımızı buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum.

Onun için “sokak değil okul, çatışma değil siyaset,
kavga değil iktidar” diyor ve bu hedeften sapmalara
karşı hareketimizi korumaya çalışıyoruz.
Aklımızdan çıkarmayalım ki, Türkiye sokaktan, caddeden ve meydandan değil Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nden idare edilmektedir.
Milliyetçi Hareket, sevdalısı olduğu Türk milleti ve
devleti için projelerini tek başına iktidar gücü ile
Türkiye Büyük Millet Meclisinden uygulayacaktır.
Başka yol ve yöntem yoktur.
Partimizin ulaştığı kuvvet ve mevkii kolay elde edilmemiştir. Yaşanan olaylar, kurulan tuzaklar, önleme ve
yıldırma çabaları, iftiralar ve suçlamalar hepinizin bildiği gerçeklerdir.
Bunlar, sabırla, akılla, heyecanla, şuurla ve imanla adım
adım aşılarak bu günlere gelinmiştir.
Ve bu eser ülkemin her yanında bin bir fedakârlıkla,
kendi sorun ve sıkıntılarını sineye çekerek, milletinin sorunlarını sırtlamaya çalışan, Türkiye’nin geleceğine omuzlamak
isteyen aziz dava arkadaşlarımın muhteşem eseridir.
Elden ele taşınarak oluşan bu eserin bugünkü Genel
Başkanı olarak hepinizle iftihar ediyorum. Bugüne getiren başta Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey olmak
üzere bütün dava arkadaşlarıma ve büyüklerime şükranlarımı bir kez daha sunuyorum.
Değerli Dava Arkadaşlarım,
Milliyetçi Hareket Partisi, geride kalan kırk yılın birikimi ve kadroları ile Türkiye’mizin yönetimine, Türk
milletinin onurlu geleceğine taliptir.

Kutlu Sesleniş Sayı: 72/2009
Bu, ülkemizin yıllardır birikmiş bütün sorunlarının da
çözümüne hazır olmamızı, gelecekte karşılaşılması muhtemel sorunların öngörülerek çarelerinin üretilmesini
gerektiren zorlu, mücadeleci ve zahmetli bir misyonu
taşımak demektir.
Elbette ki partimizin kadroları ve bu davaya gönül
vermiş aydınlar, akademisyenler, sanatçılar bu zorlukların üstesinden gelecek projeleri, stratejileri üretmekte, sorunları el birliği ile aşacak desteklerini esirgememektedirler.
Ancak takdir edersiniz ki, hayat yerinde durmamakta,
olaylar ve olgular ile zamanın insanlar üzerindeki tesiri
her an karşımıza yeni ve farklı durumları çıkarmaktadır.
O halde Milliyetçi Harekete ve milliyetçiliğe gönül vermiş herkesin önceliği yalnızca olayları ve durumları
değil, olaylar arasındaki bağları yakalayıp süreçleri analiz etmek, sonuç çıkarmak ve siyasetimizin yararlanacağı
stratejik öngörüler haline getirmektir.
Milliyetçilik, bulunması kaçınılmaz olan heyecan ve
hamasetin de üzerinde, eğitimden sanata, bilimden
spora, ekonomiden çevre sorunlarına, sağlıktan yönetime kadar her alana nüfuz etmesi gereken bir birlikte
yaşama projesidir. Millet varlığı ile bir arada gelecek
oluşturma stratejisidir.
Bugün burada ilk dönem mensuplarına sertifika verdiğimiz eğitim ve öğretim çalışmamızın diğer adı ile “Siyaset
ve Liderlik Okulu”muzun önemli bir amacı da budur.
Bir yandan anlık gelişmelere ve olgulara takılmadan,
küçük başarılara abartılı sevinçler gösterip geri plandaki devasa sorunları ihmal etmeden veya geçici başarısızlıklardan felaket senaryoları çıkartmadan ülkemizin
kronik hale gelmiş sorunlarını siyaset biliminin ışığı
altında çözmek durumundayız.
Diğer taraftan, milliyetçi düşünceyi hayatın her alanında uygulanabilecek bir siyaset pratiği haline getirmek zorundayız.
Bu ise, fikirlerimizin Türkiye’de, bölgemizde ve dünyada gerçekleşen tüm ilişkileri ve sorunları kavrayabilecek bir yapıya ve derinliğe sahip olmasını kaçınılmaz
hale getirmektedir.
Ve bu çözüm yönteminde elbette ki sosyal ve siyasal
bilim bize yol gösterici olurken, ulaşmayı hedeflediğimiz ülkümüz öncelikle Türk milletinin varlığının devamı ve onun tarih boyunca taşıyan muhteşem hasletleri
olacaktır.
Bizler görevimizin farkındayız. Yapacaklarımızın
şuurundayız.
Türkiye’mizi asla hak etmediği geri kalmış ülke statüsünden çıkarmak durumundayız.

Türk milletini layık olmadığı yokluk, yoksulluk ve
adaletsizlikten kurtarmak zorundayız.
Ülkemizi temel hak ve özgürlüklerin yetersiz olduğu,
terör ve şiddet olaylarının yaşandığı bir ülke olmaktan
uzaklaştırmak mecburiyetindeyiz.
Ve bütün bunları yaparken siyaset önceliğimiz sınıflara,
zümrelere, şahıslara hiçbir ayrıcalık tanımadan yalnızca
milletimizin tamamını tarihi perspektif içinde kucaklayan
ve onun devamını amaçlayan bir anlayışla yapmalıyız.
Bizim milliyetçiliğimiz, Türk Milleti’nin tarih içerisinde yoğrulmuş olan milli değerleriyle, çağın birikimi
olan gelişmeleri birlikte yaşatmayı milli ile evrensel,
yerel ile küreseli birlikte değerlendirmeyi esas almıştır.
Türkiye her gün yeni bir alandan milli hayatımıza
giren ve etkileyen küreselleşmenin etkileri karşısında
çaresiz değildir.
Dünyayı saran bu süreci kendi lehimize çevirmenin
yolu Milliyetçi Hareket Partisi çizgisinin tarihi tezleri
olan milli devlet ve güçlü iktidarı savunmak ve sahip
olmaktan geçecektir.
Milli Devlet, parçalanmaya çalışılan üniter yapının
ve milli kimliğin siyasal güvencesi; güçlü iktidar ise her
yönden esen küresel dayatmalara karşı milletimizi
korumanın ve geliştirmenin yegane aracıdır.
İki binli yıllar başlarken dile getirdiğimiz “yeni bir
yüzyılla sözleşme” yapmaktan muradımız ve kastımız
da burada aranmalıdır. Ama ne yazık ki bu sürenin
yedi yılı teslimiyetçi bir iktidarla heba olmuştur.
Türkiye’yi teslimiyetçiliğe götürmek isteyenlerin
Milliyetçi Harkete yönelttikleri husumetin bir de bu açıdan değerlendirilmesi gerekmektedir.
Sözünü ettiğimiz bu sözleşme, Türkiye’nin ve
Milliyetçi Hareketin birikim ve iddialarının sınırlarımızın ötesinde meydana gelen küresel gelişmelerle buluştuğu bir alanı tanımlamaktadır.
Bu tanım içinde partimiz ve mensuplarımız,
• Çağın ekonomik, teknolojik ve siyasi alanda yükselen dalgalarıyla karşılaşmayı,
• Türk siyaset alanını, gelişen toplumun ihtiyaç ve
taleplerine göre biçimlendirmeyi,
• Toplumun siyaset, medya ve ekonomi ilişkilerini
demokratikleştirmeyi,
• Ülkemizi küresel rekabete açacak ekonomik büyüme ve performansı ortaya koymayı,
• Yıllardır yaşadığımız millet ile devlet arasındaki kaynaşma sorunlarını ve temsil sıkıntılarını mutlaka aşmayı,
• Ve nihayet milletler mücadelesinin acımasız arenasında Türk milletini yükseltmeyi, hedeflemektedir.
Başka başkentlerin sunduğu kurtuluş reçetelerinin
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Türk milletini bir adım ileri götürmeyeceği açıktır. Bunun
tek çözümü, dünyaya “Türkiye” merkezli bakmakla, geleceği ve küreselleşmeyi “Türkçe” okumakla mümkündür.
Böyle bir siyaset anlayışı bilinmelidir ki, yalnızca
Türkiye’yi değil soydaşlarımızı ve din kardeşlerimizi
ve yardım eli bekleyen mazlum milletleri de kurtaracak yeni bir anlayışı temsil edecektir.
Biz biliyoruz ki, tarihte büyük devletler kurmuş ve
bu potansiyeli defalarca göstermiş olan Türk milletinin bugün her evde, her ocakta, her ailede ve her ana
yüreğinde yaşattığı medeniyet kudreti onu saklı durduğu yerden çıkaracak samimiyeti, beceriyi ve kuvveti aramaktadır.
Asırları aşıp gelmiş bir büyük milletin, 21. yüzyılda
önündeki temel sorun alanlarını temizlediğinde, Türk
milletinin yaratıcılığını önleyen prangalarda, bağımsız
düşünmesini önleyen bağlardan ve kendine güven
duymasına mani olan dayatma, telkin ve komplekslerden arındığında yeniden küresel bir güç olmasının
önünde hiçbir engel yoktur.
On yılı geride kalmış yeni çağın dinamiklerini kavrama meselesini başarmak aydınlarımızın, kadrolarımızın çalışmalarıyla ve geleceğe güçlü bir şekilde hazırlamalarıyla mümkün olacaktır.
Milliyetçi Hareket Partisi ve dayandığı temel olan
Türk milliyetçiliğinin geleceği dünyayı ve insanlığı
tanımlaması, kucaklaması ve yorumlaması için milliyetçi aydınlara sorumluluk ve görev düşmektedir.
Türkiye’de, düşünen insanlar özellikle siyaset yapma
sorumluluğuna sahip olan herkes önce tarihi, sonra
yaşadığımız yüzyılı ve yaşamaya başladığımız yeni bin
yılı çok iyi analiz edip değerlendirmek durumundadır.
Bizler Türk Milliyetçileri olarak bu sorumluluğu herkesten fazla duyan, duymak mecburiyetinde olan insanlar olduğumuzun bilincindeyiz.
Biliyoruz ki, yeni gelişme ve dinamikleri kavrayamayanlar, gerekli atılım ve dönüşümleri başaramayacak
ve hatta anlamlandıramayacak olanlardır.
Çünkü, 18. yüzyılda başlayan gelişmeleri ve tehlikeleri zamanında fark edip kavrayamamış olmanın bedelini, iki yüz yıl süren bir "geri kalmışlık" süreciyle
Türkiye çok ağır bir şekilde ödemiştir.
Bu nedenle, geleceği belirleyen değil, başkalarının
belirlediği geleceğe doğru sürüklenen bir ülkede; tıpkı
batıya giden bir gemide doğuya doğru koşmak gibi
kısır bir döngü içinde siyaset yapmanın fazla bir anlamı olmayacaktır.
Bu yüzden, bugün yeni çağın dinamiklerini kavrayıp
Türk milletini ve Türkiye’yi küresel alana kendi kimlik
ve değerleri ile taşıma mecburiyetimiz vardır.
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Ve bu köklü dönüşümü başarmak ve geri kalmışlığın
bütün tortularını tasfiye etmek, önümüzde tarihi ve
milli bir görev olarak durmaktadır.
Biz siyaseti kendimiz için istemiyor, kendimiz için
talep etmiyoruz. Bizim önce ülkem ve milletim, sonra
partim ve sonra ben sözü ile ifade ettiğimiz de budur.
Milliyetçi Hareket Partisi, kendisini Türkiye’ye adamış gönül erleri ile, siyasetçinin değil seçmenin mutluluğunu ilke edinmiş, dürüst, ilkeli ve yetişmiş kadrolarıyla, milletin değerlerinin bir temsilcisi olarak lider
ülke idealine ulaşmayı ülkü edinmiştir.
Varacağımız hedefte yolumuzda engeller vardır ve
olması da beklenmelidir. Çünkü vereceğimiz mücadele
çok radikal hedefleri amaçlamaktadır.
Toplumun alışkanlıklarının ve kökleşmiş bir zihniyetin dönüşümüne neden olacak bu hedeflerin direnme
ile karşılaşması doğaldır.
Yol kendiliğinden gelinecek doğal bir süreç değildir.
Elbette ki bu zorlu ve mücadeleci bir şuuru gerektiren
sancılı bir süreçtir.
Vizyonu yetmeyenlerin menzillerinin tükendiği
yerde terk etmeleri, hızlı koşanların soluk almak için
duraksamaları ve hatta farklı etkilerin sonucu değişmeleri, dönüşmeleri, yılmaları, umutsuzluk ve yılgınlığa düşmeleri mümkündür ve beklenmelidir.
Bu nedenle bize düşen görev, kafa karıştıran, akıl
çelen, zihin bulandıran zihniyetlerin etki alanına aldırmadan hak bildiğimiz yolda arkamıza bakmadan hızlı
adımlarla yürümektir.
Ancak böylesi bir emin ve sağlam yürüyüşün istikrarlı hızı bizi, bizden önce yola çıkmış ve maalesef gelişmişlikte fark atmış toplumlara yetişmemizi ve onları
geçmemizi sağlayacaktır.
Türk milleti, millî birliğini, demokrasisini ve kalkınmasını, birlikte geliştirip mükemmelleştirecek tecrübe
birikimine ve kaynaklara sahiptir.
Bugün hepimizin öncelikli görevi; dünyada yaşanan
gelişmeleri kavramak, insanlığın ortak kaderine ilişkin
sorunları çözecek, Türkiye’nin içinde bulunduğu
açmazları aşacak, zarar gören kardeşliğimizi onaracak
siyaset anlayışını ortaya koymaktan geçmektedir.
Türk siyaseti ve siyasetçisi, bu birikimlerin ışığında
ülke kaynaklarını en iyi ve en verimli bir şekilde kullanarak ülkesini geleceğe hazırlayıp taşımakla mükelleftir. Ve partimiz buna hazırdır.
Milliyetçi Hareket, Türk Milleti’nin temel değer ve
birikimlerini yeni atılımların güç merkezi yaparak,
O’nu ilelebet var kılacak bir büyük siyasi ve fikrî hareketin adıdır. Bu ad ve bu iddia, dünya var oldukça
yaşamaya devam edecektir.

Kutlu Sesleniş Sayı: 72/2009
Konuşmamın bu bölümünde, “Siyaset ve Liderlik
Okulu’nun birinci dönemini başarıyla tamamlamış
genç arkadaşlarıma seslenmek istiyorum.
Her biriniz titiz bir seçimden sonra eğitime başladınız ve sonuçlandırdınız. Sizleri tebrik ediyorum.
Ancak bilmenizi isterim ki göreviniz ve sorumluluklarınız burada sona ermedi.
Tıpkı içinde eğitim aldığınız salonlara isimlerini verdiğimiz Merhum Prof.Dr.Erol Güngör ile Merhum. Prof
Dr. Mehmet Eröz Beylerin açtığı yolda ve verdikleri
ilham ile ömür boyu yürümeniz gerekmektedir.
Bizler onları kaybettiğimiz uzun yıllardan sonra bile
hala hatırlarını anıyor, kitaplarını okuyor ve fikirlerinden feyz almaya iftiharla devam ediyoruz.
Maddi alemden uzaklara düşmüş olmalarına rağmen hala başucu kaynaklarımız olarak eserlerine baş
vuruyor olmamız, sağlam fikrin, şuurun ve bilim
düşüncesinin gücüdür, ışığıdır.
Milletimize hizmet yolunda siyaset sizin için bir tercih olacak ise öncelikle;
Dünya nereye gidiyor?
İnsanlığın yaşadığı buhranın kaynakları nelerdir?
Dünyada oynanan büyük oyun nedir, aktörleri
kimlerdir?
Türkiye’nin dünyadaki yeri ve konumu neresidir?
Türk milleti gelecekte nerede olmalıdır?
Milletim için hedeflerim nelerdir ve bunu nasıl başaracağım? sorularına cevap aramak durumundasınız.
Çalışmaktan bıkmayınız, araştırmaktan uzak durmayınız, zorluklardan yılmayınız.
Dünyadaki gelişmeleri, milletimizin değerleri ile
buluşturmanın yollarını sürekli arayınız.
Gideceğiniz her yerde, alacağınız her görevde burada öğrendiklerinize yenilerini katacak, kendinizi gösterecek, emsalleriniz arasından tebarüz edecek bir siyaset ve bilim disiplinini aldığınıza inanıyorum.
Biz burada, sizlere milletimiz adına ve milletimizle

beraber siyaset yapabilmenize kapı aralayacak temel
bilgileri, değerli öğretim üyelerimiz vasıtasıyla sunmaya çalıştık. Bu temel üzerine muhteşem bir yapıyı inşa
edecek olan sizlersiniz.
Dileğim, bugünden sonra Türkiye’mizin kötü giden
talihini yenmesi konusunda berrak düşüncelerinizle,
yapıcı eleştirilerinizle, üreteceğiniz projelerle, dergilerde, gazetelerde yayınlanacak çalışmalarınızla, bizzat
getireceğiniz raporlarınızla siyasetimize güç katmanız
ve bizlere destek olmayı sürdürmenizdir.
Yalnızca bizim değil Türk siyasetinin aydınlık fikirlere, yaratıcı düşüncelere, çözüm bulan beyinlere, sorun
aşan kabiliyetlere ihtiyacı vardır. Sizlerle bundan sonraki dönemlerde de beraberliğimizi devam ettirmeyi
istiyoruz.
Kapımız, yüreği Türk milleti için atan, onun derdiyle dertlenen, onun acısı ile üzülen, sevinciyle mutlu
olan ve sahip oldukları birikim ve bilgileri milletimiz
yararına Milliyetçi Hareket Partisi içinde değerlendirmek isteyen herkese ardına kadar açıktır.
Yalnızca sizler değil, temiz bir geçmiş, yüksek bir vicdan ve namusa sahip her vatandaşımız, ilke ve ülkülerimizi de benimsemiş ise aradığı hizmet, huzur ve kardeşlik ortamını Milliyetçi Hareket Partisinde mutlaka
bulacaktır.
Bu vesileyle, sizleri bir kez daha kutluyor, çalışmalarınızda üstün başarılar diliyorum. Eğitim dönemi boyunca katkılarını esirgemeyen değerli misafir öğretim üyesi
arkadaşlarıma ve emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum.
Hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

NOT:Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın
Devlet Bahçeli'nin
Siyaset ve Liderlik Okulu 1. Dönem Sertifika
Töreni'nde yapmış oldukları konuşmanın metni/ 26
Aralık 2009
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YENİ BİN YILLARDA KUCAKLAŞMAK İÇİN
TÜRKİYE TANDOĞANʼDA BULUŞTU
NAZIM ONMUŞ
“Milliyetçi Hareket çatışma için değil, kardeşlik vardır. Ancak, milli
varlık tehlikeye düşerse gereğini yapmaya da hazırdır.
Bayrağın gönderden indiği yerde, bin yıllık kardeşliğin katledilmek
istendiği anda; maldan, mülkten ve candan vazgeçmeye hazırdır.
Bu bizim Türk tarihine olan şeref borcumuzdur, Türk milletine olan
namus borcumuzdur.”
Devlet Bahçeli

Bir yıllık kardeşliğin kaygısını yaşamak:
Milliyetçilik milleti adına heyecan duyan, millet için
kaygılanan, milletinin varlığı ve geleceğini her şeyin
üstünde ve önünde gören bir anlayıştır.
Millet olmazsa elbette ki milliyetçilik de olmayacaktır.
Bu nedenle her milliyetçi için milletin devamı vaz geçilmez bir siyasal hedeftir.
Özellikle son yıllarda millet varlığı üzerindeki tehlikeler artmıştır. Milleti oluşturan alt kültürler hükümetin de tahrikleriyle üste doğru yükselişlerini durdurma
eğilimine girmişlerdir.
Bu tehlikenin boyutlarını Milliyetçi Hareket Partisi
Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 24 Ekim 2009 tarihli
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Kurultay Davetinin satırlarında bulmak mümkündür:
“Türk milleti, birliğine, varlığına ve geleceğine yönelik ayrışma ve bölünme tehdidi altındadır.Bin yılda
yoğrulmuş kardeşlik duyguları hükümet eliyle köreltilmek istenmektedir.Vatan, bayrak, millet, şehadet, gazilik gibi bütün kutsallar tahrip edilmektedir.
Böylesi bir vahim gidişin sonu kargaşa, çatışma, parçalanma ve yok oluştur.Milletimiz, dün emperyalizmin
biçtiği kefeni akıl, iman, cesaret, kardeşlik ve süngü ile
yırtmıştır.Bugün de küresel projelere teslim olmuş
yönetimin sürüklediği uçurumun kenarından mutlaka
dönecektir.Yine tarihe damgasını vuracak, değerlerine,
birliğine, varlığına ve geleceğine yönelik dayatmaları
mutlaka reddedecektir.”
Milliyetçi Hareket Partisi’nin yüksek bir heyecanla
geçen 9.Olağan Büyük Kurultayının adı “Sonsuza Kadar
Var ol Türkiye”, 13 Aralık 2009 tarihinde Ankara’da
Tandoğan’da yaptığı muhteşem açık hava toplantısının
adı ise “Bin yıllık kardeşliği yaşa ve yaşat”tır.
Bu iki tarihi toplantıya verilen adlar ve yüklenen

Kutlu Sesleniş Sayı: 72/2009
anlamlar bir yandan Türkiye’nin sonsuza kadar yaşamasının kuvvetli bir vurgusu ve bin yılık kardeşliğin
devamı için yüksek bir direktiftir.
Ne var ki diğer anlamıyla, Türkiye’nin sonsuza kadar
yaşamayacağının da kaygısı ile bin yıldır süregelen kardeşliğin devamına duyulan endişelerin de dile getirilmesidir. Ve elbette ki bu hassas ortamda yüreğinde vatan ve
millet sevgisi olan herkesin duymaları gereken hislerin
tezahürüdür. Burada cevabını arayacağımız temel soru
milletin kardeşliğinin tehlikede olup olmadığıdır.

Neden kardeşlik vurgusu ve husumet uyarısı?
Tarih yaşamasını başaramamış milletlerin enkazları
ile doludur. Tarihte var olmanın nedeni ve gelecekte de
var olabilmenin sırrı milleti ayakta tutan değerler ve
bunlara sahip çıkma iradesidir.
Geçmiş, nasıl bir arada bulunmayı arzu eden toplumlar tarafından oluşturulmuşsa, gelecek de ancak bir
arada olmayı ısrarla isteyen toplum tarafından ulaşılacak kolektif bir hedeftir.
Bir arada bulunmayı istemenin en güçlü bağlayıcılığı
aynı kültürden beslenen insanların oluşturduğu millet
kavramıdır.
Soylardan, boylardan millete doğru yükselme hali
bitmiş ve sonuçlanmış bir durum değil sayısız etkileşmenin ve kaynaşmanın devam ettiği bir canlı ve dinamik süreçtir. Hiçbir millet nihai haliyle teşekkül etmiş
ve oluşumu sonuçlanmış değildir.
Çayların, derelere, derelerin ırmaklara, ırmakların ise
denizlere dökülmesine benzer bir akış ile ortak kültür
oluşur ve bu kaynaşmanın gücü ile otak gelecekte de bir
arada yaşamaya doğru ilerlenir.
Türk milleti de ata yurdu Orta Asya Bozkırlarından
gelip Anadolu coğrafyasında geçirdiği bin yıl boyunca
sayısız toplumlara ev sahipliği yapmış, koruyucu ve
kollayıcı hasletlerinin bağlayıcılığı altında farklı kökenleri ile millet şemsiyesinde buluşturmuştur.
Bu bin yıllık kaynaşmanın en güzel özetini Devlet
Bahçeli’nin 13 Kasım 2009 tarihinde hükümetin sözde
açılımının görüşüldüğü Genel Kurul Toplantısında
TBMM.’de yaptığı konuşmada bulmak mümkündür.
“Bu vatan, bundan bin yıl önce gerçek sahibini bulmuştur. Aradan geçen on asır, bu coğrafyadan tarihe
damgasını vurmuş bir büyük milleti ortaya çıkarmıştır.
Bunun adı Türk milletidir.
Bu iftihar ettiğimiz beşeri varlık, köklerin, kökenlerin,
dillerin, mezheplerin üstünde bir maddi ve manevi bağ
ile birleşmiştir.
Bizleri bir araya getiren, acılarımız, anılarımız, zaferle-

rimiz, hüzünlerimiz ve coşkularımız olmuştur. Her çekilen halay, her dövülen davul, her buluşulan düğün, her
açılan duvak, her doğan çocuk, her sallanan beşik, her
tüten ocak, her can veren şehit bizi bir millet yapmıştır.
Ve bin uzun yılda kız alıp vermiş, fetihlere katılmış,
işgale direnmiş, vatanı kurtarmış, birlikte üzülmüş,
sevinmiş, ağlamış ve gülmüştür. Ve en önemlisi de
evlatlarımız bu değerler uğruna şehit düşmüştür.
Tekraren ilan ediyorum: Bizi bugüne getiren kökenimiz, doğduğumuz yer, muhterem anamızın dili, ruhumuzu teslim ettiğimiz inancımız ve mezhebimiz ne
olursa olsun, bizim adımız Türk milletidir.

Ankaralı kardeşlik için Tandoğanʼa toplandı:
Kar ve kışı davet eden soğuk ve yağışlı bir kış günü,
bu olumsuzluklara aldırmayan, Devlet Bahçeli’nin iadesi ile kurşun yağmurlarını atlatmışlar için bereket olan
yağmurları umursamayan onbinlerce Ankaralı
Tandoğan’da toplandılar. Onlara yakın illerden gelen
gönüldaşları ve ülküdaşları da katıldılar.
Genel Başkanımızın ifadesiyle, Ankara’nın her ilçesinden gelenler, “al bayrağımızı yükseltmek için, Şehitlere
sahip çıkmak için, Gazileri kucaklamak için, kardeşliği
savunmak için, ben de varım ve buradayım, yıkılmadım
ve ayaktayım demek için” heyecanla bir araya geldiler.
Hep bir ağızdan bölünmeyeceklerini, ayrılmayacaklarını, çatışmayacaklarını haykırdılar ve yüksek sesle
vatan sathına yaydılar. Tıpkı devletimizin temellerinin
atıldığı 1920 yılının ilk Meclisi gibi aynı inançla ve
gururla kucaklaştılar.
Hem liderlerini doya doya dinlediler, hem de bir
araya gelmenin, aynı duyguları paylaşıyor olmanın
hazzını ve lezzetini tatdılar.
Kuşkusuz ki bu toplantı için bir araya gelmek önemliydi ama Devlet Bey’in konuşmasının içeriği ve mesajları milletimiz rahatlatacak anlamlarla yüklüydü.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet
Bahçeli’nin Miting mesajları:

1. Bu toplantının amacı nedir?
“Tarihe, ecdada, şehitlere ve bayrağa sahip çıkmak,
ortak geleceği kucaklamak, milli değerler etrafında
kenetlenmek, Türkiye’nin onurunu yüceltmek, milli
birliği, kimliği ve devleti korumak, bin yıllık kardeşliği
yaşamak ve yaşatmak”tır.

2. Toplanan onbinler neyin göstergesidir?
“Bin yılın kaynaştırdığı Türk milleti üzerindeki; oyunlar boşa çıkmıştır. Tuzaklar bozulmuştur. Kurulan
düzen dağılmıştır. Bu muhteşem manzara, Türk milletinin dirilişidir.”
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3. Mitingten çıkacak mesaj ne olacaktır?

Türkiyelilik zırvasıyla hain gönülleri hoş tuttun, cesaret verdin.

“Bugün Tandoğan’dan yükselen ses, Türkiye’nin kurtuluş umudu olacaktır. Bugün Tandoğan’dan yükselen
ses, Türk milletine biçilen kefenleri parçalayacaktır.
Bugün Tandoğan’dan yükselen ses, biriz, beraberiz,
kardeşiz diyenlerin kararını dünyaya ilan edecektir.”

Eşkıyayı masaya davet ettin. İmralı ile işbirliği yaptın.
Aşiret reislerini kucakladın. Teröristi Habur’da törenle
karşıladın.
Kimliğimizi sorguladın, birliğimizi kurcaladın. Bizi
otuzaltıya bölmeye çabaladın. Kimlikleri kaşıdın ve
yeterince kanattın. PKK’nın yapamadığını sen yaptın.
Kardeşliğimizi derinden sarstın. Kanlı terörü hoş gördün, masum talepler dedin.”

4. AKP Yönetimindeki Türkiyeʼnin durumu nasıldır?
“Tek başına iktidar gücü ile israf edilen bu yedi yılda;
aziz milletimizin sosyal dokusu ağır yara almıştır.
Toplumsal sorun alanları alabildiğine genişlemiştir.
Kamplaşma ve kutuplaşmalar derinleşmiştir. Çatışma
dinamikleri her alana yayılmıştır. Devlet kurumları
kuşatılmış, siyaset kurumu kirlenmiştir. Ahlaki çöküntü, sosyal çözülme, kültürel çürüme ve siyasi kokuşma
dayanılmaz boyutlara ulaşmıştır. Bugün milletimiz
daha yoksul, daha çaresiz, daha umutsuzdur.”

5. Türkiyeʼnin önündeki en büyük tehdit nedir?
“Türkiye’mizin önündeki bu sorunun adı: Bölücülük
ve terördür. Vatan evlatlarının şehadetleri sürmektedir.
Anaların ağıtları yürekleri dağlamaktadır.”
“Bu işbirlikçi yönetimin elinde; Bedeli kanla ödenerek kazanılmış bin yıllık varlığımız, bin yıl boyunca
sevgi ile yoğurduğumuz kardeşliğimiz, birlikte yaşanan
bin yılın eseri olan milli kimliğimiz, bin yılda oluşan
dayanışmanın temeli huzurumuz tehdit altındadır.”

6. Şehitlere, gazilere sahip çıkan millet, kime mesaj vermiştir?
“Şehidim hakkını helal et” diye bağırdınız. “Türkiye
seninle gurur duyuyor” diye haykırdınız. Ve siz “Şehitler
ölmez” diye bağırdıkça birileri huzursuz oldu. Siz “vatan
bölünmez” diye haykırdıkça birileri rahatsızlık duydu.
Bu tavrınızla, Türkiyelilik zırvasına dur dediniz. Askeri
yan gelip yatmakla itham eden zihniyete dur dediniz.
Şehide kelle, katile sayın diyen çürümüş anlayışa dur
dediniz. Ve açılım denen yıkımın taşeronlarını rahatsız
ettiniz. Huzursuz ettiniz. Umutlarını boşa çıkardınız.”

7. Yaşanan karanlık gidişatın, azan bölücülüğün sorumlusu
kimdir?
“Bu vesile ile buradan Erdoğan’a sesleniyorum:
Başbakansın, yürütmenin başısın. Ülkenin güvenlik ve
esenliğinden sorumlu sensin. Tüyü bitmemiş yetimin
hakkından sorumlu sensin. İncinen canın, dökülen
kanın, kırılan gururun sorumlusu sensin.
Kefil olman gereken kanlı teröristler değildir. Senin
şehadetlere de kefaletin var. Senin mazlumlara da mesuliyetin var. Kaçma, terörle mücadele senin görevin.
Çekinme, vatanın birliği senin görevin. Başbakansan
gereğini yap ve açılım denen yıkımdan vazgeç.”

8. Açılım süreci ile başbakanın tahribatı hangi boyutlara
ulaştı?
Yedi yılda milli değerlerimizi fazlasıyla tahrip ettin.
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9. İftira, itham, karalamalar karşısında Milliyetçi Hareketin
tavrı nedir?
“Bölünme modeliniz demokrasi olacak, Bizim direnişimiz bölücülük sayılacak. Bunu asla kabul etmeyiz.
Tahrikler çağdaşlık sayılacak,Bizim sükunetimiz ilkellik
görülecek. Bunu şiddetle reddederiz.
Ayrışmanız açılım olacak, Bizim duruşumuz yıkıcılık
sayılacak. Bunu elimizin tersiyle iteriz. Parçalanmanın
adı açılım olacak, Bizim tavrımız alçakça suçlanacak.
Bunu sahibine derhal iade ederiz.
Teröristin döktüğü kan unutulacak, Biz kandan beslenmiş olacağız. Bu alçaklığı lanetleriz. Terörist törenle
karşılanacak, Bizim şehide sahip çıkmamız eleştirilecek.
Çürümüş zihniyete hak ettiği cevabı veririz.”

10. Türk milletini küçümseyenlere verilecek mesaj ne olmalıdır?
“Bıçak kemiğe dayanmıştır. Sabır taşma noktasına
gelmiştir. Tahammül sınırı aşılmıştır. Kardeşliğimizi
bozmaya hangi bed-baht cesaret edecektir? Hiç kimse.
Türk milletini bölmeye hangi gafilin gücü yetecektir?
Hiç birinin. Çabalar boşuna, çırpınışlar beyhudedir.”
“İşbirlikçilerinize bakarak, milletimizi çaresiz sanmayın. İşte, Türk Milleti. İşte, Türkiye sevdalıları, İşte
Milliyetçi Hareket Partisi, Buradalar ve dimdik ayaktalar.
Bu davayı, asla aşamazsınız, Bu kaleyi asla geçemezsiniz.”

11. Bin yıllık kaynaşmanın ve kucaklaşmanın anlamı nedir?
“Bu bin yıl, Orhun’dan kopup gelen bir büyük milleti
ortaya çıkarmıştır. Bu bin yıl, tarihi aşıp gelen bir milletin
adını zirveye yükseltmiştir. Bu milletin adı, parçalamaya
çalışan Başbakana inat “Türk milleti”dir. Bu milletin adı,
bölmeye uğraşan Avrupa’ya inat “Türk milleti”dir.
Bu varlık, etnik kalıntı değildir. Kabile artığı değildir.
Aşiret bozuntusu değildir. Muhteşem bir beşeri varlığın
adıdır, ünvanıdır, şanıdır, şerefidir.
Adı birdir, anısı birdir, acısı birdir, Bayrağı bir, inancı bir, dili birdir. Kimliksizlere bir kez daha duyuruyorum ki adı: Türk milletidir.”

12. Bin yıllık kucaklaşmanın millet oluşumundaki yeri ve
anlamı nedir?
“Bizi biz yapan bin yıllık beraberliktir. Bizi biz yapan
bin yıllık buluşmadır. Bu bin yıl, fetihtir, zaferdir, ülkü-
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dür. Bu bin yıl, çiledir, göçtür, dönüştür. Bu bin yıl
umuttur, inançtır, heyecandır.
Bu bin yıl, yürektir, şuurdur, sabırdır. Bu bin yıl, kaynaşmadır, birleşmedir, kucaklaşmadır. Bin yıl, kınalı
ellerle dokunan kilimlerdeki göz nurudur. Bin yıl, sabırla örülen işlemelerdeki alın teridir.
Bin yıl, tandırda pişen ekmek, bölüşülen aş, uğraşılan
iştir. Bin yıl gurbet türküsü, düğün halayı, beşikte ninnidir.
Bin yıl fetihlerin coşkusu, yenilgilerin hüznü, direnişlerin
gururudur. Bin yıl, hoyrattır, türküdür, ağıttır, semahtır.
Bu bin yıl, Malazgirt’ten, Bizansın Fethine,
Çanakkale’den Kocatepe’ye kadar şehadettir, sadakattir, kahramanlıktır.”

13. Türk milletinin anlamı nedir? Milletimiz kimlerden oluşur?
“Bu bin yılın sahibinin yalnız ve yalnız bir tek adı vardır: Nerede doğulmuş olursa olsun, Nerede yaşanmış
bulunursa bulunulsun, Ve ana diliniz ne olursa olsun
bu zenginliğin adı: Türk milletidir.
Büyük Bir Aile olan Türk Milleti; Aynı gövdenin dalları, aynı dalın yaprakları olmuştur. Aynı denize dökülen nehirler, dereler çaylar olmuştur. Ayırmak ne mümkün, et ve tırnak gibi kaynaşmıştır.
Hakkarili ne ise, Edirneli odur. Trabzonlu ne ise
Mersinli odur. Tuncelili ne ise, Denizlili odur.
Diyarbakırlı ne ise, Ankaralı da odur. Hepsi birdir. Hepsi
bir milletin eseridir. Ve hepsinin adı: Türk milletidir.”

14. Milliyetçi Hareketin millet mefhumunda önem verdiği
değerler nelerdir?
“Biz köklere, kökenlere bakmayız. Biz inançlara, mezheplere ayırmayız. Bölmeyiz, parçalamayız, dağıtmayız.
Bayrağa saygı var mı, ona bakarız. Millete hürmet var
mı, ona bakarız. Vatana sadakat var mı ona bakarız. Ve
bin yıl boyunca ne yapıldığına, bin yıl boyunca ne söylediğine değer veririz.”

15. Milletimizi parçalama gayretleri karşısında söyleyeceklerimiz nelerdir?
“AKP diyor ki; Siz bir millet değilsiniz, bin yıllık kaynaşma ve kardeşlik sona erdi, şimdi otuzaltı parçaya ayrılın.
Eğitiminizi, yönetiminizi, ocaklarınızı, camilerinizi,
okullarınızı, mezarlarınızı, illerinizi, köylerinizi ayırın;
gönüllerde, yüreklerde, heyecanda, hayallerde, umutlarda ve düşlerde bölünün, ayrışın. Yabancılaşın, çözülün, ufalanın, çatışın, parçalanın ve dağılın diyorlar.
Bunu kabul etmemiz, boyun eğmemiz mümkün değildir.
Camileri, okulları, televizyonları ayırmaya hakkınız
yoktur. Van’lıyı İzmir’den, Mardinli’yi İstanbul’dan,
Diyarbakırlı’yı Bursa’dan kopartmaya hakkınız yoktur.
Güneydoğulu kardeşlerimizi hedef göstermeye hakkınız yoktur.
Kardeşlerimizi incitmeye hakkınız yoktur. Ayrılmanın

malzemesi yapmaya hakkınız yoktur. Siyasetinizin
hedefi haline getirmeye hiç hakkınız yoktur.
Bunun adı ve tanımı bölücülüktür. Bölücüyü dağda
ve ovada aramaya gerek yoktur. Bölücü hükümettedir.
İktidardadır.”

16. Milletimize olan inancımızın kaynağı nedir?
Türk Milleti; İzmir’iyle, Siirt’iyle ve Afyon’uyla,
Malatya’sı, Şırnak’ı ve Maraş’ıyla, Batman’ıyla,
Balıkesir’iyle ve Ağrı’sıyla, Samsun’u, Urfa’sı ve
Rize’siyle, Erzurum’u, Trabzon’u, Muş’uyla, Tunceli’si,
Bingöl’ü ve Manisa’sıyla, Iğdır’ı, Adana’sı ve Bitlisi’yle,
Van’ı ve Ankara’sıyla, doğusu ve batısıyla, kuzeyi ve
güneyiyle ayağa kalkacak ve bu ihanete topyekün karşı
duracaktır. Teröre teslimiyeti kabul etmeyecek ve etnik
bölücülüğe geçit vermeyecektir.
Türkiye; İmralı’ya, Kandil’e, Barzani’ye, Vaşington’a,
Brüksel’e, Erivan’a boyun eğmeyecektir. Türk milleti, Yıkım
taşeronlarına, ihanet odaklarına, işbirlikçi lobilere, kötü
adamlara rağmen, Ve Başbakan Erdoğan’a inat ayrışmayacağını çatışmayacağını ve bölünmeyeceğini haykıracaktır.

17. Türk milletine olan çağrımızın esasları nelerdir?
“Gün birleşme günüdür. Gün dayanışma günüdür.
Bizim gönlümüzde herkese yer vardır. Bizim yüreğimiz
herkesi kucaklamaya yeter. Bize göre bütün vatandaşlarımız Cenab-ı Allah’ın bir emanetidir. Biz herkesi büyük
Türk milletinin saygıdeğer bir evladı olarak görürüz.
Milliyetçi Hareket memleketimizin her evladına kucağını açmaktadır. Bu topraklara vatanım diyen herkese
ocağımız açıktır. Bu insanlara milletim diyen herkese
kucağımız açıktır. Bu bayrak benim, bu ülke benim
diyen herkese kapımız açıktır.
Bu kavramlar size yabancı gelmiyorsa, Bu değerlerde
bir sıcaklık buluyorsanız, Hepinizi çağırıyorum: Gelin
bir olalım. Diri olalım. İri olalım. Türkiye’nin geleceğini
el ele ve hep birlikte inşa edelim.”

18. Ne yapmalıyız?
“Sokaklarda arayacağımız, sokaklarda bulacağımız
geleceğimiz yoktur. Biz başkaları sokakta iken, iktidarda olacağız ve terörü devlet gücü ile yeneceğiz.
Bizi bu hedeften uzaklaştıracak; Bozgunculara, yıkıcılara fırsat vermeyeceksiniz. İstismarcılara itibar etmeyeceksiniz. Tahrik ve tertiplere dikkat edeceksiniz. Tek
bir ses, tek bir nefes olacaksınız
Her yüreği kucaklayınız. Bıkmadan, usanmadan anlatınız. Ayak basmadık yer, ulaşmadık gönül bırakmayınız.
Durmayınız, düşmeyiniz, yılmayınız, yıkılmayınız,
yorulmayınız.”
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TÜRKİYE MERKEZLİ BİR MEDENİYET VE
ANKARA MERKEZLİ BİR SİYASET PROJESİ OLARAK

MHP

Yrd. Doç. Dr. RUHİ ERSOY
29 Ekim 1923’te kurulan Bağımsız Türkiye

Yaşanan süreç herkesin malumu; komşularla

Cumhuriyeti Devleti çeşitli badireler atlata-

sıfır sorun, iç barış sağlanarak sıfır terör, dünya

rak bu güne kadar geldi. Bir yandan dış, bir

da saygın bir konumda kararlı bir biçimde iler-

yandan iç dinamiklerle mücadele ederken

leme olarak

modernleşme sürecine de ciddi katkılarda

görüntüsünün aslı gerçekten bu mu acaba?

bulunup 72 milyonluk nüfusuyla, 14. ekonomik güç olarak dünyada çok yönlü varlık
göstermeye başladı. Evet başlamasına başladı da akıbeti nasıl olacak ve serüvenine bundan sonra nasıl ve hangi sistemle devam
edecek soruları da cevap arayan sorular olarak yanı başımızda durmaktadır. Ülkemizin
son yedi yıllık yönetim anlayışı kimilerine
göre ülkeye çağ atlattı; kimilerine göre de
çağdaş Türkiye’yi çağdan koparttı ve ülkenin sisteminin genetiği ile oynadı.
14

iktidar tarafından sunulan ülke

Söz konusu bu görüntünün arkasında; milli
kimliği kırılmış, sınırları ve sinirleri gevşetilmiş milli devlet yapısı tasfiye sürecine girmiş, bilmem kaç etnik gruptan oluşan -turşu
misali- nereden gelip nereye gittiği belli
olmayan yığınlar gibi tanımlanan millet
tanımlarıyla ne yapılmaya çalışılıyor? İsterseniz bu sürecin arka planına kısaca bakıp,
asıl konumuza ondan sonra dönelim.
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde kırılma nok-
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taları konusunda malumun ilanı olarak

len Mehmetçik’in savaş cephesine sürülmesiy-

Soner Yalçın, “Bu Dinciler O Müslüman-

di. Tıpkı Kore savaşında olduğu gibi… Zaten

lara Benzemiyor” adlı kitabında şu tespit-

öyle dememiş miydi George Soros; -Türkiye’nin

leri yapıyor: (Doğan Kitap, 2009, 105-107) :

en büyük ihraç kalemi Mehmetçik’tir-. ”

“1. Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk dev-

Doğu ve Batı Blokları ekseninde İki kutuplu

rimleriyle devam eden tarihsel süreç.

dünya düzeninin hakim olduğu sırada,

Bu dönem dış politikasının temeli ise

Amerika SSCB’ye karşı, özellikle komünist

“Yurtta sulh, cihanda sulh”, “Komşu

ideolojiye karşı tüm dünyada önlemler

ülkeler arasındaki ihtilaflara karışma-

almak suretiyle bir çalışma yürüttü. Söz

ma” gibi barışçı, bağlantısız bir duruş-

konusu bu çalışma Türkiye tarafından da

tu. Sovyetler Birliği’ne de aynı yaklaşım

olumlu karşılandı ve komünist ideolojiyle

söz konusuydu.

mücadele etme konusunda kararlı bir tavır

2. 1950’lerde soğuk savaş dönemiyle başlayan bu ikinci kırılma noktasının ana
ekseninde Batı-ABD vardı. Türkiye hızla
serbest piyasa ekonomisine geçmeye çalışırken

dış

politikasını

tamamen

NATO eksenine bıraktı.

ABD-

Mehmetçik Kore

savaşı gibi em-peryalist görevlerde kullanıldı.
3.

gösterildi. İki kutuplu eksen arasında var
olan mücadele esnasında pek çok ülkede
ciddi direnç noktaları oluştu. Bizde ilk direnç
noktası kendisini milliyetçi olarak tanımlayanlardan geldi ve yine bu direnç noktasının
karşısına Marksist-Leninist bir çizgi konumlandı. Ancak Türkiye’de bu sürece aktif olarak hiçbir şekilde katılmayan bir başka gelenek daha vardı: Siyasal İslam ve Mutaassıplık
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Eylül

Cumhuriyetin

1980

darbesiyle

bütün

kurumları

Kemalist

diye adlandırılabilecek bir yapı. Türkiye

tasfiye

siyasetine yön veren şu anki aktörlerin, ifade

edildi. Ülkenin aydınları yok edilirken

edilen bu yapı içerisinde yetişmiş oldukları

dinci akımların önü açıldı. Komünizme

unutulmamalıdır. Bu yapı içerisinde kanaat

karşı “İslam kalkanı” hazırlandı.

önderleri sayılacak kişiler bu çift kutuplu

4. Dördüncü kırılma noktası, Doğu Bloku

yapının teorik olarak Batı blok’unda bulunu-

ve Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla orta-

yorlardı. Onlar için Rusya Materyalizmi,

ya çıktı. Türkiye Yeni Dünya Düzeni’nde

karşı konumunda olan ABD’de Hıristiyanlığı

nerede, nasıl yer alacaktı? AKP hükümetiyle

neoliberalizmin

hayata

geçirildi.

“sivil

Ancak

yeni

programı”
dönemin

Büyük Ortadoğu Projesi’ne karşı duranlar
da vardı.
Yani Türkiye’nin, Batı dünyasının en büyük
siyasi-iktisadi ve askeri gücü olan Amerika’yla

temsil

ediyordu.

Bu

nedenle

Rusya

Materyalizmine karşı, teorik olarak olsa da
ABD’nin

yanında

olmak

gerekliydi.

Dolayısıyla bugünkü yakın dostluğun bu
anlamda tarihsel bir geçmişi de vardır.

ABDʼNİN YENİDÖNEM KANSIZ SAVAŞ
STRATEJİLERİ

ilişkileri devam ediyordu ama bir sorun vardı;
ABD Soğuk Savaş döneminde Türkiye’ye savun-

ABD, Vietnam’da kaybettiği savaştan sonra

ma rolü vermişti. Bu rol Atatürk’ün belirlediği

bütün savaş stratejilerini yeniden gözden

barışçıl dış politikaya da uygundu. Ancak

geçirdi ve kullandığı yöntemleri yeniden

Soğuk Savaş bitip Afganistan ve sonra Irak sal-

düzenledi. ABD’nin dünyada -Vietnam- sonra-

dırılarıyla başlayan süreçte ABD Türkiye’den

sı uygulayacağı savaş taktiklerini, (ABD için

atak politikalar istedi. Atak politikadan kastedi-

uyguladığı taktiklerden nihai sonuç alamazsa
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yine silaha başvurma zihniyeti her zaman
hazırdır Irak ve Afganistan’da Olduğu gibi)
Amerika’daki strateji okullarında da okutulan,
Sun-Tzu’nun “Savaş Sanatı” adlı kitabı şu çerçeveyi çizmektedir.
—Adi ve aşağılık kişilerin iş birliğinden yararlanınız.
—Hasmınızın geleneklerini gülünç hale getiriniz.
—Düşman halkın kendi aralarında olan uyuşmazlık
ve kavgalarını yayınız.
—Hasım ülkelerin Hakan olma potansiyelindeki
liderlerini küçük göstererek şöhretlerine gölge düşürünüz ve zamanı geldiğinde de kendi halkının onları
hor görmesini sağlayınız.
—Hasım ülkelerde iyi olan şeyleri gözden düşürünüz.
Böylece bir ülkeyle topyekûn bir savaşa girmektense psikolojik harp yöntemleri kullanarak ülkenin kültürel-sinirsel zemini altından kaydırılacak ve silahsız-kansız istenilen
amaca zaten ulaşılacaktır.
Dünyanın istediği yerinde silahıyla istediğini
yapamayacağını -Vietnam sonrası- anlayan
ABD, söz konusu bu savaş stratejisini uygulamaya koymuştur. Ekonomik ve siyasi gücüyle, iletişim teknolojileri vasıtasıyla oluşturduğu kültür emperyalizmiyle, dünyanın her
yerinde Amerika bayrağının ya kendisini ya
da gölgesini dalgalandırmaya başlamıştır.
Bugün Orta Doğu’da ve Orta Asya’da “turuncu devrimler” yaşanırken bizde “ılımlı İslâm”
başlığıyla hem devletin hem de ülke insanın
her konuda sinirleri gevşetilmektedir. ABD
bu “kansız savaş stratejisiyle” kendi çıkarla-

Her ülkenin kültürel varlığı ve tarihi serüveni
farklıdır. Dolayısıyla kimlikli yapılar, dokusuna uymayan müdahaleleri kolay kolay kabul
etmez. Tarihin ve toplumların zamanla doğal
seyrinde oluşan iç dinamikleri vardır ve fantastik kurgularla yönlendirilemez.
Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Kültürü'nün,
önüne gelenin istediği gibi tarif edebileceği bir
din, sanat, ahlak ve estetik anlayışı yoktur. Her
kurumun gelişimini tamamlaması çok uzun
tecrübelere dayanmaktadır ve bu kültür
kurumları tarihsel bir birikimden beslenir.
Yani üzerine oynanan ülke her hangi bir adacık ülkesi değildir. Her şeyiyle bir ayağı uzak
Asya’da, diğer ayağı Avrupa içlerinde bir kültür-medeniyet varlığı söz konusudur.
Bu noktada sadece mevcut kazanımları ifade
edebilecek ve bu medeniyet milletinin özüne
uygun bir dil geliştirecek siyasi söylem gerekliydi. İşte bu söylem MHP lideri Devlet Bahçeli
tarafından bir kez daha 8 Kasım 2009 MHP
9.Büyük Kongresi salonunda ifadesini bulmuştur. Açık ve aleni olan bir şey vardır ki; siyasi
iktidarın, ABD söylemini kendi iç dinamiklerinden hareket ederek engelleyecek tek yapı,
MHP’dir. Bunun farkında olanlar MHP’yi ve
liderini soğuk savaş döneminin diliyle konuşmak, varlığını terör gerçekliği üzerinden sağlamakla suçlamaktadır. Bu ülkenin siyasal-kültürel-resmi bütün kurumlarıyla ilgili MHP’nin
lideri tarafından dillendirilen görüşlerinin
kimlerin işine gelmediği ortadadır.

rına karşı durabilecek her türlü gücü bertaraf etmeye çalışmaktadır.

Her türlü kirlenmişliğin adresi haline gelmiş ve Atlantik ötesinden kurgulanan poli-

Atlantik ötesinden tasarlanarak dünyanın

tikalara taşeronluk etmekten başka bir

pek çok yerinde başarıyla uygulandığı gibi

meziyeti olmayan siyasi iktidarın aksine;

Türkiye’de de yerli taşeronlar vasıtasıyla

bu

uygulanmak istenilen sindirme ve milli ref-

zemininin

leksleri gevşetme operasyonunda, proje

Milliyetçiliği

hazırlayan ve onlara eşlik edenler “Türkiye

sorduğumuzda şu cevabı bulmaktayız:

Cumhuriyeti ve bütün müesseseleriyle Türk
kültürü gerçeğini” gözden kaçırmaktadır:
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her
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neden
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Türk milliyetçiliğinin beslendiği kültürel
damarlar, estetik kaynaklar, entelektüel geç-
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mişi, kısacası geleneği mevcut siyasi yapılar-

çözüm üretir. Bugün mevcut siyasi iktida-

dan çok daha zengin ve bu ülkenin mayasıyla

rın büyük bir görevi vardır, o da; Türk top-

yoğrulmuştur. Ülke içerisinde titizlikle ve poli-

lum ve geleneğinin tarih boyunca inşa etmiş

tik oyunlara indirilmeden irdelenmesi ve aynı

olduğu değer ve yapıların tasfiyesidir. Bu

hassasiyetle değerlendirilmesi gereken “sosyal

nedenle siyasi iktidar ancak şartlandığı tasfi-

ve mezhep kökenli kültürel faklılıklar” siyasal

ye etme işleri üzerine yoğunlaşabiliyor.

iktidarın dili itibariyle derin ve ayrıştırıcı fark-

Kurgu-ladıklarıyla güncel politikada var

lılıklardır ki; bizatihi terör suçlularının affedil-

olduğu şekliyle pek çok hesap görüyor. Oysa

mesiyle bir çözüm arayışı söz konusudur.

hesabı çok olanın projesi yoktur.

Oysa MHP ve lideri Sayın Devlet Bahçeli’nin
diliyle bu kültürel farklılıklar “bin yıllık harç-

Türkiye’nin mevcut problemleri siyasi kin ile

tır ve milli kültürün” harmanlanmasıdır.

hareket eden kişi ve kadroların çözebileceği
sorunlar değildir; Siyasi ve kültürel ötekileş-

Bireysel hırslarından vazgeçebilecek bir
potansiyel ve toplumun hiçbir kesimine
düşmanlık beslemeyen bir şahsiyet, toplumda var olan kültürel farklılıkları ayrıştırmadan, ortak hedefler doğrultusunda
değerlendiren politik dil, MHP ve lideri
Devlet Bahçeli’ye aittir.

tirme sendromu iktidar kadrolarının büyük
çoğunluğunda mevcuttur. Bu durum bazı
ortamlarda istem dışı da olsa kendisini ele
vermektedir. En son yeni RTÜK başkanı ülkenin bir bölgesi ile İstanbul’un bir semtini
aynı milli manevi değerler ekseninde olmamakla itham ederek büyük bir gaf yapmıştır.

Türk milliyetçiliğinin ve siyasi yansıması

Bütünleştirmenin sembolü olması gereken

MHP’nin tasfiye edeceği hiçbir kurum ve yapı

RTÜK gibi bir kurumun en tepesinden duyu-

yoktur. Çünkü liderin dili birleştirici ve

lan bu sözler çok ürkütücü olmuştur.

bütünleştiricidir. Bu dil düşman üretmez,

Türkiye’nin sorunu iyi yönetilememe ve
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yönetimin ehil ellerde olmaması sorunudur.

sonucudur. İşte bir “ateş küpü” olarak mille-

Sorunların çözümü ise bellidir.

Bu ülke

tin önüne devlet politikası adıyla getirilen bu

“devlet adamı” kimliği taşıyan siyasi bir

sorun, sözüm ona iktidara göre, millete

lider ve onun anlayış ve vizyonuna uygun

huzur ve barış getirecekti, oysa toplumda

kadrolar öncülüğünde yönetilerek bu sıkın-

açtığı derin infial ortadadır. İşte MHP ve

tılı süreci atlatabilir. Ülkede sağduyu sahi-

Sayın Devlet Bahçeli’nin farkı da tam bu

bi olan herkes Sayın Devlet Bahçeli’nin

noktada ortaya çıkmaktadır. Devlet Bey

devlet adamlığı vizyonuna sahipliği konu-

siyasi

sunda hem fikirdir.

ayrıştıran, düşman kurgulayan, kültürel

Siyasi iktidar her yapıyı tasfiye ederken farklı bir dil ve farklı bir oyun sergilemektedir.
Her fırsatta iktidar yandaşı olarak bilinen 12
kötü adama göre TSK, sorunların kaynağıdır.
Bugün bu kuruma yönelik operasyon aşikâr
olarak

sürdürülmektedir.

Onlara

göre

Atatürk ve onun kullandığı dil bu topluma
yabancıdır. Atatürk ve Cumhuriyetin kazanımları olarak adlandırılan değerlerin sembolü önemli günlerde bölücü açılımlar yapılır. Halk nezdinde, o günün anlam ve önemi
basite indirgenir. Peki bu süreçte en ciddi
direniş kalesi olan MHP ve Liderini nasıl tasfiye edecektir. Bunun için de sihirli cümle
hazırdır: “Onlara göre neden MHP açılıma karşı duruyor; çünkü sözde Kürt
sorunu biterse MHP’nin söyleyecek bir
başka şeyi kalmayacak ve kendiliğinden
yok olacaktır. Bugün MHP soğuk savaşın
dilini kullanmaktadır.” Kendilerinin de
inanmadığı bir şeye halkı inandırmak için bu
üslupla konuşmaktadırlar. Daha doğrusu

hayatının

hiçbir

döneminde,

farklılıkları derinleştiren bir dil kullanmamıştır. Sayın Bahçeli’nin “milli kimliğin asli unsuru olan Alevi vatandaşlarımızla” ilişkili olarak 24 Kasım 2009 Salı
günkü grup toplantısında dile getirdiği
on madde bunun ve kullanılan politik
dilin en güzel örneğidir. Alevi vatandaşlarımızın kaygılarına yönelik, samimi bir
değerlendirmeyle sıkıntı teşhis edilmiş ve
teşhisin özüne uygun çözüm önerisi de on
madde halinde sıralanmıştır. Devlet Bey’in
bugün dile getirdiği çözüm önerisi sorun
üretmez. Çünkü Ankara merkezlidir. Dış
politikaya alet olan oyun yoktur. İç politikada düşman olarak bellenen yapıların tasfiyesinden söz edilemez. Millet adına konuşulmuş, millet için huzur hedeflenmiştir. Başı da
sonu da bellidir. Ne dediği nereye varacağı
da aşikârdır. Çünkü kendisi ve partisinin iradesinde cereyan etmiş, kültürel varlığı temel
almış, tarihsel dinamiklerine güven ve milli
kimliğin özü üzerine kurulmuştur.

bilinçli olarak bu tür söylemler üzerinden

Batıda bütün siyasi söylemler ve bu söylemleri

MHP’yi pasifize etmeyi ve radikalleştirmeyi

dile getiren çalışmalar, mevcut varlıklarını koru-

ummaktadırlar. Ancak yanılmaktadırlar. İlk

ma üzerine inşa edilir. Tarihi kaynakları bir

olarak şu gerçek bilinmelidir ki; MHP ve

bütün olarak telakki edilir. Bugün Türkiye’de

lideri Sayın Devlet Bahçeli’nin ülke içe-

sözde aydınlar (İslamcı Liberal, Liberal-Sol) mev-

risinde sağduyunun diline uygun bir

cut yapının muhafazası adına değil, kimliği ikiye

biçimde konuşamayacağı hiçbir sorun

bölünmüş bir bakiye üzerine kurmaktadırlar.

mevcut değildir. İkinci olarak, sorun adıy-

Türk milliyetçilerine göre milli kimlik, milletle-

la kavramsallaştırılan, açılımla çözüm arayışı

rin ortaya çıkışından bugüne kadar getirilen

içine girilen ve hükümet tarafından problem

birikimin top yekûn adıdır. Türk Tarihi Eski

olarak değerlendirilen bu günkü yangın, ikti-

çağlardan günümüze kadar bir birikimin

dara okyanus ötesinden verilen emir ve

ortak

okyanus ötesiyle girilen eş güdümlü siyasetin

Çünkü tarih bakiyelerden ve sonuçlardan
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mirasıdır,

bir

bakiye

değildir.
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oluşmaz. Tarih her birini diğerinden ayıramayacağın olgular ve değerler toplamından oluşur. Mevcut siyasi iktidara göre ise,
Türkiye Cumhuriyeti bir bakiyedir, bu nedenle de
içerisinde farklı hedeflere entegre olmuş çeşitli
yapıları barındırmaktadır. Oysa Ankara merkezli
siyasetin dilini ifade eden Sayın Devlet Bahçeli
için, ne Türkiye Cumhuriyeti bir bakiyedir ne
tarihsel bütünlük ayrıştırılabilir ne de YeniOsmanlıcıların iddia ettiği gibi, farklı hedef ve
gayelere entegre olmuş bir millet söz konusudur.
Lider Devlet Bahçeli’nin ortaya koymuş olduğu bu
algının en güzel örneği; Tarih sahnesinde var oluşumuzdan bugüne kadar gelen kurumlarımızdır.
TSK MÖ.209-….POLİS TEŞKİLATI….-….
VE DİĞERLERİ (İlber Ortaylı, İmparatorluğun
en uzun yüzyılı, kitabı kurumsal sürekliliğin
cumhuriyete intikali ve nasıl bir terkibe dönüştüğünün serencamını anlatır)
Bilerek ya da bilmeyerek bu yanılgılara
düşenlerin Türk Milliyetçileri’nin ve MHP’ nin
kültürel varlığını ve derinliğini, Türkiye
Cumhuriyeti - Türk Dünyası ve bölgeyle ilgili
duyduğu heyecanı iyi idrak etmeleri, kendilerinin de bu birikimden beslenmeleri adına,
yararlı olacaktır. Türk milliyetçileri, “kökleri mazide olan ve nefesi atiye de verecek
olan” Türk kültüründen ilham almaktadırlar. Bu varlığın siyasi yansıması olan MHP
de aynı zemin üzerinde durmaktadır.
Türk milliyetçileri “Türkiye merkezli bir
medeniyetin sözünü vermekte” ve bunun
yolunun da “Ankara merkezli siyasetten”
geçtiğini ifade etmektedir. Ankara merkezli
siyasetin üreteceği aksiyon, bölgenin ve başta da
Batı’nın kültür bunalımına derman olacaktır.
Türkiye merkezli medeniyet ve Ankara
merkezli siyaset, ülkeyi dünyadan koparmadan; ama genetiğiyle de oynatmadan
Türk Kültürünü ve siyasetini yeni yüzyıllara taşıyacaktır. Bize bunun haberini şimdiden UNESCO, Türkçeyi 22. asra taşınacak
diller arasında göstererek vermektedir. Biz

herhangi bir iktidarın suyun akışına göre
bu süreci idare etmesinin değil; bizzat Türk
milliyetçiliği fikir sisteminin bütün siyasikültürel kurumlarıyla sürece yön vermesinden yanayız.
Etkin görüntülü edilgen, sürekli gezen ve
hiçbir şey elde edemeyen siyaset döküntüleri yerine; kendisinin, bölgesinin ve dünya
gerçekliğinin farkında olan devlet adamları
ülkenin, bölgenin ve dünyanın meselelerine
çözüm yolları bulabilir.
Bütün bunların yapılabilme alanı olarak siyaset, sadece popüler anlamda söylemler üretmek, gündemin akışı içerisinde oy potansiyeline uygun tavırlar almak yeri değildir; siyaset bir yanıyla belki bunları gerektirirken,
diğer yanıyla entelektüel bir derinlik gerektirmektedir. Bu noktada MHP lideri Sayın
Bahçeli hem siyaset üslubu hem de
bilimsel üretkenliğiyle partisine, bütün
Türk milliyetçilerine ve idrak etme kapasitesi olan herkese ufuk çizmektedir.
Ülkenin her meselesi üzerinde derinlemesine
düşünerek oluşturulmuş grup konuşmaları,
basın bültenleri ve bunların da ötesinde yazdığı kitaplar; günlük siyasetle, onun gerektirdiği üslupla uğraşmanın yanı sıra ülkenin ve
dünyanın gerçekliklerini anlamaya ve sorunlara çözüm üretmeye yönelik çalışmalardır.
Sayın Devlet Bahçeli’nin bazı kitapları camiamıza fikri takip açısından bir hatırlatma iken
malum çevreye de gerekli bakış açısını verme
noktasında büyük önem taşımaktadır:

“21. Yüzyıl ve 2023 Türkiye Vizyonu”
“Yeni Çağın Eşiğinde Türkiye ve Dünya”
“Sorumluluk Kültürü”
“Gündemi Oluşturan Sorunlar ve MHP”
“Ortak Akılda Buluşma”
“Siyasi Krizden Çıkış ve Milli Kriz”
“AKP’nin Teslimiyet Belgeleri”
“Türkiye Gündemi ve Görüşler”
“Erciyes Zirvesinde Türkiye’yi Düşünmek”
“Bir Hilal Uğruna”
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Türk’ün
Bellekle
İmtihanı
AHMET ŞAFAK Sanatçı - Yazar

Türkiye’nin yüksekten uçan siyasete değil, yüksek devlet siyasetine ihtiyacı var.
Yüksek devlet siyaseti; dün-bugün ve yarın
ölçeğinde milletin dirlik ve düzeninin gözetildiği kurallar, gelenekler ve zorunluluklar zinciridir.
Devletin idare edilmesi demek, dünyada
varolan iki yüzü aşkın devlet arasından başarıyla çıkmak, halkın refah ve esenliğini temin
etme yolunda akılcı yöntemler bulmak ve bu
yolda çalışmak, devlet geleneğini muhafaza
etmek demektir. Bir devlet adamının birinci
gayesi; milletin resmileşmiş ifadesi olan devleti hukuk dâhilinde yönetmesi ve bunu meşruiyet sınırında yapmayı başarmasıdır.

Devlet adamı ne demektir?
Bir devlet adamı, önce devletin geleneksel varlığını önemseyerek, gözeterek varlığını sürdürmeyi bilir. Bu ABD’de de, İngiltere’de de ve Kıta
Avrupa’sında da böyledir. İktidara gelmiş olan
bir siyasetçi, devlet geleneğini ikinci plana atamaz, değiştirmek için radikal hamlelerde bulunamaz; siyasi fikri devletin geleneği ile bağdaşmasa bile durumu içselleştirir, anlamaya çalışır
ve uyumlu olmayı devlet adamı olmakla mütenasip görür.
Bir devlet adamının mutlaka milli menfaatler
ölçüsünde adım atması gerekir. Milli menfaatler sadece ekonomik bir ölçüyle hareket etmek
demek değildir. Aynı zamanda dış politikasında devleti badireden uzak tutacak adımları da
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atmak demektir. Milli menfaatlerin yorumlandığı en kesif fikri tutuş, milliyetçi bir bakış açısına sahip olmakla elde edinilebilir.
Milliyetçilik bu noktada bir ideolojik ölçü değil,
temel bir mecburiyettir. Çünkü dünyada hükmünü sürdüren mücadele, ulus-devletlerarasında gerçekleşmekte, bu mücadeleden sıyrılabilmek için devleti, milli bir bakışla örgütlemek
gerekmektedir. Açılım gibi yıkım projelerinden
uzak durmak, milleti birbirine yakınlaştıracak
projelere ağırlık vermek, böylece milletler
mücadelesinin hışmından korunmanın birincil
şartı olan iç huzuru sağlamak, milliyetçi siyasetin gereği olarak karşımızda durmaktadır.

Partiler Anayasadan Ayrılamazlar
Oysa Türkiye’nin haline bakın! En azından bin
yıllık devlet geleneği olan Türkiye, iktidar fırsatını yakalayan bir parti marifetiyle kendi gerçeğinin dışına çıkıyor, kuruluş felsefesi yok ediliyor,
milli devlet gerçeği şimdilik şekli çok anlaşılmayan bir ulus ötesi biçime aktarılmaya çalışılıyor.
Partiler, demokratik parlamenter düzenin temel
kurumlarından biridir. Anayasadan ayrılmadan, devletin işleyişini yavaşlatıp, bozmadan,
kendi programları çerçevesinde vatandaşın
taleplerini yerine getirirler. Partiler, belli bir
ideolojiyi de temsil edebilirler ama bu temsiliyet makul bir zeminde kendisini göstermelidir,
meşruiyet sınırını zorlamamalıdır.
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AKP iktidarı bugün meşruiyet sınırını zorlamak-

hakkında şüpheye düşürüyor. Bu milletin

la kalmıyor, devletin karşısına devleti, halkın

nice çocukları mayalarındaki cevherlerin-

karşısına halkı çıkartarak ateşle oynuyor ve

den şüphelendiler; ecnebi irfanının tesiri

milli devlet sistemine darbeler vuruyor.

nice gözleri bulandırdı. O gözler Türklüğe

Büyük Yahya Kemalʼin verdiği ders

baktıkça onda bir meziyet göremiyor.”

Burada hatırımıza Yahya Kemal Beyatlı’nın Eğil

Türkiye Laboratuara Dönüştürüldü

Dağlar kitabından bir makalesi geliyor. Büyük

Türkiye adeta bir laboratuara dönüşmüş

Türk şair ve fikir adamı Yahya Kemal, adı

durumda.

geçen kitabındaki “ Kıssadan Hisse” başlıklı

Türklüğüne dair kamuoyu belleği tarumar edil-

makalede eski bir hikâyeyi dile getiriyor. ”Otuz

mekte yeni bir bellek oluşturma amacı güdül-

sene evvele ait bir fıkra“ diye başladığı yazı-

mektedir. Yeni bir zihin oluşturabilmek için

sında, Aydın’da geçen bir olayı naklediyor.

eski zihnin alışkanlıklarını, var olan belleğin

Hikâyeye göre o vakitler Aydın’da üzüm bağla-

dokümanlarını temizlemek gerekiyor. Mevcut

rını Phylloxera denen bir hastalık sarmış. Tam

kolektif zihnin silinmesi ve yerine yeni bir bel-

da bu esnada İzmir’e bir ecnebi gelir ve valiye

leğin oluşması zor değil. Türk ruhbilim dünya-

İstanbul hükümetinin resmi tavsiyesini sunar.

sının zirve isimlerinden merhum Recep Doksat,

Kendisi hastalığın uzmanı olarak üzüm bağları-

bu konuda şöyle söyler:

nı teftişe, hastalığa çare bulmaya, gerekirse

Bin

yılda

oluşan

Anadolu

üzüm kütüklerini yakmağa memur edilmiştir.

“Tecrübeler göstermiştir ki açlık, korku, nefret

İzmir Valisi mal bulmuş mağripli gibi adama

gibi hisler zihinde hadiseleri muhakeme etmek

sarılır ve bağları teftişe bizzat götürür. Ecnebi

ve doğruyu bulmak çizgilerini silmekte ve suje

elindeki bir tür mikroskopla kütüklere bakar ve

tam o anda kendisine sunulan en yanlış bilgi-

baktığı bütün üzüm kütüklerini yakmaya baş-

leri ve hükümleri dahi kabul etmekte, benim-

lar. Köylülerin isyanını engellemek için de mik-

semekte, itiraf ve iman haline getirmektedir.

roskoba onları da baktırır. Köylüler üzüm
kütüklerindeki kurtları görmekte ama bağlarının yanışından dolayı da üzüntüden kahrolmaktadırlar. Ecnebi uzman yaktıkça yakar.
Sonunda köylülerden biri şüphelenir, ecnebinin elinden mikroskobu alır ve ecnebinin yüzüne tutar. Bir bakar ki ecnebinin yüzünde de
kurtlar kaynamaktadır. Adamın amacı ve mikroskobun sırrı anlaşılır. Ecnebi uzman meğer
İzmir üzümünü yok etmeyi amaçlayan yabancı
şirketin adamı değil miymiş?

Açılım politbürosu: 12 Kötü adam
Şimdi son yılları gözümüzün önüne getirelim.
Türkiye’de tartışılan konuları ve yaşanılan
süreci bu gelişmelere ekleyelim. Sonra kamuoyunda öne çıkan tiplerin analizini yapalım.
Bakalım nasıl bir tabloyla karşılaşacağız? MHP
lideri Devlet Bahçeli’nin “On iki kötü adam”
benzetmesiyle aklımıza nakşettiği entelektüel
politbüronun arkasına lojistik destek olarak
Ergenekon Davasını koyunuz, bu tabloya
Amerikan Büyükelçisi'nin açıklamalarını ve

Merhum Yahya Kemal anlattığı bu hikâyeyi şu

Graham Fuller’in görüşlerini de ekleyin

sözlerle sürdürüyor:

kamuoyu belleğinin silinmesi ile ilgili faaliyet

“Türklüğü didikleyen yazılar ve sözler karşı-

alanı orta yere kendiliğinden fırlayacaktır.

sında kaç defa bu ecnebi uzman fıkrasını

Siyasetine bilgiyi ve ölçüyü terkip ederek yön

hatırladım. Senelerden beri esrarengiz ve

veren MHP lideri Bahçeli’nin bizzat isim sarf

melun bir el böyle sahte bir mikroskobu

ederek kamuoyunu şekillendirmeye azmeden

Türklüğe tutuyor, İzmir bağcıları gibi nice

politbüro üyelerini deşifre etmesi çok önemli

safdillerimizi aldatıyor, milli cevherlerimiz

bir algı çalışmasıdır. Sayın Devlet Bahçeli’nin,
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toplumsal belleği yeniden inşa etmeye yönelik

bir tarzda yönettiğini iddia ediyor, meseleyi

bu isimleri, var olan ya da aktarılanın dışında

objektif gerçekliğinden kopararak siyaset

bir okumayla anlamak gerektiğini hatırlatması

mühendisliği yapıyorlar.

çok önemlidir.
Televizyonlarda, gazetelerde bize sundukları

Mümtazer Türköneʼnin Misyonu Eski
Ülkücü Olmak mı?

bütün reçetelerin okyanus ötesinden kanalize

Siyaset mühendisleri, içerden dışarıya doğru

edildiğini anlamamız için hakikaten yeni bir

bütün fikri kaynakları yerle yeksan ediyorlar.

okuma yapmamız şarttır. Hasan Cemal’i öfke-

Tarihten günümüze akan bütün yerleşik

lendirip “ bu ülkeyi siz bölüyorsunuz” diye

kanaatler tuz- buz durumda. Türklük sadece

bağırtan sebep, Graham Fuller’le aynı siyasi

günümüzde değil tarihte de yok sayılıyor.

prizmada buluşma rahatsızlığı değil, faaliyet

Bu tartışmanın en hayati bölümü; Türk diye

anında deşifre edilme rahatsızlığıdır.

bir şey yok, yok olan şeyin siyasal ayrıcalığı

Avrupa batısı yerine Amerikan batısı projesine

da olmamalı demeye getiriyorlar. Anti-Türk

dayanan yeni gelişmeleri dikkatle incelemek ve

koalisyonun en komik ortaklarından olan

adeta okuma atölyeleri kurmak gerekmektedir.

Mümtazer Türköne, değerli siyaset bilimci

Darbelerin hedefi Türklük!

Vedat Bilgin’le katıldığı bir tartışma programında, “Türkler kendilerine tarihte Türk

Türklüğe karşı girişilen savaş o kadar açık bir

demezlerdi” diyor, “Oğuzlar derdi”, diye

mücadeleye dönüşmüştür ki, devletin gelenek-

ilave ediyor. Açılım kampanyasının en dik-

sel kurgusunu değiştirmeye çalışanlar hedefle-

kat çekici tipi olarak öne çıkan ve dikkat

rini bu kurgunun öznesi olan Türklüğe yönelt-

çekme özelliğini “eski ülkücü” değerlendir-

tiklerini ifşa etmekten kaçınmamaktadırlar.

mesine borçlu olan Mümtazer Türköne’nin

Milli görüş çizgisinden getirdikleri dini enter-

savunuları, bilimin değil siyasi angajmanın

nasyonalizm algısını, (dini enternasyonalizm

dile gelmesidir.

bir siyasi talebe karşılık gelir) İslam, enternas-

Çünkü siyaset bilimi de, tarih bilimi de bu

yonalist değil milletler üstüdür ve siyasete

eski ülkücü parantezinde değerlenen konuş-

değil inanca karşılık gelir. Liberal ve Troçkist

macıyı tekzip etmektedir. Türkler tarihte

bir yeni Marksist ittifakla koalisyona dönüştü-

kendilerine Türk demezlerdi, Türk adı

renler, Cumhuriyetin kuruluşundan bu tarafa

yabancılar tarafından bu topluluğa verildi,

ne kadar kusur varsa Türklüğe izafe ediyor,

tezi doğru değildir.

dönemsel gelişmeleri cumhuriyetin Türk
karakterine bağlıyorlar. Bazen de kantarın
topuzunu kaçırıyor; Türk gerçeğini bir etnisi-

Bilge Kağan 12 Asır Önce
“Ben Türküm” Dedi

teye indirgeyerek ortak yönetim projesini dile

Uzağa gitmeyelim, elimize İsmail Hami

getirmeye gayret ediyorlar.

Danişmend’in “Türklük Meseleleri” kitabını

Türklüğün Cumhuriyet üzerindeki de-fakto

alalım. Kitabın 25.sayfasının son paragrafın-

gerçeğini, bu gerçeğin tarihi derinliğini, bu

da şöyle bir ibare var okuyalım:

gerçeğin İran - Anadolu jeopolitiği üzerindeki

“ Tabgaç budunka beglik urı oğlın kulb oldı,

dominant-siyasi karakterini ısrarla görmezden

silik kız oğlın kün boldı. Türk begler Türk

gelenler, var olan tabloyu asker-sivil bir züm-

atın ıtı, tabğaçğı begler atın tutıpan tabğaç

renin fırsatçılığına bağlıyorlar. Mustafa Kemal

yağanka körmis. Eli yıl isig-küçiğ birmiş..”

Atatürk’ün

yangından

mal

kaçırırcasına

Cumhuriyeti kurduğunu, Türk Milleti’ni ırkçı
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“Asil gençler Çin milletine kul oldu, lekesiz

gelişmiş, en dayanışmacı ve en demokratik

kızlar cariye oldu. Türk beyleri Türk unvan-

siyasi

larını bırakıp Çin beylerinin Çince unvanla-

Avrupa’dan 12 asır önce bulmuş, hayata

rını alarak Çin imparatoruna inkiyad ettiler,

geçirmiştir. Üstelik bunu ırkçı ve vahşi bir

elli yıl işlerini güçlerini onlara hasrettiler.”

zeminde değil, siyasi kültür açısından tür-

formasyonu

olan

milliyetçiliği

deşlik içeren bir zeminde ele almışlardır.

Neymiş, Türk beyleri imiş.

Bunu nerden mi çıkarıyoruz? Bu gerçeği bize

Bitmedi milattan sonra 7.yüzyılda dikilen

Orhun

Orhun anıtlarına yine başvuralım. Bu da

Tabgaçlar için “ onlar benim Türklerimdi”

başka bir yazıt alıntısı:

diyor, aynı şeyi Uygurlara da söylüyor.

eçüm-apam. Bumin Kağan İstemi Kağan olırmış. Olurupan Türk ilinin ilim törisin tuta
birmiş, iti birmiş..”

söylüyor.

Bilge

Kağan,

Ülkücüler; Yaşayan Tarihin Aklı

“Öze kök Tengri asra yağız yer kılındukta
ikin ara kişi oğlı kılınmış. Kişi oğlında öze

anıtları

Türklük yapay bir laboratuar çalışmasıyla
oluşmadı, o nedenle yapay bir laboratuar
hamlesiyle de silinmez. Türkün belleği asırları içine alan bir zaman diliminde oluştu.

Bunu da günümüz Türkçesine aktaralım:

Belleğimizde var olan dokümanlar silinebilir

“Yukarıda mavi gök, aşağıda kara yer yaratı-

mi?

lınca ikisinin arasında insanoğlu yaratılmış.

Muhakeme yeteneğini yitirir. Evet! Bugün

İnsanoğlunun üzerine benim atalarım Bumin

yapılmak istenen de budur. Belleklerimize

Kağanla, İstemi Kağan hükümdar olmuş.

yönelik çok güçlü bir tazyik var. Bu tazyik

Hükümdar olunca Türk milletinin devletini,

çoğu zaman hayatın zevklerini kullanarak

kanununu idare etmişler..”

üstümüze geliyor. Türkler hayal dünyasına

Bilge Kağan kimdir? Türk diye kime hitap
etmektedir? Kendisinin de içinde bulunduğu
siyasi kitleye! Türk milleti derken başka bir
milletten değil kendi milletinden bahset-

Hayır,

ama

niteliğini

kaybeder.

itilerek kendi gerçeklerine sırt dönmeye zorlanıyorlar. O zaman da tarihin yaşayan aklı
devreye giriyor. İşte o akıl evrensel bir ülkücü anlayışla kendi gerçeğini türdeşlerine,
benzerlerine, aidiyet halkasına anlatma

mektedir. Mümtazer Türköne’nin Oğuzlar

yoluyla durağanlığı, donuklaşmayı normal

dediği kitle bu anıtların yazılışından tam iki

akışa çeviriyor.

asır sonra tarih sahnesine çıkmışlardır.

Danimarkalı Thomsen mi,
Türk Mümtaz mı?
Bu gerçekleri tarihten kim silebilir? Bu ger-

Ve o ülkücü kadro, halkına, kendi gerçeğini
şu sembollerle hatırlatıyor.

Türk siyasetinin bellek şifreleri

çekleri dile getirmek için öncelikle eski bir

Siyaset hayatın vazgeçilmez sahasıdır. Siyaseti

ülkücü olmaya gerek yoktur; bilim adamı

profesyonel siyasetçiler yapabilir. Ama siyaset-

olmaya gerek vardır. Tarihin sırlarını çöz-

le ilgilenmek için yapmaya gerek yok, anlamak

mek

gerektirir.

da yeterlidir. Dünyayı anlayacağız, temsil yete-

Danimarkalı Thomsen’in keşfettiği bu ger-

neğine haiz olanları seçerek siyasete müdaha-

çekler

bilim

adamı

karşısında

duruşu
Türk

Mümtazer

Türköne’nin eski ülkücü oluşunun önemi
var mıdır? Yoktur. Çünkü Türkiye’nin ihtiya-

le edeceğiz. Çünkü seçmek müdahale etmektir.
O zaman siyasetin sembollerini hatırlayacağız.
Kimmiş bunlar ?!

cı olan şey herkesin işini doğru yapmasıdır.

Bilge Kağan, Tonyokuk, Kültigin, Babür,

Türkler, insanlık âleminin en organize, en

Ebulgazi Bahadır han, Gazneli Mahmut,
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Selçuk Bey, Tuğrul Bey, Çağrı Bey, Alpaslan,
Melikşah,
Kutalmışoğu
Süleyman,
Kılıçarslan, Ertuğrul Gazi,Osman Gazi,Orhan
Gazi, Yıldırım Beyazıt, Emir Timur, Çelebi
Mehmet, Fatih, Karakoyunlu Hasan Bey,
Yavuz, Şah İsmail, Baybars, Kanuni ,
Abdülhamit, Köprülü Mehmet, Fazıl Ahmet,
Keçecizade Fuat Paşa, Ahmet Vefik Paşa, Said
Halim Paşa, Enver Paşa, Mustafa Kemal
Atatürk, Alparslan Türkeş!
Bu zirve isimleri daha da çoğaltabiliriz. Her
biri Millet ve devlet birliği konusunda çaba
göstermişler, statükolarını korumak ve geliştirmek adına attıkları adımlarla bizim de
hayatımıza dokunmuşlardır. Kimileri bu
isimleri tarihi eklektizm olarak nitelendirebilir. Evet, yaptığımız bir tür eklektizm’dir.
Yani biz tarihi, seçmeci bir tavırla biçimliyor
ve sistem üretiyoruz. Ama tarih bize bu felsefik açılımı yapma imkânını kendisi bahşetmektedir. Tarih böyle de bir şeydir. Önemli
olan yaşanmamış ve gerçek olmayan bir tarihi zeminden sistem üretmek değil, yaşanmış
ve gerçek olan bir olaylar denizinden sistem
üretebilmektir. Bu sistemi üretirken de, tarihi, zemin, zaman ilişkisinden koparmadan
anlatmaktır. Tarihin ruhunu çarpıtmamak,
mecrasını değiştirmemektir.

Türk kültürünün bellek sembolleri
Aynı tavrı sadece siyaset alanında değil, kültür ve sanat alanında, bilim alanında da
yaparak milli şifrelerimizi hayatın içine dâhil
edebiliriz.
Ahmet Yesevi, Dede Korkud, Maturidi, Yusuf
Has Hacip, Kaşgarlı Mahmut, Hacı Bektaşi
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Veli, Uluğ bey, Abdülkadir
Meragi, Ahi
Evren, Mevlana, Yunus Emre, Fuzuli, Genceli
Nizami, Şeyh Edebalı, Hacı Bayram Veli,
Evliya Çelebi, İsmail Dede Efendi, Levni,
Mimar Sinan, Itri, Naima, Şeyh Kuşteri, Ali
Kuşçu, Hezarfen Ahmet Çelebi , Aşık Veysel,
Üzeyir Hacibeyli, Hüseyin Cavit, Ali Bey
Hüseyinzade, Ziya Gökalp, Mehmet İzzet,
Ömer Seyfettin, Yahya Kemal Beyatlı,
Mehmet Akif Ersoy, Osman Turan, Peyami
Safa, Erol Güngör..
Bu isimleri de çoğaltabiliriz. Türk kültür ve
sanat alanında daha pek çok değerli sima,
tarihteki yerlerini almışlar ve eserleriyle bizleri aydınlatmayı sürdürmektedirler. Bu
isimler bizim belleğimizin yıldızlarıdır. Bu
isimler bizim zihnimizin yol haritasını oluşturur. Zihnimizin boşalması için bu isimlerin
tamamen unutulması gerekmektedir.

Semboller varlığımızda yaşamaktadır
Her biri sosyal varlığımız ve kolektif aklımız
için gerekli olan bu semboller aslında tarih
ya da kültür kodlu olsalar da politik bir niteliğe sahiptirler. Çünkü biz duygusunu oluşturmaya, güçlendirmeye ve zenginleştirmeye
katkı sağlamaktadırlar. Biz duygusu siyasetin
en temel sahnesi ve kuvvetlendiricisidir.
Örneğin Dede Korkud’un bütün destanları ve
hikâyeleri Türk sosyal hayatını tasvir etmekle kalmaz toplumu etkiler. Birliği güçlendirir,
kadının, erkeğin ve ailenin mevcudiyetini
korur. Orhan Şaik Gökyay’a göre bu destanlar günümüzde yaşamaktadır.
Maturidi’nin cüzi iradeyi yorumlama özgün-
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lüğü 12.yüzyıldan günümüze itikadi ölçüler
sarkıtmaktadır. Yusuf Has Hacip, Karahanlı
hükümdarına akıllı, bilge, adil ve dürüst
olmayı öğütlerken bu güne de siyaset dersi
vermektedir. Azerbaycan coğrafyasında
yaşayan Molla Kasım’ın Yunus Emre üzerindeki etkisi bir edebi birlik havası yaratmaya
kâfidir. Aynı şeyi Ahmet Yesevi’nin
Kazakistan’ın Yesi şehrinde yaktığı meşaleyi
Anadolu’da karanlığın yüzüne tutan Hacı
Bektaşi Veli disiplininde de görmek mümkündür. Göktürk hakanlarının tahta çıkma
merasimleri ile Selçuklu’nun ve Osman
Gazi’nin merasimleri arasındaki ilişki bize
tarihin nitelikli çizgisini hatırlatmalıdır. Ve
bu hatırlayışın türdeş toplulukların coğrafya
değişikliğine rağmen benzer formları takip
ettikleri gerçeğine tekabül ettiği de unutulmamalıdır.
Bellek müteahhitlerinin unuttuğu şey de
budur.
Aslında bu durum bir unutuşun değil inançsızlığın eseridir.

Bellek Değişimi Büyük Oyun İçin
Elzemdir
İnsanların şöhret merakıyla elden kaçırdıkları inançsızlık, kendilerini gerçeğin dışına ittiği gibi milletlerinin kaderine vurdukları darbenin de şiddetini arttırmaktadır.
Türkiye bir kader çatalındadır. Bu çataldan
sıyrılmak için öz benliğini korumaktan, milli
şifrelerini hatırlamaktan, siyasetini ve istikametini bu gerçekler çerçevesinde kurgulamaktan geri adım atmamalıdır.
AKP’nin dış politikasını Osmanlı emperyal
vizyonu üzerine oturtmasını makul ve mümkün bulan iç ve dış bellek müteahhitlerinin,
Türk’ün geniş ve büyük vizyonu karşısında
dudak
büktüklerini
görüyoruz.
Jeopolitizmini Osmanlı ile sınırlayarak, belleklere ittihadı anasır yani etnik unsurların
birliği kavramını zerkeden zihniyet, bu yolla

Astana’dan Viyana’ya kadar hükmünü sürdürecek olan güçlü ve özgür bir Türk
Jeopolitizmini gölgelemeye çalışmaktadır.
Türkiye’nin Orta Asya ile bağlantısını kopartan hayali Osmanlı Vizyonu, devletin manevra sahasını Orta Doğu’ya sıkıştırmakta;
Amerika, Afganistan karakolunu tutarken
arkasını toplayan bir yedekleme yapmaktadır. Bu yedeklemenin en önemli iki ayağı
olan İran ve Suriye bağlantısını batı adına
rehabiliteyle meşgul olan Türkiye, son olarak
Anglo-sakson jeopolizmine bir katkı daha
yaparak Libya’ya barış çubuğu taşımıştır.
Bütün bu olgular bellekle alakalı operasyonların arka planını ele vermektedir.
Bütün bu gelişmeler Osman Gazi kılığına girmiş bir tiyatrocu ile Kraliçe Viktorya’yı arkadaş yapma ve onların Beyaz Saray’da George
Washington’un vereceği yemekte post
modern nutuklar atması içinse, biz bu filmin
içinde olmayacağız.
Bize göre kolektif vicdanımız daha özgün ve
milli bir tabloyu haketmektedir. Buna göre
Bilge Kağan’ı, Alparslan Gazi’ye, Fatih’i
Abdülhamit’e, Mustafa Kemal Atatürk’ü
2023’e taşımak doğru bir bellek haritasını
oluşturacaktır.
İlle de barıştıracaksak Coni ile Kaddafi’yi ya da
Esad’la Ariel’i değil, Yavuz ile Şah İsmail’i, Emir
Timur’la Yıldırım Beyazıt’ ı barıştırmalıyız.
Bu barış zihinlerdeki acabaları çökertecek, bizi
geleceğin Türk Jeopolitizmine taşıyacaktır.
Türk Jeopolitizmi! Kulağa ne güzel geliyor.
Hadi hep beraber okuyalım!
Çırpınırdııııııı Kaaaaraadeniiiiz
baakııp Türkün
baaayrağıına….
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İhanet
Planının
Deşifresi
NEVAL KAVCAR
AKP iktidarı birinci döneminde devlet içinde

Amerikan gazetesine, Diyarbakır’a gide-

kadrolaşırken, dağıttığı ulufelerle halkın gözü-

rek açıklayacağı “Kürt paketi” üzerine

nü boyama çabası içinde olmuştur. Göreve gel-

açıklamalarda

diklerinde 57. hükümetin reçetesi ile bankacı-

paketin içeriğini hakkında bilgi sahibi değildi.

lık rayına oturmuş, ekonomi düze çıkmış, en
önemlisi PKK terörü püskürtülmüştü. Yeni iktidara kaynakları yandaşlara sebil etme, har
vurup harman savurma kalmıştı.

bulundu. Türkiye’de kimse

“Kürt Sorunu vardır” diyen Başbakanın
ikinci adımı, Diyarbakır’da açılacak o paketti. Pakete destek için cemaat kökenli Abant
Platformu Diyarbakır’da toplanacak, 12 kötü

İktidar, söğüt gölgesinde muhalefet yap-

adamın dahil olduğu o süreçte “Kürtlerin bir

maya alışmış CHP ile iyi geçindi. Birlikte

dizi

“İkiz

Kapatma davası başlayınca, ne Başbakan

Yasaları”

çıkardılar.

Ki

bunlar,

isteği

Türkiye’ye

bugün Abdullah Gül’ün “biz çözmezsek,

Diyarbakır’a

başkaları gelir çözer” diye atıf yaptığı bir

Platformu toplanabildi.

duyurulacaktı.”

gidebildi,

ne

de

Abant

yasadır. Türkiye’de yaşayan etnik kökenlere
kendilerini idare etme hakkı, çekince konulma-

Batı emperyalizminin gerçeğe en yakın gördüğü

dan çıkarıldı.

“Kürtleri Türklerden ayrıştırıp” yeni bir millet
yaratma fikri, Osmanlının son döneminde de

Başbakan 36 etnik kökeni dilinden düşürmez-

vardı, bugün de var. Ermeni ve Rum çetecileri

ken, bayrak posterli resimler çektirerek çeliş-

kullandıkları gibi işbirlikçi siyasi Kürtçülerle de

ki içinde görüntüler sunmaktadır. O çelişkiler
artıp endişeler başlarken 2005 yılında “TİB”’i
kurdular. Asıl görevinin “Türkiye’yi İzleme
Başkanlığı” olduğu ortaya çıktı.

diyaloğu hiç kesmediler. Cumhuriyetin ilk yıllarındaki dini kisve altındaki Kürt aşireti başkaldırılarının arkasında İngiltere vardı, bu başkaldırma nedeniyle Musul ve Kerkük’ü kaybettik.

İktidar bunları yapa gelir, kaynakları çar-

Dünden bugüne “Kürt kartını” önümüze

çur ederken, PKK’nın elini kuvvetlendiren

süren batı, bugün de aynı senaryoyu

“Sivil

uyguluyor.

Anayasa”

söylemi

hız

kazandı.

Atatürk başta olmak üzere ülkeyi ayakta
tutan “değişemez maddelere” hücum başladı.

Perşembenin

gelişi,

Salıdan

belli

H edef

hiç

değişmiyor:

Anadolu’dan Türkleri sürme planı…

Erdoğanʼa, Damat Ferit Benzetmesi

olmuştu. 2008 yılında AKP’yi kapatma

Başbakan

davası açılmadan az önce Erdoğan bir

Açılımını” ilk dillendirdiğinde, MHP lideri
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Erdoğan

beş

ay

önce

“Kürt
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Devlet Bahçeli bu söylemin “Bölücülük” oldu-

mümkün değildir. Tefrika ve yasal düzenleme-

ğunu söyledi. Baykal beklemedeydi. Millet

ler ile adım adım ilerleyen, millet düşmanları-

hayatını ilgilendiren konularda, muhatabın

nın yüzünün gösterilmesi görevi herkesindir.

nereye varmak istediğini görmek ve gereğini
yerine getirmek liderliğin olmazsa olmazı.

Bahçeliʼden Şark Meselesine Atıf

Bahçeli, AKP liderini uyarmış, “çizmeden yuka-

Kürt açılımı adlı menfur plana karşı daha ilk

rı çıkma” demiştir.

andan karşı çıkan Devlet Bahçeli, hem gerilemi-

BOP eş bakanlığı görevini yürüten Başbakan

yor, hem yeni projeleri teşhis edip halkı uyarıyor.

Erdoğan, Türkiye’nin de dahil olduğu sınır değiş-

“Kürt Açılımı” ile tavan yapmış bölücü faali-

tirme işlemine “demokratikleşme” diyor. Irak

yetlerin sebebini “Batılıların “Şark Planına”

silâhla, Türkiye yasalarla bölünme arifesinde…

bağlaması ise tabiri yerinde ise muhatapları

MHP, Mayın Yasasındaki tutumu ile CHP’yi

bozguna uğratmıştır.

yanına çekti. Aynı durum “Kürt Açılımı”
için de geçerlidir. Bakmayın siz CHP’nin
“içeriğini bilmiyoruz” sızlanmasına. Yıllar
önce “Kürt raporu” hazırlatan Baykal değil
mi? Devlet Bahçeli’nin yerinde, zamanında
ve etkili karşı çıkışları olmasaydı, AKP –
CHP ikilisi şimdi kol kola yürüyor olurdu.
“Türkiye’yi böldürtmemek için 50 yıl
dağda

gezmeye

hazır

MHP

var”,

“Yaptığınız vatana ihanetle eşdeğer, Yüce

“Ecdadımız Osmanlı’yı parçalayan tarihi
Şark Meselesi’nin günümüzdeki uzantısı,
Lozan’da hevesleri yarım kalmış devletlerin milli varlığımızı ve var olma azmimizi kırmaya yönelik oyununun bir parçasıdır.” ( 25 Ağustos 2009- basın)
AKP iktidarının davranışları ile fetret dönemini

çağrıştırdığını

söyleyen

MHP

Lideri

Bahçeli’nin en çarpıcı yaklaşımı ise:

Divan yolu açılmıştır”, PKK'nın 25 yılda başa-

“Bu karanlık gidişe son verilemez ise,

ramadığı siyasallaşmayı AKP hükümeti sağlı-

Ülkemiz önce iki dilli ve iki milletli can

yor”” söylemleri, deyim yerinde ise millet düş-

çekişen tek devlete; Sonra çok dilli ve

manlarını şoka uğratmıştır.

çok ortaklı bir federal devlet yapılanma-

Alparslan Türkeş, ülkücüleri, kadife eldi-

sına doğru yol alacaktır” demesidir

ven içinde demir yumruğa benzetmişti
yetmişli

yıllarda.

Devlet

Bahçeli,

çelik

yumruğunu, hainlikte sınır tanımayanların melun hesabına indirdi. Milletin çaresiz kaldığı, ne yapacağını bilemediği, fakat
tehlikenin aleni olduğu gidişatı, Bahçeli

Tarihe Düşen Not
Bahçeli’nin, “Milletin için uyanık kalmalısın”
mealindeki sözlerini, yorumsuz bir şekilde sizlerle paylaşmak istiyorum.

resmen durdurmuştur. Milletin kaderini

Bir- Başbakan’ın defalarca tekrarladığı gibi 36

etkileyen büyük bir çıkıştır.

etnik grup iddiaları, zenci-beyaz çağrışımları,

Milletin içi ferahlamıştır. Su uyur düşman uyumaz derler ya, bu işin peşini bırakmayacaklardır. Bu anlamda Aralık başında Erdoğan- Obama
görüşmesi önemlidir. “Açılım” denilen devletin

“Türkiyelilik” sloganları, alt –üst kimlik hezeyanları bölücülüğün ülkemizde doksan yılda
aldığı mesafeden daha fazla tahribatın yolunu
açmıştır.

ve milletin bölünmez bütünlüğüne uzanan hoy-

İki- Bölücü örgütün terörle yapmaya çalıştığı

rat eller, Türkiye’de işi yasal olarak götürmek

milli kimliğimizin kırılmasına yönelik çalışma-

istemektedir. Milleti topla tüfekle yıldırmaları

larını, bu ülkenin başbakanı silahsız olarak
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“MHP’nin seçmeni olsun olmasın,
Anadolu’da Bahçeli’ye güven duyuluyor.
Kendisi hakkındaki ortak kanaat;
“Devlet ve millet menfaati” söz konusu
olduğunda, mutlaka doğru yerde durduğuna olan inanç”.
gerçekleştirmeyi başarmış ve bin yıldır bu

Oy hesabı başta olmak üzere hiçbir men-

ülkede yaşayan Türk Milletini, bölünmeye,

faat kaygısının, Devlet Bahçeli’yi millet

Türk milletinin içinden yeni milletler çıkarma-

aleyhine çeviremeyeceğini iyi biliyorlar.

ya götüren çok tehlikeli ve vahim bir süreci

İşte o güvendir ki, “Kürt Açılımı” tutma-

hükümetinin ilk yılında başlatmıştır.

mıştır.

Üç- AKP zihniyetinden aldığı cesaretle terö-

Açılım Görüşmesinde Devlet Adamlığı
Dersi

rist, dağdaki ininden hükümete müzakere çağrısı da yapabilmiştir.

İktidar, MHP’nin görüşmek istemeyişi, CHP’nin

Devlet Bahçeliʼye Duyulan Güven
Tayyib Erdoğan’ın “Kürt Açılımı” konusunda
görüşme isteğini en başta reddeden Devlet
Bahçeli, ilerleyen günlerde Türk siyasetinde
oyun kurucu özelliğini korudu. İktidar attığı
her adımda sırf bu sebepten açığa düştü.
MHP’nin

seçmeni

olsun

olmasın,

Anadolu’da Bahçeli’ye güven duyuluyor.
Kendisi hakkındaki ortak kanaat; “Devlet
ve millet menfaati” söz konusu olduğunda, mutlaka doğru yerde durduğuna olan
inanç.
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de söğüt gölgesi siyaseti sebebiyle konuyu
meclise getirme kararı aldı. Fakat “gizli
Görüşme” talebi ile Devlet Bahçeli, “PKK’nın
uzantısı mecliste iken, olup biteni halktan mı
gizleyeceksiniz?” diyerek, olup biteni millete
anlatacaklarını duyurdu.
Oyun bozuldu. AKP gizli oturumda yine bir şey
anlatacak değildi. Fakat ardından atacağı bazı
adımları, o oturumda anlattık “bu bir devlet
politikası” ve “PKK’yı bitirme gayesi” taşıyor
diyecekti. Medya ellerinde, hükümet erki emirlerinde, vatandaşı bu şekilde uyutacaklardı.
Oturumun açık yapılması, Erdoğan’ın elini

Kutlu Sesleniş Sayı: 72/2009
kolunu bağladı. Başbakan tabiri yerinde ise geyik muhabbeti yaptı. Duble
yollardan girdi, ekonominin ne kadar
iyi olduğundan çıktı.
MHP lideri Devlet Bahçeli konuşmasında, adeta devlet adamı nasıl olunur
dersi verdi.
“Dün dağınık yoksul bir milleti bir
araya getirerek yorgun küskün kitlelerden büyük bir millet yaratanlara bakın, bugün aynı muhteşem
milleti 36’ya bölmeye çalışanlara
bakınız.
Bugün

burada

N asıl

neyi

tartışacağız.

bölüneceğimizi

mi?

Kardeşlerimizi nasıl terk edeceğimizi mi?

Bugün burada hangi

karara varacağız? Şehitlere nasıl
ihanet
Gazilerimizi

edeceğimizi
bir

yaralayacağımızı

kez

daha

mi?
nasıl

mı?“ (13 Kasım

2009 – Basın)
O konuşurken Erdoğan yerinde büzülmüş, hükümet üyeleri suratları on kat,
ne yapacaklarını bilemez halde idi. Tek
kelime ile huzursuzdular.
“Hükümet

bölücülüğün

önünü

açmıştır. PKK açılımıyla yapılmak
istenen, terörün silahla yapamadığını siyasetle yapılmasıdır” sözleri millet sinesinde yer bulmuştur. Bundan
böyle hiçbir şey ne millet, ne de AKP
için eskisi gibi olmayacaktır.
İktidarın yaldızı dökülmüş, asıl gaye
ortaya çıkmıştır. Bunda Bahçeli önderliğindeki MHP’nin politikasının etkisi
rol oynamıştır. Bir yandan yapılanın
yanlışlığı anlatılıyor, diğer yandan
etnik çatışmaya meydan vermeyecek
davranış sergileniyor.
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Ne hazindir ki ülkenin bütünlüğünü koruması
gereken iktidar, “Kürt açılımı” ile bölücülüğün
alasını yaparken, MHP tek başına geçilmez kale
olmakta.
Batı emperyalizmi, Türkiye üzerinde yasal
operasyonu kolayca yapacağı hesabı içinde iken, MHP’nin olup biteni açığa çıkaracağını

muhtemeldir

ki

düşünemedi.

Bahçeli, altmış dokuz yiğidi ve milyonlarca Türk evlâdını yanına alarak, fesat sarayını bastı, ihanet planını açığa çıkardı.

Yapılması Gereken
İçinde olduğumuz durum ortada. İktidar
erkini elinde bulunduran, Washington’u
yanına alan Tayyib Erdoğan yola devam
etmek isteyecektir. Daha doğrusu buna zorlanacaktır. Yeni plan, Obama – Erdoğan
görüşmesi

sonrası

netleşecektir.

BOP

Başkanı, BOP eş başkanını görüşmek
üzere yanına çağırmıştır.
Açılıma karşı duruşu ile Devlet Bahçeli ve
kadrosuna taciz atışı başlayacaktır. Böyle
olacağı, teşkilatlara gönderilen uyarıdan
anlaşılmalıdır.
Teşkilatlar “Kürt Açılımı” denilen projenin,
Batı emperyalizminin gayri meşru bebeği
olduğunun şuuru içinde olacaktır. Bu anlamda her ülkücü, vatandaşın uyarılması faaliyetini yaparken tüm dikkatini toplamalıdır.
Sevr’in günümüz versiyonu ile mücadele
akılla yapılacaktır.
Bundan sonraki süreç, PKK’nın silâh bıraktığını açıklaması ile yeni bir devreye girebilir.
PKK’nın kurucusu ve idame ettiricisi Amerika
tarafından hazırlanan rapor, herkesin malumudur. “ “ P K K ’ n ı n

Silahsızlandırılması;

Hareketinin Sınırlandırılması ve Yeniden
Kazandırılması” adlı plan gereği, PKK
siyasallaştırılacaktır.
PKK’nın tek taraflı silâh bırakması görüntüsü
eşliğinde AKP’nin eli kuvvetlendirilmeye
30

çalışılacaktır. PKK düşerken, “bağımsız Kürt
Devleti” bayrağının kalkacağı vatandaştan
gizlenecektir.
Bu sebepten ülkücü kadrolar, kurulan oyunları
seyretmek yerine ne olup biteceğini anlama ve
millete anlatma sorumluluğunu yerine getirmelidir.
Her bir ülkücü tek başına düşünce kuruluşu
gibi çalışıp Batı emperyalizminin kuracağı
tüm planları deşifre edecek donanıma sahip
olmalıdır. Türk Milliyetçiliği “binlerce yıldır
var olan Türklük bayrağını daha ileriye taşıma” mücadelesidir. O mücadelede başarısızlık söz konusu değildir.
Sultan Alparslan Malazgirt önlerinde, ordusuna şu konuşmayı yapar:
“Kumandanlarım, askerlerim! Biz ne
kadar az olursak olalım, onlar ne kadar
çok olursa olsunlar, daha fazla bekleyemeyiz. Bütün Müslümanların minberlerde bizim için dua ettiği şu saatlerde kendimi düşman üzerine atmak istiyorum.
Ya muzaffer olur gayeme ulaşırım, ya
şehit olur cennete girerim.”
Askerleri hep bir ağızdan:
“Ey Yüce Sultan! Her zaman senin emrinde
ve seninle olacağız, nereye gidersen oraya
gideceğiz.” dediler.
Ve Anadolu Türkleşti. Bugün bu inanca sahip,
MHP Lideri Devlet Bahçeli etrafında kenetlenmiş
kitleler, aynı ruh içinde mücadele etmeye hazır
beklemekte.
Türkiye’nin birliğine inanmış yüce gönülleri,
vatan toprağına diz vurup selamlıyorum!
Gazamız mübarek olsun!
Tanrı Türk’ü Korusun ve Yüceltsin!
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“İSTİKRARI BOZUCU
DÖNÜŞTÜRME” İHANET POLİTİKALARI
KARŞISINDA MHP VE
DEVLET BAHÇELİʼNİN
KIRK BAŞLI DÜŞMANA
“CONPLÂN” STRATEJİSİ
RAMAZAN KAĞAN KURT
“ C o n p l â n ” Pentagon’un “ b e k l e n m e d i k
plan” için kullandığı kısaltmaydı. Pentagon
hangi “beklenmedik şeyler” için hazırlanıyor olabilirdi? “Conplân”ın en önemli unsurlarından biri “bilgi savaşı” birimleriydi ve düşman unsurlar ile hedefler için önceden harekete geçilirdi. (F. William Engdahl, “Küresel Tam
Hâkimiyet-Yeni Dünya Düzeninin Gerçek Yüzü)
Türkiye, adeta Rusların meşhur matruşkaları
gibi iç içe geçmiş “conplân”ların operasyon
sahası durumunda. Demek ki “beklenmedik
plân”lara
ancak
Sevgili
Peygamberimizin “Düşmanın silahıyla
silahlanınız” hadisi doğrultusunda “conplân kırk başlı düşman” stratejisi ile mücadele edebilirdi.
İmamı Azam şöyle der: “Hürriyet gücü, iki
zıddın varlığını gerektirir. Hürriyet
gücünün meydana getirdiği hiçbir fiil
yoktur ki, kendi zıddını da meydana
getirmemiş olsun.” (Nesefi, “TabsiratülEdille fi Usul-i Din”, Hüseyin Atay, Ankara
1993, s. 322) Bu sözün kısaca manası şudur:
Hürriyet ve istiklal için akla gelebilecek, gelmeyecek her türlü düşmanlığa karşı hazırlıklı
olmak gerekir. Ve yine İmamı Azam, “El’-Âlim
ve’l-Müteallim” adlı eserinde; “Bize olmadık küfürleri eden, kanımızın dökülmesini helal ilan edenlerle uğraşmak mec-

buriyetinde kaldık” der. Şuan Türk milliyetçileri, vatanseverler, içinde bulunduğumuz
şartlarda “Sevr günleri”nden daha fazla tehdit altındadır. Bin yıllık Türkiye her dâhili ve
harici problemlere karşı loterya kuponu “sade
şifa tek iksir” dağıtan “sıfır problemci” bir
zihniyetin elinde “Pentagon’un yeni haritası”nın “harekât planı”na taşeronluk yapmaktadırlar.
Maalesef “taşeronlar” sandıktan çıkmışlardır. Ama o sandıklar öyle bir manipüle ediliyor
ki, “Oy sandığını ve sivil muhalefeti kullanarak demokrasiyi inşa etme işi artık
öylesine ustaca uygulanıyor ki, operasyonlarımız başkalarına seçim kazandırmak için başvurulan bir modele dönüştü.” (Ian Traynor, “Londra Guardian”, 26
Kasım 2004)
2000 yılında eski Yugoslavya’da, Sırbistan’ın
başkenti Belgrat’ta yeni, garip bir siyasi olgu
ortaya çıktı. Görünürde birden bire ortaya
çıkan bir olgu gibi gözükse de o olgu ABD’nin
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gizli savaş stratejisindeki değişikliklere işaret
etmekteydi. Görünürde hakiki ve kendiliğinden
ortaya çıkan bir “siyasi hareket” olarak algılansa da, gerçekte ABD’de on yıllardır çalışılan
ve geliştirilen tekniklerin bir ürünüydü.
ABD’nin RAND şirketi askeri stratejistleri,
Paris’teki 1968 öğrenci ayaklanmaları gibi
başarılı siyasi protesto hareketlerini “ıcığınacıcığına” incelemişlerdi. Bu hareketleri “sivil
toplanma” olarak nitelendirdiler. Tıpkı arıların kümelenmesi gibi dağınık ama birbirine
bağlı…(John Arquilla ve David Ronfeld,
“Toplaşma ve Çatışmanın Geleceği”,
Santa Monica, California, RAND/Milli Savunma
Araştırmaları
Enstitüsü,
2000,
www.rand.org/pubs/documentedbriefings/2005/RANDDB311.pdf)
Belgrat’ta temel aktörler Demokrasi İçin Milli
Yardım (NED) gibi sivil toplum kuruluşlarıydı
(STK). Bu aktörler her ne kadar STK olduklarını iddia etseler de “ABD Meclisi ve
Dışişleri Bakanlığı tarafından akçelendiriliyorlardı. STK’lar milyonlarca
dolarla “silahlanarak”, “şiddet içermeyen değişiklikler” için hedef bölgelere
yöneltildiler. (Michael Dobbs, Washington
Post, 11 Aralık 2000)
Washington Post’un tecrübeli yazarı Michael
Dobbs’un bildirdiğine göre ABD hükümeti,
Miloseviç’in indirilmesi dâhil Yugoslavya’nın
herc-ü mercünü 41 milyon dolara “satın
almıştı”. Belgrat’ta ABD Büyükelçisi Richard
Miles’in ofisinden yürütülen operasyonda
özel eğitimli ajanlar, “Amerika tarafından
akçelendirilen danışmanlar her alanda önemli bir rol üstlenmişlerdi.
Anketlerin yürütülmesi, muhalif göstericilerin eğitimi ve hayati öneme sahip paralel bir
oy sayımının yürütülmesi gibi… ABD’nin
Milletlerarası Kalkınma Ajansı (USAID) fonların dağıtımını ticari yüklenicilerle ve STK olarak bilinen NED, NDI ve IRI aracılığı ile gerçekleştiriyordu. (Michael Dobbs, a.g.m)
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Yugoslavya’yı tarumar eden “otpor” (direniş)
gençlerin kullandığı şiddet içermeyen taktikler,
insanları arı kovanı gibi birbirine bağlayan
savaş taktikleri analizinin modern şebeke teknolojileriyle geliştirilmiş halinden oluşuyordu.
(Jonathan

Mowat,

Washington’un

Yeni

‘Demokratikleşme’
2005,

“Gizli

Darbe:

Dünya

Düzeni

Şablonu”,

9 Şubat

http://globalreserch.ca/articles/

moW502A.hotml) RAND şirketi bunu Cengiz
Han’dan öğrenmişti. Özel ajanlar titizlikle seçilmiş liderleri GPS uydu görüntülerini kullanarak
kendiliğinden oluşan manevralarla protestoları
yönlendiriyorlardı. (F. William Engdahl, a.g.e, s.
47) Yüksek teknolojik imkânların kullanımı
1990’ların ortalarında başlamıştı. “x nesil”
gençler bir avuç önder tarafından hızla, arzu
edilen isyancı toplu gösterilere bir sokulup bir
çıkartılıyordu. (Jonathan Mowat, a.g.m)

Kutlu Sesleniş Sayı: 72/2009
ABD’nin 2003’teki Irak’ı işgali Pentagon müsteşarı Donald Rumsfeld’in askeri doktrinini teşkil
ediyorsa, Gürcistan’ın “Gül Devrimi”yle ve
sonrasında Ukrayna’nın “Turuncu Devri’mini
takip eden Sırp darbesi, doktrinin şiddet içermeyen sivil örneğini teşkil ediyordu. Irak ve
Afganistan’daki bozgun derinleştikçe, birçok
ABD stratejisti “sivil” uygulamanın, askeri
olandan çok daha etkili bir yol olduğuna iyice
ikna oldu. Rejim değişikliği için askeri ve sivil
modeller arasındaki benzerlik tesadüfî bir benzerlik değildi. RAND eski stratejisti ve 1974’ten
bu yana Pentagon’un vergiden sorumlu dairesinin münzevi başkanı Andrew Marshal, bu iki
modelin gelişimini Pentagon’daki ofisinden
idare etmişti. Amerikan hükümeti New York
Manhattan Madison Avenue (Madison caddesi)’deki reklâm ajanslarının kurnaz pazarlama
tekniklerinin ve özgün protesto hareketlerinin

dikkatli bir değerlendirmesiyle birlikte, karşısına çıkan herhangi bir muhalefeti “demokratik” bir biçimde alt etmenin tekniklerini
mükemmelleştirdi. Bunu yaparken söz konusu
“demokratik değişikliklerin” kendiliğinden ortaya çıkan hürriyet hareketleriyle gerçekleştiğine bütün dünyayı ikna etti. Bu tehlikeli derecede etkili bir silahtı. (F. William
Engdahl, a.g.e, s. 49) Jonathan Mowat’a göre
ABD hükümeti tarafından örtülü bir biçimde,
seçme STK’lar vasıtasıyla oluşturulmuş, yönlendirilmiş finanse edilmiş bu teknikler
Pentagon’da ve özellikle Santa Monica,
California RAND şirketi gibi düşünce kuruluşlarında yıllarca çalışılmıştır.
Yukarıdakileri Türkiye özelinde değerlendirdiğimizde, 2003’ten bugüne Türkiye’de olanların, “Irak-Afganistan modeli”nin “sivil”
ayağı olduğu görülüyor. Bütün bunlara karşı
Sayın Devlet Bahçeli liderliğindeki MHP’nin
oldukça şuurlu ve “step by step” (adım
adım), “kırk başlı düşmana conplân”
stratejisi uyguladığı anlaşılıyor. Türkiye küresel finans oligarşisinin BOP stratejisinde IrakAfganistan “askeri modeli” ile “dört
yumruk” atılarak teslim alınabilecek bir ülke
değildir –şimdilik-. Olgunlaştırılması “hazmettire hazmettire” psikolojik milli reflekslerin törpülenmesi, başta MHP olmak
üzere vatanseverlerin sindirilmesi, Türk ordusunun psikolojik savaş kabiliyetinin kırılması
gerekir. Türkiye’nin milli bekasında homojen
sivil merkez MHP’dir. Devlet Bey 2003’ten bu
tarafa, mesela Kasım 2009 içinde İzmir’de tezgâhlanmak istenen oyunu birkaç hafta önceden görerek MHP teşkilatı ve tabanını bir
genelge ile ikaz etmiştir. Çünkü MHP,
Türkiye’nin sürükleneceği bir “iç harp” projesinde “marjinal taraf”lardan biri halinde
lanse edilmek isteniyor. Ancak Devlet Bey’in
“conplân kırk başlı düşman” stratejisi
yani “merkez”in çevre ülke Türkiye’ye
yönelik planlarını “beklenmedik planlar”la bozuyor.
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1950’lerden

başlayarak,

Başkan

Eisenhower’ın Sağlık, Eğitim ve Refah Bakanı
Nelson Rockefeller tarafından fonlanan
CIA’nin “ M K - U L T R A ” kod adlı beyin yıkama, “ z i h i n k o n t r o l ü ” deneyleri yaygınlaştırıldı. Operasyonun ödeneği Rockefeller

1997 yılıydı. Makale, “ i s y a n k â r

isteri”

dediği şeyi güvenli bir şekilde yönlendirme
ya da yönetmenin yollarını açıklıyordu.
RAND şirketi araştırmaları buna daha sonra
“sivil

t o p l a ş m a ” diyecekti. (Jonathan

Mowat, a.g.e) Yani psikolojik harpte artık
gündem “ s a v a ş

şartlarında

orduda

Vakfı tarafından karşılanıyordu. ( John

gelişen

Marks, “ M a n ç u r y a A d a y ı n ı A r a y ı ş : C I A

ş a r t l a r ı n d a ” uygulamaktı. (Eric Trist ve

ve

Hugh

Zihin

Kontrolü-Davranış

toplum

Murray,

psikolojisini

barış

“Toplum

Biliminin

İlişkisi-Bir

Tavistock

B i l i m l e r i n i n G i z l i T a r i h i ” , W.W.Norton

Toplumsal

and Co, New York, 1979,s.141) Nelson

Antolojisi:

Rockefeller daha sonra “ s o ğ u k

savaş

1989’a kadar Kuruluş ve Gelişimi”,

s a v a ş ” özel

http://everything2.com/e2node /The%25-

stratejisi

ve

psikolojik

Tavistock

Enstitüsü’nün

danışmanı olarak Beyaz Saray’da görevine

20Tavistock%2520Institute)

devam etti. MK-ULTRA psikoaktif maddeler-

1990’ların başında-Sovyet bloğunun dağıl-

le “ z i h i n k o n t r o l ü ” teşebbüslerine ilave

ması ile- “ y e n i r e j i m d e ğ i ş i k l i ğ i ” strate-

olarak etkili propaganda, beyin yıkama,

jisinin bir parçası olarak ortaya çıktı.

halkla ilişkiler, reklâm, hipnoz ve diğer tel-

Ohio’daki

kin yöntemlerini içeriyordu. (Gerard Colby

Üniversitesi’nde “ K ü r e s e l

ve Charlotte Dennett, “ O n l a r ı n

Toplumsal

Dediği

Case

Program

Western

Buluşlar

Reserve

Yönetimde

P r o g r a m ı ”nda,

Olur: Amazon Ormanlarının Talanı,

Philedelphia’daki UPENN Üniversitesi’ne

Nelson Rockefeller ve Petrol Çağında

bağlı

E v a n j e l i z m ” Harper Collins, New York,

Okulu’nda Toplum Mimarlığı Profesörü Dr.

1995, s. 256) Bir bilgi notu, Rockefeller aile-

Howard Perlmutter vardı. Tavistock’tan

si dünyanın en zengin üç ailesinden biridir.

Emery’nin öğrencisi olan Perlmutter “r o c k ”

1967 yılında Tavistock Enstitüsü’nün insan
ilişkileri bölümü başkanı Londra’da Dr. Fred
Emery adında bir kişiydi. Dr. Emery televizyonun “ h i p n o t i k

etkileri”

hakkında

uzman olan bir kişiydi. Dr. Emery o zamanlarda yeni bir olgu olan “ r o c k ” konserlerin-

meşhur

finans

okulu,

Wharton

müziği video kliplerinin Katmandu’daki
geleneksel kültürleri bozmak için kullanılacak model olduğunu açıkça ifade etti.
Böylece güçlü devletler “ k ü r e s e l

bir

m e d e n i y e t ” meydana getirebileceklerdi.
(Jonathan Mowat, a.g.e)

deki kalabalıkların davranışından çok etki-

Dr. Perlmutter’e göre bir ülkede istikrarı bozu-

lenmişti. Dr. Emery bu konser dinleyicileri-

cu bir dönüşüm ve/veya dönüşümler gerçek-

ne “ t o p l a ş a n

leştirmek için iki şey gereklidir:

ergenler”

diyordu. Dr.

Emery, bu davranışın hasım ya da işbirliğine
yanaşmayan “ ç e v r e

ü l k e ” iktidarlarının

indirilmesi için etkin bir şekilde kullanılabileceğine ikna olmuştu. Dr. Emery bu hususta Tavistock Enstitüsü dergisi “ H u m a n

1- “Milletlerarası ve mahalli teşkilatlardan

oluşan

şebekeler

inşa

etmek.”

Günümüzde insan hakları kuruluşları veya
diğer STK’ların pek çoğu gibi.

R e l a t i o n s - İ n s a n İ l i ş k i l e r i ” ne bir makale

2- “Mahalli bir olayı yaygın basın-yayın

yazdı. Makalenin başlığı şöyleydi: “ G e l e c e k

organlarını

Otuz

anında milletlerarası etkiler gösterme-

Yıl:

Kavramlar,

Yöntemler

ve

B e k l e n t i l e r ” . Gelecek 30 yılın başlangıcı
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sine

sebep

kullanıp
olan

DÖNÜŞTÜREREK

faaliyetler

tertiple-

Kutlu Sesleniş Sayı: 72/2009
m e k . ” (http://www.deepdialog.com/drperlmutter-/index.html )
Perlmutter’in “istikrarı bozucu dönüştürme” stratejisi son İran genel seçimlerinde açıkça kullanıldı. Müsavi taraftarlarının Batı basınyayın organlarında bütün dünyaya büyük bir
muhalefet gibi aktarılması ve şüpheli kişilerce
öldürülen Nida’nın Ahmedinecad aleyhine bir
kara propagandaya dönüştürülmesi.
“İstikrarı bozucu dönüştürme” projesi
Türkiye’ye karşı “Kürt açılımı” –“Ermeni
açılımı” sürecinin bir yerinde mutlaka kullanılacaktır. Sayın Bahçeli’nin aylar öncesinden –
bir kısım basın yayın organlarının, yazar, çizer
takımının tabiriyle “Bahçeli’den beklenmeyecek bir sertlikte”-“Kürt açılımı”na ve
“Ermeni açılımı”na yönelik “tonlama” ve
çıkışları bize göre “istikrarı bozucu dönüştürme” projesine karşı “conplân kırk başlı
düşman” stratejisi ile cevabıdır ve bu stratejinin başarılı olduğunu görebilmekteyiz
Perlmutter’in istikrarsızlık sistematiği ana şablonu yeni araştırmalarla desteklendi. RAND şirketinin bu araştırmaları bilgi devrimindeki
gelişmelerin örtülü bir şekilde rejim değişikliği
için nasıl kullanılacağı hakkındaydı. 1997 yılında RAND uzmanları, John Arquilla ve David
Ronfeldt bilgi devriminin Amerikan ordusu
lehine nasıl istismar edileceğini anlatan eseri
yayınladılar. “Toplaşma” potansiyelini artırabilmek için e-posta ve mobil telefonlar aracılığıyla şebeke temelli örgütlerden faydalanılacak. Bilgi teknolojileri önemli savaş yöntemlerine dönüştürülebilirdi.(John Arquilla ve David
Ronfeldt, “Athena’nın Kapısında: Bilgi
Çağında Çatışmalara Hazırlık”, Santa
Monica, CA: RAND, MR-880-OSD/RC, 1997)
Howard Perlmutter, Pensilvanya Üniversitesi
Wharton Finans Okulu’ndaki çalışmalarından
ötürü ABD küreselleşme modelinin önde gelen
stratejistlerinden
biriydi.
Wharton’da
Çokuluslu Yatırım Birim Başkanı ve Küresel

Enstitüler Araştırma Merkezi’nin kurucusu ve
başkanı olarak küreselleşme sürecini yönetti.
1990’larda Tavistock’tan çalışma arkadaşı Eric
Trist ile “Küresel Toplumsal Yatırımın
Toplumsal Mimarisi” fikrini 21. yüzyılda
organizasyonlar paradigmasına dayanarak formüllendirdi. Wharton’da ilk küresel medeniyet
bağlamında kültürler arası diyalog-yönetim
dersi içinde ulus ötesi yatırımın küresel toplum
mimarisi, ulus ötesi teşkilat geliştirme, küresel
stratejik ittifaklar, küresel şehirler ve eğitimin
küreselleştirilmesi konulu araştırma ve eğitim
başlattı. ( http://www.deepdialog.com/dr-perlmutter-index.html. )
Sonuç olarak, sadece Temmuz 2007 genel
seçimlerinden bu tarafa bile baktığımızda kıt
mali imkânlarına rağmen Sayın Devlet Bahçeli
liderliğindeki MHP bütün psikolojik harp operasyonlarına karşı oldukça başarılıdır. Bunda
Devlet Bey’in liderliğinin, öngörülerinin hislerinin büyük payı var dersek herhalde abartmış
sayılmayız.
Maalesef –üzülerek belirtiyorum- Türk ordusunun komuta kademesi sınırsız mali imkânlara,
teknolojik donanıma rağmen psikolojik harp
saldırılarından çok büyük yara almıştır. Başta
İlker Başbuğ olmak üzere bütün komuta kademesi her hususu yeni baştan düşünmek ve
“Üsküdarcı” anlayışla formatlamak mecburiyetindedir.
Türkiye’de “din-siyaset felsefesi-finans”
temelinde psikolojik harp metotlarının her türlüsü kullanılarak rejim değiştirilmek isteniyor.
Sayın Bahçeli’nin liderliğindeki sivil merkez
“kırk başlı düşmana conplân” stratejisiyle Türkiye’de “istikrarı bozucu dönüştürme” ihanet politikaları karşısında başarılıdır.
Bu başarı hem de tam anlamıyla “ y e d i
d ü v e l ” e karşıdır ve tutulan yol “ i k i
M u s t a f a ” nın, Sevgili peygamberimiz Hz.
Muhammed Mustafa ile devletimizin kurucusu
Mustafa Kemal’in yoludur.
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Şark Meselesinden Yıkım Projesine:
Türk Milletine Yönelik Bitmeyen Düşmanlık…(!)

ULVİ İZZET
Türkiye’nin sorunları karmaşıklaşmakta, kronikleşmekte ve yoğunlaşmaktadır. Bir türlü halledilemeyen ve çözüme kavuşturulamayan
problem alanları, millet fertlerinin heyecan ve
yaşama sevincini alıp götürmektedir.
Mazisinden kopartılıp köksüz bırakılarak kurutulmak istenen Türk Toplumsal yapısı, bugünkü
haliyle uyuşturucu verilmiş bir insan gibi, zihin
uyuşukluğu yaşamakta, özellikle son 7 yıldır uygulanan “uyut, kandır, aldat, yönet” politikası sayesinde bozulmaya, dejenere olmaya yüz tutmuştur.

√ Dünden bugüne akan ve zamanımızı anlamaya
katkı sağlamayan alışkanlıklar,
√ Yarın perspektifinden uzak çatışmacı ve içe
kapanmacı siyaset,
√ Kendi gerçeklerimizden kopuk ekonomik sistem,
√ Moral değerlerimizdeki çöküş ve madde-mana
dengesinin kaybolması, içine sürüklendiğimiz
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olumsuzluklardan bazılarıdır.
Ne yazık ki, en başta siyasetin neden olduğu
buhranlar; iyimser ve olgun nitelikli toplumsal
ilişkileri sakatlamış, yerini çıkara dayalı ve ben
merkezli bir yapıya büründürmüştür. Yedi yıllık
süreç içinde ülkemiz, AKP hükümetlerinin uygulamaları sonucunda, değişik sorunların çok
boyutlu kıskacı altına girmiş ve ne yapacağını
bilemez bir duruma gelmiştir.
Üstelik sorunların görüntüleriyle, farklı derinlikteki kaynakları birbirine benzemediğinden
bir "teşhis karmaşası" yaşanmıştır. En önemli
sorun olarak bazen köktendincilik, kimi zaman
İslam'dan sapış, çoğunlukla da etnik terör ve
ekonomik bunalım gösterilmiştir.
Gerçek durum ise, sorun olarak tarifi ve tanımı yapılan konuların hiç birisinin AKP iktidarı tarafından
sağlıklı ve kalıcı bir çözüme kavuşturulamadığıdır.

Kutlu Sesleniş Sayı: 72/2009
Meselenin düşündürücü tarafı ise, cepheleşme ve
gerilimlerden dolayı iyice yorgun düşmüş olan
insanımızın ruh ve bilinç halinin sorunlara karşı
koyabilecek donanımdan hızla uzaklaşmasıdır.
Bunun farkında olan iç ve dış mihraklar da sürekli sorun üreterek, kirli emellerini hayata geçirecek
uygun ve müsait zemini oluşturmaktadırlar.
Son zamanlarda yaşanılan ve yaşatılan ibret
verici ve tehlikeli olaylar dizisi; Türk milletinin
üzerine karabasan gibi çökmüş ve sorunların
aldığı mesafeyi iyice gözler önüne sermiştir.

√ Toplumsal karşıtlıklar artmış; bizdendir, bizden değildir anlayışı yaygınlaşmıştır.
√ Bu doğrultuda milli birlik derin yaralar almış,
faklılıklar hatırlatılarak toplumsal dağılmanın
fitili ateşlenmiştir.
√ Kin, husumet merkezli ilişkiler ağı genelleşmiş;
sevgisizlik, ayrımcılık her geçen gün yoğunlaşmıştır.

Yeni yüzyılın sunduğu her imkânın, kendi sosyal
şartlarımıza uygun olup olmadığı hususu değerlendirilmeden hemen alıp içselleştirilmesi; çarpık, kökünden uzaklaşan ve kültürel yapısı zayıflayan bir toplum yapısını ortaya çıkarmaktadır.
Nitekim maddi ve fiziki alanlardaki olumsuzluklar da aynı ölçüde ve zamanda manevi alana
yansımıyor. Bu nedenle insanımız önü alınması
şu an için zor görülen bir yalnızlaşma, marjinalleşme süreciyle karşı karşıyadır!
Artık her gün, evlerin başköşesinde dünyayı evin
içine getiren görsel iletişim araçlarından yayılan
magazin programları, marazi ilişkiler serüveni,
değerlerimizle çelişen ve tehlikeli mesajlar veren
diziler toplumsal ahlak ve güven duygusunu telafisi olmayacak bir biçimde sakatlamaktadır.
Tüm açıklığıyla devam eden psikolojik operasyon sonucunda; Kıbrıs, Kerkük, Türk kimliği,
terörle mücadele ve benzeri milli konularda
endişe verici bir kayıtsızlık ortaya çıkmaktadır.

√ Analitik bakış açısının eksikliği, topyekûncu
sevme, topyekûncu nefret etmeyi beraberinde
getirmiştir.
√ Güçlünün haklı olduğu, söylediklerine köle
sadakati ile bağlı olunmasının istendiği bir ortam
filizlenmiştir.
√ Televole endeksli popüler kültür, her geçen gün
bilincimizi dumura uğratarak, düşünme yeteneğimizi elimizden alma noktasına kadar gelmiştir.
Makalenin bu aşamasında; toplumsal konulara
yaklaşımın etkisizleştirildiği, uyuşuk bir yapının
ortaya çıkmasını sağlayan popüler televole kültürünün çok olumsuz sonuçlara yol açacağını
söylemeliyim…
Elbette böyle bir ortamda; yaşanılan toplumsal
sorunların sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi,
sonuçlandırılması da mümkün olmuyor.
Bu durum kapsamında yaşanılan her bir sosyal,
kültürel, ekonomik ve siyasi sorun, sosyolojik
ayrışmayı bünyesinde taşıyabiliyor.

Bu söylediklerimden açıkça anlaşılacağı üzere,
tehdit ciddi bir düzeye ulaşmış ve çok yakına
kadar gelmiştir.
Türkiye’nin adım adım parçalamasına, ayrışmasına ve dağılmasına yol açacak yıkım projesinin de
sözünü ettiğim tehlikeyi doruk noktasına çıkardığını ifade etmek yerinde ve doğru olacaktır.
Binlerce yılda oluşmuş Türk milleti gerçeğinin,
etnik tahrik ve taleplerle parçalamasının önü
açılmak istenmektedir. Ancak çok şükür ki, MHP
lideri Devlet Bahçeli bu gidişi görmüş ve muazzam bir tepki ve dirençle sözde demokratik açılıma karşı milli vicdanın yegâne sesi olmuş ve
süreci kesintiye uğratmıştır.
Bitmeyen Şark meselesinin bugünkü izdüşümü
olan yıkım projesinin, hazırlandığı ve planlandığı yer takdir edeceğiniz üzere ABD’dir. Büyük
Ortadoğu Projesi çerçevesinde yeniden şekillendirilmek istenen bölgemiz ve yakın coğrafyamız
kontrollü bir gerilimin içine sokulmuştur. Bu iti37
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barla
MHP
lideri
Devlet
Bahçeli’nin; yıkım projesinin
patent sahibinin ve kılavuzunun
İmralı canisi, senaryo yazarının
okyanus ötesi, Irak’taki arabulucularının Barzani ve Talabani,
taşeronunun ise işbaşındaki
hükümet olduğunu söylemesi
tesadüfî değildir.
Bu noktada, Şark Meselesi üzerine de birkaç söz söylemek sanıyorum gereklidir. Şark Meselesi;
Avrupalıların Osmanlı toprakları
üzerinde çeşitli çıkarlar elde
etmek ve devleti zayıflatmak,
Osmanlı Devleti’nin Avrupa’daki
topraklarını ele geçirerek aralarında paylaşmak ve Türkleri buradan atmak,
nihayetinde ise Osmanlı Devleti’nin geri kalan
topraklarını paylaşarak tamamen ortadan kaldırmak amacıyla yürüttükleri emperyalist ve
işgalci politikalarının bütününe verilen isimdir.

Meselesi”,Türk veya Osmanlı meselesi halini almıştır.
Durum bu olunca, artık İslamiyet’le Türklük
aynı anlamı ifade eder olmuştur. Böylece Türkİslam ve Avrupa-Hıristiyan mücadeleleri “Şark
Meselesi”nin temelini teşkil etmiştir.

Geçmiş yüzyıllar göstermiştir ki; Ortadoğu,
Balkanlar, Boğazlar, Akdeniz ve çevresi jeopolitik ve jeostratejik önemi nedeniyle İngiltere,
Fransa, Rusya, Avusturya, Almanya arasında
mücadelelere sahne olmuş, bu mücadeleye daha
sonra Amerika da eklenmiştir.

“Şark Meselesi” , son iki yüz yıl dünyanın büyük
devletlerini meşgul etmiş, güç dengesinin tesisinde en mühim amillerden birisi olmuş, entrikalara, kıskançlıklara ve pazarlıklara sebebiyet
vermiştir.

Batılı Devletler, Şark Meselesini kendi istek ve
çıkarlarına göre çözümlemek üzere Osmanlı
Devleti’ne karşı izledikleri politikayla; siyasi, ekonomik, ticari ve diğer alanlarda çıkarları gereği
toprak elde etmenin çabasını sürdürmeye çalışır-

safha geçirmiştir.

larken, aynı zamanda her devlet, daha çok pay
elde etme ve diğer rakip devletlerin kendi aleyhine gelişmesini önleme mücadelesini yürütmüştür.
Bu nedenle günün gelişmelerine ve siyasî konjonktüre göre Batılı Devletler arasında da mücadeleler
yaşanmış ve Osmanlı toprakları yabancı devletler
arasındaki çıkar çatışmalarına sahne olmuştur.
Türkler, İslamiyet’in hamisi ve İslam âleminin lideri
durumuna
geçmekle,
Avrupa
için“Şark
38

“Şark Meselesi” belirgin hatlarıyla iki önemli

Bunlardan birincisi “1071–1683 yılları arasındaki “Şark Meselesi”dir. Bu tarihler arasında
Avrupa savunmada, Türkler taarruz halindedir.
Bu birinci safhada Batı için “Şark Meselesi”;

√ Türkleri Anadolu’ya sokmamak,
√ Türkleri Anadolu’da durdurmak,
√ Türklerin Rumeli’ye geçişini önlemek,
√ İstanbul’un Türkler tarafından fethini engellemek,
√ Türklerin Balkanlar üzerinden Avrupa içlerine
doğru ilerleyişine mani olmak etrafında şekillenmiştir.
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Batılıların bu hedeflerine rağmen, Türkler
Anadolu’ya girmiş, Balkanlar’ı tamamen zapt
etmiş ve Viyana kapılarına kadar dayanmışlardır. Ancak 1683 tarihinde ecdadımızın Viyana
önlerindeki yenilgisi “Şark Meselesi”nin birinci
safhasını da sona erdirmiştir. Bu tarihte “Şark
Meselesi”nin ikinci safhası başlamıştır. Bu safhada, Türkler savunma, Avrupa ise taarruz haline
geçmiştir. “Şark Meselesi”ne ikinci aşamada,
özellikle 19’ncu yüzyılın ikinci yarısından itibaren emperyalist zihniyet eklenmiştir.
1920’li yıllara kadar devam eden bu safhada
“Şark Meselesi”nin gelişmesi şu şekilde gerçekleşecektir.

√ Balkanlar’daki Hıristiyan milletlerin
Osmanlı hâkimiyetinden kurtarılmaları,
bunun için Hıristiyan toplumları isyana teşvik
ederek evvela onların muhtariyetini, sonra
istiklallerini temin etmek.
√ Hıristiyanlar için reform istemek ve onların
lehine hükümet nezdinde müdahalelerde
bulunmak.
√ Türkleri Balkanlar’dan tamamen atmak.
√ İstanbul’u Türklerin elinden geri almak.

Antlaşması’na koydukları 61. Madde ile
Anadolu’da Ermeniler lehinde reformlar yapılmasını dönemin hükümetine bile kabul ettirmişlerdir.
Bu durum, Doğu Anadolu’da bir
Ermenistan Devleti kurmak anlamında yorumlanmış, sonraki yıllarda sürekli olarak gündemde tutulmuştur.
Geçtiğimiz yüzyılda vatanımızı işgal edenler,
Sevr Antlaşmasının imzalanması ile Şark
Meselesinin hallolacağına inanmışlardır. Ancak
ilk TBMM, Sevr Antlaşmasını tanımadığı gibi; 19
Ağustos 1920’de aldığı kararla, antlaşmayı
imzalayanları da vatan haini kabul etmiştir.
Türk milletinin bu antlaşmaya en yalın ve hızlı
cevabı ise kurtuluş savaşıyla olmuştur.
Son tahlilde, bugünkü şartlarda, Şark meselesinin
yeni bir versiyonu devreye sokularak suni bir
“Kürt” milleti yaratılmasının amaçlandığı görülüyor! Bunun için de demokrasi, hak, özgürlük,
barış gibi kavramlar payanda olarak kullanılıyor.
Özellikle Türkçe dışındaki bir dilin kullanımındaki ısrar, yeni anayasa talepleri ve bu anayasada
kurucu iki halk ibaresinin bulunması yönündeki
beyanlar, açıkça yeni bir milletin varlığını kabul
ettirme çabaları olarak dikkat çekiyor.

√ Osmanlı Devleti’nin Asya toprakları üzerinde yaşayan Hıristiyan azınlıklar lehine reformlar yaptırmak, muhtariyet elde etmek veya
mümkün olursa istiklallerine kavuşturmak.

Üstelik Türkiye Cumhuriyeti’ni yöneten ve Türk
milletinden yetki almış siyasi bir parti bu taleplere çanak tutuyor ve cesaretlendiriyor.

√ Osmanlı hâkimiyetinde bulunan Kuzey
Afrika’yı kolonyalist maksatlarla işgal ve ilhak
etmek,

Bütün bu gerçekler açık-seçik ortada iken;
demokratik açılım adıyla ortalığa saçılan görüşlerin(!); esasen “Şark Meselesi”nin günümüzdeki
yeni bir uygulamasından başka bir şey olmadığı
gayet net bir biçimde anlaşılacaktır.

√ Türk olmayan Müslüman toplumları, özellikle Arapları Osmanlı Devleti aleyhine kışkırtmak ve onları devletten koparmak,
√
Anadolu’yu
paylaşmak,
Anadolu’dan çıkarmak,

Türkleri

Batılı devletler daha 1878 Berlin Antlaşması ile
Balkanlar’dan Türkleri attıklarına veya atmak
üzere olduklarına inandıkları için “Şark
Meselesi”ni Osmanlı Devleti’nin Asya topraklarına
kaydırmışlardır.
Nitekim
Berlin

Bana göre, yıkım projesini her kim ya da kimler
savunuyor ve yürütüyorsa, Şark Meselesine
bugünkü çağda hizmet ediyordur ve bunu destekliyordur. Bunun başka bir izahının olmadığını,
artık herkesin tarafını ve istikametini tayin etmesinin zamanının geldiğini hatırlatmak istiyorum…
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HAYSİYETLİ
DURUN,
DİK DURUN,
AKSİ İHANET
OLUR DEDİ;

HAKLI
ÇIKTI
ABBAS BOZYEL
20 Ekim 2009 tarihinde, ellerinde 1000 yıllık
birlikteliği ayrıştıran paçavra, ceplerinde ‘açılım
mektubuyla’ PKK’lı katillerin Habur sınır kapısından içeri girerken sergiledikleri gösteri, aslında
artık okun yaydan çıktığının da işareti olmuştur. Gelenler teslim olmadığı gibi, pişmanlık da
bildirmediler. Aksine PKK’nın elçisi sıfatıyla
taleplerini en pervasız şekilde ilan ettiler.
İçerideki yandaşları da on binlerce insanımızı
öldüren ve sakat bırakan PKK Terör örgütü temsilcilerinin gelişlerini bayram ve panayır havası
içinde kutladılar. Ülkemizin her belde ve köyüne, mahalle ve sokağına, PKK adını propaganda
ettiler. Karşılama töreni AKP yandaşı TV ve
radyo kanallarında ve gazetelerde günlerce
devam eden bir beyin yıkama, toplumsal etkileme ve sindirme eylemine dönüştürüldü. R O J

TV’nin yapamadığını, AKP İktidarı “Açılım” kanalıyla
bir hafta içinde gerçekleştirdi. PKK terörü adeta meşruiyet noktasına taşındı. En vicdansız şekliyle,
Türk Milletine uzun yıllar hafızasından silemeyeceği bir politik ve psikolojik travma yaşatıldı.
Fazla uzağa gitmeye gerek yok. Daha 5 yıl önce
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teröristbaşı Apo ve bölücü örgüt PKK ile işbirliği
yapmaktan dolayı mahkum edilen eski DEP
Milletvekilleri, dönemin Başbakan ve Dışişleri
Bakanı Gül’ün manevi destekleriyle serbest kalmışlardı. AKP Hükümetinin Bağımsız Mahkeme ler üzerindeki siyasal baskıları neticesinde salıverildikten
sonra, Türkiye’yi ‘ eli değneksiz, taşları bağlanmış köy’
olarak görenler, binlerce kişinin katıldığı mitinglerde devlete meydan okumuşlardı. Bugün yaşadığımız filmi o gün de seyretmiştik. Hapishaneden
çıkan PKK yandaşları Leyla Zana öncülüğünde,

Öcalan’ın serbest kalmasını talep etmişler, (11.6.2004),
PKK’ya kefiliz, (15.6.2004) demişlerdi.
Şimdi de aynı senaryo sahnelenmektedir.
İzlediği siyaset sonucu, yüzlerce yıl içinde işlenmiş toplumsal dokumuzun bozulmasına vesile
olan AKP iktidarı, yaptığı yasal düzenlemelerle
bölücülük kapsamındaki fikir ve eylemleri de
suç unsuru olmaktan çıkarınca, freni patlamış
araba misali, önüne çıkanı yakıp-yıkan bir şiddet dalgasının yayılmasının da sebebi olmuştur.
Başbakan ve kabinesinin Habur’da sergilenen dehşet verici bu manzara karşısında, istifa edip, millete hesap vermesi gerekirken, üstüne üslük büyük
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bir pişkinlikle “Bu bir milli birlik sürecinin, bir demo-

kratik açılım sürecinin, bir kardeşlik projesinin gereği olarak atılmış adımdır”, şeklinde konuşmaları, en hafif
deyimiyle milleti, devleti ve tarihi hafife almaktır. Tüm bu meydan okumaları görmezden gelmek; İstiklal ve istikbalimiz uğrunda verilen şehitlerimizi, onların geride kalanlarının acı ve gözyaşlarını, sakat kalan gazilerimizi alaya almak
demektir. Peşinden hiçbir şey olmamış gibi; ‘’Dün

Habur Sınır Kapısı’nda yaşanan manzara karşısında
umutlanmamak mümkün mü? Türkiye’de bir şeyler oluyor, iyi, güzel şeyler oluyor” demesi de, bugünkü yaşanan isyan provalarının fitilini tutuşturmuştur.
Can bedeli ödeyerek, kanımızla, çizdiğimiz misakı
milli sınırlarımızdan, adeta işgal edercesine içeri
giren bu eli kanlı Sevr artıklarının, devlete meydan okuyan poza bürünmelerinin arkasındaki
güç, elbette ki sadece ABD, AB ve Barzani’nin desteği ve yandaş lobileri değil, dediğimiz gibi AKP
Hükümetinin tavize dayalı tutumudur. Bu taviz ve
teslimiyete dayalı tutumun yarattığı vahim ve
karanlık gidişatın baş sorumlusu da Başbakan
Erdoğan’dır. Zira kendilerini iktidara taşıyan güçlerle kapalı kapılar ardında vardıkları mutabakatın gereğini yerine getirme uğruna bu sürecin
olgunlaşmasına göz yumdular, yol verdiler.
Ülkenin içine itildiği açılım tuzağının “birlik ve
beraberliğe” değil “ayrışmaya ve çatışmaya” yol açacağını ifade edenlerin, takip edilen çizginin
“Bölücü başının yol haritası” olduğunu söyleyenlerin,
bizatihi Başbakan tarafından “terörden nemalananlar” olarak itham edilmesi ise, aslında bir suçluluk
psikolojisin yansıması, yakalanmışlık duygusunun
tezahürüdür. Başbakan İpin ucunu kaçırdığını
görmüş ve ne yapacağını bilmez bir şekilde paniklemiştir. Türk devletine ve milletine karşı “gözdağı” anlamındaki ayaklanma tarzı eylemin gerçek iç
yüzünü milletimizden gizlemeye çalışarak “kim ne
yaparsa yapsın, biz açılıma devam edeceğiz” sözleri işte
böyle bir paniğin ifadesidir. Lakin bu telaş ve suçluluk psikolojisi içinde sarf ettiği sözlerin dahi,
terör örgütü ve yandaşlarına cephe gerisi moral
destek verdiğini hesaba katamamıştır.
Teröristlerle Pazarlığın Bedeli
Ne yazık ki tespitlerimizi haklı çıkaran ve yüreklerimizi dağlayan hain ve alçak bir saldırı haberiyle,
millet olarak yeniden sarsıldık. Terör örgütü PKK;
AKP İktidarının korkak ve silik bu duruşunun
sonucunda kurban olarak seçtiği askerlerimize 7

Aralık 2007 pazartesi günü pusu kurarak kurşun
yağdırmış yedi evladımızı şehit etmiştir. Teröristlerin
insanlık dışı eylemlerinin hedefinde ancak: “ihanet, katliam, ölüm, kan ve gözyaşı akıtmak” olduğunu, onun için “teröristlerle hiçbir pazarlığın
yapılmaması” gerektiğini kesin bir dille ilan eden
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir kez daha
haklı çıkmıştır. Eğer Başbakan ve ekibi, Sayın
Bahçeli’nin 13 Kasım 2009 Tarihinde TBMM’de
“Açılım” üzerine yapılan görüşmedeki, yıllarca
hafızalardan çıkmayacak sözlerini dahi dikkate
almış olsalardı, ülkemizi istikrar ve güvenlik düzlüğüne çıkaracak bu yol haritası sayesinde yanlışlıktan geriye dönmüş olurlardı. Mamafih
Başbakan, ülkemizin her yanını yangın yerine
çevirenlere, caddenin ortasında Türk bayrağını
ateşe verenlere, molotof kokteylleriyle karakol
basanlara, iş yerlerini kundaklayanlara, insanlarımızı diri diri yakan saldırılara “açılım” paketi
adına göz yumarken; içinde Türk milleti, devleti,
bayrağı, Türk vatanı ve Türk dilinden başka hiçbir
gayri milli unsurun yer almadığı MHP görüşlerine
ise sadece gözünü yummamış, kulağını da tıkamıştır.

Sayın Bahçeli o günkü konuşmasında: “Bugün burada neyi
tartışacağız? Nasıl bölüneceğimizi mi? Nasıl ayrılacağımızı
mı? Kardeşlerimizi nasıl terk edeceğimizi mi? Bugün burada hangi konuda uzlaşacağız? Devletimizi nasıl parçalayacağımızı mı? Topraklarımızı nasıl taksim edeceğimizi mi?
Bugün burada hangi karara varacağız? Şehitlerimize nasıl
ihanet edeceğimizi mi? Gazilerimizi bir kez daha nasıl
yaralayacağımızı mı? İşte buradayız. Milletimizin gözü
önünde ve onun şahitliğinde bilmek ve duymak istiyoruz:
Maksadınız bunlardan hangisidir? Bugün Yüce Meclis’in
önüne PKK açılımıyla çıkan AKP hükümeti, yedi yıllık iktidarı dönemindeki acz ve zafiyetlerden sonra terör örgütüne teslim olma noktasına gelmiştir. Terörle mücadele bırakılmış, terörle müzakere ve mütareke süreci başlatılmıştır.
Terörün tasfiyesi yerine, milli kimliği ve milli devleti tasfiye
etmek için yola çıkan hükümet, bölücülüğün önünü açmıştır. PKK açılımıyla yapılmak istenen, terörün silah ve şiddetle yapamadığının siyasi yollarla hayata geçirilmesidir.
Yüce Meclis maalesef bugün PKK’ya teslimiyetin belgesi
olan bu yıkım projesini görüşmektedir. Hayır, Türk milleti
bunu asla kabul etmez. Mezhebi, kökeni, yöresi ne olursa
olsun, hiçbir kardeşim buna razı olmaz. Türkiye bir ve
bütün olur, bu oyuna gelmez.” Demişti.
Türk milliyetçilerinin lideri, Türk milletinin son
kalesi olan Milliyetçi Hareket Partisi’nin Genel
Başkanı Devlet Bahçeli, yerden göğe kadar haklıdır. Şu nedenle ki, Anayasa’nın çizdiği hukuki ve
siyasi hüküm içinde yer alan “devletin temel amacı ve

görevi; Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü,
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ülkenin bölünmezliğini ve Cumhuriyeti korumaktır. Siyasi
partilerin eylemleri; Devletin bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı olamaz” şeklindeki
değişemez ilkesi göz önüne alındığında, yedi yıldır
sevk ve idarenin başında olan Başbakan’ın hangi
söz ve icraatı acaba bu anayasal çerçeve içinde
mütalaa edilebilir? Soruyoruz geride kalan yedi yılda;

Yıkılmadık hangi direnç kalemiz kaldı? Pas pas edilmemiş
hangi kırmızı çizgimiz kaldı? Elden çıkarılmamış hangi
milli servetimiz kaldı? Sorgulanmamış hangi değerimiz
kaldı? Milli kimliğimizi oluşturan ve bizi biz yapan hangi
kıymet hükümlerimizin içi boşaltılmadı?
Evet, artık herkesçe malumdur ki, Osmanlı devletinin son dönemlerini hatırlatan bu ayaklanma
süreci, tamamen ABD’nin nezareti, PKK’nın sevk
ve idaresi altında devam etmektedir. AKP tarafından sağlanan siyasal ve hukuki tavizlerle de nihai
hedef; egemenlik haklarımızın paylaştırılması, bir ve

bütün olan devlet, millet ve vatanımızın parçalanmasıdır.
AKP’nin siyasi zihniyet ve uygulamasıyla David
Phillips ile İmralı canisinin siyasi yol haritası
örtüşmektedir. Âdeta Siyam ikizlerini andırır bir
şekilde aynı fotoğraf karesi içinde yer alan iç ve
dış bu suikast timi tarafından önümüzdeki günlerde; Anayasamızdan Türk sözünün çıkarılması, federal

yapıya gidilmesi ve otonom Kürt bölgesi kurulması gibi
plânların hayata geçirilmesi söz konusu olacaktır. Bu tarz
talepler maalesef artık AKP’li milletvekilleri tarafından da açıkça dile getirilmektedir.
Milli tefekkür ve feraset sahibi her Türk insanının tanık olduğu gibi; eli kanlı katillerle ortak
hareket eden bir yığın kişi ve kuruluş İmralı’dan
aldığı talimatla, Güneydoğu’da “özerk yönetim”e
giden bir hain planı adım adım hayata geçirmeye çalışmaktadır. Terörist eylemlere en yüksek
seviyede moral kazandıran “barış ve müzakere”
yolu ise, aynı zamanda terör örgütünün hem
içeride hem de dışarıda etkinliğini daha da artıracak stratejik bir kazanıma dönüşmüştür.
MHP Lideri Tüm Uyarılarında Haklı Çıkmıştır
PKK’nın tasfiyesinin gerçekten bugünkü hükümetin ve ABD’nin gündeminde olup olmadığı da
bilinmemektedir. Çünkü böyle bir niyet ve proje
var ise bugünkü gevşek, aciz ve tavizkâr tutumla
asla olmayacağı anlaşılmıştır. Caydırıcılığı olmayan bu kaypak politikalara karşılık MHP Genel
Başkanı Devlet Bahçeli 13 Kasım 2009 tarihinde
TBMM’de terörü bitirme formülünü sunmuştur:

1. Yurt içinde ve yurt dışındaki bütün teröristler silahları
ile birlikte teslim olmalıdır.
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2. Tamamı Türk adaletine hesap vermeli ve verilecek
hükme rıza göstermelidir.
3. Hükümetin de ilk görevi tamamını teslim alıp, adaletin
önüne çıkartmaktır.” Bahçeli’nin formülünün, gemi
azıya almış teröristleri durduracak tek çözüm yolu
olduğu, tarihi tecrübelerle sabit olmasına rağmen,
AKP gibi gayr-i milli bir zihniyet tarafından önemsenmesini beklemek yalnızca safdillik olurdu.
Bu nedenledir ki, kalemi ve vicdanı kiralık bazı
aydınlarla, şer ittifakının diğer güç merkezleri tarafından dikte ettirilmeye çalışılan; üniter devlet kavramının “geçersizliği” üzerinde başlatılan tartışmalarla, alt kimlikler üzerindeki çok yönlü tahrikler,
sözde “kurucu ortak halk” yapılanmasına varan
tuzaktır. Keza Kürtçenin, İkinci resmi dil olması için,
Anayasanın değişmez temel hükümlerine karşı
kampanya başlatanlar, bu yönde baskı gücü olarak
AB ülkelerini de devreye sokmuşlardır. Bunlar,
uluslararası masalarda çizilen yeni Türkiye haritasının önündeki en büyük engel olarak gördükleri
Türk milliyetçilerini ve Orduyu yıpratmak için
“beşinci kol” faaliyetlerine daha da hız vermişlerdir.
Bu sebeple Milliyetçi Hareket Partisi’nin güçlenmesini engellemeye, ayrıca güvenlik güçlerimizi aşağılamaya, yirmi yıldır verdiği mücadeleyi sorgulamaya başlamaları da, şüphesiz ki tesadüfî değildir.
Hatta Köy koruculuğu sistemine neredeyse savaş
ilan eden, terörle mücadelede devlete destek olmuş
yöre insanlarına hesap soracak kadar ileri giden
bugünkü siyasi zihniyetin tutumu, dediğimiz gibi
kesinlikle gayri samimi ve maksatlıdır.

Türk milleti kavramını tartışmaya açan AKP zihniyeti,
hem kurucu unsur ve iradeye karşı, hem de
Cumhuriyetin temel felsefesine karşı “bilek güreşi” yapmaya hazır olduğunu ilan edecek kadar
ileri gitmiştir. Şayet bu cüretkârlığı yeterince
ilerletebilecek olurlarsa adını büyük Türk milletinden alan Türkiye Cumhuriyeti isminin dahi tartışma

konusu yapılacağından, kimsenin şüphesi olmamalıdır.
Türk milletinin bin yıllık kardeşliğini tehdit
eden bu gelişmeler karşısında her şeyi demokrasi zırhına büründürerek gizleyen mevcut
Hükümetin bu vurdumduymazlığı, aynı zamanda bir teslimiyetin de fotoğrafıdır.
Başbakanın ABD gezisinin maksadı
Başbakan Türkiye’yi neredeyse Amerika mandası
durumuna sokacak bir yönetim anlayışıyla idare
etmektedir. Bu zihniyet, maliyeti ağır hangi bedeller ödeteceği hususunu dikkate almadan, geçmi-
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şin kapitülâsyon
dönemlerini andırır bir tutumla
hareket etmektedir.
Başbakan,
Milletimizi birbirine
düşürerek
ayrıştırmak
ve
çatıştırmak ve bu
yolla coğrafyamızı ve devletimizi
bölmek
isteyen
terör örgütünün
muhatap alınarak, ona meşruiyet kazandıracak
bir siyasi çözümün öncülüğünü
yapmakla, ABD
tarafından ödüllendirileceğini
zannediyorsa
aldanmaktadır.
Çünkü Irak’ın kuzeyine yerleştirilen PKK terör
örgütünün, tam tekmil askeri güç kullanılarak
ortadan kaldırılmasını engelleyen, istihbarat ve
askeri olmak üzere her türlü mühimmat ve diğer
ihtiyaçlarını karşılayan ABD ve Barzani’nin başında
olduğu diğer yerel güçlerdir. Bunlar bilinmesine
rağmen Erdoğan’ın hâlâ ABD’den medet umması,
neredeyse yalvarırcasına kendisini zorla davet ettirerek iç politikada suni bir mevzi kazanmak istemesi, hem beyhude bir mesai, hem de ülkemizin
onurunu zedeleyen omurgasız, kimliksiz ve kişiliksiz bir politik yöntemdir. Bu silik duruşun farkında
olan ABD Başkanı Obama’da, yüzlerce yıllık devlet
terbiyesinden ve iradesinden bîhaber, kendi başına buyruk havasında olan Başbakan Erdoğan’ın
sadece sırtını sıvazlayarak bu geziden de, eli boş
geri göndermiştir. Çünkü yapılan açıklamalardan
anlaşılmıştır ki; ABD, PKK terör örgütünün tasfiyesi için gerekli hiçbir adımı atmaya niyetli değildir.
Stratejik ortaklık gibi adı var kendi yok, içeriği
olmayan aldatmaya ve oyalamaya yönelik yaldızlı
sözler ve sırt sıvazlamalarla bu gezinin ‘turistik seyahat’ten öteye bir anlamı olmamıştır.
Bu gezinin anlamsızlığını en güzel şekilde analiz eden MHP Genel Başkanı 8 Aralık 2009 tarihinde TBMM’de yaptığı grup konuşmasında öz

olarak şunları söylemişti: “Bu görüşmenin Türkiye

açısından başarılı sonuç vermiş kabul edilebilmesi için tek
bir temel kriter bulunmaktadır. Bu da ABD’nin sözde ve
görüntüde kalan beyanlarla yetinmeyerek, PKK’nın bu
bölgeden tasfiyesi için gerekli somut adımları atmasıdır.
Obama bunun yerine Başbakan Erdoğan’a PKK’nın
amaçlarını karşılamak için başlattığı siyasi çözüm sürecinin sürdürülmesinin tek geçerli yöntem olacağını bir kere
daha hatırlatmıştır. Bu durumda ziyaretin tek sonucu;
Başbakan Erdoğan’ın PKK açılımı konusunda gelinen
nokta hakkında ABD Başkanı Obama’ya rapor sunması
ve karşılığında bu ihanet yolunda durmadan yürümesi
için telkin, tavsiye ve nasihat alması olmuştur.
Evet, MHP Genel Başkanı tüm uyarılarında haklı çıkmıştır. MHP’nin 8 Kasım 2009 tarihinde gerçekleştirilen kongresinde konuşan Sayın Bahçeli’nin
aşağıdaki sözleri milli şuur ve basiret sahibi her
bir insanımızın yürek sesidir;
“Türkiye’nin temel değerleri ile oynamayın, tahrip edersiniz dedik, haklı çıktık.
Türk milletinin kardeşliğini tehlikeye atmayın,
kutuplaştırırsınız dedik, haklı çıktık.
Teröristi Kandil’de imha edin, yoksa sizi masaya
oturturlar dedik, haklı çıktık.
Alt kültürler üzerine siyaset yapmayın, bölücülüğe teslim olursunuz dedik, haklı çıktık.
İmralı Canisi’nin gönlünü hoş tutarak siyaset yapmayın, bölücülüğü azdırırsınız dedik, haklı çıktık.
Haysiyetli durun, dik durun, aksi ihanet olur
dedik, haklı çıktık.”

Sonuç olarak; Türk milliyetçilerinin Lideri Sayın
Bahçeli’nin tespitleri doğrudur. Zira “AB’nin gölgesinde, ABD’nin himayesinde“ hükümet olan AKP’nin,
başta Genel Başkanı Erdoğan olmak üzere tüm
yöneticileri, sözde Türkiye adına hareket ettiler,
lakin Türk milletini temsil edemediler. Milletimizin
geçmişten gelen, kültürel, coğrafi, siyasi birikimiyle eşdeğer ve bu müktesebiyle bütünleşecek
ideallere asla sahip olmadılar. Mensup oldukları
Türk milletine karşı mesuliyet hissi duymadılar.
TBMM kürsüsünden “Türk milletine bağlılık yemini”
ettiler, fakat anında unuttular. Benliklerini ve
kimliklerini kaybetmiş bir şekilde başkalarının
uzantısı gibi hareket ettiler. Vatanımızın sınırlarının yüz binlerce şehidimizin kanıyla çizildiğini
önemsemediler.

Ancak unutmasınlar; Niyetleri kursaklarında kalacak,
son sözü Türk Milliyetçileri diyecektir.
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Ne Ödülü?
Prof. Dr. Osman Çakır
MHP Samsun Milletvekili
ABD tarafından, Irak’a demokrasi götürmek, terörizmi önlemek ve Irak halkını Saddam’ın zulmünden kurtarmak iddiasıyla başlatılan Irak savaşı,
bir milyon üç yüz bini aşan sivil ve askerin öldürülmesine, bir milyonu aşan savaş dulu ve beş
milyon savaş yetiminin oluşmasına, dört buçuk
milyon insanın yerlerinden edilmesine, yüz binlerce insanın yaralanmasına ve sakat bırakılmasına neden olmuştur.

Binlerce insan Guantanamo, Ebu-Gureyb gibi,
ABD’nin işkence kamplarında insanlık dışı işkencelere maruz kaldı.

Milyonlarca kadın, çocuk çeşitli salgın hastalıklara
ve tecavüzlere maruz kaldı. Irak halkı perişanlığa,
açlığa, hastalıklara ve sefalete mahkûm edildi.

Benzer tablolar Afganistan’da ve dünyanın birçok
bölgesinde izlendi. Afganistan’da NATO saldırılarında 30 binden fazla Afgan hayatını kaybetti. Bir-leşmiş Milletler Raporu’na göre 2008’de Afganistan’da
Amerikan ordusu tarafından 2 bin 118 sivil öldürüldü. Gözaltılar, kötü muameleler, tecavüz olaylarına her gün bir yenisi ekleniyor. Söz konusu suçlara karışan Amerikan askerlerinin cezalandırılmadığı yönünde yaygın görüşler mevcut. İşgalin başladığı 2001 yılından bu yana Afganistan’da 812’si
ABD’li 1351 işgalci asker öldürüldü.

Ne yazık ki bütün bunlar sözde demokrasi adına
yapılırken, Irak halkı gerçek demokrasinin ne
olduğunu hiç anlayamadı.

Resmi verilerine göre ABD askeri operasyonlarının
toplam maliyeti, şimdiye kadar bir trilyon dolara
yaklaşıyor. Devam eden askeri operasyonlar, artan
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borç, faiz ödemeleri, devam eden savunma, sosyal

rın incelenmesi somut sonuçlara dayandığından

güvenlik ve danışmanlık hizmetlerinin maliyetleri

bu sahalardaki ödüllere pek itiraz olmadı.

ile gelecek beş yılda yapılacak harcamalar da dikkate alınıp toplandığında üç trilyon dolar gibi
dünyanın açlık sorununu kökünden çözebilecek
bir rakam insanlığı yok etmek için kullanılıyor.
Ne yazık ki bütün bunlar demokrasi adına yapılırken hiç kimse yaşanılanların gerçek demokrasi
ile bir ilgisinin olmadığını söylemiyor.

Edebiyat alanında en soylu ve en içten ideali
örnek alarak eser meydana getiren yazarlara
verildi. Ancak bu konuda soyut bazı değerlendirmeler olduğundan ödül alan eser sahiplerine
kendi halklarından bile itiraz edenler oldu.
Barış konusunda ise, halklar arasındaki kardeşliğin gerçekleştirilmesi, orduların kaldırılması veya

Barış adına, demokrasi adına yapıldığı imajı ile

sayısının azaltılması, barış kongrelerinin yapılma-

meşruiyet verilmek istenen bu tabloları hoş gör-

sı ve yaygınlaştırılması için çalışan kişilere ödül

mek imkânsız, yapılanları unutup yapılacaklara

verildi. Fakat bu konu da soyut olduğu için bazen

avans sağlama gayretlerine kanmak ise aptallıktır.

itirazlar oldu, bazen de verilen ödül reddedildi.

Hele sistemi ve araçlarını yok sayıp suçu eski baş-

Nobel ödülleri için, verilecek yılın bitimini takip

kan’a yükleyerek yenisinden himmet beklemek

eden Şubat ayının birine kadar başvurular alınır

ise safdillilikten başka bir şey değil.

ve incelemeler uzun sürer.

Öyleyse ne?...

2008 yılı için verilen Nobel Barış Ödülünü alan

2009 Nobel Barış ödülü ABD Başkanı Barak

Başkan Obama, görevine 20 Ocak 2009 günü baş-

Obama’ya! verildi. Biraz da ABD’ye…

ladı. Yani, Nobel Barış komitesine başvuruların son

Başkan Obama’nın barışa ve insanlığa ne kadar

gününden sadece 12 gün önce makamını devraldı.

çok katkı! yaptığından mı, huzura ne kadar ihti-

Eğer Nobel ödülü komitesi Sayın Obama’yı 12 gün-

yaç olduğunu gördüklerinden mi, yoksa ABD’nin

lük icraatından dolayı takdire şayan gördüyse bu

bu güne kadar yaptıklarını Obama’nın şahsında

durum iki açıdan skandal olma niteliğine haizdir.

unutturmak, zulüm ve adaletsizliklerini aklamak
ve yeni müdahalelere fırsat vermek için mi?

Birincisi ödül 2009 yılı için değil, 2008 senesi için
verilmektedir. Obama sadece seçim çalışmaları sıra-

Zaten Nobel ödülünün kaynağı, dinamiti icat

sında yaptığı sınırsız vaatlerle bu ödüle layık görül-

eden Alfred Nobel’in bunu satarak elde ettiği

düyse Nobel Barış Ödülü Komitesinin durumunu

paralardır. Binlerce insanın kanıyla, canıyla,

yeniden değerlendirmesi ve yanlışından dönmesi

vücudunun parçalarıyla ödediği bedellerin getiri-

kendi prestiji açısından en uygunu olacaktır.

leriyle kurulan fonun ödülüdür Nobel.

İkincisi ise, komite eğer biz umuda ödül verdik

Belki de kendini affettirmek için Alfred Nobel,

diyorsa –ki yetki kendilerinde olduğundan müm-

kazandığı paranın bir bölümünün her yıl insanlı-

kündür- yine yanılıyorlar. Çünkü öncelikle başvuru

ğa hizmet eden kişilere dağıtılmasını vasiyet

tarihinden önce Sayın Obama’nın umut veren bir

etmiştir. 1901’den günümüze kadar her yıl ödül

faaliyeti olmamıştır. Eğer kendi koydukları kuralla-

verilmektedir.

rı çiğneyerek Obama’nın daha sonraki konuşmala-

Başlangıçta üç dalda verilen ödüller sonraları artarak altı eşit parçaya ayrıldı. Fizik, Kimya, Fizyoloji
veya Tıp alanlarında önemli icat yapan kişilere

rını esas aldılarsa yine hata içerisindeler. Çünkü
Dünya Kamuoyu, Başkan Obama’nın hiçbir vaadini
somut olarak gerçekleştirmediği kanaatindedir.

verilmeye çalışıldı. Gerçekten bilime ve insanlığa

Atalarımızın bu konuya uygun çok güzel bir sözü

üstün hizmeti olanlara ödüller verildi. Başvurula-

vardır: “Ayinesi iştir kişinin, lâfa bakılmaz.”
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Dolayısıyla gelecekten umutlu olmak için hiçbir
somut belirti bulunmamaktadır.
Guantanamo’daki işkence hapishanesini kapatmayı seçimlerden önce sürekli gündeme getiren
Obama, bu konuda da maalesef somut bir adım
atamamıştır.
Nobel Barış Komitesi’nin kendi kuralları ve prestiji ile bu kadar çok oynamayacağı düşünülürse,
Komite gelecek umudu için bu ödülü verirken
Sayın Obama’ya doğrudan değil, onun şahsında
ABD’ye verdiği düşünülürse; Yani ödül ABD’nin
2008 yılında barışa yaptığı katkılar içinse, bu
durum daha ciddi skandaldır.

ekonomik krizin tetikleyeceği savaşların bir sebebi de dolaylı olarak ABD’nin uyguladığı ekonomi
politikalarıdır.
Görüldüğü gibi, Nobel Barış Ödülünün Başkan
Obama’ya ve ABD’ye verilmesinin hiçbir bakış
açısı tarafından kabul edilebilirliği yoktur.
Nitekim Dünya basınındaki yankılarına baktığımızda bu durum bütün açıklığıyla ortadadır.
Uluslararası ajanslar haberi “şok edici” olarak
nitelendirmişlerdir. ABD Cumhuriyetçi Parti
Ulusal Komite Başkanı Michael Steele olayı “talihsizlik” olarak niteleyerek, Obama’nın “hiçbir başarıya imza atmadan” bu ödülü aldığını savundu.
Dünyanın birçok tarafından gelen bu tepkilere

Küba’daki Guantanamo Kampı, Irak’taki EbuGureyb Hapishanesi ve daha nicelerinde
ABD’lilerin uyguladıkları acımasız işkenceleri
Komite’nin bilmemesi için bu dünya’da yaşamamaları gerekir.
Hapishanelerden haberleri olmadıysa Irak ve
Afganistan başta olmak üzere dünyanın diğer
savaş bölgelerinden nasıl haberleri olmaz. Sadece
2008 yılında Irak’ta yüzbinlerce, Afganistan’da
binlerce sivilin doğrudan ABD askerleri tarafından öldürülüşlerini TV’lerde görmediler mi?
Diğer taraftan 6 Ekim 2009 günü İstanbul’da
yapılan toplantıda
IMF Başkanı Strauss
Khan bir açıklama
yaptı.
Özetle,

“Uçurumun kenarından döndük. Ama
fakir ülkelerde savaş
çıkabilir. 90 Milyon
insan
tehlikede”
dedi. Dünyadaki
ekonomik krizin
ABD’deki mortgage
krizinden kaynaklandığını en ücra
köşedeki insanlar
bile biliyor.
Demek ki, Dünyada
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rağmen Nobel Barış Ödülü Komitesi’nin kararından vazgeçmesi beklenilmemektedir. Bu durumda görev Sayın Obama’ya düşmektedir. Obama
iki yoldan birini seçmek durumundadır: Birincisi
kendisine verilen bu ödülü hak etmediğini söyleyerek geri çevirmesidir. İkincisi ise, Mevlana
Celaleddini Rumi’nin söylediğine uymasıdır. Ne
demişti Mevlana; “ Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol!” O halde Başkan Obama’dan beklenilen zulümleri, acıları durdurması barış ve
huzur için çalışmasıdır. Eğer bunu başarırsa işte
o zaman kişisel olarak bu ödüle layık olacaktır.
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nsan
ve
Küfür
GÜRCAN DAĞDAŞ
MHP Kars Milletvekili
Bu yazımda sayın başbakanı, zaman, zaman sarf
ettiği küfürlerinin üzerinden analiz etmeğe
çalışmak, istiyorum. Bu analizi bilimsel kavramlar üzerinden ifade edecek ehliyette olmadığım
için, meramımı eğip bükmeden, bilimsel termoloji ukalalığı yapmadan, anlatmaya çalışacağım.
Yüce İslam dininin bu mevzuya yönelik öğretilerini ve ahkamını burada tekrarlamanın,
İslam uzmanı olduğu iddiasındaki sayın başbakana, tekrar niteliğinde olacağı için, dini termolojiyi referans olarak kullanmayacağım.
Biyolojik kurgusu üzerinden insanı değerlendirdiğimizde, uzuvlarının kumandasında ve
yönlendirmesinde bir yaratılışın önümüzde
durduğunu görüyoruz.
Uzuvlarının tasallutundaki insanın, bu esaretten kurtulabilmesi için dinler ve ahlak öğretileri en büyük ilaçtır. Biyolojik insanı erdemli,
sosyal insan haline dönüştürmek için gayret
ederler. İnsana, uzuvlarını kontrol edebilmeyi
ve onların kumandasından çıkabilmeyi öğretmeye çalışırlar.
Biyolojik insanın fiziksel hakikatini reddetme-

den, erdemli, sosyal insana dönüşmesine yardımcı olabilmek için, dini metinlerden bilimsel
disiplinlere kadar birçok yardımcı unsur, devreye sokulur.
El, göz, dil, ağız, nasıl kontrol edilir. Kulak nasıl
filtrelenir. Her türlü nefsi refleksin, uzuvlarımız üzerindeki baskısı nasıl ortadan kaldırılır.
İnsanlık tarihi boyunca biyolojik insanın eğitimi ve tekamülü en önemli sorun olmuştur.
Uzuvlarının talimatıyla hareket eden insan;
Midesiyle düşünür. Midesi aklını ve ruhunu
bloke eder.
Objeyi gözlerinin gördüğü ve işine geldiği şekliyle algılar,
Ağzı kaslarının ve nefsinin aç kapa talimatına
göre hareket eder,
Kulakları, işine geleni duyar,
Burnu, arzu ettiği kokuyu alır,
Gırtlağı ve ses telleri kontrolsüz ve bildiği gibi
ses verir,
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Fiziksel yapısı, kas talimatları ile salınır, hareket eder,
Uzuvlarıyla hareket eden insan için karşısındaki canlı cansız her şey meta niteliğindedir.
Davranışlarını sözlerini hep bu format üzerinden şekillendirir. Aşağılamayı, azarlamayı,
küfür etmeği yaşamının doğal bir parçası ve
hakkı imiş gibi kabul eder.
Sayın başbakan, biyolojik insanı tarifimizde ki
var olan hakikati, olabildiğince yaşamında sergilemektedir. Küfür ederken biyolojik insanın
refleksiyle hareket etmektedir.
Erdemli, sosyal insan için düstur olan, eline,
beline, diline sahip ol hali, sayın başbakanın
yaşamında anlam bulmamıştır. Ağzına geleni
söylemekte, edep ölçüsü gözetmemekte, işine
geldiği ve uzuvlarının emrettiği şekilde davranmaktadır.

rın, iyi örnek kanaatini oluşturacak erdemli,
sosyal insan vasıflarını taşıması ve bunu yaşamına, davranışlarına yansıtması gerekir.
Hele, hele topluma dini, diyaneti, tasavvufu,
edebi, erdemi vaaz etme edası ve iddiası içinde olan sayın başbakanın, bu konuda çok daha
hassas olması gerekirken, tam zıttı bir hali
yansıtması tirajı komiktir.
Kem söz sahibine aittir değişinden yola çıkarak, sayın başbakana seslenmek istiyorum.
Bugüne kadar sergilediğiniz davranışlar, sarf
ettiğiniz sözler, sizi tarif ediyor. Kötü sözleriniz, galiz küfürleriniz, kaba ve kırıcı davranışlarınız, aynadan yüzünüze yansıyor. Siz
Türkiye’ye yakışmıyorsunuz ve her vesileyle
zarar veriyorsunuz.
Ez cümle;

Yedi yıllık iktidarı boyunca, yeri geldiğinde
maske takabilen ve uysal kuzu postuna giren,
gerçekte ise tam bir biyolojik insan davranışı
sergileyen sayın başbakan, toplumumuz için
kötü bir örnek ve aynı zamanda da talihsizliktir.

Tez zamanda kötü örnek olan sizden, kurtuluşumuzu sağlayacak, erdemli, sosyal insan,
saygın devlet adamı, sayın Devlet Bahçelinin,
başbakanlığının genç nesillere örnek olacağı
umuduyla, yarına bakıyor ve heyecanla o anın
gelmesini bekliyoruz.

Oysa toplumun liderliğine soyunmuş insanla-

Muhabbetle…
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Bilmukabele
Tayyip Bey
SÜLEYMAN ÇELİK
“Sayın Başbakanım, açız, anamız ağlıyor” diyen çiftçiye “Al ananı da git ulan.”
diyen, bir açılışta görüntülerin çalışmaması
üzerine hiddetlenip görevliye “Şimdi bana
küfür ettireceksiniz.” diyerek bağırıp çağıran, kendisini protesto eden 13 yaşındaki
çocuğu yanına getirtip boğazını sıkan, tokat
atan, kendi sağlık bakanını kameralar önünde
azarlayıp küçük düşüren,… bir başbakan
düşünün.
Halkı ve mahiyetindeki memurları her fırsatta
azarlayıp aşağılayan, fakat Türk düşmanları
karşısında oldukça kibar ve saygılı (!) olan bir
kişi, elbette misyonuna tek engel olarak gördüklerine karşı ağzını bozmakta bir an bile
tereddüt etmez.
Böyle bir davranış kalıbı içinde olan kişinin
MHP lideri Devlet Bahçeli’nin meclis konuşması esnasında “küfür edip etmediği” meselesi boşuna tartışılmaktadır.
Mesele “dudak okuma uzmanları tarafından” net bir şekilde ortaya çıkartılmıştır
ve ettiği sinkaflı küfür, kelimesi kelimesine
belirlenmiştir.
MHP lideri meclis kürsüsünden bunlara hitaben “fason İslamcılar” ifadesini kullanır
kullanmaz, Başbakanın yüzünde, gözlerine cin
biberi sürülmüş bir insanın ifadesinin belirmesi ve gayrı ihtiyari mırıldanması, suçüstü yakalanmış bir insanın psikolojisinin dışarı yansımasından başka bir şey değildir. Psikologların

teşhisi budur.
Eskiden “Ayasofya camidir, Taksime cami”
diye dayılanan, şimdilerde ise “Heybeliadaya
Papaz okulu yapılmalı, Ermenistan sınırı açılmalı, etnik parçalanma gerçekleşmeli” diye
dayılanan başbakanın bu “dayılık” hevesi ve
önüne gelene küfür etmesi, durduk yerde kendisine musallat olan bir psikolojik rahatsızlık
değildir elbette. Konuştuğum psikologların
görüşü; bu tür davranış bozukluklarının
“Çocukken geçirilen bir travmanın sonucu”
olabileceği yönünde. Başbakanın çocukluğunda veya gençliğinde yaşadığı muhtemel travmanın ortaya çıkartılması, anlık tepki vermesine ve ağız bozukluğuna ne kadar çare olur,
bilemem tabi de, Türk Milleti’nin kimler tarafından yönetildiğini bilmeye hakkı vardır diye
düşünmekteyim.
Anket sonuçlarını gördükçe “Türk Bayrağı
ile poz vermek” ihtiyacı hisseden Başbakan,
ne hikmetse verdiği o pozlara uygun davranmayı bir türlü akıl edemiyor.
Tayyip Erdoğan’ın, küfür ettiği belli olduğu
halde, “küfür etmedim” demesi, bir yandan
her fırsatta “Türk yok, Türkiye 36 etnik mozaiktir” demesi, diğer yandan “Türk Bayrağının
Gölgesi yeter” gibi oldukça Türkçü bir söylemde bulunması, hep çift kişiliğin bir tezahürüdür.
Bir yandan, ABD’nin Müslümanları sömürge-
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leştirme projesi olan BOP’un eşbaşkanlığını
yapması, diğer yandan da İslamcılığı kimselere
bırakmaması, çift kişiliğe sahip olduğuna
başka bir örnektir.
Böyle bir zihniyetin Türk yurdunu idare etmesini asla kabullenemiyoruz.
Aslında ben başkalarının aksine Başbakan’ı çok
iyi anlıyorum.
Simit ve su satarak geçen çocukluğunun ardından şoför olarak girdiği belediyeye başkan
olmak, öyle kolay bir başarı değildir. Üstelik
memleketi satmak da “su ve simit satmak”
kadar kolay bir iş değil!
Hele hele yıllarca “biz Muhammed’in (SAV)
askerleriyiz” diye koşuşturduktan sonra çevresindekilerin “biz Tayyibin askerleriyiz” demeleri ve hatta Tayyip Erdoğan’ı “peygamber”
ilan etmeleri, öyle kolay hazmedilir şeyler
değildir. Hele hele Tayyip Erdoğan gibi, meczupların dizinin dibinde eğitim alıp zır cahil
bırakılanlar bunu hiç hazmedemez elbette.
Biliyorsunuz müritleri tarafından “Peygamber”
ilan edilmişti. O zaman kimse bu meselenin
üzerinde durmadı. Elbette biz Müslümanlara
göre Peygamber efendimizden sonra bir daha
elçi gelmeyecektir. Bu inancımız “Hak tarafından bir daha peygamber yollanmayacağı”
manasında bir hakikattir.
Halbuki ABD tarafından zaman zaman ülkemizden elçi seçilmesi ve ABD emirlerinin tebliğ
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edilmesi ve uygulanması yolu kapalı değildir
ve son 50-60 yıldır bu elçiler zuhur etmektedir. ABD tarafından görevlendirilen elçilerin
ağzının bozuk olması, küfür etmesi kadar da
normal bir şey yoktur.
Yıllarca “Biz Muhammed’in askerleriyiz”
dedikten sonra bu askerler birden bire
“Tayyip Peygamber” diyorsa bu kolay hazmedilecek bir şey değil tabi. Tuttuğu takıma başkan olmak gibi bir şey. Tayyip Erdoğan da bu
durumu hazmedememiş ve zihnindekiler diline vurmuştur.
O sebeple Tayip Erdoğan’ın anlık tepkileri hep
“Küfürlü, ulanlı” olmaktadır.
Lider Devlet Bahçeli, 29 Kasım 2009 tarihinde
İstanbul’da yaptığı konuşmanın bir bölümünde konuya şu şekilde değinmiştir.
“… bizim için ne söylenmişse, öncelikle kötü söz sahibine misliyle ait olacaktır. … bu utanç duyulacak hakaretlerin de öncelikle şahsıma değil, dava
arkadaşlarımıza ve aziz milletimize
yapıldığını ve böyle kabul ettiğimizi
açıklıkla beyan ediyorum….”
Liderimin bu ifadelerinden de anlaşılacağı üzere, Tayyip Erdoğan’ın sarfettiği sözler,
biz Türk milliyetçilerine ve tüm Türk milletine
edilmiştir.
Hal böyle olunca tarafıma da elbette
söz hakkı düşmektedir.
Diğer yandan da, Başbakanlık
gibi şerefli bir makamda oturan kişiye elbette inanmak istiyorum.
Tayyip Erdoğan madem “Küfür
etmedim” diyor, o zaman ben
de diyorum ki;
Bilmukabele Tayyip bey…
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VİCDANLARI KAYBOLDUKÇA, AKILLARI DA GİDİYOR
sı Türkiye’nin nasıl bir zihniyet tarafından yönetildiğini ve kuşatıldığını göstermektedir.
Mümtazer Türköne’nin psikolojisi tedavilik bir noktaya
gelmiş ama bizi en çok üzen onun bir Ülkücü şehit kardeşi olmasıdır. Mümtazer Türköne’nin AKP’nin ihanet

Her iktidar dönemi bir yere sığınma kabiliyeti ile bilinen Mümtazer Türköne, Aksiyon Dergisi’ne bazı açıklamalar yaparak, kendisini ‘eski Ülkücü, eski MHP’li’
sıfatları ile kullanarak MHP’ye saldırtan AKP iktidarının
ve cemaat medyasının elinden malzemelerini alan itiraflarda bulunmuş…

politikalarına destek vermek için televizyonlarda, dergilerde ve televizyonlarda kendisini parçalama derecesinde pozlar vermesi bizi üzen hadisenin boyutunu
daha çok artırmaktadır.
Mümtazer Türköne’nin bugün bölücülerin sesi olması,
onun geçmişte Ülkücü Hareket içine ya ajan olarak
sokulduğunu yada sürekli değişen bozuk bir psikolojisinin yansıması olarak görmekteyiz.

Artık ABD, AB’nin, Rum’un, Ermeni’nin, PKK’nın,
AKP’nin, Barzani’nin, Talabani’nin ve cemaatin borazanı olan Mümtazer Türköne itirafları ile bu güne kadar
eski MHP’li kimliği ile tüm oyunlarını bozmuştur.

Bozkurtların arasından mankurtların arasına geçişinin
elbet bir sebebi vardır. Makam, mevki, para da
Mümtazer Türköne’nin mankurt haline besin kaynağı
olmaktadır herhalde…

Mümtazer Türköne artık yazı ve konuşmalarından
anlaşıldığı üzere çok iyi bir Apocu olmuştur. Zaten
böyle birinin Başbuğ Türkeş’i sevmesi, hayatının bir
döneminde MHP’li olması da mümkün değildir.

Her ne olursa olsun ben Mümtazer Türköne’nin
Aksiyon’a yapmış olduğu “Türkeş’i hiç sevmedim, hiç
MHP’li olmadım” açıklamalarını çok beğendim.
Mümtazer Türköne bu açıklamalarını sıklaştırmalı ve
sadece Aksiyon Dergisi ile sınırlı tutmamalıdır.

Birçok gayrı milli planın destekleyicisi konumunda olan
Mümtazer Türköne’nin aslında bu açıklaması
MHP’lilere, Ülkücü Harekete büyük bir iyilik olmuştur.
Eski Ülkücü ve MHP’li sıfatı ile konuşturulmak yerine
direkt Apocu Mümtazer Türköne diye sıfat vermek
aslında en uygun olanıdır.

“Ben Türkeş'i hiçbir zaman sevmedim. Hiç Türkeşçi olmadım. Hatta ben MHP'li de olmadım.” diyen Mümtazer
Türköne’nin 40 bin kişinin katili olan, İmralı’daki alçak
için de “Öcalan’ı paşa yapalım, maaşa bağlayalım” önerisinde bulunmaktadır. Cemaatin eline düşmek ve AKP’nin
kalemşoru olmak böyle bir şey olsa gerek…
Mümtazer Türköne, PKK’nın ve (AB)(D)ullah Öcalan
bile dillendiremediği talepleri konuşan ve yazan olma-

Mümtazer Türköne’nin cemaat içinde ve AKP bünyesinde adam yerine konulmasının yegâne sebebi
onun “Eski Ülkücü ve MHP’li” sıfatı ile ortada dolaşmasıydı. Mümtazer Türköne’nin bozuk psikolojisi
yüzünden AKP’nin ve cemaatin onu adam yerine
koyma sebepleri ortadan kalkmıştır. Aksiyon
Dergisi bu oyunun bozulmasına nasıl göz yumdu,
ellerindeki malzemesinin tesirini nasıl ortadan kaldırıp Türköne’nin “Türkeş’i hiç sevmedim, hiç MHP’li
olmadım” açıklamalarını yayınladılar anlamadım…
Gerçi cemaat, başlarında bulunan muhteremle birlikte
topyekûn MHP’ye, Türk milliyetçilerine bir saldırı kampanyası başlattı.
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AKP iktidarı İslama ve Türklüğe bu kadar ihanet gerçekleşirken, onların tek derdi MHP olmuştur.
ABD’nin taşeronluğunu yapanlara sonsuz destek verirken,
Türk milletinin menfaatlerini savunan MHP’ye yönelik yıpratma merkezli psikolojik bir savaş yapmaktadırlar.
Bu savaşta rezil olan kendileri olsa da, AKP’ye hizmet
etme aşkıyla toplum tarafından nasıl göründüklerini
bir türlü idrak edemiyorlar. Belki bu yüzden Mümtazer
Türköne’nin ipini çözmüşler ve o da bugüne kadar itiraf edemediği kendi gerçeklerini kamuoyuna açıklama
durumuna gelmiştir.
Gerçekten acınacak ve Allah’tan şifa istenecek haldeler…
Haklı bir tane gerekçeleri olmadan MHP’ye sırf AKP’nin
yolunu açabilmek adına saldıran cemaatin gidişatı
oldukça vahim görünmektedir.
Onlar vicdanı terk ettikçe, akıl da onları yavaş yavaş
terk ediyor.
Mümtazer Türköne’nin haline bakın, hallerini anlayın…
Başka bir örneğe gerek var mı sizce?

Ortadoğu Gazetesi
22-Aralık-2009 Salı

İslam düşmanı olduklarını her yönüyle öğrenmiş olduk.
Ama bu iki kavramının duygu sömürüsünü ve istismarını siyasi rantları için en etkili yöntem olarak uygulamaktadırlar.
Attıkları her adım Türk-İslam düşmanlığı iken, halkın
gözünde olduğundan farklı bir siyasi profil çizmeye
çalışmaktadırlar ve maalesef bugüne kadar da başarılı
olmuşlardır. Fakat son yıllarda ihanetlerinin tamamını
ellerine yüzlerine bulaştırmışlardır. Bununla birlikte
AKP'nin halk desteğindeki eriyişi son sürat sürmektedir.
AKP'nin kendi içindeki hali '7 Kocalı Hürmüz' gibidir.
Halkın milli ve dini duygularını istismar ederken bile
ihanet yüklü düşüncelerini telaffuz etmekten uzak durmuyorlar.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı'nda
Güneydoğu Bölgesi hariç Türkiye'nin birçok iline
'Dalgalandığın yerde ne korku ne keder' ve 'Ay yıldızın
ışığı hepimize yeter' sloganları ile süslendiği ve kendi
resmi yanında, Türk bayraklarını kullandığı afişleri astırdı. Fakat AKP Grup Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı
daha o afişler bilboardlardan sökülmeden 'Türklüğü yok
etme' planlarını kamuoyuna duyuruyordu.
AKP Grup Başkanvekili Ayşenur
Bahçekapılı, PKK savunmasını kimselere
bırakmayan Taraf Gazetesi'ne şu açıklamaları yapmış: Anayasayı değiştireceğiz
ve vatandaşlıktaki Türklük tanımını kaldıracağız. Yoksa demokratikleşmeyi
yapamayız.
Vatandaşlık tanımı da değiştirilecek.
Herkes kendi etnik kökenini ifade edebilecek ve üst kimlik olarak "Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşıyım" diyecek.

AKPʼNİN TÜRK-İSLAM DÜŞMANLIĞININ SEBEBİ NEDİR?
Türkiye'nin başında 7 yıldır Türk-İslam düşmanlığı
yapan bir iktidar var. Türklük düşmanı olduklarını
Türk siyasetinde var oldukları günden bu yana eylem
ve söylemleri biliyorduk. İktidarları döneminde de
İslam dünyası üzerindeki oynanan Haçlı oyunlarına
destekleri ve onların projelerinde aldıkları görevleri ile
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, her
bayram
olduğu
gibi
Kurban
Bayramı'nda da milliyetçi rolü yaparak,
bol bol Türk bayraklı pozlar veriyor,
milli içerikli sloganlar kullanıyor ama
AKP Grup Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı "Türklüğü
bitireceğiz" diyerek AKP'nin asıl düşüncesini ortaya
koyuyor.
Kaç gündür PKK terör örgütü mensupları Türkiye'nin her
yerinde ortalığı yakıyor yıkıyor AKP iktidarından zerre
kadar bir tepki gelmiyor ama İzmir'e PKK paçavraları ve
Apo posterleri ile giren PKK'nın siyasi taşeronu DTP'ye
halkın gösterdiği tepkiye Başbakandan tutun da AKP
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Genel Merkezindeki çaycısına kadar tepki gösteriyor.
Sırf bu manzara bile AKP'nin zihniyet olarak kime daha
yakın olduğunu göstermektedir.
Türklük dendiği vakit ışık görmüş yarasa gibi olan zihniyet, Türkiye'de milli ve manevi değerleri tahrip etmek,
onları ortadan kaldırmak için programlandırılmış gibi iktidar nimetleri ile tam hız faaliyetlerini sürdürmektedir.
AKP iktidarı 7 yılın sonunda da ihanet açılımları konusunda bir açıldı, pir açıldı.
AKP iktidarı bu açılımlar konusunda sanki çok büyük
acelesi var gibi, ne kadar ihanet projesi varsa hepsini
bir anda gerçekleştirmek için öylesine büyük bir çaba
sarf ediyor ki anlamak mümkün değildir.
Hayata geçirmeye çalıştığı her projesinin merkezinde
de Türklüğe duyulan düşmanlık vardır. PKK'yı
Kürtlerin temsilcisi haline getirdiler ve onlar hangi
talepte bulunursu bulunsun onu uygulama mecburiyeti hissediyorlar.
PKK'yı tatmin etmek için Güneydoğu Bölgesi'nde dağataşa yazılan Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'e ait
olan "Ne Mutlu Türküm diyene" sözünü kaldırmayı açılımın ilk adımı olarak görenler, şimdi de Anayasa içinde Türklük kavramını kaldıracaklarını söylüyorlar.

idare edecek reislere sahip oldukları müddetçe de çalışkandırlar. Onların bütün meziyetleri, hatta kahramanlık ve şecaat duyguları da ananelerine olan bağlılıklarından, ahlaklarının sağlamlığından gelmektedir.
Türklerde evvela itaat duygusunu kırmak ve manevi
bağlarını parçalamak, dini sağlamlığını zayıflatmak
icap eder. Bunun da en kısa yolu, milli geleneklerine ve
maneviyatlarına uymayan harici fikirler ve hareketlere
alıştırmaktır.
Maneviyatları sarsıldığı gün Türkler'in kendilerinden
şeklen çok güçlü, kalabalık kuvvetler önünde zafere
götüren asıl kuvvetleri sarsılacak ve maddi vasıtaların
üstünlüğü ile yıkmak mümkün olabilecektir. Bu sebeple
Osmanlı Devleti'ni tasfiye için mücerred olarak harp
meydanlarındaki zaferler kâfi değildir. Yapılacak olan;
Türkler'e bir şey hissettirmeden, bünyelerindeki tahribatı tamamlamaktır"
Türk-İslam düşmanı olan ne kadar unsur varsa harekete geçiren AKP bugün vasiyeti uygulamaktadır. Aksini
iddia edecek var mıdır?

ORTADOĞU GAZETESİ
6 Aralık-2009 Pazar

Bu zihniyete Türklüğe duyduğunuz bu kin, bu nefret
neden diye sormak lazım ve soruyu derinleştirerek
"Türkler size ne yaptı?" sorusunu yöneltmek lazımdır.
Türk milleti ile ne gibi bir hesabınız var ki; yıllardır
onun milli kimliği ve manevi değerlerini tahrip etmek
için uğraşıyorsunuz?
Sizin hesabınız var, anladık, Türkiye üzerinde hesabı
olanlar bile sizin üzerinizden çalışıyor. Bu nasıl bir
iştah, bu nasıl bir Truva atı olma özentisidir.
Sizin bu ihanet projelerini uygulama noktasındaki çalışma azminizi görünce Türk düşmanı Fener Rum Patriği
Gregorius'un 1821de Rus Çarına yazdığı mektup aklıma
geldi. O mektuptan bazı bölümler adeta sizin çalışmalarımıza yansıyan miras gibidir.

" Türkler'i maddeten ezmek ve yıkmak mümkün değildir. Türkler Müslüman oldukları için çok sabırlı ve
mukavemetlidir. Gayet mağrurdurlar ve izzet-i iman
sahibidirler. Bu hasletleri, dinlerine bağlılıklarından
kadere rıza göstermelerinden, ananelerinin kuvvetinden, padişahlarına (Devlet adamlarına, büyüklerine)
olan itaat duygularından gelmektedir.
Türkler zekidirler ve kendilerini müspet yolda sevk ve

KÜFÜRBAZ
AKP iktidarı zamanında yaşadıklarımız, gördüklerimiz
ve duyduklarımız göstermiştir ki, Türkiye Cumhuriyeti
tarihinde siyasi seviyesi en düşük Başbakan, Recep
Tayyip Erdoğan’ın bizzat kendisidir.
Küfür, hakaret, aşağılama, dalga geçme Recep Tayyip
Erdoğan’ın siyaset üslubu olmuştur.
Toplumun her kesimine bu üslubunu yansıtmıştır.
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Hem kamuoyuna yansıyanlardan, hem de çevresinin
anlatımlarından anlaşıldığı üzere Recep Tayyip
Erdoğan ağzının ayarı olmayan bir siyasi kişiliktir.
Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşurken kontrol edilmesi gere-

söyleyen kişiye “Olur mu öyle şey ya” dedikten sonra ters
bir şekilde bakmış ve ardından da başını önüne eğip
önündeki mikrofonlara rağmen, sessiz şekilde “Beni

küfür ettireceksiniz” diye sert bir çıkışta bulunmuştu.

ken biri olduğunu Abdullah Gül’ün “Tayyip Bey'in sakin

Buradan da anlaşıldığı gibi Recep Tayyip Erdoğan bol bol

olmasını sağlamak için masanın altından sürekli ayaklarına vuruyordum." sözleri ile zaten tüm Türkiye anlamıştı.

küfür eden, küfürü siyaset tarzı haline getirmiş biridir.

Ama Recep Tayyip Erdoğan hala kontrol edilemiyor,

Kameraların önünde görevliye yönelik “Beni küfür etti-

hala kendini kontrol edemiyor. Bunu bir kez daha 13

receksiniz” diyen biri istediği kadar “Erdoğan'ın lügatin-

Kasım 2009 tarihinde TBMM’nde yapılan açılım ile ilgi-

de küfür yoktur.” desin bizim için hiçbir önemi yoktur.

li yapılan açık oturumda gördük…

Recep Tayyip Erdoğan’ın sergilediği siyaset tarzının hiç-

MHP Lideri Devlet Bahçeli kürsüde konuşurken ona

bir güvenirliliği kalmamıştır. Hangi konu olursa olsun

oturduğu yerden tepki gösteren ve gösterdiği tepkinin

yalan ve inkâr siyaset tarzına hâkim olmuştur.

küfür olduğu yönünde yaygın bir kanaat oluşan olay

Müslümanlığı hiç kimseye bırakmayan birinin bu tarzı-

Türkiye’de tartışılan gündem olmuştur.

nın da İslam ölçülerine göre en sevilmeyen hal olduğu-

Etikhaber sitesinin haberi ve MHP Genel Sekreteri Sayın

nu birileri kendisine anlatmalıdır.

Cihan Paçacı’nın açıklamaları sonrası gündemde yer
edinen bu konu ile ilgili Recep Tayyip Erdoğan “Onlar
aynaya bakarak konuşuyorlar. Erdoğan'ın lügatinde
küfür yoktur. Ben onların seviyesine düşmem.” diyerek
‘küfür olayını’ inkâr yoluna gitmiştir.
Recep Tayyip Erdoğan’la ilgili böyle bir görüntü, böyle

Türk siyasetinde, Recep Tayyip Erdoğan’ın iktidar olmasından sonra büyük bir seviye kaybı başlamıştır.
Devlet adamlarının yerini küfürü, yalanı, inkârı, hakaret
etmeyi siyasi üslup olarak benimseyen kişiler almıştır.

bir haber olmasa da herkes küfür ettiği noktasında bir-

Türkiye bu zihniyet yüzünden sürekli bir şekilde kaos

leşecektir.

halindedir. Seviyenin olmadığı yerde doğal olarak

Çünkü bu konu kimseyi şaşırtmamaktadır.

huzurda kalmamıştır. Türkiye’de kavga etmediği

Recep Tayyip Erdoğan’ın bu davranışı herkesin beklediği bir olaydır.

kurum kalmayan Recep Tayyip Erdoğan’ın çatışmacı
ruh hali Türkiye’yi günden güne yaşanmaz bir hale
getirmektedir.

Recep Tayyip Erdoğan ne kadar inkâr ederse etsin
küfürlerle barışık biri olduğunu herkes öğrenmiştir.

“Erdoğan'ın lügatinde küfür yoktur.”

diyen

Küfür ve hakaretle sürekli anılan bir Başbakanın
Türkiye’ye huzur vermesi de mümkün değildir.

Başbakana kimse inanmamaktadır. Hele 15 Şubat 2009

Türkiye’yi yönetmenin Recep Tayyip Erdoğan’ın kap-

günü Sinop-Boyabat Tünelli Geçiş Yolu’nun hizmete

asitesi ile olacak bir şey olmadığını toplumun büyük bir

açılış töreninde görevliye söylediği sözü hatırlayınca

bölümü öğrenmiş, herkesin öğrenmesine de az bir

Recep Tayyip Erdoğan’ın inkârı suya yazı yazmak,
havaya yumruk atmak gibi bir şeydir.
O açılış töreninde tam ne olduğunu hatırlarsak zaten

zaman kalmıştır.
Küfürbaz bir hali benimseyen Recep Tayyip Erdoğan’ın

Recep Tayyip Erdoğan’ın küfürü normal bir şey olarak

2011 yılını beklemeden siyaseti bırakması, Türk siyase-

gördüğünü anlarsınız.

tine büyük bir kazanım sağlayacak ve seviye getirecek-

Sinop-Boyabat Tünelli Geçiş Yolu’nun hizmete açılış töreninde konuşmasının hemen bitiminde yanına yaklaşan
ve açılış organizasyonunda görev yaptığı belirtilen bir
kişi kürsüde bulunan Başbakan Erdoğan’ın yanına yaklaşıp, sessizce video bağlantısını kastederek, “Tünelle bağ-

lantı yok efendim” demiş. Başbakan Erdoğan, bu sözü
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tir. O günü sabırsızlıkla bekliyoruz.

Ortadoğu Gazetesi
1-Aralık-2009 Salı
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