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Atatürk, neden hedef alýnýyor?

Zafer Üskül&rsquo;ün, &ldquo;Anayasa&rsquo;dan Atatürk milliyetçiliðini çýkaralým&rdquo; sözleri, daha eski bir tartýþmayý h
Foreign Affairs dergisinde, Türk Silahlý Kuvvetleri&rsquo;nin Avrupa Birliði&rsquo;ne bakýþýyla ilgili ortak bir makale yayýnlayan
yazar; Ersin Aydýnlý, Nihat Ali Özcan ve Doðan Akyaz, &ldquo;AB süreci, ordunun Türkiye&rsquo;ye dönük tehditleri bertaraf
etmeyi amaçlayan ideolojisini sürdürme gereði duymadýðý bir noktaya gelirse, TSK Kemalizmi de yeniden tanýmlar&rdquo;
ifadesini kullanmýþlardý!

Aslýnda &ldquo;Egemenlik kavramý deðiþmiþtir&rdquo; veya &ldquo;Egemenliðin devri tartýþýlmalýdýr&rdquo;, hatta
&ldquo;TSK&rsquo;nýn Avrupa Birliði&rsquo;ne karþý olduðunu söyleyeni Allah çarpar&rdquo; gibi sözler, bu tanýmlama giriþimi
yeni bir þey olmadýðýný göstermektedir.
Bu yönelimin gerek Türk Silahlý Kuvvetleri&rsquo;nde, gerek Atatürk ideallerini içtenlikle sahip çýkan aydýnlarda ve gerekse Tür
halkýnda taban bulduðunu söylemek mümkün deðildir. Bu yönelim, milli ülkülerin ortadan kaldýrýlmasý sonucunu doðurur.
Bu yönelim, Türkiye Cumhuriyeti&rsquo;nin kuruluþ felsefesini ortadan kaldýrmak, hatta Türkiye&rsquo;yi ortadan kaldýrmak
sonucunu dahi getirebilir.
Þu var ki, &ldquo;Atatürkçülük; tam baðýmsýzlýk, millet egemenliði, hukukun üstünlüðü ve ulus devlet genel ilkelerine dayanýr&r
hiçbir emir komuta zinciri ile bu ilkeler yeniden tanýmlanamaz. Bir milletin varlýðýný ilgilendiren böyle ciddi bir konuda hiç bir
kurum veya kuruluþ karar alamaz. Çünkü milletin geleceðine milletin kendisi karar verir. Bu karar, milletin ortak ruhundan çýkar!
Millet, kimseye bu konuda bir yetki vermemiþtir! Kemalizmi veya cumhuriyetin kuruluþ felsefesini yeniden tanýmlamak
gerekirse, bu, Atatürk&rsquo;ün yaptýðý gibi, &ldquo;milletin vicdanýnda ve geleceðinde bulunan büyük geliþme kabiliyetini, bir m
sýr gibi vicdanýnda taþýyarak, yavaþ yavaþ bütün bir topluma uygulatmak mecburiyetini hisseden&rdquo; ve milletinin bütün
özelliklerini kendi bünyesinde bulunduran; milletini omuzlarýnda taþýyan insanlarýn iþidir!

Peki neden hâlâ Atatürk hedef alýnýyor?
Suat Ýlhan, Türkiye&rsquo;nin Avrupa Birliði ile iliþkilerini incelerken þu tarihi tespiti yapmýþtý:
&ldquo;Atatürk devriminden yani 1920&rsquo;den önce, bugün Batý dediðimiz medeniyetin elindeki topraklar, 25.5 milyon mil
kare idi. 1993&rsquo;te bu rakam 12.7 milyon mil kareye, yani yarýsýna düþmüþtür.
Ýslam dünyasý ise 1920&rsquo;de 1.8 milyon mil kare üzerinde egemenlik sahibiydi. 1993&rsquo;te Ýslam dünyasýnýn sahip
olduðu topraklar 11 milyon mil kareye yükselmiþtir.&rdquo;
Ýþte, 1923&rsquo;den beri süren mücadeleyi, kimin kazandýðý bu rakamlarla ortadadýr. Avrupalýlar, Amerikalýlar, Atatürk adýn
duyunca, bu yüzden ifrit kesiliyor. Çünkü Ýslâm dünyasýný ayaða kaldýran güç, Atatürk modelidir!
Bugün ABD ve AB, hedef tahtasýna Ýslâm&rsquo;ý düþman olarak yerleþtirdi ve Afganistan ve Irak iþgallerine giriþti. Ýslâm
Dünyasý&rsquo;ný, yani enerji coðrafyasýný ele geçirmeleri, Türkiye&rsquo;yi ele geçirmelerine baðlýdýr. Türkiye&rsquo;yi anca
bir ýlýmlý Ýslâm modeli ile elde edebilirlerdi. Türkiye elde edilince Ýslâm dünyasýnýn içine Truva atý olarak sokulacaktýr. Bunun
Atatürk&rsquo;ü yýkmaya çalýþýyorlar!
Çünkü Atatürk, Türkiye&rsquo;nin sigortasý, Türkiye ise Ýslâm dünyasýnýn en büyük
güvencesidir! Arslan Bulut 30.07.09
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