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Türk Adýný Kazýdýlar !
&ldquo;Ne mutlu Türk&rsquo;üm diyene&rdquo; için &ldquo;Ýlkellik&rdquo; diyen
Abdullah Gül&rsquo;ün hayali gerçekleþti! Mardin Valisi Ayvaz, Türkmen Daðý
yamacýnda yazýlý olan Atatürk&rsquo;ün özdeyiþini sildi ve &ldquo;Çok güzel oldu&rdquo; dedi...

Türk askeri daðlara yazmýþtý
Mardin-Kýzýltepe yolundaki Türkmen Daðý yamaçlarýna Türk askerinin taþlarla
yazdýðý &ldquo;Ne mutlu Türk&rsquo;üm diyene&rdquo; özdeyiþi kazýndý. Yerine Türk Bayraðý&rsquo;nýn
ay-yýldýz figürü çizildi. Mardin Valisi Turan Ayvaz &ldquo;Geçmiþteki izler yerine
herkesin ortak deðeri olan ay-yýldýz yaptýk. Çok da güzel oldu&rdquo; dedi.

Gül, 19 yýldýr bu aný bekliyor
MHP&rsquo;nin TBMM&rsquo;deki desteðiyle bugün Köþk&rsquo;te oturan Abdullah Gül, 1993&rsquo;te RP
Milletvekili iken, katýldýðý istiþare toplantýsýnda kürsüye çýkarak þöyle
diyordu: Ne mutlu Türk&rsquo;üm diyene lafýný tutup her yere yaza yaza ve bunu
özellikle hiç olmayacak yerlere yaza yaza Türkiye aslýnda ilkel bir hale
dönmüþtür...

Türk milliyetçiliðine karþý
Gül&rsquo;le ayný çizgide yürüyen ve þu sýralar Ýmralý canisi ile terör pazarlýðý
yürüten Erdoðan da her fýrsatta Türklüðe ve milliyetçilere karþý öfkesini
dýþarý vurmaktan çekinmedi! AKP Grubu&rsquo;nu Genel Merkez&rsquo;de toplayan Erdoðan,
burada yaptýðý konuþmada Türk milliyetçiliðine karþý olduðunu söylemiþti.

AKP&rsquo;nin &ldquo;Türklük&rdquo; alerjisi zirve yaptý!
Mardin-Kýzýltepe&rsquo;deki Türkmen Daðý yamaçlarýna Türk askerinin taþlarla
yazdýðý &ldquo;Ne mutlu Türk&rsquo;üm diyene&rdquo; lafý kazýnýp, yerine Türk Bayraðý&rsquo;nýn
ay-yýldýz figürü çizildi.
Ýktidar partisi AKP, &ldquo;Türk&rdquo; adýný kýþlalardan, okullardan, sokaklardan ve
daðlardan silmek için harekete geçti. Mardin-Kýzýltepe Karayolu üzerindeki
Türkmen Daðý yamaçlarýndaki &ldquo;Ne mutlu Türk&rsquo;üm diyene&rdquo; yazýsýnýn silinmesi
tepkiyle karþýlandý. Uygulamaya tepki gösteren emekli Tümgeneral Erdal Sipahi,
&ldquo;Ýhtilalýn izlerini silmek bahanesiyle Atatürk&rsquo;ün ve Cumhuriyet&rsquo;in izleri silinmek
isteniyor. Kasýtlý olarak, &lsquo;darbeyle mücadele&rsquo; kisvesi altýnda, Atatürk&rsquo;ün
izlerini silmeye çalýþýyorlar&rdquo; dedi. Sipahi, þöyle konuþtu:
&ldquo;Rejim tehdit altýnda. Cumhuriyeti dar ve sýký bir rejimle deðiþtirme gayreti
içerisindeler. Türkiye&rsquo;nin bölünmez bütünlüðünün kaldýrýlmasý için bir takým
görüþmeler yapýlýyor. Burada iki yanlý bir oyun oynanýyor. Bir taraftan
milliyetçi söylemlerle sözde terörle mücadele izlenimi verilmeye çalýþýlýp,
vatandaþ oyalanýrken, diðer taraftan terörün arzu ettiði siyasi alana bilerek
olay kaydýrýlýyor. Terör örgütünün istediði alana kayan bir durum söz konusu.
Ülkenin bölünmez bütünlüðünün karþýsýnda tavizler veriliyor. Cumhuriyet ve
bölünmez bütünlükle ilgili bir takým deðiþiklikler, dönüþümler yapýlmak
istenirken, bir takým izlerin ortadan kaldýrýlmasý, bazý özelliklerin de kötü
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gösterilmesi yoluyla halkýn baþka þeylerle oyalanmasý gerekiyor. Bunlar
senaryonun parçalarý.&rdquo;

&ldquo;Türk&rdquo;ü sevmiyorlar
Türkiye&rsquo;nin AKP iktidarýyla dönüþümden geçtiðini vurgulayan emekli Tuðgeneral
Nejat Eslen, bu duruma &ldquo;yeni Türkiye&rdquo; dediklerini söyledi. Eslen, &ldquo;Yeni Anayasa
çalýþmalarýna baktýðýmýzda devletin yapýsýnýn deðiþtirilmeye çalýþýldýðý, çok
etnik kimlikli bir yapýnýn getirilmesinin arzu edildiðini görüyoruz.
Anayasa&rsquo;dan &rsquo;Türk&rsquo; ifadesinin çýkarýlmasý için gayret var. Bu devletin adý,
Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Milli takýmýmýz sahaya Türk Milli Takýmý olarak
çýkýyor. Milli takýmda Kürt futbolcu da var, takýmýn adý deðiþecek mi? Ordunun
adý Türk Ordusu. Bunlar deðiþmez þeyler ama birileri Türk kelimesini sevmiyor&rdquo;
dedi.

Ýzleri siliyorlarmýþ
Mardin Valisi Turan Ayvaz, Türkmen Daðý yamaçlarýna 1980 askeri darbesi sonrasý
taþlarla yazýlan &ldquo;Ne mutlu Türk&rsquo;üm diyene&rdquo; yazýsýnýn kaldýrýldýðýný, yerine
Türk Bayraðý&rsquo;nýn ay-yýldýz figürü çizildiðini söyledi. Yazýyý, ihtilale ait her
þeyi silmek istedikleri için ortadan kaldýrdýklarýný ifade eden Vali Ayvaz, &ldquo;Ay
yýldýzýn daha güzel olduðunu düþündüðümüz için bunu uygun gördük. Bu yazýlarýn
1980&rsquo;li yýllara ait olduðunu biliyoruz ve ihtilale ait her þeyi silmek
istiyoruz. Herkesin ortak deðeri olan ay-yýldýz yaptýk. Çok da güzel oldu&rdquo;
dedi.

&ldquo;Yazý yerine zihniyetin deðiþmesi lazým&rdquo;
Mardin-Kýzýltepe Karayolu üzerindeki 70. Mekanize Tugayý&rsquo;nýn arkasýnda
bulunan Türkmen Daðý yamacýndaki Atatürk&rsquo;ün Türk kimliðini yücelten &ldquo;Ne mutlu
Türküm diyene&rdquo; yazýsýnýn silinmesine Kýzýltepe Kaymakamý Erkaya Yýrýk da destek
verdi. Yýrýk, &ldquo;Askeri olarak bu þekilde bir politikanýn ve tavrýn belirlenmiþ
olmasý ülkemiz açýsýndan son derece memnuniyet verici. Þimdiki askeri çalýþmalarla
geçmiþte yapýlan askeri çalýþmalar arasýnda farklýlýklar var. Bu farklýlýk onun
göstergesidir&rdquo; dedi. Mardin Baro Baþkaný Azat Yýldýrým ise &ldquo;Bu tür yazýlar
yerine zihniyetin deðiþmesi lazým. Þekillere takýlmanýn bir anlamý yok. Ülkenin
daha çok demokrasi ve özgürlüklere ihtiyacý var. Bu tür kelimeler bölgede
insanlarý rahatsýz ediyordu. Ama bence &rsquo;Ne mutlu Türküm diyene&rsquo; yerine keþke
&rsquo;Ne mutlu insaným&rsquo; yazýsý yazýlsaydý&rdquo; diye konuþtu.

&ldquo;Düþünüyorum ama söyleyemiyorum&rdquo;
Abdullah Gül, 2008&rsquo;de &ldquo;Düþünüyorum ama söyleyemiyorum&rdquo; dediklerini, 15 yýl
önce, 19 Aralýk 1993&rsquo;te, &ldquo;Türkiye Gönüllü Kültür Teþekkülleri 3&rsquo;üncü Ýstiþare
Toplantýsý&rdquo;nda dillendirmiþti. Gül, &ldquo;Doðu&rsquo;ya gittikçe &rsquo;Önce Vatan&rsquo; yazýsýný
batýya gittikçe göremezsiniz. Bu, tek parti devrinden kalan bir dünya sistemini
halka zorla kabul ettirmektir&rdquo; demiþti.

&ldquo;Ne mutlu Türk&rsquo;üm&rdquo; sözü Gül&rsquo;ü de rahatsýz etmiþti
Cumhurbaþkaný Abdullah Gül de, 1993&rsquo;de Atatürk&rsquo;ün &ldquo;Ne mutlu Türk&rsquo;üm&rdquo;
sözlerine karþý çýkmýþtý. MHP&rsquo;nin desteðiyle Köþk&rsquo;e oturan Gül, 1993&rsquo;te RP
milletvekili iken katýldýðý &ldquo;Türkiye&rsquo;nin Milli Bütünlüðü ve Güvenliði&rdquo; konulu
toplantýda, &ldquo;Ne mutlu Türk&rsquo;üm diyene lafýný tutup her yere yaza yaza ve bunu
özellikle hiç olmayacak yerlere yaza yaza Türkiye aslýnda ilkel bir hale
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dönmüþtür. &rsquo;Bir Türk dünyaya bedel&rsquo;lafý, Türkiye&rsquo;nin bütünlüðünü tehdit eder
anlama gelmiþtir&rdquo; demiþti.

Büyükanýt&rsquo;tan tepki
Gül&rsquo;ün bu sözlerine dönemin Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Yaþar Büyükanýt, &ldquo;Ne
mutlu Türk&rsquo;üm diyene anlayýþýna karþý çýkan herkes, Türkiye Cumhuriyeti&rsquo;nin
düþmanýdýr&rdquo; sözleriyle karþýlýk vermiþti. Gül&rsquo;ün cumhurbaþkaný seçilmesinde MHP
kritik bir rol oynamýþtý. 2007&rsquo;de Gül&rsquo;ün seçilebilmesi için Meclis&rsquo;te en az 367
vekil bulunmasý gerekiyordu. CHP Meclis&rsquo;i boykot etti, ancak MHP oylamaya
katýldý ve ret oyu vermesine raðmen 367 vekil Meclis&rsquo;te olduðu için Gül,
cumhurbaþkaný seçildi.
Gül&rsquo;le ayný çizgide yürüyen Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan da, hafta baþýnda
Ankara&rsquo;da partisinin istiþare toplantýsýnda konuþurken &ldquo;Türk milliyetçiliðine
karþýyým&rdquo; sözleriyle gündeme damgasýný vurmuþtu. Türk milliyetçiliði fikrini
&ldquo;etnik milliyetçilik&rdquo; olarak tanýmlama hatasýna düþen Erdoðan, böylece gerçek
yüzünü bir kez daha göstermiþ oluyordu.
AKP Grup Baþkanvekili Ayþenur Bahçekapýlý da, 2009&rsquo;da &ldquo;PKK açýlýmýnýn Anayasa
deðiþikliðiyle sonuçlanacaðýný&rdquo; söylerken, &ldquo;Vatandaþlýk tanýmý deðiþtirilecek.
Herkes kendi etnik kökenini ifade edebilecek. Yani vatandaþlýktaki Türklük
tanýmý kalkacak. Yoksa demokratikleþmeyi yapamazsýnýz&rdquo; demiþti.

Bahçekapýlý&rsquo;nýn çýkýþý
Bahçekapýlý, 2010&rsquo;da da hükümetin &ldquo;PKK açýlýmý&rdquo; politikasýnýn bir sonucu
Anayasa&rsquo;nýn deðiþtirileceðini belirterek, &ldquo;Demokratikleþmek için Türklük
tanýmýnýn Anayasa&rsquo;dan çýkmasý gerektiðini&rdquo; dile getirmiþti. Bahçakapýlý, bunu
&ldquo;Türklüðü bitireceðiz&rdquo; baþlýðýyla okuyucularýna duyuran YENÝÇAÐ&rsquo;ý da mahkemeye
vermiþ, mahkeme Bahçekapýlý&rsquo;nýn açtýðý tekzip davasýný, basýnýn görevinin halký
bilgilendirmek olduðuna vurgu yaparak reddetmiþti.

Bu ne cüret?
Bu ne cesaret ?
Bu ne ihanet
Bizim yokuþu çýkarken saða dönünüz, Büyük Postane arkasýna, Aþir
Efendi Caddesi&rsquo;ne. Ýþte hemen oracýkta,
bir han katý idare evi idi Turan&rsquo;ýn...
Bu gazetenin ilk sayýsýnda ve ilk sayfasýnda
bir manzumem çýktý benim: Türk Ordusu!
Kim der ki, cephe cephe savaþa girmiþ bir devletin Bakanlar Kurulu, her iþi
býrakýp gencecik bir þairin bu yazýsý ile uðraþacak?
Uðraþmýþ!...
Sadrazam Sait Halim Paþa, elindeki gazeteyi bir ihtilal
bayraðý gibi sallayarak bir kalkýp, bir oturmuþ koltuðuna:
- Bu ne cüret?... Bu ne cesaret?... Bu ne ihanet?... Osmanlý
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ordusuna, orduy-u þahaneye Türk Ordusu denir mi?... Söyleyin
ona, tashih etsin, itizar etsin, Osmanlý milletinden af dilesin!
Nazýrlar, &ldquo;Tashih ile, itizar ile büsbütün dikkat çekmeyelim,
unutulsun gitsin paþam&rdquo; demiþler...

Yusuf
Ziya Ortaç

Yeniçað Güncesi
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