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Son Olaylar ve Çözüm Önerileri

Alman devlet televizyonu,ART&rsquo;de yayýnlanan ''Tatort'' adlý dizinin 23 Aralýk'taki bölümünde bir ''Alevi'' öz kýzýna tecavüz
ederken canlandýrýldý. Alevi babasýndan kaçan kýz, Sünni eniþtesine sýðýnmaktadýr.Böylece Türkler ister istemez,dizi de taraf
sevkedilmektedir. Bu ahlaksýz yayýnýn konusunu öðrenen Türklerin,diziyi yayýndan kaldýrmak talepleri, '' Demokratik
Almanya&rsquo;da '' sonuçsuz kalmýþ,dizi yayýnlanmýþtýr. Doðan tepkiler üzerine kendini savunmaya çalýþan yapýmcý da itiraf
''Dizi bize sipariþ geldi'' diyerek kendini savunmuþtur.
Son Olaylar ve Çözüm Önerileri
Türkiye, baþ döndürücü þekilde gündem deðiþikleri yaþarken,yaþanan olaylarýn çözümlerini yapmak ve yaþanýlan üzücü olayla
yaþanmamasý için tedbirler almak oldukça önemlidir.
1 Terör :
Son aylarda yaþadýðýmýz tedhiþ (terör) olaylarýnýn,Türkiye&rsquo;de terörle mücadele konusunda yaþanan bazý ihmalleri orta
çýkarmýþtýr.Bu olaylardan çarpýcýsý; 22 Ekim 2007&rsquo;de 12 þehit verdiðimiz Daðlýca baskýnýnda, er Ramazan Yüce hakk
köstebeklik,yanlýþ çevirmenlik ve vatana hýyanet iddialarý olmuþtur.Yaklaþýk 1000 sayfalýk iddianame,diðer tutsaklarýn
demeçleri,zanlýnýn geçmiþi,Yüce&rsquo;nin kaçýrýldýktan sonra Türk ordusu aleyhinde yapmýþ olduðu açýklamalar,bütün bu id
doðruluðuna iþaret etmektedir.
Hiç þüphesiz,DGM&rsquo;lerin kapatýlmasý,Türk devletine karþý hareket içinde olanlarý cesaretlendirmiþtir ve onlarýn iþine
yaramýþtýr.2002 yýlýnda, Mersin'de 2 göstericinin öldüðü, 2 polis memurunun þehit olduðu 50'si polis, yaklaþýk 100 kiþinin de ya
Nevruz kutlamalarýnda yakalanarak tutuklanan 148 kiþi arasýnda o zaman 17 yaþýnda olan Ramazan Yüce de yer aldý.
DGM'lerin kapatýlmasýnýn ardýndan görevlendirilen Özel Yetkili Adana 7'nci Aðýr Ceza Mahkemesi'nde bir süre tutuklu
yargýlandýktan sonra yaþýnýn 18'den küçük olmasý nedeniyle tahliye edilen ve 3 yýla kadar hapis cezasý istemiyle tutuksuz
yargýlanmaya baþlayan Yüce, 2005'te sonuçlanan davada yaþýnýn küçük olmasý ve delil yetersizliðinden beraat ettiðini basýnda
öðrendik.
Devlet&rsquo;e karþý böyle bir curümden yakalanmýþ bir þahsý, yaþý küçük diye serbest býrakmak,halkýn içine her an patlama
bombayý salmak demektir.Dünya&rsquo;nýn hiçbir ülkesinde böyle bir uygulama kabuledilmez.Çaðdaþ ülkelerde suça eðilimli ve
iþlemiþ gençleri,yeniden topluma kazandýrmak için kurumlar kurulmuþtur.Türkiye&rsquo;de de tam iþlemese de böyle bir yapý va
ne var ki son olaylar,bu yapýnýn yeterli þekilde çalýþmadýðýný göstermektedir.Türkiye&rsquo;de, terör özel durumundan dolayý
eðilimleri gençleri topluma kazandýrmak için bir yapýlanma kurulmasý zaruridir.Bu tür tutuklulara giriþtikleri eylemlerin yanlýþlýðý
anlatan ve onlarý bu eðilimlerden vazgeçirmeye yönelik çalýþan bir ekip olsaydý belki de ne 12 þehit verilecekti ne de böyle bir
ihanetten dolayý devletin itibarý sarsýlacaktý.Bu çalýþma ekibi toplumbilimciler,din bilimciler ve ruh hekimlerden oluþabilir.Bu ekip
ayný zamanda hapishanelerde þartlý tahliye kurulu olarak çalýþabilir,terörden hüküm giymiþ zanlýlarýn,af kapsamýna alýnýp alýn
konusunda da öneride bulunabilir.
Ankara&rsquo;daki Anafartalar çarþýsý bombacýsý terörist Güven Akkuþ&rsquo;un, 1996&rsquo;da 1 Mayýs&rsquo;ta Ýstanbul
Kadýköy&rsquo;de çýkan olaylar sýrasýnda Narkotik Þube Müdürü Muzaffer Alat&rsquo;ýn korumasý M. F. E.&rsquo;yi dövenler
arasýnda yer almýþ.Müdürünün baþýna taþ gelince belinden tabancasýný çekip havaya ateþ açan polis memuru Aksoy, kurþunu
göstericiler arasýnda kalmýþ, ölü taklidi yaparak linçten kurtulmuþtu. O yýl, Kadýköy&rsquo;deki olaylarda 3 kiþi ölmüþ, 33 güven
yaralanmýþtý.Bu olaylara karýþan Akkuþ, 2 yýl hapis yatýp,çýkan af kapsamýnda tahliye olmuþtur.Akkuþ,9 yýl sonra büyük madd
ve 6 masum insanýn yaþamýna yolaçan canlý bomba eylemcisi olarak Türkiye gündemine oturmuþtur.Bahsetmiþ olduðum kurul
olup, iþleseydi belki bugün Akkuþ ve diðerleri hayatta olmuþ olacaktý.
Diyarbakýr&rsquo;da 5 öðrencinin ölümüyle sonuçlanan bombalý araç eylemini gerçekleþtiren terörist Erdal Polat&rsquo;ýn da
Diyarbakýr DGM'de daha önce yargýlanmýþ olduðunu, mahkemenin zanlýnýn yaþýnýn küçük olmasýndan dolayý dava dosyasýn
kararý vererek Çocuk Mahkemesi'ne gönderdiðini öðreniyoruz.Yine ayný yanlýþ yapýlmýþ, olasý bir tehlike sokaða salýnmýþtýr.B
gerekli telkinler yapýlmadan serbest kalan kiþi ruhsal olarak daha da cesaretlenmekte ve yaptýklarýna fazlasýyla devam
etmektedir.
PKK terör örgütüne yakýn birsayfa, Daðlýca saldýrýsýndan sonra tutuklanan ve hakkýnda ömür boyu hapis cezasý istenen er Ra
Yüce'nin babasýnýn da, 1984 yýlýndan sonra örgüte yardým ve yataklýk suçundan tutuklandýðýný yazmýþ ve &lsquo;güvenilir b
olduðundan bahsetmiþtir.
Gerek Yüce&rsquo;nin gerekse ailesinin þüpheli geçmiþinden dolayý askeri göreve alýnmasý ve önemli bir bölgede çevirmenlik
yaptýrýlýp,eline silah verilmesi de üzerinde durulmasý gereken önemli bir güvenlik zafiyetidir.
Terörü destekleyen dýþ ülkeler ve bu ülkelerdeki oluþumlarla mücadelede Dýþ Ýþleri Bakanlýðý edilgen kalmaktadýr.Buna en ba
Pkk&rsquo;nýn sesi Roj Tv&rsquo;nin Danimarka&rsquo;dan yayýnýna devam etmesidir.Bu konuda da Dýþ Ýþleri Bakanlýðý,bir
göze alamadýðý Avrupa&rsquo;yla ters düþme pahasýna,haklý davasý üzerinde ýsrarla durmalýdýr.
2 Tarikat Yapýlanmasý :
Malatya'da,18 Nisan 2007 tarihinde, Zirve Yayýnevi'ni basarak, 3 kiþinin boðazlarýný keserek öldüren 5 zanlýdan tutuksuz
yargýlanan sanýk Kürþat Kocadað,zanlýlardan Emre Günaydýn'la Nur evlerine gittiklerini mahkemede beyan etti.
Bu olayýn yanýsýra nur cemaati baþý Fethullah Gülen&rsquo;in yakýn zamanda bir eylem olacaðýna dair tespitlerinden kýsa za
sonra Danýþtay saldýrýsý gerçekleþmiþtir. 17.5.2006&rsquo;da Danýþtay saldýrýsýný gerçekleþtirip,Danýþtay 2. Daire üyesi Mu
Özbilgin&rsquo;i katleden ve ülkücü olarak gösterilmeye çalýþýlan Alpaslan Arslan&rsquo;ýn aslýnda nurcu þeyh Salih dergahýn
gelen biri olmasý her ne kadar saklanmak istense de su yüzüne çýkmýþtýr.Mahkemede Arslan &lsquo;Bu arada, Fethullah Gülen
saygý ve sevgilerimi bildiriyorum. Onu kýrdým ve üzdüysem özür diliyorum. Bu olayýn Ayhan Parlak ile Veli Küçük ile Muzaffer T
ile uzaktan yakýndan alakasý yoktur. Türkiye'de yaþayan iman etmiþ insanlara film, fýrýldak çevirmesinler. Adam olacaklarsa
adam gibi adam olsunlar' þeklinde ifade kullanmýþtýr.
Bu olaylarýn ve laik görüþteki aydýnlarýn öldürülmesi,Türkiye&rsquo;de yaþanmaya baþlanan mürteciliðin geldiði boyutlarý
göstermektedir.Türkiye için Ýslam bir tehlike deðildir, hatta bir milletin birliðini perçinlemek için din çok önemlidir.Ýslam&rsquo;ýn
yaþanmasý ve bilinmesi bu açýdan Türk Milleti için oldukça gereklidir.Türkiye için tehlike ise tarikatlaþma ve dini kullanlardýr.Dini
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kullananlar,böyle kutsal bir duyguyu ve Tanrý&rsquo;nýn adýný þahsi çýkarlarýna alet ettikleri için alçaktýrlar.Yaptýklarýnýn veba
Ahiret&rsquo;te çekeceklerdir.
Sömürgeci güçler,Müslüman ülkelerde, sahte þeyhler ve mücedditler aracýlýðýyla Ýslam içinde akýmlar oluþturarak, nifak tohum
ekmiþtir.Pakistan&rsquo;da Ahmedilik,Suudi Arabistan&rsquo;da Vahabilik ve Türkiye&rsquo;de Nurculuk bunlara örnek
olarak gösterilebilir. Nurculuk,Aczimendilik&rsquo;ten Fethullahçýlýða kadar birçok kola ayrýlmýþtýr.Fethullah Gülen&rsquo;e yak
olan oluþum iktisadi,siyasi ve yayýlmýþ olma bakýmýndan bunlarýn en büyüðüdür. Ýçlerinde bakanlar,milli oyuncular ve emniyet
mensuplarý bulunmaktadýr. Gülen, "laik devlet yapýsýný deðiþtirerek, yerine dini kurallara dayalý bir devlet kurmak amacýyla yas
örgüt kurup, bu amaç doðrultusunda faaliyetlerde bulunduðu" gerekçesiyle yargýlanmýþtýr.
(http://www.belgenet.com/dava/gulendava.html )
Bu iddianame ve bilenen Türkiye&rsquo;nin gerçekleri bu tarikatýn evrenkentler,yüksekokullarda örgütlenmesini açýkça
göstermektedir.Bu evlerde nurculuk doðrultusunda eðitilen bireylerin,devlet ve özel alanlarda kadrolaþmasý
hedeflenmektedir.Cumhuriyet ilkelerini yýkmaya yönelik, karþý bir devrimi hedefleyen nurcu örgütlenme;özünde milliyetçi ve tam
baðýmsýzlýk içeren, Kemalizm olarak da ifade edilen, Atatürk dönemi uygulamalarý ve inkilaplarý ortadan kaldýrmak için çalýþtýð
sömürgeciliði tarafýndan doðrudan desteklenmektedir.CFR denilen Amerikan Dýþ Ýliþkiler Kurumu,Cumhuriyet ilkelerinin
kaldýrýlmasýna yönelik Türkiye siyasetini 1945&rsquo;li yýllarda belirlemiþtir.Tek kutuplu kalan Dünya&rsquo;da bu siyaseti
uygulamak Batý için daha rahat olmaktadýr ve açýkça &lsquo;Kemalizm&rsquo;den vazgeçin&rsquo; diye talepte bulunma hakký
kendilerinde görmektedirler.
Adýyaman&rsquo;ýn Gerger ilçesi Cumhuriyet Savcýsý Sadullah Ovacýklý&rsquo;nýn, Fethullah Gülen&rsquo;nin cemaatine de
deðinen bir yazýsý nedeniyle Gerger Fýrat gazetesi sahibi Hacý Boðatekin&rsquo;e, Gazetenin 4 Ocak 2008 tarihli sayýsýnda
yayýmlanan &ldquo;Feto ile Apo&rdquo; baþlýklý baþyazý nedeniyle &ldquo;Sen milyonlarýn saygý duyduðu Fethullah Gülen Ho
Efendi Hazretlerine Feto diyemezsin. Derhal ikinci sayýnda özür dile. Yoksa seni fena yaparým&rdquo; dediði ileri sürüldü.Eðer b
haber doðruysa, ülkede yargýnýn düþtüðü durum üzerinde de düþünülmesi gerekmektedir.Bu düþünceki insanlara Cumhuriyet&r
emanet edilmeyeceði açýktýr.( http://nettavir.com/haberdetay.asp?id=3597 )
Türkiye&rsquo;de Amerika&rsquo;nýn BOP tasarýsý doðrultusunda,ýlýmlý Ýslam yani mandacý ve teslimiyetçi Ýslam&rsquo;ýn
açýlmýþtýr.Bu,sosyal devlet düzeninin temel taþlarý olan Milli Eðitim ve Kamu alanlarý baltalanarak saðlanmýþtýr.Eðitim adaletsi
saðlanmýþ,devlet okullarý ve yurtlarý kalitesizleþtirilmiþ; imtiyazlý ve zenginlerin çocuklarýnýn gittiði özel okullar açýlmýþtýr.Bu ö
toplumsal adaleti yoketmiþ,hem de karþý devrime adam yetiþtiren dergahlar halini almýþtýr.Öðrenci yurtlarý ve cemaat evleri
konusunda devlet acilen tedbirler almalýdýr.Devlet yurtlarý daha güzelleþtirilmeli,öðrencilere bu evlerin tuzaklarýna düþmemeleri
gerekli olanaklar saðlanmalýdýr.Eþitlik ve toplumcul anlayýþa ters olan özel okul ve evrenkentlerin kapatýlmasý da acilen atýlaca
adýmlar arasýnda olmalýdýr.Sadece tarikat okullarý deðil her türlü özel okul,toplumsal eþitliði bozduklarý gerekçesi ile devletin bü
katýlmalýdýr.Bu tedbirleri Akp&rsquo;den beklemenin hayalperestlik olduðu açýktýr.Bu sebeple,bu görev gelecek hükümetlere,ha
çaðdaþ toplumun gerektirdiði tarzdaki dilekçeleri ile uygulatýlmalýdýr.
3 Aleviler Üzerine Oynanan Oyunlar :
Türkiye&rsquo;de devletin laik ve çoðulcu yapýsýnýn öz be öz Türk olan Alevilere rahatlýk getirmiþtir.Bu yapý, Alevi kesim tarafý
benimsenip, desteklenmiþtir.Avrupa Devletlerinin özellikle Almanya&rsquo;nýn,Türkiye&rsquo;de Alevilerin milli birlikten yana
oluþundan rahatsýz olduðu açýktýr.Bu sebeple,Avrupa&rsquo;da yaþayan göçmen Alevi Türkleri sürekli olarak Türkiye&rsquo;nin
bir sorun olarak öne sürülmeye çalýþýlmaktadýr.Almanya&rsquo;da kurulmuþ bazý sözde Alevi derneklerin Aleviler için azýnlýk t
bulunmasý,bunun en güncel örneðidir.Türkiye&rsquo;deki Alevi dernekleri bu öneriyi þiddetle redetmiþler ve maksatlý bulmuþlard
vatanýn gerçek sahiblerinden ve çoðunluðun parçasý olan Alevilerin,azýnlýk sayýlmasý gerici olduðu kadar Türkiye&rsquo;nin m
birliðini bozmaya hedef alan bir öneridir.
Bu derneklerin kurulduðu Almanya&rsquo;da durum böyle midir? Almanya&rsquo;da Protestan ve Katolik Almanlardan
herhangi biri azýnlýk olarak sayýlmakta mýdýr? Tabii ki böyle bir uygulama ne Almanya&rsquo;da ne de AB üyesi diðer ülkelerde
görülmemektedir.
Bu çirkin önerilerle kalmayan Almanya,Almanya&rsquo;da yaþayan Türkler arasýna da nifak atmaya çalýþmaktadýr.Büyük bir kü
Almanlardan farklý dine sahip olan Türkler, Almanya&rsquo;daki diðer azýnlýklar gibi eritime uðramamaktadýr.Almanya bu
sorunu Türkleri kendi içinde bölmek yoluyla aþmak istemektedir.Bu baðlamda etnik kökene dayanan oluþumlarý
desteklemektedir,yeri geldiðinde de bu oluþumlarý Türkiye üzerinde etki ajanlýðý çalýþmalarýnda kullanmaktadýr.
Alman devlet televizyonu,ART&rsquo;de yayýnlanan ''Tatort'' adlý dizinin 23 Aralýk'taki bölümünde bir ''Alevi'' öz kýzýna tecavüz
ederken canlandýrýldý. Alevi babasýndan kaçan kýz, Sünni eniþtesine sýðýnmaktadýr.Böylece Türkler ister istemez,dizi de taraf
sevkedilmektedir. Bu ahlaksýz yayýnýn konusunu öðrenen Türklerin,diziyi yayýndan kaldýrmak talepleri, '' Demokratik
Almanya&rsquo;da '' sonuçsuz kalmýþ,dizi yayýnlanmýþtýr. Doðan tepkiler üzerine kendini savunmaya çalýþan yapýmcý da itiraf
''Dizi bize sipariþ geldi'' diyerek kendini savunmuþtur. 'Ali bana sulanma' diyen bir Alman kýzýn ve metroda kavga eden
Türklerin resimlerinin, Cumhuriyet Fýrkasý tarafýndan seçim asýsý olarak kullanýldýðý Almanya'da bu son yapýlan yüzsüklük,Al
Türk düþmanlýðýnýn geldiði boyutlarý göstermektedir.Solingenleri anmaktan kaçan siyasilere ve basýna özenle duyurulur.

Bütün bu geliþmeler; Türkiye&rsquo;nin, AB ülkelerinde yaþayan Türkleri ihmal eden dýþ siyasetini yeniden gözden geçirmesi
gerektiðini göstermektedir.Avrupa ülkeleri, Türkiye&rsquo;deki kendileri ile alakasýz her iþe &lsquo;burnunu sokarken&rsquo; ,
Türkiye&rsquo;nin kendi soydaþlarýný Avrupalý&rsquo;nýn kaderine teslim etmesi kabuledilemez.Avrupa&rsquo;da yetiþen
gençler kendi kültürlerini,tarihlerini tam öðrenemezken;bazýlarý da kendileri farkýna varmadan Türkiye&rsquo;ye karþý etki ajaný
kullanýlmaktadýr.Bu konuda çözüm önerilerimiz; devlet eliyle Türk okullarýnýn,çocuk yuvalarýnýn açýlmasý,Türk dernekleri ile bü
iliþkilerinin geliþtirilmesidir.
Alevi konusuna deðinmiþken, AKP&rsquo;nin düzenlediði Alevi iftarýndan da bahsetmek gerekir.Aleviler için yas ayý sayýlan
Muharrem ayýnda böyle þaþalý bir iftarýn yapýlmasý ve Akp desteði ile kurulduðu söylenilen bir derneðin öncülüðünde gerçekleþ
düþündürücüdür.Böyle bir iftar Alevi geleneklerinde yoktur ve yapýlan doðru deðildir.Aleviler için bir Diyanet Ýþleri kurulmasý ne
yanlýþsa,Alevileri Sünnileþtirme gayretleri de o kadar yanlýþtýr.Alevi geleneklerinde Diyanet Ýþleri gibi bir üst kurum yoktur, dede
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vardýr.Bu nedenledir ki Devlet,Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý&rsquo;ný 3.3.1924&rsquo;te kurduðunda, böyle bir kuruma gerek
görmemiþtir.Cemevlerinin açýlmasý konusu da tamamen özgürlükler dahilinde deðerlendirebilir.
Alevi-Sünni , Sünni-Þia ayrýlmasý peygamberimizden sonra Araplar arasýnda iktidar mücadelesi olarak doðmuþtur.Araplar aras
yaþanan iktidar mücadelesi,artýk Türkleri bölmemelidir.Safevi-Osmanlý ; Karakoyunlu-Akkoyunlu savaþlarý Türklere kan
kaybettirmiþ,hiçbir faydalý olmamýþtýr.Halbuki bugün o savaþlar yaþamamýþ olsaydý,Ýran tamamen Türkleþmiþ olacak,Avrupa&
ilerlememiz devam edecekti.Ýþte bu nedenledir ki Türk düþmanlarý bu çatýþmayý körüklemektedir.Bu ayrýlýklarýn yaþanmamas
yapýlacak laik ve milli devlet yapýsýný korumak,Türk ülküsünde birleþmektir.
4 Hayvan Haklarý :
Antalya&rsquo;da Pitbull cinsi kýrma köpeðin saldýrýsýndan sonra sokak püsüsünün ölmesi ve bu cins köpeklerin yasaklanmasý
80.000 dilekçenin yazýlmasý ülkemizdeki yeni geliþmelerden biridir.Halkýn en azýndan bir konuda duyarlý olmasý sevindiricidir.
Türkiye&rsquo;de baþýboþ evcil hayvan sayýca oldukça fazladýr.Sokak köpekleri ve püsüleri hastalýk saçmakta ve birçok ilde g
sokaklarda saldýrýlarda bulunmaktadýrlar.Avrupa&rsquo;da sokak hayvanlarýna rastlanmaz,bütün evcil hayvanlar kayýt
altýndadýr.Bu sayede 100 yýldýr Kuzey Avrupa ülkelerinde kuduz vakalarýna rastlanmamýþtýr.Pitbull ve doberman cinsi köpekle
de çocuklara saldýrýp öldürdükleri ya da yaraladýklarý bilinen acý gerçeklerdendir.
Bu tür olaylarýn yaþanmasýný engellemek için doberman ve pitbull cinsi köpekler yasaklanmalý,sadece hayvanat bahçesinde
barýndýrýlmalýdýr.Bunun dýþýnda sokak köpekleri ve kedileri kayýt altýna alýnmalý,sokaklardan toplanýp,hayvanseverlere teslim
edilmelidir.
Soyu tükenen hayvanlarýn korunmasýný da kapsayacak evcil hayvan yasasýnýn çýkarýlmasý da doðal zenginliklerimizi koruma
atýlmasý gereken güzel bir adým olacaktýr.
15.1.2008
Tanrýkut
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