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Altmýþ yýllýk iç ve dýþ siyasetimiz nasýl düzeltilir?

Altmýþ yýllýk iç ve dýþ siyasetimiz nasýl düzeltilir? Hiçbir ülkeye kafa tutulmayacak, Allah harplerden korusun. Baþýmýza gelenle
"yumuþak güç" yöntemleriyle geldiðine göre savunmamýz, zincirlerden kurtulmamýz, vatan topraklarýmýzý geri almamýz, millî
eðitimimize yeniden sahip çýkmamýz, birlik ve beraberliðimizi bozmak için oynanmýþ oyunlarý bertaraf etmemiz, kiþiliðimize,
onurumuza sahip olup aklýmýzý kullanarak, gene ayný cinsten (hattâ daha üstün) "yumuþak güç" yöntemleriyle olacaktýr. [Bunun
Japonya'nýn II. Cihan Harbi sonrasý davranýþlarýný tetkik etmek de faydalý olabilir. Tabii taklit etmekten bahsetmiyorum.] Baþka
devletlerin iç iþlerimize karýþmalarý kesinkes engellenmeli; onlarýn temsilcileriyle o konularda hiç ama hiç konuþulmamalý bile;
sâdece kendilerine uluslararasý iliþki kurallarý hatýrlatýlmalý, bir de kendi ülkelerindeki bozuk durumlarý imâ eden sorular sorulm
kadar. Cevap versinler bakalým. BATI HAYRANLIÐI MARAZINA KAPILMAMIÞ KÝÞÝLER MÜZAKERECÝ OLMALI Uluslararasý
müzakerelere katýlacak olanlar, bilinçsiz bir Batý hayranlýðýyla hastalanmamýþ, sahte küreselleþme veya "tek dünya devleti"
masallarýna kanmamýþ, Batý'yý da, Doðu'yu da iyi bilen, þahsiyet sahibi, çok yetenekli, Türkçe'yi, Türk tarihini, Türk edebiyatýný
öðrenmiþ, Batý karþýsýnda aþaðýlýk duygusu marazýna kapýlmamýþ kiþiler olmalý; bir fýrkanýn, ucu dýþarýda bir cemiyetin üye
adamý olduklarý için deðil. Seçimlerin, fýrka kurultaylarýnýn iþleyiþ tarzý, aday belirleme usulü düzeltilmeli. Gerçek demokrasiye
yaklaþýlmalý. KARÞILIKLILIK ÝLKESÝ Her uluslararasý meselede "karþýlýklýlýk (mütekabiliyet) ilkesi" kullanýlmalý. Sayýn Müm
iki aylýk dýþiþleri bakanlýðý sýrasýnda yaptýðý gibi, birileri vatandaþlarýmýza vize mi koyacak, biz de onlara koyacaðýz; iþin usu
Yunanistan Kýbrýs, Pontus sorunu mu yaratmaða çalýþýyor, biz de her gün, altmýþ yýldýr ihmal ettiðimiz Batý Trakya Türklerinin
sorunlarýný dile getirmeliyiz. (Sözüm ona) AB, Türkiye'de etnik dille eðitim mi istiyormuþ, bir kere ona ne, ikincisi, onlara
Almanya'da, Hollanda'da Türk çocuklarýnýn Türkçe konuþmalarýnýn yasaklanmasý konusundan bahsetmeliyiz. Dünyada bir tek
Türklerin mi haklarý yok? Ama altmýþ yýldýr her gelen hükümet âdetâ bunu kabullenmiþtir. Bu periþan durum derhâl deðiþmelidi
Yabancýlarýn eli, millî eðitimin yakasýndan çektirilecek. Biz baþka bir ülkenin eðitimine karýþabiliyor muyuz? ULUSLARARASI
ÝLÝÞKÝLER Batý ile Asya ülkeleri arasýnda bir denge siyaseti güdecek, Rusya ile, Çin ve Hindistan ile, Malezya, Endonezya, Ko
Japonya ile iliþkilerimizi artýracaðýz. Bu ara Güney Amerika ile, Afrika ile de iliþkilerimiz olacak. Türk Dünyasý ile ortak dil ve yaz
yeniden geliþtirilecek. Orta Asya ülkeleri Rusça, Türkiye Ýngilizce, sömürgeci dili hastalýðýndan kurtarýlacak. Türk dünyasýnda,
ve Çin'i de karþýmýza deðil, yanýmýza alarak, kültür, eðitim, basýn-yayýn, ticaret, bilimsel araþtýrma, teknikbilig geliþtirme iliþkile
kuvvetlendirilecek. Bu ülkeler arasý gezim (turizm), insanlarýn birbirlerini tanýma faaliyetleri artýrýlacak. Bin yýllýk ortak geçmiþim
olan Ýslâm dünyasý da artýk ihmal edilmeyecek. Ýngilizlerin 1920'lerden sonra otuz yýlda onlarýn eðitimlerine el atarak sonraki
nesillerde yarattýklarý Türk düþmanlýðý giderilecek. Türkiye'de Arapça, Farsça öðrenilmesinden korkulmayacak; o ülkelerde de T
bir diðer dil olarak öðrenilmesi teþvik edilecek. ÝKTÝSADIMIZ IMF BOYUNDURUÐUNDAN KURTARILACAK Ýktisadýmýz,
hazinemiz, mâliyemiz IMF boyunduruðundan kurtarýlacak. Onlarýn kendi gayeleri için yetiþtirdiði "uzmanlarýmýz" yeniden eðitile
bu baþarýlamaz, onlar gayri-milli kalýrlarsa, onlardan uzak durulacak. Ýktisat ve maliye dallarýnda da gençlerimiz önce Türkiye'd
ve Türkçe ile eðitim görecekler, sonradan yalnýz ABD'de deðil, Asya ve Avrupa ülkelerinin sistemlerini tanýmak için oralarda bir i
yýllýk ihtisas yapabilecekler. IMF'ye faizin faizi arttýkça artan borçlardan kurtulacaðýz. Bu borçlar bize kalkýnalým diye deðil, gitt
daha baðýmlý olalým, sonunda topraklarýmýzý bile yabancýlara teslim edelim diye verilmiþtir. IMF, Arjantin'e, Rusya'ya yaptýðý g
borçlarýmýzý silecektir. Onlarýn artýk her þartýný, dayatmasýný kabul etmeyeceðimizi, Asya ile de yeni iliþkiler kurmakta olduðum
görünce. [Þu anda dünyanýn en borçlu devleti olan, iflasýn eþiðinde bulunan ABD, Çin'in verdiði borçlarla ayakta duruyor. (Çin'd
de biraz borç alalým bâri, ha,ha)]. ZÝNCÝRÝ VURANLAR ONLAR DEÐÝL KENDÝMÝZÝZ Dýþ siyasetimiz 1963'ten beri sâdece
girme masalý üzerine kurulu. Unutmayalým: AB þu anda güçsüz, hâlsiz, iþsiz, pazarsýz durumda. Bizim onlara deðil, onlarýn bize
ihtiyacý var. Bu AB lâfýyla uyutma, her þeyi teslim etme siyasetine derhâl son verilecek. Ýlk baþta AB ile tek yanlý ve bizim için ç
zararlý olmuþ olan gümrük birliði, ya ciddî müzakerelerle düzeltilecek, düzeltmemekte AB ýsrar ederse, toptan iptâl edilecek. O z
istediðimiz ülke ve ülkelerle ticaret ve gümrük anlaþmalarý yapmakta serbest olacaðýz. Bir hayâlî zincir daha kolayca kesilip atýla
Zinciri vurmuþ olan aslýnda onlar deðil, kendimiziz, daha doðrusu içerdeki bedhahlar (Atatürk'ün gençliðe hitâbesindeki tâbirle).
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