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Yüzde
doksan dokuzu
Müslüman olan Memleketimiz’de
Müslümanlık ve
Müslümanlar,
bu
kadar
haksızlığa
lâyık değildirler!
Müslümanlar,
elbette
bu
haksızlıklara
lâyık olamaz!
Nitekim
bu
haksızlık karşısında
ruh
kökünden haykıran
rahmetli Arif Nihat Asya,
“gerici” kelimesini Batılıların ve
hempalarının
ona

yükledikleri anlamın dışında kalan
yorumlarını
kendilerine doğru püskürtmektedir.
Şöyle ki:
- “Bize gerici diyenler, darda kaldıkları zaman,
imdatlarına
koşacakları tâze kuvvetlerin,
geride beklemesi usulünden
haberdar
olmayanlardır.”
- “Bize gerici diyenler,
hareketlerde
her
gücün arkasını
artçılarla emniyete alması gerektiğini
bilmeyenlerdir.”
- “Bize gerici diyenler,
önde
ezilmekten korkanlardır.”
- “Bize gerici diyenler,
karada
motor gücünün,
suda
uskurun
geriden
ittiğini öğrenmemiş olanlardır.”

- “Bizi gerici bilenler,
biraz da,
ön saftan kaçacakları
temizlemek vazifesiyle
geride olduğumuzu anlamalıdırlar.”
- “Bize gerici diyenler,
dümenin de
geride olduğuna dikkat etmeyenlerdir.”
- “Bizi sağcı diye
saf
dışı etmek isteyenler,
tek kürekle yol alabileceğini sanan
beyinsizler ve
tek
kanatla uçabileceğini sanan
kuş beyinlilerdir.”
- “Bize ırkçı diyenler,
şu memlekette
soyadı kânununun varlığından
haberi
bulunmayanlardır.”
- “Bize Turancı diyenler,
“Turan” kelimesinden
bir gün Hatay`ı,
bir gün Kıbrıs`ı
kastettiğimizin farkına
varamayanlardır.”

- “Bize yobaz diyenler,
kendi
özel
ilericilik anlayışlarının
inkâr ve mel`ânet
yobazlarıdır."
- “Bize dinci, bize ümmetçi diyenler,
millet târifinin
kara
câhili olanlardır.”
- “Bize örümcek diyenler,
olsa olsa,
sineklerdir.”
- “Bize kafatasçı diyenler,
kafatasının
dimağa kalkan olmak için
yaratıldığını,
tassız kafanın
yalnız
ahtapotlarda bulunduğunu
duymamış olanlardır.”
- “Bizim ölümüzü bekleyenler,
teneşir
horozlarıyla nebbaşlardır.”
- "Bize inkılâp düşmanı diyenler,

inkılâbın
mânasını
Sovyet lügatlarından
öğrenenlerdir."
- "Bizi
Kromanyon İnsanı veyâ
Himalaya
Yetisi sananlara
"deeeh!" demek için
gerideyiz
biz!"
Yukarıdaki
sert
ifâdeleri ele alışımın
esas sebebi
Eski Türkiye’deyken
vatan evlâtlarının nasıl birbirlerine düşürüldüğünü
vurgulayıp,
bunlardan
ibret
almak içindir.
Çok şükür ki
Yeni Türkiye’de bu tartışmalar,
nispeten
yoğunluğunu kaybetmiştir.
İnsanlarımız,
ilmin kılavuzluğunda,

Vatan Ve Milletimiz’in bekâsı uğruna çalışmaya
koyuldukça,
birbirlerini daha yakından tanıyacaklar,
birbirlerini
daha çok sevecekler;
dolayısıyla,
düşmanın
tuzağına bir daha düşmeyecek,
bindikleri dalları
bir daha kesmeyeceklerdir.
Batılıların,
Memleketimizi zayıf düşürmek için,
her türlü vâsıtayı kullanmaları
kendi
insanlık dışı
kültürleri açısından normaldir.
Yalnız,
Vatan Ve Milletimizi sevdiklerini söyledikleri hâlde,
onların
bu kirli emellerine âlet olan
hâinlerimize
ne
demek lâzımdır?
Bunun cevâbını
"...Hattâ bu iktidar sâhipleri
şahsî
menfaatlerini müstevlîlerin siyâsî emelleri ile
tevhîdedebilirler...”
îkâzı doğrultusunda

aramaktan
başka
yol mu kaldı?

