KENDĠSĠNĠ TESCĠL EDEN POLĠTĠKACI
Sayın Ecevit, fikrî bilimsel gerçekliğini,
resmen tescil etmek için, Milletin Meclisi‟ni seçmiştir.
Batıda insan,
iĢte böyle, tam ve kararlı yetişiyor / yetiĢtiriliyor!
ġimdi, asıl sorulardan birisi
daha geliyor, insanın aklına… O da Ģu:
Böylelerinin
hizmetleri, kimin işine yarıyor?
Daha doğrusu,
böylelerinin hizmetleri, Milletin
ideallerine uyuyor mu, uymuyor mu?
Öyle bir duruma
dönüştürülmüş durumdayız ki,
benim sorduğum bu soruların, acı vererek, battığı,
insanlarımız da var… Öyle ki:
Face Book‟ta,
işte bu Rockefellerin bursuyla
yetişmiş olan, Ecevit‟in resminin altına
yalnızca yazmış1 olduğum:
“Bir numaralı başörtüsü
düĢmanı... Böylece Nur Sûresi‟nin 31. âyetinin
hükmünü de beğenmiyor, değil mi?”
şeklindeki
iki satırlık yorumumun battığı
birisinin, acı acı çığırarak, dengesini kaybetmesinden de
görüldüğü gibi2…
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Yazar, particilik taassubunu reddeder, Türkiye Gemisi’nin batmamasının garantisinin, İslâmî istikâmet
doğrultusundaki çalış-malarda olduğuna inanır ve bu nedenle İslâmî istikâmeti benimseyenlerin tarafındadır. Yazar
hakkında daha fazla bilgilenmek isteyenler, aşağıdaki internet adresini tıklayabilirler:
http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTĠ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf

1
KENDİSİNİ TESCİL EDEN POLİTİKACI
Prof. Dr. Mustafa TEMİZ

Giriş
28 Şubat sürecinde kapatılan, Refah Partisi’nin yerine kurulan Fazilet
Partisi, 18 Nisan 1999 târihinde yapılan, seçimlerde 111 milletvekili çıkararak, meclisteki yerini almıştı. Bu vekillerden biri de, Ġstanbul‟dan seçilen,
Merve Kavakçı’ydı.
Merve Kavakçı’nın milletvekili seçilmesi, ilk günden îtibâren, Türkiyemiz’de başörtüsü konusunu, gündemin birinci maddesi hâline getirmişti. Öyle ki Merve Kavakçı’nın TBMM Meclisi’nde, başörtüsüyle yemin
edip etmeyeceği tartışmaları, hız kazanmış bulunuyordu.
Gazetelere yansıyan haberlere göre, Milli Güvenlik Kurulu’ndaki
komutanlar, Merve Kavakçı’nın başörtüsüyle yemin etmek istemesini, „iyi
bir iĢâret değil‟ şeklinde yorumluyorlardı. O günler, „durumdan vazîfe çıkarma‟ keyfiliğinin, bir zirve yaptığı günlerdi. Meclisin geçici başkanı Septioğlu tarafından ise, engel olarak, Atatürk’ün kıyâfet kararnâmesi gösteriliyor ve bu nedenle de, Merve Kavakçı’nın, başörtüsüyle, Meclisin Genel
Kurulu’na giremeyeceği, orada yemin edemeyeceği, hatırlatılıyordu.
Ġstanbul Milletvekili seçilen, Merve Kavakçı, 2 Mayıs 1999 târihinde
Pazartesi günü, Yüksek Seçim Kurulu’ndan mazbatasını aldıktan sonra, açılış oturumuna katılmak için, Nazlı Ilıcak’la berâber, Meclisin Genel Kurul
Salonu‟na gelmişti.
Ecevit’in Kendini ResmenTescil Edişi
Merve Kavakçı’nın, başörtüsüyle, Meclis Genel Kurulu’na girmesi
üzerine, Ecevit‟in lideri olduğu, Demokratik Sol Parti (DSP) milletvekilleri,
sıralara vurarak ve yuhalayarak, protestolarına başlamışlardı, bile!
Meclisteki protestolardan, en çok, akılda kalan ise, DSP Genel Başkanlığını yürüten, Batılıların Hizmeti‟ne amâde olarak, Rockefeller Bursu
ile yetiştirilmiş, Bülent Ecevit’in, Meclis Kürsüsü’ne gelip, elindeki kâğıttan okuduğu şu sözlerle, yüklenmiş bulunduğu, kendilerince kutsal olan, Batılılara karşı taşeronsal görevini, büyük bir titizlikle, yerine getirmiş olmasıydı…
Bülen Ecevit’in, Batılılara karşı sorumlu olduğu, o taşeronsal görevini, aşağıdaki ifâdelerinden hemen kavrayabilirsiniz:
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“Burası, hiç kimsenin özel yaşam mekânı değildir. Burası Devlet‟in
en yüce kurumudur. Burada görev yapanlar, Devlet‟in kurallarına uymak zorundadırlar. Burası devlete meydan okunacak yer değildir. Lütfen bu hanıma
haddini bildiriniz!3“
Görüyorsunuz, değil mi?
Demek ki Eski Türkiye’de, demokrasi ve „insan hakları’ diye diye,
ulaşılan bu devlet görevi içinde, vatandaşa „had bildirmek‟ de, önemli bir yer
tutuyormuş da, meğer o ana kadar, farkına varamamışız!
Demek ki, devlete hizmet mekânı, özel yaşam mekânından farklıymış(!), ha, öyle mi! Öyle ki özel yaşam mekânında yapılan bir duâ ya da
Allah‟ın (CC) emrine uyma iĢi, bu zata göre, Devlet kurumunda yapılamıyormuş(!), ha! Öyel mi!
Demek ki, bu kutsanan makamda bulunanlar, Ecevit‟e göre, Allah’ın
(CC) emrine uymak zorunda değilmiş (!), ha! Öyel mi!
Demek ki, Ecevit‟e göre, devlete meydan okumak, Allah‟a (CC)
meydan okumaktan daha önemliymiş, üstünmüş (!), ha! Öyel mi!
Demek ki, Ecevit‟e göre, ‘insan hakları diye diye…’ seçim kazanmak, yalnızca bir aldatmaymış, ha! Öyle ya…
Aslında Ecevit‟in bu davranıĢı, onun ve dolayısıyla İnönü Zihniyetliler’in, demokrasi ve insan hakları kounusundaki, ikiyüzlülüklerini, tamâmen açığa çıkaran, tescillenmiş bir turnosol kağıdı mâhiyetindedir.
Ayrıca, nerede kaldı, „Sözüm ona o Batıdaki kadın hakları savunuculuğunun benimsenmesi?‟
Rockefeller Bursu’yla, işte böylece, bu kadar yetişmiş veyâ yetiştirilmiş olan, Sayın Bülent Ecevit, ayrıca, aşağıda bildirilmiş olan, Kur’an‟ın
Nur Sûresi‟nin 31. âyeti‟nin içeriğiyle, Allahı’ın (CC) emrine de ters düş-
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Akit, Ecevit'in akıllarda kalan tek icraatı: Bu kadına haddini bildirin! Alındığı İnternet Elektronik
Adresi,
http://www.yeniakit.com.tr/haber/ecevitin-akillarda-kalan-tek-icraati-bu-kadina-haddini-bildirin-34967.html, En
Son Erişim Târih: 07.04.2017.
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müş bulunmaktadır. Ayrıca bu durumunu, Müslüman Milletin Meclisi’nde
resmen tescil etmiştir!
“Mü‟min kadınlara da söyle! Gözlerini (harama bakmaktan) korusunlar; namus ve iffetlerini esirgesinler. Görünen kısımları müstesnâ olmak
üzere, zînetlerini teşhir etmesinler. BaĢörtülerini, yakalarının üzerine (kadar) örtsünler.”
Mü‟minler açısından, hayatî bir öneme sâhip olan4,5,6, bu Îlâhi Emir,
elbette, dünyâlaşmış inançsızlar nazarında, hiç denecek kadar, değersizdir.
Sorulacak soru çok:
Örneğin “Burada görev yapanlar, Devlet‟in kurallarına uymak zorundadırlar.” cümlesine bakıldığında, Devletin en yüce kurumunu öğrenebilmiş (!) olan, Sayın Ecevit, her biri birer İslâm Düşmanı olan, Batılıların
her birinin, kendisine yüklemiş olduğu, ‘taşeronsal görevini’, büyük bir titizlikle, yerine getirirken, Allah’ın (CC) en Yüce Dini olan İslâm’ın, bir farz
olarak, belirlemiş olduğu, Kur’an‟ın emrine uymayı, hiç öğrenememiş; bu
yüzden de, onu pek de önemsemiyordu, Meclis‟teki bu çıkışıyla...
Şimdi burada insanın aklına, otomatik olarak, hemen şu soru gelmiyor mu?
Böyle bir durum karşısında insana, elbette, sorarlar. Yâni insana:
“Dinine, âdetine, kimliğine, târihine Kültürüne ters düşüp, hattâ düşman olduğunuz bir toplumun, „illâ da başına geçerek‟, hem de her fırsatta,
„onları aşağılaya aşağılaya‟, onların idârecisi olmayı, neden bu kadar çok
istiyorsunuz?” diye sormazlar mı?
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En azından işte ben soruyorum, bu soruyu…
Bu sorunun cevâbını, işte bu sıralarda, bizler, Rockefeller’in dilinden, görüyorsunuz, henüz yeni yeni, öğrenmiyor muyuz?
Evet, görüyorsunuz, yeni yeni öğreniyoruz, Rockefeller’in sırf İslâm
ve insanlık düşmanlığını, tabiatıyla!
O Rockefeller ki, bakınız ne diyor:
“Dünyânın sâhipleri bizleriz!”
“Yeryüzü, Muhammed‟e îman edenlerin kanlarıyla sulanmalı!”
“Çiçekler, Müslüman kanıyla sulanıp tomurcuklanmalı!”
“Yüzyıllardır Türkler‟in, Muhammed‟in dinine inananları, bir
insanın vücûdu gibi, bir arada tutmalarını engelleyemedik.”

Rockefeller
Adam kan kokuyur, âdetâ!

“Bu vücûdu ancak, Kürtlere öz benliklerini unutturup, onları Türkler‟e düĢman ederek ikiye bölebiliriz.”
“Türkler‟in ve Kürtler‟in elinde, Muhammed‟in uydurma kitabı
Kur’an olmalı ancak, zihinlerinde olmamalı!”
“Yayın organlarımız bunun için çalıĢmalı!”
“Dünyânın her yerinde Müslüman kanı akmalı!”
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Face Book’ta, işte bu Rockefellerin bursuyla yetişmiş olan, Ecevit’in
resminin altına yalnızca:
“Bir numaralı başörtüsü düĢmanı... Böylece Nur Sûresi‟nin 31. âyetinin
hükmünü de beğenmiyor, değil mi?” diye yazmıştım”, o kadar…
Şimdi, Nur Sûresi’nin 31. âyetinin tam metnini aşağıya alalım:
“Mü‟min kadınlara da söyle: Gözlerini (harama bakmaktan) korusunlar; namus ve iffetlerini esirgesinler. Görünen kısımları müstesnâ olmak
üzere, zînetlerini teşhir etmesinler. Başörtülerini, yakalarının üzerine (kadar)
örtsünler. Kocaları, babaları, kocalarının babaları, kendi oğulları, kocalarının oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin
oğulları, kendi kadınları (mü‟min kadınlar), ellerinin altında bulunanlar (köleleri), erkeklerden, âilenin kadınına şehvet duymayan hizmetçi vb. tâbi kimseler yâhut henüz kadınların gizli kadınlık husûsiyetlerinin farkında olmayan
çocuklardan başkasına zînetlerini göstermesinler-Nur Sûresi, âyet 31.”
İslâmî Îtikata göre, Allah‟ın (CC) bizzat sözü olduğuna inanılan, Kur’an’ın bir harfinin bile beğenilmemesi nedeniyle, Allah’a (CC) bir ek-siklik
atfedilmesinden dolayı, îmanın gittiğine inanılır.
Sonuç
Sonuç olarak diyorum ki Sayın Ecevit, fikrî bilimsel gerçekliğini,
resmen tescil etmek için, Milletin Meclisi‟ni seçmiştir.
Batıda insan,dünyâlaşma konusunda, işte böyle, tam ve kararlı yetişiyor /
yetiĢtiriliyor!
Şimdi, asıl sorulardan birisi daha geliyor, insanın aklına… O da şu:
Böylelerinin hizmetleri, kimin işine yarıyor?
Daha doğrusu, böylelerinin hizmetleri, Müslüman Türk Milletinin ideallerine uyuyor mu, uymuyor mu?
Öyle bir duruma dönüştürülmüş durumdayız ki, benim sorduğum bu soruların, acı vererek, battığı, insanlarımız da var… Öyle ki:
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Face Book’ta, işte bu Rockefellerin bursuyla yetişmiş olan, Ecevit’in
resminin altına yalnızca yazmış7 olduğum:
“Bir numaralı başörtüsü düĢmanı... Böylece Nur Sûresi‟nin 31. âyetinin
hükmünü de beğenmiyor, değil mi?”
şeklindeki, iki satırlık yorumumun battığı, birisinin, acı acı cıyaklıyarak
(çığırarak,) dengesini kaybetmesinden de görüldüğü gibi8…
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