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Cizre'de Heykeli Yakıldı ama Anahtar Mustafa Kemal'dir !  
  
 

Dr. Ahmet SALTIK 
profsaltik@gmail.com,  
www.ahmetsaltik.net  
 
Cizre’de Heykeli Yakıldı ama Anahtar Mustafa Kemal’dir ! 

 

 

Sn. Prof. Yaşar Nuri ÖZTÜRK‘ün kıyıda - kenarda kalmaması gereken bir yazısı YURT’ta 21.9.12’de 

yayımlandı... Prof. Öztürk, ilginç bir yorumla, İslam’ın ve dinciliğin içine düştüğü derin ve acımasız 

bataktan kurtulmasının reçetesini Mustafa Kemal Paşa ve Devrimleri olarak sunuyor.. 

Şu 2 tümce özellikle öne çıkarılmalı : 

1. Yani, İslam dünyasının en ileri devrimcileri bile,  

Mustafa Kemal’in yaşama geçirdiği bir mesajın rüyalarını yeni yeni görmeye başlamışlardır.  

2. Dincilik işte böyle imansız, böyle namussuzdur! 

 

Teşekkür ederiz Sn. Yaşar Nuri  hocamıza.. 

Dileriz İslam dünyası da Mustafa Kemal Paşa‘ya ve öğretisine nefreti bir yana bırakıp,  

kurtuluşunu O’nda görsün.. 

 

Dün Şırnak – Cizre’de ateşe verilen Mustafa Kemal Paşa’nın yontusu (heykeli), aslında Kürtçü – İslamcı 

anlayışın utancı ve intiharı olmuştur. Hala ne denli derin bir batakta ve çıkmazda olduklarını 

algılayabilmekten çoook uzaktadırlar.. 

Ortaçağ’da Kilisenin yobaz papazları, AYDINLANMA öncülerinden Giardano Bruno‘yu yakmışlardı.. 

Gerçekte yanan Bruno muydu, çağdışı kalan, parayla günah bağışlayan, Cennet’ten parayla tapu satan, 

bilimin ışığına perde olan, fuhuşa boğulan… Katolik vahşeti miydi? Kokuşmuş Hıristiyan dinciliği miydi? 

O cani papazların adını anımsayan var mı? Gerçekte, Bruno’nun bedeni yandı; düşünceleri insanlığı 

aydınlatmayı hala sürdürüyor; bedeninin sıcağı da ısıtmayı.. 
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Cizre’de yakılan, 20. yy’ın en büyük devrimcilerinden Mustafa Kemal’in aciz taş yontusudur. 

Kendisi yanmış ama gerçekte yakanların geleceği ve kurtuluş umutları yanmıştır.. Çok yazık.. 

Nankörlüktür, vefasızlıktır, acınacak bir ufuksuzluktur, utandırıcı bir çaresizliktir ve de apaçık tahriktir – 

kışkırtmadır – provokasyondur ve bir tırmandırılan bir eşiktir. Eylemciler mutlaka bulunmalı ve adalete 

teslim edilmelidir. 

 

Hükümetten bu bağlamda kararlı sesler, çıkışlar ve eylemler bekliyoruz. Bu bizim hakkımız,  

Devletin de aynı ölçüde kaçınılmaz görevidir. Tarih baba projektörlerini açmış, kulaklarını kabartmış 

gözlemdedir. Milyonlarca Mustafa Kemal seveni – sayanı da.. 

***** 

“Küreselleşme ve Türkiye’nin Geleceği” 

 

Cizre / Şırnak’ta ADD adına 23.09.2002’de, tam 12 yıl önce verdiğimiz görsel konferansın konusu 

idi.. ADD Genel Merkezi Yönetim Kurulu üyesiydik.. Bugün yaşadığımız olası olumsuz gelişmelere  

işaret etmeye çabalamıştık o konuşmamızda.. Şırnak’ta yinelemiştik aynı gün. Silopi’de de.. (22.9.2002) 

 

Silopi ADD Başkanı Sayın Dündar Kesik bizi Diyarbakır’dan almıştı aracıyla. Taa Edirne’den kalkıp 

gelmiştik.. Silopi’de gündüz konferansımızın ardından gecelemiştik. Ertesi gün de Cizre ve Şırnak’ta 

Aydınlanma çabalarımızı sürdürmüştük.. 

Heeeey gidi günler mi diyelim şimdi?? Hayır hayır.. 

Emperyalizmin maşa örgütünün yasal (HDP, KCK vb.) ve perde gerisi (PKK, PYD) Kürtçü önderleri,  

kendi etnik yoldaşlarına (Kürt kardeşlerimize!) tarihsel bir ihanetle adeta harakiri uyguluyorlar.. 

Bilmeyiz, toz – duman, kan ve kurşun, ateş ve yangın maskeleyebiliyor mu??  

Kürt kardeşlerimiz ne zaman bu taşeronlardan kurtulacak ve Türk kardeşleri ile yeniden kucaklaşacak? 

Zaman hızlandı ve bu olanak hızla eriyor.. 

Çanlar gerçekte Kürt kardeşlerimiz için çalmıyor mu? 

Ernest Hemingway’in mezarından başını kaldırarak “Evet evet” der gibi gürleyişi gözümüzün  

önüne geliyor.. Çok yazık çok.. 

Sevgi ve saygı ile. 

26.9.2014, Ankara 

 

  

  


