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ÖNCE VATAN 

 Trump seçildi… Seçim gecesi önde çıkacağı anlaşıldığı andan itibaren “Kanada göç 
şartları” internet sitesi yüklenmeye başladı… Sandıkların yarısı açıldığında site kilitlendi kaldı.  

 15 Temmuz sonrası, bir bayram ziyaretinde insanlar konuşuyor… “Valla yurtdışında 
bir yerde bir düzen kurmalı… Çocukların huzuru ve geleceği için mutlaka bunu 
yapmalı…” öteki cevap veriyor. “Amerika azizim… Amerika” 

 Al sana Amerika… Bak oranın adamı da kaçacak yer arıyor.  
 20. yüzyılın ikinci yarısı… Sonları ve 21. yüzyıl süresince vatan veya vatan sevgisi 
gündemden çıktı. Başta Hollywood hiçbir yapımda inandırıcı mesaj vermedi… Her savaş filmi 
başkasının vatanında geçti ve kimse doğru dürüst vatan savunması yapamadı… Almanlar 
yenildi… Fransa işgal edildi… Rusya ihtilal yaşadı… Japonya perişan oldu… Osmanlı 
dağıldı… Sonrasında ise Amerikan askeri “orada burada Rambo oldu”.  

Okullar, aileler, basın… Hiçbir zaman ciddi bir “Vatan sevgisi mesajı” oluşturamadı.  
 
 Trump seçimi… ABD’nin cazibesini ciddi şekilde zedeledi. Bunu yapan Trump değil… 
Rakipleri ve medya, Trump’ı kötüleyelim derken kendi memleketlerini “Öcü Haline” getiriyor.  
 
 Kıssadan Hisse… Sanki orada öyle de bizde başka türlü mü? Hiç şüphe olmasın 
benzer haller bizde de fazlasıyla mevcut. Tam sırası gelmişken size çok sık rastlayabileceğiniz 
birkaç vatandaş hali anlatayım.   

……İstediğiniz restoranın çocuk oyun odasına girin… 4 – 5 yaşındaki okul öncesi 
çocuklara “what is your name” diye sorun… 10 çocuk varsa en az 7’si size adını 
söyler. Dahası en az 2 – 3 tanesi ile bayağı konuşabilirsiniz.  

        BU NEDEN BİLİYORMUSUNUZ…… Bir ayak dışarıda olsun diye  
       …… Vatansever milletiz ya ! ! ! 
 

……Bizde de her gün birini kötüleyip halkın gözünden düşüreyim çabasıyla, Devleti… 
Milleti rezil eden bir alay politikacı yok mu… Örnek versek sayfalar yetmez.  

 
 İslam dininde bir söz var “Vatan sevgisi İmandandır” diye. Çocukluktan beri duyup, 
söylediğimiz bu sözün hayatımızda ne kadar yeri var bilemiyoruz. Cumhuriyet sonrası yeni bir 
laf var “Söz konusu olan Vatan ise… Gerisi teferruattır”… Gerçekten böyle mi yaşıyoruz 
bilmiyoruz. 
  
 Bildiğimiz tek bir şey var… Kendimizi bildik bileli bu millet “dışarıda bir keramet” 
varsayar. Bunun için gözü dışarıdadır… Fırsatını bulsa bir dakika durmaz… Kanada biraz uzak 
ama… Orada da çok Türk var. 
 
 


