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Cazibe Merkezi
Anadolu her zaman bir cazibe merkezi olmuştur. İlkçağlardan itibaren çok sayıda medeniyet
Anadolu coğrafyasını çekiciliğinden dolayı mekan edinmiştir. Mekan edinme arzusunda
olmuşlardır. Afyonkarahisar civarında Frigler, Romalılar ve Osmanlılar yaşamış, yaşatmış ve
toprağı ıslah etmiş, insanı medenileştirmişlerdir.
***
Anadolu toprağı milyarlarca insanı doyurmuştur. Kıyamete kadarda milyarlarca insanı
doyuracak zenginliktedir. Din, dil, ırk, mezhep, meşrep, mektep ve cinsiyet ayırt etmeden
varını yoğunu her şeyini vermiştir.
***
Anadolu her zaman bir cazibe merkezi olmuştur. Bugün güneydoğuya komşu memleketlerde
cereyan eden hadiseler endişe verici boyutu aşmış, rahatsız ve tehdit edici bir mahiyete
bürünmüştür. Öyle bürünmüş ki kimin kim olduğu belli değil. Üç-beş yıl önce düşman olanlar
şimdi dost olmuş, dost olanlar düşman vasfına bürünmüştür.
***
Suriye ve Irak arasındaki sınırlar artık kutsallığını, yasallığını ve değişmezliğini yitirmiştir. Saat
başı topraklar el değiştirmektedir. Akşam dalgalanan bayrak sabah dalgalanan bayraktan
farklı renkte ve motifte olduğu müşahede ediliyor.
***
Yaklaşık yüz yıldır Türkiye Cumhuriyeti’nin misak-ı milli sınırları hariç güneydoğu
komşularımızın sınırları kevgir gibi delik deşik olmuş, batıdan doğuya, doğudan batıya etnik
unsurlar elini kolunu sallayarak, sırtında silahı belinde şarjörü rahatlıkla geçiş yapabiliyor.
Etnik gruplar o kadar birbirinin içine girmiş, karışmış ki etle tırnak gibi birbirinden ayırmak
tıbbın mucizelerine kalmış durumda.
***
Bu coğrafya artık bu sıkleti taşıyamaz hale gelmiştir. İnceldiği yerden kopmak üzeredir.
Senaryo hep aynı senaryo, yönetmen hep aynı yönetmen, sahne hep aynı sahne, baş aktör
hep aynı baş aktör sadece figüranlar farklı.
***
Bugün figüran IŞİD (Irak Şam İslam Devleti) mensuplarıdır. IŞİD Oskar’a aday Hollywood
yapımlarını aratmayan savaş sahneleri içeren filmlere kalemine kan çekerek imza atmaktadır.
IŞİD’den tırsan, kaçan, uçan önemli bir yekun tutan insan kafileleri soluğu Türkiye’de alıyor.
***
Anadolu her zaman bir cazibe merkezi olmuştur. Devletimizin dolayısıyla işlevsel organı olan
hükümetimizin topraklarımızı cazibe merkezi, kuluçka alanı olarak gören ne idüğü belli,
samimiyetsiz, terör odaklarının sınırlarımızdan havasına, suyuna ve insanına kurban olduğum
Anadolu topraklarına girişine mani olmalarını şiddetle savunuyorum.
***

Gördüğüm kadarıyla ülkemize sığınan nüfus ileride başımızı ağrıtacak. Bu ağrı ilaçla bertaraf
edilecek özellikte olmayacak gibi. Bu ağrı belirli uzuvları kesip atmakla kaybolacak gibi de
değil.
***
Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 1951 Cenevre Sözleşmesi’ne Türkiye imza atmıştır.
Sözleşmeye göre Türkiye’ye doğudan geçiş yapan insanlar mülteci statüsünde
sayılmıyor. Sadece başka bir ülke bulana veya kendi ülkesine dönene kadar Türkiye’de
sığınmacı konumunda yaşamasına izin veriliyor. Dolayısıyla sığınmacı olanlar vatandaşlık
nimetlerinden faydalanamamaktadır.
***
Halen ülkemizde açlık sınırında yüzbinlerce vatandaşımız varken, bu sığınmacıların karnının
doyurulması, ikamet edilmesi, sağlık sorunları ve eğitim ihtiyaçlarının giderilmesi Türkiye
ekonomisine taşıyamayacağı yük bindirecektir. Çalışma izni olmayacak bu sığınmacıların.
İllegal, ahlaki olmayan yöntemlere başvuracak ki karnını doyuracak ekmek bulsun. Ama
yinede Türk insanının misafirperverliği, komşusu açken uyumaması her şeyin üstesinden
gelecektir. Anadolu bir 70 milyon insan daha doyuracak hem organik hem de mekanik
verimliliktedir. Bu gidişatın neticelerini üç-beş yıl değil 20-30 yıl sonra göreceğiz.
***
Neden Anadolu her zaman bir cazibe merkezi olmuştur? Çünkü binlerce evliya, alim, seyyid,
imam bu topraklarda nefes alan her canlının güven ve esenlik içinde yaşaması için dua
etmişlerdir. Anadolu toprakları kutsaldır.

Güzel günler dilerim.

