Cemaat'le "guguk kuşu"nun ne ilgisi var
Bu yazı Sızıntı dergisinden...
Yeni Akit yazarı Hasan Karakaya, Cemaat'in devlet içindeki yapılanmasını "Guguk kuşu"na
benzetti. Guguk kuşunun sürekli başka kuş yuvalarına yumurta bıraktığını ve kısa sürede yumurtadan çıkan yavrunun diğer yumurtaları aşağı attığı hatırlatan Karakaya, bu yazıyı da Sızıntı
Dergisi'nden alıntıladı.
Karakaya'nın yazısı şöyle:
"Efendim, “Guguk Kuşu” ile ilgili yazıyı, “Gülen Cemaati”nin ilk yayın organlarından biri olan
“Sızıntı” dergisinden aldım...
Sızıntı dergisinin Ağustos 1982‟deki 43. sayısında Zoolog Arif Yılmaz‟ın veŞubat 2004‟teki
301. sayısında Hacı Duran‟ın “Guguk Kuşu” ile ilgili birer yazısı var... Merak edenler internete
girebilir ve bu “asalak kuş”la ilgili yazıları okuyabilirler...
Buyrun, “Guguk Kuşu” ile ilgili bilgileri, Hacı Duran‟ın kaleminden okuyalım:
“Günümüzde birçok çocuğun sadece duvar saatlerinden bilip ve sevdiğiguguk kuşunun bazı
şaşırtıcı özellikleri, çocukları üzecektir. (...)
Guguk (Cuculus canorus L.) „göçmen bir kuş‟tur. Erkekleri genellikle kırmızımtırak bir göğüs ve
gri renge sahip olmalarına rağmen, dişileri daha farklı bir yapı göstermektedir.
Guguk Kuşu, kuluçka paraziti olarak isimlendirilebilecek bir üreme biçimigösterir... Bu tarz
üremede; dişi kuş, kuluçkaya yatmaz!.. Yumurtlama mevsiminde dişi Guguk Kuşu, uygun gördüğü bir yuvayı uzun süre uzaktan dikkatle kontrol eder.
Yuvanın hakiki sahibi olan anaç kuş uzaklaşır uzaklaşmaz, gözetlediği yerden hızla yuvaya gelir
ve bir yumurtasını ev sahibi kuşun yumurtaları arasına bırakır.
Yuvaya yabancı bir yumurtanın konulduğunun fark edilmemesi için de; yuva sahibi kuşun yumurtalarından birisini gagasıyla alarak yuvadan uzaklaşır.
Bu davranışı o kadar güzel ve hızlı yapar ki, insan hayrette kalır.
Meselâ; ziyaret ettiği her yuvaya, sadece bir yumurta bırakır. Şayet bir yuvaya birkaç tane yumurta bıraksaydı, yumurtadan ilk çıkacak yavru,Guguk yavrusu olacağından anaç kuş, kendi
yavrularının kimisini öldürebilecekti.
Her yuvaya bir yumurta bırakmasının hikmeti, Guguk yumurtasının diğer yumurtalardan daha
önce açılmasıdır.
Yumurtadan yeni çıkmış bir Guguk yavrusu henüz gözleri bile açılmadan sanki öğretilmiş gibi,
ev sahibi kuşun yumurtalarını; sırtını ve kanatlarını kullanarak yuvadan atar!.. Guguk Kuşu‟nun
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enteresan olan diğer bir hususiyeti ise, hangi kuşun yuvasına yumurta bırakacaksa, kendi yumurtasını, o kuşun yumurtasının renk ve desenine göre yumurtlamasıdır.
Bu işin sırrı, henüz çözülememiştir.
„Üremek için Guguk Kuşu neden diğer kuş türlerinin yuvalarını kullanmaktadır?‟ sorusuna cevap olarak bugün tespit edebildiğimiz bir husus şudur:
Guguk, kısa sürede çok fazla böcek yiyen bir kuş olduğu için, beslenmeyi müteakip, kursağı çok
fazla dolmakta ve vücudunda dışa doğru bir çıkıntı meydana gelmektedir.
Hayvanın karın bölgesine denk gelen bu anormal şişkinlik, Guguk Kuşu‟na,yaklaşık 12 gün sürecek olan kuluçka döneminde rahatsızlık vereceği için, yuvada yatmasına engel olmaktadır.
Guguk Kuşu‟nun bir yılda 25 civarında yumurta bıraktığı ve her yumurta için ayrı ayrı kuluçkaya yatması gerektiği düşünüldüğünde, Guguk Kuşu‟nun yumurtalarını neden diğer kuş yuvalarına bıraktığı daha iyi anlaşılmaktadır.
Özetleyecek olursak;
Guguk yavrusu; 12 gün sonra, genellikle üvey kardeşlerinden önce doğar. İlk dört gün içinde
henüz kör ve tüysüzken, üvey ana babanın getirdiği yiyecekleri, yuvanın gerçek sahibi olan yavrularla bölüşmemek için, yuvadaki yumurtaları ve yavruları akrobatik hareketlerle tek tek yuvadan atar.
Üç hafta sonra, üvey annesinden daha iri olur.
Altı hafta beslendikten sonra, genellikle yuvayı da dağıtarak eş aramaya çıkar.”
Herhalde bu kadar bilgi yeter...
SADECE BEN... YALNIZCA BEN!
Toparlayacak olursak;
l Dişi Guguk Kuşları; “yumurta”larının üzerinde “kuluçka”ya yatmak yerine, gidiyor, “bir başka
kuşun yuvası”na yumurtluyor!..
“Kendi yumurtası”nı bırakırken de, “yuvadaki yumurtalardan birini dışarı atıyor” ki, “yuvaya
sızdığı” belli olmasın!..
Guguk yumurtası “12 gün sonra” çatlıyor ve yumurtadan çıkıyor... Yuvadaki diğer yumurtalar,
“aslî yumurta” oldukları halde, yumurtadan çıkan Guguk Kuşu, henüz “kör” ve “tüysüz” iken,
onları gagası ve kanatları ile yuvadan atıyor...
Tıpkı, “dağdan gelenin bağdakini kovması” gibi, diğer yumurtaları yuvadan atıyor... Yani; bırakın “yaşam hakkı” tanımayı, onlara “dünyaya gelme” hakkı bile vermiyor!..
Bütün yumurtaları yuvadan atıyor ki, gelecek “rantı”, pardon “yiyecek”leri tek başına midesine
indirsin!..
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“Asıl yumurtalar” ölsün,
“Sadece kendisi” yaşasın!..
Zaten, öyle de olur!..
Önce “yuvaya sızan”, sonra da “yuvadaki kardeşleri”ni tek tek ölüme terk eden ve “sadece kendisi” yaşayan Guguk Kuşu, öyle beslenir, öyle büyür ki; kendisini besleyen anne-babadan “daha
iri” hâle gelir!..
En sonunda da;
“Yuvayı dağıtır” ve gider!..
Biliyorum, yine soracaksınız;
“Bu olayı niye anlattın?.. Bu olaydaki ana fikir nedir?”
Yine aynı şeyi söyleyeceğim;
“Ana fikir filan yok!”
İsteyenler, “Guguk Kuşu”nun yerine “Paralel Yapı”yı koyabilirler... Çünkü onlar da, “devlete
sızma”da, “diğer Müslüman kardeşlerine hayat hakkı tanımama” ve “bir asalak gibi yaşama”da,
Guguk Kuşu‟ndan hiç de farklı değillerdir!..
Bilmem anlatabildim mi?.."
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