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Türkiye’nin Batılılaşmayan Bir Devlet Eliyle 75. Yıllık Toplumu Batılılaştırma Projesi
Cumhuriyetimizin kuruluşundan itibaren sistem Müslüman toplumunu tavizsiz batılılaştırma
politikasını bazen evrensel hukuk ve demokrasi haklarını yok hükmünde sayarak uyguladı.
Müslüman Anadolu toplumunun tüm inanç, değer, kavram ve kültürleri ile çok az örtüşen batı
değer, kavram, kültür ve hatta inançlarını Anadolu Toplumu’nun sosyal yaşamında tavizsiz
uygulaması, evrensel olmadığı gibi insanide değildi. Devlet birey ve toplumu milli manevi
değer ve kavramları ile örtüşmeyen, sosyolojik yaşama tüm gücünü kullanarak mecburi
istikamet yönüne yönlendirirken, sistemin hiçbir dinamiği evrensel hak ve özgürlüklere uygun
değişim ve dönüşümde batı toplumları yönetim şekline uygunluk için çalışma yapamadı.
Bireyin evrensel tartışmasız hakkı olan eğitim ve öğretim, kıyafet, inancı gereği örtünen
başörtüsü yasağı kendi birey ve toplumunu devlet alanı yani kamusal alan yasakları ile zülüm
eden bir sistem asla batılılaştırmamıştır. Etnik yapı, mezhep, ideoloji, giyim, dil, kültür ve
diğer tüm sosyal yaşamsal alanlarda birey ve toplumuna yasaklar getiren bir sistem yönetimde
batı karşılığını gösterirken inanç, değer, kavram ve kültürde yani milli ve manevi hak ve
sosyal yaşamda birey ve toplumunu batılılaştırma sistemini hayata uygulamaya tavizsiz
koymuştur.
Türkiye’nin 75 Yıllık Batı İle Sözde Entegrasyon, Özde Kültürel Değerler Ve İnançlar
Ekseninde Asimilasyon Projesi
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yapılandırmalarla başardılar. Sosyal yaşamımızın genetiğini bozarak istemleri çıkarları
çerçevesinde dizayn ettiler. Bu sinsi plan ve uygulamalar her daim ve tarih sürecinde İslam
coğrafyasının lider ve rehber ülkesi olan Türkiye başta olmak üzere tüm İslam coğrafyasında
başarı ile uyguladılar. Bunu yazılı ve görsel basın kültürel olarak sinema, tiyatro, kitaplar,
şimdiki zaman diliminde sosyal medya ağı ile tüm toplumlarımızı sosyal yaşamımızın
önlenemez bir değişim ve dönüşümle kendi sosyal yaşam şekli, kültür ve inançlarına aşırı

olmasını başardılar yada başarmak üzereler. Küresel sosyolojik değişim ve dönüşümde
bizimde içinde bulunduğumuz tüm ülke ve toplumlar bir kıtanın değer, kavram, kültür ve
inançlarına önlenemez bir değişim. Dönüşümle asimile olurken; dili, rengi, ırkı, dini ve
cinsiyeti ne olursa olsun hepimizin yaşadığı kürenin ortak paydaşı olduğumuz gerçeğini
unutmuş batı toplumları, dili yaşam kuralları kültürü ve politik emellerine mahkum iradesiz
ülkeler ve toplumlar olduk. Müslüman bir birey her alanda batılı olabilir mi? Yada milli
değerleri ile yetişmiş bir Türk her alanda batılı olabilir mi? Olamaz yada olmamalı!.
Müslüman ya da farklı dinde hangi ulus farklı etnik yapıya mensup olursa olsun asla batı
değer, kavram, inanç ve kazanımları ile örtüşmeyen faktörleri vardı. Gezegenimizin paydası
olan her dinin, devletin ve milletin batı ve toplumları küremizi asimile etme savaşına karşı
duruş sergililer hayati ve yaşamsal ortak mücadele alanı olmalıdır.
Türkiye ve Küresel Güç Odaklarına Hizmet Amacıyla “Demokrasi Ve Evrensel Haklar”
Argümanları Ekseninde Oluşturulmuş Sistem
75. yıllık Türkiye’nin kurucu önderi Mustafa Kemal Atatürk’ün amaç ve hedeflerini sözde
onun adına özde Dünya’nın kabul ettiği büyük devlet adamı ve Türk Milleti’nin tartışmasız
kahramanının amaç ve ideallerine ihanet eden, halk iradesi ile seçilen tüm parlamenter sistem
ve seçtiği hükümetler üzerinde oluşturulan anti demokratik bürokratik yapı. Cumhuriyetin
kurucusu ve koruyucusu tek güç odağı olduklarını, bürokratik ve askeri unsurlarla ülkenin tek
söz sahibi irade oldular. Asker, yargı, bürokrasi ve oluşturdukları sivil toplum örgütleri ile
medyayı da kullanarak Türkiye Cumhuriyeti devleti ile onun yegane sahibi yüce milletimizin
geleceğine batılı endeksli ipotek koydular. Batılı toplumları ülkemizde her türlü güç odağını
emirlerine sundukları bu güçlü azınlığa tek koşulla bu iradelerinin devam etme şartını kabul
ettirdiler. Oda şartsız sualsiz kendi sosyoekonomik ve jeopolitik çıkarlarına hizmet etmeleri
idi. Halk iradesi ve ülke çıkarlarına hizmet etmeyen bu yapılandırma kesintisiz 2002 Kasım
seçimlerine kadar devam etti. 2002 Kasım seçimlerinde halk iradesi cesur ve idealist bir lider
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sürdüremeyeceğini, Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının önderliğinde yüce ve yiğit
Anadolu toplumunun kurduğu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin halkının güç ve kudreti ile
ilelebet yaşayacağını gösterdi!.
Batı Toplumları, Üst Akıl Katkıları İle Türkiye’de Oluşturulan Askeri Darbeler Ve
Kaos Yaratan Sosyolojik Projeler

Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren Türkiye Cumhuriyetinin kurucu unsurunun halk olduğu
şiarını hiçe sayan antidemokratik unsurular. Batı toplumları yani emperyalist dünyanın politik
ve kapital kazanımları için milletin “Peygamber Ocağı” olarak tanımladığı bağrından çıkan ve
kendisinin yapılandırmış olduğu ordusu ile süreklilik arz eden darbeler yapmış, Türkiye’nin
ekonomik, diplomatik ve siyasi tüm kazanımlarını emperyalizmin kazanımları haline
getirmiştir.
Askeri darbeler silsilesinin ilki olan 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin temel amacı Adnan
Menderes Başbakanlığı’ndaki Demokrat Partinin milletin iradesi siyasi irade olarak kabul
ettirmesi ve Türkiye’yi ekonomik ve siyasi olarak bağımsızlığa kavuşturmasıdır. Bu özellikle
Amerika başta olmak üzere emperyalist küresel güç odaklarının gerçek yüzünü ortaya
çıkartmış. Türk toplumu İslam coğrafyası ve tüm gelişmekte olan toplumlara kendilerinin
şekillendirip biçimlendirdiği ve zorla giydirdikleri demokrasi elbisesini bir çırpıda kenara
atarak faşizan gerçek yüzlerini ortaya çıkaran maskelerini bir tarafa atmıştır. Washington’dan
temel hakları olan ekonomik sözleri yerine getiremeyen Amerika’ya karşı Sovyetler Birliği’ne
tarihi bir ziyaret yapan Adnan Menderese karşı 27 Mayıs 1960 kanlı darbesini yapan,
uygulayan emperyalist Batı toplumlarıdır. Sözde demokrasi, evrensel haklar diyen Batı
toplumları, onların tarifi olan Batı tarzı halk iradesi ve seçimle iş başına gelmiş Demokrat
Parti iktidarının yönetiminden olan seçilmiş başbakan ve bakanlarını idam eden faşist askeri
cuntanın yanında yer almışlardır. Faşist askeri darbe silsilesinin ilk olan bu askeri darbe ile
Türk ordusuna darbe kültürünü geliştiren Amerika ve onun emperyalist ortaklarıdır.
10 yıl sonra 12 Mart 1971 de Türkiye’ de siyasi ve sosyolojik olaylarla toplumda Batı
emperyalizmine karşı oluşan reaksiyonu gören Amerika öncülüğündeki emperyalist güçler
solcu gençlere karşı askeri bir darbe hayata geçirtmiş Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını idam
etmiştir.
Emperyalizmin kanlı projelerinden olan 1970-1980 yılları arasında öğrenci ve siyasi
çatışmalarla, çoğunluğunu öğrenci ve gençlerin oluşturduğu 6000 insanımız katledilmiş;
solcuların ve sağcıların aynı silahla öldürüldüğü tespit edilen bu kanlı sürecin sonunda
12 Eylül 1980 tarihinde yine bir askeri cunta yine bir faşist yönetim ve yine tarihe not düşen
Amerikalılar; “Bizim çocuklarımız darbe yaptı” ve bu söylemlerle askeri darbelerin devlet ve
milletle bir bağının olmadığı ve amacının da gerçek dışı olduğu, askeri darbelerin hizmet
ettiği Amerika ve emperyalist ortaklar olduğudur.

28 Şubat 1997 darbesi post modern askeri darbesi toplumun İslami hassasiyetlerini aile
kavramı ve milli değerlerine karı yapılmış bir askeri darbe teşebbüsü olarak olsa bile asıl
hedeflerinin, toplum içinde laik anti laik kaosu yaratılarak toplumu kutuplaştırmak, devlet ve
milletin siyasi kazanımlarını heba edilmesidir.
27 nisan 2007 askeri muhtırası ise AK Parti iktidarıyla 3000 dolar olan kişi başına düşen milli
gelirin 10000 dolara çıkmış olması, 30 milyar dolar olan ihracatını 100 milyar dolara
yükseltmesi ve bölgesel ve küresel güç olma yolunda ilerlemesine karşı emperyalizmin
yapmış olduğu karşıt darbe girişimidir. Amerika ve emperyalist ortaklarının aslında Türkiye
ve İslam coğrafyasını demokratikleştirme gibi bir dertlerinin olmadığının en somut somut
göstergesi Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanlığı adaylığında 367 antidemokratik istemi ve AK
Partinin kapatılması gibi yargı ve siyasi uzantıları ile giriştikleri teşebbüsler unutulmamalıdır.
15 Temmuz 2016 da gerçekleştirilen askeri darbe tamamen Feto Terör örgütü yapılanması
olsa dahi yine müttefikimiz ve sözde dostumuz Amerika tarafından yapılandırılıp hayata
geçirilen bu darbe teşebbüsünde bulunan unsurların başında Amerika’nın emrinde hazır kıta
bekleyen, kendilerini ulusalcı ve darbeci diye tanımlayan bölücü, yıkıcı ve antidemokratik
tüm unsurların bulunduğu şüphesizdir.
Sosyo-Politik Projelerle Türk Halkını Kendi Topraklarında, Kıracı Konumuna Getiren
Küresel Yapılanmalar
27 Mayıs 1960 Amerika Birleşik Devletleri endeksli darbende sonra Türkiye de çok farklı bir
konuma geldik. Türk halkı, kendi ülkesinde, kendi evinde, kendi mevkiinde kiracı konumuna
getirildi. Halk iradesi ile oluşturulan parlamento ve parlamentonun içinden çıkan iktidarlar,
hükümetler iktidara geldi ama asla muktedir olamadılar. Yani yetki hükümetlerde fakat mühür
ve son söz her zaman asker ve yandaşları bürokratlarda idi. Asker ve bürokrasinin asla karar
verme iradesi de olmadı, olamadı… Çünkü onları oraya getiren, onlara güç veren, onları
devletin sahibi, halkın efendisi olduklarına inandıran Amerikalı emperyal ortakları idi. Onun
için kendi evimizde kendi yurdumuzda 2002 yılına kadar kesintisiz kiracı konumunda
yaşadık. Ülke bizim, ev bizim, tapu bizim ama sahibi biz değil gibiydik. Ekonomide de mali
varlığımızın sahibi değil gibiydik. Emperyalist güçler karar verdikleri anda enflasyonu
yükseltir, faiz oranlarını artırır, bize devalüasyon yaptırır, sahip olduğumuz mali değerler
birey, kurum yada ülke olarak %50 fakirleşebiliyorduk. Ülke ve millet olarak mali
değerlerimizin çok büyük bölümünü askeri bütçelere ayırmak zorundaydık.

Soğuk savaş döneminde NATO üyesi Türkiye Sovyetler Birliğinin Avrupa ile Demir Perdesi
ülkeler ile Avrupa arasında uç kale gibiydi. Biz milli gelirimizin büyük bir bölümünü
halkımızın refahına iktisadi kalkınmaya ve sanayileşmeye değil askeri harcamalara ayırmak
zorundaydık. Bu askeri teçhizatları da emperyalist ülkeleri koruma lakin tüm bütçemizi de
onlardan satın almak zorundaydık. Onları korurken, askerimiz, ülkemiz ve milletimizle, aynı
zamanda milli gelirimizin çok büyük bir bölümünü onların ürettikleri askeri araç gereç,
mühimmat ve silahlara ayırarak kendi mal varlığımızın da sahibi değildik. Diplomaside de
kendi evimizde kiracı konumundaydık. AB NATO ve BM gibi Batı toplumlarının
hakimiyetinde olan hiçbir kurumda söz sahibi olmayan figüran konumundaydık.
Türkiye’nin İslam Coğrafyası İle İhlas Arasında Kaybolan Karakteristik Yapısı
Emperyalizmin geçen yüzyılın başlarında onlar için hayati bir önem arz eden, stratejik yüz
yıllık planında Osmanlı coğrafyasında bulunan tüm etnik yapıları uluslaştırarak yüzde yüz
siyasi, sosyolojik ve kültürel olarak tek bir yapıya, ekonomiye endeksli bir yapıyla sözde
özgürleştirildiler. Bir etnik yapı hariç o da Kürtlerdi. Türkiye, Suriye, Irak, İran ve tarihsel
olarak Mezopotamya dediğimiz bölgede ağırlıklı olarak yaşayan Kürtlere İngilizler kati söz
vermelerine rağmen neden sözlerinde durmadılar? Çünkü Kürtler onların B planı idi.
Coğrafyada kaos yaratmak ve onların geri dönüşünü sağlayacak bir etnik yapı gerekiyordu.
Onlar için Kürtler biçilmez bir kaftandı. Tüm coğrafyanın özellikle İslam coğrafyasının güçlü
ülkesi Türkiye ana hedeflerinin merkezinde bulunuyordu. Türkiye ve zengin diğer İslam
ülkelerini kültürel ve ihtisas ile farklı pembe bir dünyaya taşıdılar. Coğrafyamızda yaşayan
Araplar, Türkler, Kürtler, Acemler İslam kültürünün etkisi ile ve yüzyıllardır aynı coğrafyanın
ortak paydası olması vesilesi ile ortak kültür, değer, kavram, inanç ve sosyal yaşama sahip
toplumlardır. Bu onlar için büyük bir tehlike idi, emperyalizmin bunu yok etmesi gerekiyordu.
Bunu kitaplar, görsel ve yazılı basın, tiyatro sinema gibi sanat unsurları ile başardılar ve hızla
asimile ettiler. Diğeri ise ihtisastı. İhtisas nedir? Meslektir, ihtisas makamdır. İhtisas için
mücadele eden yeni nesilleri buna hazırlayan Türkiye ve Müslüman toplumlar çok önemli bir
yaşamsal değerini ihmal ettiğinin asla farkına varmadılar. Neydi ihmal ettikleri, ihlastı.
İhtisasa mevki, makam, ekonomi, eğitim dedik. İhlas ise anneden babadan atalardan soydan
gelen, tarihin derinliklerine dayanan, sana bana yani bize ait olan ahlak iman vicdan toplum
sevgisi yani milli, manevi, ahlaki, insani, vijdani değerlerdir. Bizleri ihtisasla meşgul edip,
ihlassız birey ve toplum olarak yetişmemize, değer, kültür, inanç ve kavramlarımıza, onlara
farkında olmadan asimile olmamızı sağladılar.

İşte budur yaptığım ihtisas ve ihlas analizi. Türkiye’nin de içinde olduğu, çoğunluğa yakın
Müslüman toplumlar Batı gibi giyinmek, Batılı sosyal yaşamı sürmek, Batı kültürünü
yaşatmak, Batı dili konuşmak, Batı demokrasisini yaşamak... Peki, hiç bu soruyu sordunuz
mu kendinize; O zaman sen kimsin? Türk’ müsün, Arap’ mısın, Kürt’ müsün, Acem misin
yoksa başka bir Müslüman topluluk yada ırk mısın? Ben artık hiçbiri değiliz diyorum, hatta
Müslüman olduğumuz bile şüpheli. İhtisas tuzağında can çekişirken, ihlassız birey, toplum ve
uluslar olduk ve şunu da unutmayın “Asla Batılı olamadık” Sadece batının kötü, sahte, işe
yaramaz birer taklidi olduk. Unuttuğumuz bir gerçek var Batı dediğimiz 7 milyar nüfuslu bu
kürenin 1 milyarını oluşturan küçük bir parçası. Müslümanlar, Hintliler, Çinliler, Afrikalılar,
farkında mısınız bu kıta Amerika hepimizin tartışmasız efendisi olmuş…
Türkiye’nin Üzerinde Küresel Yapılanmalar Ve Türkiye’nin Bölgesel Konumu
Batı toplumları toplumu sosyo politik yani sosyolojik ve siyasi olarak hepsi ulusal projelerle
meşgul etmeyi başardılar. Sosyolojik olarak Türk ekonomisinin sürekli kaygan bir zeminde
bulunmasına özen gösterdiler. Ülke sürekli yüksek enflasyon devalüasyon, dışa bağımlılık bir
ülke konumuna tutularak ekonomide yaşadığı sosyolojik travmalar dışında psikolojik olarak
da aklı dışarıda olan, dışarıya bağımlı bir ülke olarak hayatını idame etmek zorunda bırakıldı.
Terörizm ülkeyi meşgul eden güvenlik ve asayiş dışında sosyolojik boyutuyla da ülkeyi
sürekli meşgul eden, toplumun hayat standartlarını yükseltme, evrensel hak ve özgürlüklere
talip olma veya kendisini bu alanlarda savunma düşüncesinden uzak tutan çok önemli
sosyolojik boyutu olan emperyalistlerin başarıyla yürüttüğü bir alandı. Ve bu projelerini
bazen ideolojik bazen mezhep çatışmaları bazen etnik yapıya dayalı terörizm yada laik-anti
laik kaos ortamları yaratılarak toplumu sürekli meşgul eden sosyolojik projelerini Türkiye’de
aktif halde tutmayı başardılar.
Coğrafyamızda özellikle yakın bölgemizi yada hinterlandımızda bulunan İslam coğrafyası yüz
yıl önce İngiltere önceliğinde dizayn edildi. Osmanlı coğrafyasını yüzyıl boyunca sömürgeleri
olacak, hakimiyetlerine asla baş kaldırılamayacak, güçlü ailelerini taşeron yönetici ve suni
rejimlerle ülkelere böldüler. Bu ülkeler tarih boyunca sadece emperyalizmin hizmetinde,
küremizin en zengin ve değerli yeraltı kaynaklarına sahip bu bölgeyi tüm kazanımları ile gasp
ettiler. Sadece taşeron kukla yöneticiler yapılandırılan feodal sistemde dünyanın en zenginleri
listesine dahil oldular. Ve bu coğrafya yaşayan halk ise sağlık, eğitim ve diğer evrensel insani
yaşamsal ihtiyaç ve haklar dahil bu müthiş gelir ve zenginlikten yararlanmadılar. Bölgenin ve
coğrafyanın en yoksul haklarını mezhep, aşiret ve siyasi projelerle kardeş savaşlarına iterek

ve/veya mahkum ederek meşgul olmalarını sağladılar. Ve asla zihinsel bir ruh hallerinin
sağlıklı ve huzurlu olmalarına izin vermeyerek içinde bulundukları ihanet girdabının farkına
bile varamadan bir yüzyıl geçirmiş oldular.
Yeni girilen yüzyılda yeni bir küresel aktör önderliğinde yani Amerika Birleşik Devletlerinin
liderliği ve komutasında tekrar coğrafyamızı yeni bir yüzyıllık, sosyo ekonomik, jeopolitik
olarak dizayn etme projesini hayata geçirdiler. Bu da Arap baharı ismi ile coğrafyamızdaki
mazlum Müslüman halkları, ekonomik refah, siyasi irade, evrensel hak ve özgürlükler ve
kendi kendini yönetme vaatleri ile hayalı bir umutla kap kara bir bahara sevk ettiler.
Tunus’tan başlattıkları bu projeye Mısır, Libya, Yemen, Irak ve Suriye’de milyonlarca
Müslüman’ın katledilmesine vesile oldular. Yüz yıl önce Müslüman toplumlarla savaşarak
varlıklarımızı ellerimizden alıp Müslüman toplumları kendilerine mahkum ediyorlardı, şimdi
ise bizi birbirimize savaştırarak coğrafyamıza kaoslar ve iç savaşlar yaratarak tüm
kazanımlarımız gasp ediyorlar. Etnik mezhepsel yada dini, aslında hiçbir amacı olmayan terör
örgütleri yapılandırılarak silahlandırılarak yine İslam coğrafyası kaoslara, iç savaşlara ve
sonunda onların himmetlerine ve yönetimlerine muhtaç hale getirme stratejisini başarı ile
uyguluyorlar. Müslüman toplumları, yaşamsal, sosyolojik, ekonomik, Batı toplumlarına
geldiklerinde ise sorun yaratıcı olan bu aktörler, sorun çözücü olarak karşımıza dikiliyorlar.
Belirttiğim bu bölgesel analizlere baktığımızda sömürgeci küresel ve emperyalist güçlerin
bizim coğrafyamızda güçlü ülkeler ve cesur liderler onların tüm sömürgeci proje ve
amaçlarına ters karşı duruş sergileyecek ve dolayısı ile çok tehlikeli ülkelerdir. Ülkeler
kaoslarla, siyasi çalkantılarla ve ekonomik sorunlarla olmalı ki başlarındaki aciz ve
himmetlerine muhtaç yönetim yada yöneticiler onların emir buyurdukları her şeyi yerine
getirsinler İşte tam bu bağlamda coğrafyasının güçlü ülkesi Türkiye ve dünya 5 ten büyüktür
diyen liderlerini kabullenmeleri tüm çıkarlarına ters bir kabullenme olacaktı. NATO üyesi
Batı toplumlarının siyasi, iktisadi ve diplomatik müttefiki Türkiye eğer mazlum halkların
haklarını savunmaya devam ederse emperyalizmin coğrafyamızda yetiştirdiği kukla liderler
ve suni rejimler birer birer yıkılmaya mahkum olacaktır.

