Ortaçağda Kalmış Yobaz Avrupa Demokrasisi

Türkiye’deki muhafazakar dediğimiz toplum inanç, milli değerler, ulusal kavramlara, Anane
kültür dil ve milli sosyal yaşama sahip çıkan. değer ve kavramlarını koruma yaşatma bilinci ile
bireysel,toplumsal,kurumsal ve ulusal veya küresel baskı ve zulümlere direnç gösteren
kesimdir.İslam karşıtlığını ideoloji edinen demokrat maskesi takmış hiçbir İslami, insani ve
vicdani kavram tanımayan ülkemizde bazı kesimlerdeki statü algısına batı değer ve kavramları
deniliyor.76 milyonun %99’na Müslüman deniliyor,ancak inanç,kültür,aile kavramı ve ulusal
değer, kavram ve çıkarlarında nerdeyse hiçbir ortak alanımız olmayan, Anadolu insanına
mecburi istikametin batı değerleri olduğu denilerek 90 yılı heba ettik.
Tamam hesap sormayalım,peki rövanş almayalım ,emir buyurduğunuz gibi dindar insanlar
hiçbir hak ve talepleri için sokağa çıkma hakkına sahip olmasın. bu günlerde ülkemizde cereyan
eden sözde demokratik hakkını kullanmak için sokağa çıkıp,gösteri yapmak toplumsal
eylemlere baş vurmak gezi parkı bahanesiyle ülkenin şehirlerini harabeye ,savaş alanına
çevirenlerin hak ve hukukuna sahip olması ne haddine muhafazakarların. peki o zaman
demokrasinin tarifi nedir? Demokrasinin anlamı kayıtsız koşulsuz batı kültürü, sosyal yaşamı,
değerleri, kavramlarını benimsemek yaşamak yaşatmaktır. Affedersiniz, ya din? Ben
Müslüman’ım onlar farklı dinlerden diye sormamalıyız. Verilecek cevapları beyinlerinde, siz
onu merak etmeyin halediyoruz dil, kültür, eğitim ,sosyal yaşam ve yönetenlerin tamamına
yakını batı değerlerine göre dizayn edildi.Dinde zamanla önce entegrasyon sonra asimilasyon
evresini tamamlar. Sinsi alçak projelerinizin asla gerçekleşmeyeceğini kabul etmenizin zamanı
geldi. Lakin sizin kabul etmeniz çok zor sizde haklısınız millet eski millet Türkiye eski Türkiye
değil ki her istediğiniz anında olsun.
TÜRKİYE’DE VUKU BULAN SON OLAYLAR VE BATI ZİHNİYETİ
Türkiye’de ki gezi parkı olayları ile başlayan ilk eylem ve amaç tamamı katılımcı demokrasinin
gereği olan ve haklı nedenler içeren ülke yönetiminde bulunanlarında aşırı güç ve orantısız
reaksiyon göstermeleri nedeniyle toplumsal bir infiale dönüştü. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı
ve Sayın Başbakandan başlayan tüm karar merciinde bulunan kesimlerin sağduyu ve eylemin
ilk günkü taleplerini karşılayacak teminatları verme çağrı ve taahhütlerine neden olumlu cevap
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verilmez,veya batı toplumları neden bu sağduyulu ve çözüm içeren çaba ve gayretleri
destekleyen Türkiye’ye huzur ve barış getirecek adımlara destek mahiyetinde açıklamalar
yapmaz.bunun yerine sokak anarşizmini körükleyecek beyanatlarda bulunuyorlar.Acaba
korktukları Anadolu insanına tüm iç ve dış zülüm ve baskılara rağmen yaptıramadıkları iman
ve inanç, aile kavramı ve kültür asimilasyonuna rağmen onları hiç mutlu etmeyen Anadolu
direncimi.
Türkiye’nin son 10 yıldaki demokratik,ekonomik ve küresel politik kazanımlarına dur deme
fırsatı olarak mı değerlendiriyorlar.Avrupa veya batı ne ölçüde ve hangi zaman diliminde
inançların özgürce yaşanması,demokratik çağdaş ,evrensel hukukun uygulanması, düşünce
özgürlüğü,demokratik sosyal yaşam kültür veya diğer küresel haklarda çağdaş bir demokrasi
uygulayıcısı ve takipçisi oldu.Yoksa tam aksine tek amaç ve gayeleri kendi değer kavramları
ile örtüşen bir yapılanmaya mı zorluyorlar bizi.Acaba batılıların asıl amacı Türkiye ve tüm
İslam alemini gizli projesi olan ortaçağın karanlık dehlizlerinde kamufle ettiği, faşizan kafa
yapısı ile kendi değer ve ideolojilerine önce entegre sonra asimile etme amacımıdır?
1-ETNİK YAPI
Türkiye’den giden etnik yapıya dayalı tüm terör örgütleri ve uzantılarına suç oranını neredeyse
hiç önemsemeden sahip çıkması onları Türkiye’ye karşı himaye ederek güçlü kılması hangi
evrensel hukuk normlarına göre uygulandı. Etnik yapı bireyin savunulması gereken en temel
hakkıdır.Birey dinini tabiiyetini,fiziğini hatta yaşamına bile son verme tasarrufuna
sahiptir.Ancak yaradılış itibariyle tasarrufunda olmayan tek şey etnik yapısıdır,ve tartışılması
dahi en büyük insanlık suçudur.Ancak terör başka bir kulvardır,ve bunu himaye etmek, karşı
devlet ve millete en büyük düşmanlık ve kin içeren davranış ve eylemdir.40 yıldır sözde
dostumuz, sözde müttefikimiz, sözde ekonomik ortağımız sözde Nato da kader birliği
yaptığımız batılı müttefiklerimizin özde ne olduğunu siz tanımlayın.
2-SOSYAL YAŞAM AİLE KAVRAMI
Evrensel hukuktan dem vurup bize yol gösterici statüye kendisini monte eden batı toplumu
önce dünyanın çoğu Müslüman olan toplumlarını 21.yüzyılda modern köleler olarak çalıştıran
ikinci sınıf insan konumunda tutan Almanya’da ve Avrupa’nın birçok ülkesinde faşizan
katliamlara diri diri yakılmalarına ses çıkarmayan, batı toplumu bize insani ders verecek
konumda rehber olacak vasıfta olamaz. çeşitli bahanelerle çok büyük oranda Müslüman
ailelerin çocuklarını ellerinden alan onları eş cinsel, Hıristiyan veya İslam inanç ve değerlerine
tamamen karşıt benzeri kesimlere evlatlık veren, aileye görüşme,savunma hakkı bile tanımayan
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batı toplumu mu bize sosyal yaşam ve aile kavramı öncülüğü yapacak.Evlilik oranının %10
‘lara doğurganlığın yani çocuk sahibi olmanın hızla azaldığı ,var olan çocuklarında 18 yaş
sonrası aile kavramı algısı olmadan sosyal bir dram olarak büyütüldüğü batı toplumları mı son
günlerde olduğu gibi öncü rehberimiz ve akıl hocamız olacak.
3-FARKLI GÖRÜŞ VE İNANÇLAR
Batı Toplumları sözde çağdaş evrensel değerlere göre bireyin ve toplumun haklarını koruyan
tüm dünyayı dizayn eden gezegenimizin sahte demokrasi kabadayıları. Neden sahte kabadayı?
Bireyin evrensel değer ve haklarında en yüksek çıtada inanç hak ve özgürlüğü gelir. Ve korunur.
Sonra diğer bireysel ve toplumsal hak ve özgürlükler sıralanır. Önce kendime sonra sizlere
soruyorum ? Batı toplumlarının birinci sıradaki inanç özgürlüğü ile ilgili takındığı tavır, eylem
ve uygulamaları zihnimizde canlandırmak çok zor olmasa gerek. İmam Hatipler,Kuran kursları
ve inancından dolayı başını örtmesi bahane edilerek eğitim hakları alçakça ellerinden alınan
kızlarımızın açtığı davalarda Avrupa insan hakları mahkemelerinin verdiği utanç içeren
kararları ve uygulamaları içerdeki faşist uygulayıcılarına öğrettikleri ve benimsettikleri tuhaf
hukuk sistemleri ile iman ve inançtan yoksun değer ve kavramları ile tüm Müslümanlar
Türkiye’nin ikinci sınıf zenci köle vatandaşı muamelesi görmedi mi ?Sokakları dolduran sözde
medeni,çağdaş,uygar özde şehirleri savaş alanına çeviren ,evimizde bizleri çağdışı yobaz
kafaları ile toplumsal hak ve hukukumuzu çiğneyerek tencere tava çalarak huzursuz eden,batı
uzantıları ile mi medeniyet, çağdaşlık ve uygarlık dersi verecekler.
Bu kadar zülüm gören Müslüman hadi muhafazakar diyeyim bir tek birey sokaklarda anarşi
yarattı mı.Kamu görevi yapan aile sahibi veya mensubu polislerin canına kast eden o vahşi
eylemlerde taşlarla şişelerle saldırıda bulundu mu ?Kanunlara devlete baş kaldırdı mı?En
önemlisi evrensel temel hak olan eğitim hakkı bile elinden alınırken vahşice toplumu galeyana
getiren eylemlere tenezzül etti mi, tencere tava basitliği ile insanları evlerinde taciz etti mi .Sen;
batı toplumu sana ve Türkiye sokaklarına saldığın yandaşlarına biz muhafazakar dindar insanlar
hala medeniyet, uygarlık,çağdaşlık öğretememişsek eyvahlar olsun gerçekten işimiz çok zor.
4-DEMOKRATİK REFORMLAR
Cumhuriyetin kuruluşundan sonra geçen bir asra yakın zaman diliminde hiçbir demokratik
reform veya düzenleme yapılmamasına rağmen yaklaşık on yılda bir yapılan faşist ihtilallara
bizim çocuklarımız ihtilal yapıyor, dediler demokrasi kesintisi ve askıya alınmasına hiçbir
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reaksiyon göstermeyen sahte demokrasi sevdalısı batı toplumu ve onun Türkiye’deki uzantıları
bu günlerde Türkiye’ye demokrasi ve reformlar gelmeli yaygarasını yapmak ve savunmak çok
eğlenceli bir tiyatro sahnesinden başka bir şey değil.Bre ŞAŞKOLOZ sen Türkiye’yi savaş
alanına çeviren yandaşlarına destek vermiyor musun ?Eee Türkiye’deki tüm anti demokratik
yapıların hak ve özgürlükleri kısıtlayan güçlerin uygulayıcısı veya destekleyicisi bunlar değil
mi? yani Türkiye’nin demokratik reformlarını istemeyen referandumlarda hayır diyen senin
uzantıların. orta çağ kültür ve zihniyetli sahte demokrat.
5-SONUÇ : ZALİM FAŞİST VE DEMOKRAT
Biliyorum bizleri ülkemizi milletimizi çok seviyorsunuz , yarım asra yakın sınır bekçiliğinizi
yaptığımızda tüm ekonomik kazanımlarımızı silahlı güçlerimize sizlerin emir ve talimatlarınız
ile harcayıp milletin fakir ve 40 sente muhtaç haline acıyıp bizlere hurdalıktaki tank ve
silahlarınızı (yedek parçayı da 10 katı fiyatına sizden alma koşuluyla) hibe ettiğinizi asla
unutamayız.
Biliyorum bir asra yakın sizin değer kavram kültür ve inançlarınızın Dünyaya tanıtım
reklamcılığını yapma karşılığında bize sadaka mahiyetinde borç veya hibe, cüzi yardımda
bulundunuz.(tabi her yıl nisan ayı kabus ayımız oldu.Ermeni tasarıları parlamento veya
senatolarınızda görüşülmesin şantajına karşılık tüm haklarımızdan vazgeçtik olsun kadim
dostlar arasında bu kadar ayak oyunu olur diyorsunuz.)
Biliyorum tüm İslam ülkeleri ile Türkiye’nin de kısmen tüm ekonomik yer altı yer üstü
zenginliklerine el koyarken önce Türkiye’de olduğu gibi diplomasi ve dış politika ile sahip
olmaya çalıştınız bazı ülkeler size karşı çıkınca siz evrensel hak hukuku savunan demokrasi
kahramanları mecburen bazen onları yakın tarihte köle olarak himmetinize alıp sahip
çıktınız.Bazen Müslüman ülkelerin iç güvenliği, huzuru, sosyal yaşamını dizayn etmek için
Afganistan,Pakistan,Yemen,Somali gibi onların geleceği ve iyiliğini hayati önemde görerek
onlarla savaşarak onlardan yüz binlerce hatta total de milyonlarca insan öldürerek onları da
himayenize alarak sahip çıktınız. Veya Irak, Libya ,Cezayir gibi yer altı zenginlikleri olan orta
doğu, Afrika ülkelerinin petrol, elmas madenleri gibi ülke kaynaklarını çarçur etmesinler diye
tamamen çağdaş demokratik insani amaç ve gayelerle işgal edip elinizde olmadan mecburen
katliamlar yaptınız.Tabi ki bize demokrasi dersi verme hakkına sahipsiniz.Zalim,faşist ve de
demokrat olmak böyle bir şey( sadece yakın tarihe baktım.)
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Biliyorum bizlere ekonomide akıl, sanayide yedek parçalarınızı üretme izni ile insanlarımızı
işçi, çöpçü,temizlikçi olarak işe aldınız,minnettarız.(Ekonomi ve sanayimizin size mahkum
teknolojimizin gelişimini size endeksli konumunda tutarak ülkemizi ekonomide ve dolayısıyla
siyasette size bağımlı köle yapmanız. Gelişecek ekonomi ve genç nüfusuyla size rakip olmasını
engelleme çabalarınızı da dostlar arasında olur böyle şeyler olarak gördünüz.
Dünya eski dünya, Müslüman toplumlar eski Müslümanlar Türkiye eski Türkiye değilken
şaşılacak şey sen ve yandaşların aynı tencere aynı tava hala devam ediyorsunuz. Bizler den
Müslüman muhafazakarlardan zerre kadar demokrasi,medeniyet, çağdaşlık ve insanlık dersi
almaya da hiç niyetiniz yok.
(iman vicdan ve sevgi isimli şiir kitabımda yer alan, iman ve vicdan şiiri)
İMAN VE VİCDAN
Zulüm okyanusun dev dalgaları misali kabarmış,arşa yükselmiş
Zalimin mevki makamı inanca karşı kasırgaya dönüşmüş
Zalimler yaklaşmakta müminin sığındığı insani değerler limanına
Bilmezler ki vicdan yalçın kaya,iman gökyüzüne siper olmuş mümine
Ahlaksızlık fırtına olmuş,dolu misali yağar müminin üzerine
Vicdansızlık şimşek misali,düşer müminin yalçın kayalarına
Onursuzluk medeniyet maskesi takmış,kavurur kızgın güneş yerine
Bilmezler ki fırtına,güneş ve şimşek sadece sertleştirir yalçın kayayı
Medeniyet insani değerlerle müminin her saniye yaşantısıdır.
Hak hukuk evrensel değerler ise müminin İslami uygulamasıdır.
Zulüme ,baskıya,çağdışı uygulamalara karşı direnen müminin iradesidir.
Bilmezler ki kainat durdukça yalçın kayalar müminin iman göstergesidir.
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