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Tüm yaşadıklarımızın, Cumhuriyet Devrimlerini ve Cumhuriyet’in tüm kurum ve kuruluşlarını
ortadan kaldırmak üzere girişilmiş, 75 yıldır süren bir “KARŞI DEVRİM”in son aşamaları
olduğunu hâlâ anlayamamış olanlara, özet bir tablo sunuyorum.
• Türkiye, her biri özerk, 26 Eyalete bölünecek ve Güneydoğu’da “Bağımsız Kürdistan”
kurulacak.
• Türkiye Cumhuriyeti’nin adı değiştirilecek, Anadolu Federe İslam Cumhuriyeti denilecek.
• Cumhuriyet Ordusu, İslâm Cumhuriyeti Ordusu’na dönüştürülecek.
• Laik okullar kapatılacak, yerlerine İmam Hatip okulları açılacak.
• Çağdaş Yargı Organları kaldırılacak, yerine Şeyhülislam, Müftüler ve Kadılar işbaşı yapacak.
• Değişmez kuraldır: Bir devrim sürecinde ne demokrasi olur ne de muhalefete fırsat verilir,
tüm karşıtların başı kesilir. Bu nedenle, yaşanan Karşı Devrim sürecinde demokrasi olmayacak,
her tür muhalefetin sesi ve nefesi kesilecek.
• Türk harfleri çöpe atılacak, yerine Arap harfleri gelecek.
• Üniversitelerin yerine Medreseler açılacak.
• Üniversitelerdeki “laik görüşlü” hocalarının işlerine son verilecek, Müderrisler kürsüye bağdaş
kuracak.
• Demokratik Sivil Toplum Örgütleri kapatılacak, yerine Tekkeler, Zaviyeler açılacak, Tarikatlar
ve Cemaatler öne çıkacak.
• Kuran’ın Türkçe okunup tefsir edilmesi yasaklanacak. Bunun yerine anlamadan papağan gibi
Arapça ezberleme özendirilip ödüllendirilecek.
• Bilimsel araştırmalara fırsat verilmeyecek. Bunun yerine; kanıtsız, belgesiz uydurma Hadis
üretip yayanlar desteklenecek.
• ANITKABİR, tüm ziyaretlere kapatılacak. Bediüzzaman Saidi Nursi ve Şeyh Said’in mezarları
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türbeye dönüştürülecek. Tüm kamu çalışanları (valiler, kaymakamlar, sivil-asker bürokratlar,
vb), mebuslar ve de öğrenciler, zorunlu olarak, bu türbeleri ziyaret edip dualar okuyacak.
• “Ne Mutlu Türküm Diyene” söylemi yasaklanacak, bunun yerine “Etrak-ı bi İdrak” (Akılsız Türk)
söylemi yaygınlaştırılacak.
• Tüm alkollü içkilerin üretimi, dağıtımı ve tüketimi yasaklanacak, Coca Cola ve Pepsi Cola
tüketimi özendirilecek.
• Takım elbise giyip kravat takan erkekler horlanacak, Cübbe giymeye zorlanacak.
• Kadınlara çağdaş giyim yasaklanacak, tümü Tesettür’e girecek.
• Erkeklere şapka ve kep yasaklanacak; sarık, takke, fes serbest olacak.
• Gazeteciler yansız ve doğru haber yazamayacak, Jurnalcilik yapacak.
• Ay Yıldızlı Al Bayrak gönderden indirilecek, yerine, üzerinde Arapça sözcükler yazılı Yeşil
Bayrak çekilecek.
• “Bağımsızlık” ve “Egemenlik” sözcükleri yasaklanacak; ABD vesayeti, NATO ve AB
Mandasına övgü düzenler el üstünde tutulacak.
Peki, tüm bunlar olurken “Atatürkçüler” ve de “Ulusalcılar” ne yapacak?
Hep birlikte, “Yenilmedik, dimdik ayaktayız!” diye haykırıp kendilerini aldatacaklar, bir birlerini
kandırıp avunacaklar ve arada bir ağlaşıp sızlanacaklardır. Çok kızdıklarında da, kendilerini
uyarmaya, “ufkun ötesini göstermeye” çalışanlara küfür, hakaret ve iftiralarla saldıracaklar,
onları “kaynar kazandaki kurbağalara” benzeterek rahatlayacaklardır!
Yılmaz DİKBAŞ
13 Ağustos 2013
dikbas@kalinka.com.tr
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