
Laik Türk Asıllı Amerikalı’nın Bakışıyla Türkiye’deki Siyasi Gelişmeler ve A.B.D.’de Başkanlık Seçimleri       22 Ağustos 2016  Türkler yıllar boyunca 1960 dan beri yapılan Askeri Darbelerden A.B.D.’ni mesul tutmuştur. Bu geleneksel refleks 15 Temmuz 2016’da oluşan kalkışma hareketinden sonra yeniden canlanmıştır.   Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olan Süleyman Zorlu, İslamcı  kimliğiyle bilinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan kurtulmak için yapılan kalkışma hareketinin arkasında A.B.D.’nin olduğunu bildirmiştir.  Birçok hükümet yanlısı medya kuruluşu komplo teorileriyle A.B.D.’ni sorumlu tutmuştur. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Üyesi ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi olan AKP Milletvekili Aydın Ünal A.B.D. askerlerinin kalkışmada aktif olaraktan yer aldığını iddia etmiştir.   Laik Türkler , Başkan Barrack Obama ve Sekreter Hillary Clinton’ın baskıcı İslamcı yönetimlerle ve cihatçılarla olan ılımlı politikalarına karşı olmuşlardır. Bizler, laik demokrasiyi yaymak isteyen reformcu Müslümanları desteklemekteyiz. A.B.D.’nin  dünya genelinde ılımlı ve reformcu Müslümanların yanında olması gerektiğini düşünüyoruz. Türkmenlere, Alevilere, Kürtlere, Yezidilere, Hıristiyanlara ve Yahudilere yapılan katliamların son bulmasını istiyoruz. İnsanlığın, Irak ve Suriye’de İŞİD, El Nüsra ve El Kaide Cihatçılarıyla birlikte PKK ve Hizbullah teröristlerine karşı zafer kazanmasını istiyoruz.   Başkan Obama ve Başbakan Merkel uzun zamandır Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı desteklemektedirler.  Kalkışma zamanında demokratik özgürlüklere ve insan haklarına işlenen suçlara rağmen kendisine demokrasi adına destek verdiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu fırsat bilip, doğduklarında fakir olup şimdi ise açıklanamayan milyarlarca servetleri olan çocukları hakkında soruşturma yapan polis ve savcıları görevden aldırmıştır. Buna ek olaraktan kendisini eleştiren aydınları, gazetecileri ve genel yayın yönetmenlerini de görevden alıp gazeteleri, okulları, hastahaneleri ve üniversitelere el koyup bazılarını kapattırmıştır.   A.B.D. ve Avrupa Hükümetleri, kalkışmada hiçbir görev almamasına rağmen, delil gösterilmeden, Fetullah Gülen terörist örgütüne üye olmak suçlamasıyla tutuklanan askerler ve devlet görevlileri için tepki göstermelidir.  Laik Türkler, Fetullah Gülen’in cihatçı terörist olduğuna inanmaktadır.  Fetullah Gülen hem Türkiye’de hem de bütün dünyada müritleri olan A.B.D.’nin en büyük sözleşmeli devlet okul ağına sahip  Pensilvenya’da yaşayan bir Müslüman lideridir. Buna ek olaraktan Clinton Ailesiyle uzun yıllara dayanan maddi ve manevi ilişkileri vardır. Hatırlatmak isteriz ki Fetullah Gülen daha önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görevden uzaklaştırma konusunda suçlanmıştı. En azından üç kere hakkında dava 



açılmış ve Türk Hükümeti yargılanması sebebiyle iadesi için A.B.D.’den istekte bulunmuştu.  Ancak, Başkan Obama Yönetimi bu isteklerin hepsini ret etmiştir.   Başarısız olan kalkışma girişiminden sonrasındaki yapılan tutuklamalar ile gittikçe İslamcı ve baskıcı gelişme gösteren yönetim yüzünden, birçok eğitimli ve birikimli Türk batı ülkelerinde yaşamayı planlamaktadır. Bu yüzden ekonomi olumsuz etkilenecektir, çünkü yanlarında servetlilerini de götüreceklerdir. Buna ek olaraktan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2015 de tekrarlanan seçimler öncesinde milliyetçi Türklerin oylarını toplamak amacıyla başlatmış olduğu PKK teröristleriyle olan savaşını sürdürecektir.   Kürt asıllı vatandaşlar Türkiye’nin doğusunda çoğunluk olduğu için bir parçalanma olmasından endişe etmekteyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’yi Araplaştırma politikasına devam edecektir. Ne yazık ki Türkiye gittikçe Irak ve Suriye’ye dönüşmektedir ve Cumhurbaşkanı Erdoğan daha fazla baskıcı ve otoriter olmaktadır.   Cumhurbaşkanı Erdoğan kalkışma hareketi sonrasındaki aldığı güçle büyük olasılıkla karşı İslam devrimi yapacaktır. Uzun yıllardır Türkiye’yi laik demokratik yönetim sisteminden uzaklaştırıp İslamcı Başkanlık sistemine geçiş için çalışmaktadır.   Unutmayalım ki Cumhurbaşkanı Erdoğan, bütün politik kariyerini İslamcı bir devlet yönetim yapısını oluşturma üzerine kurmuştur. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan laik Türkler buna karşı durmuştur. Onlar, laik ve demokratik Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve İlkelerinin yanında olmuşlardır. Atatürk’ün belirttiği üzere “Benim halkım demokrasi ilkelerini gerçeğin emirlerini ve bilimin öğretilerini öğrenecektir. Batıl inançlardan vazgeçilmelidir. İsteyen istediği gibi ibadet edebilir. Herkes kendi vicdanının sesini dinler. Ama bu davranış ne sağduyulu mantıkla çelişmeli ne de başkalarının özgürlüğüne karşı çıkmasına yol açmalıdır.”  A.B.D., Avrupa Ülkeleri ve Rusya daha önceden Türkiye’nin Suriye’de radikal İslamcılarla olan mücadelede defalarca tam olaraktan katılmadığını belirtmişlerdir.  A.B.D. yıllar boyunca Türkiye’den cihatçı savaşçıların sınırlarından geçip Suriye’deki İŞİD ve benzeri katılmaları konusunda engel olması için uyarmıştır. Halbuki İŞİD, yıllar içinde Türkiye’de 2016 da İstanbul Havalimanında olan canlı bomba katliamı dahil birçok kanlı terörist eylemlerde bulunmuştur, bu yüzden cihatçı teröristlerle olan mücadelede bütün kaynaklarıyla yer almalıdır.   Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı olan Ash Carter, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki olumsuz görüşlerini saklamamaktadır. Amerika Kongresinde İncirlik A.B.D. Hava Üssünün başka bir yere taşınması konusunda birçok tartışmalar olmuştur. Gülen Hareketi, Türkiye’nin güvenliğini tehdit edebilir, ancak yurtiçindeki ve yurtdışındaki cihatçılar daha büyük bir tehlike teşkil etmektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalkışma sonrasındaki paranoya paroksizm yüzünden Türkiye’nin 



A.B.D.’nin yakın dostluğuna en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde, iki ülke arasında uzun yıllar boyunca oluşan ortaklığı riske sokmaktadır.   Ortadoğu’da barışın sağlanması için, A.B.D.’nin Kasım ayındaki Başkanlık Seçimlerinde, adaylardan Cunhuriyetçi Parti Adayı Donald J. Trump’ı destekliyoruz. Kendisinin kuracağı yönetimden, aşağıdaki ana dış politika prensiplerini uygulamasını bekliyoruz:  (1) Obama Yönetimiyle İran’daki Ayetullah Yönetimi ile imzalanan İran’ın aşırı Şii akımını yaymasına imkan veren ve insan haklarını çiğnenmesine yol açan anlaşmaya karşı çıkılması; (2) A.B.D.‘de Müslüman Kardeşler ve diğer İslami akımlara direnmek; (3) İŞİD, Hamas, Hizbullah ve diğer cihatçı terör örgütlerinin kökünü kazımak için kararlılık; (4) Ortadoğu’da zulüm gören Türkmenler, Aleviler, Kürtler, Yezidiler, Hıristiyanlar ve Yahudilerin savunmaları için gerekli müdahalelerde bulunmak; (5) Suriye ve Irak’ın içinde mülteciler için güvenli bölgelerin oluşturulmasını sağlamak; (6) Cihatçılarla mücadele için Reformcu Müslüman Birliğinin oluşturulmasına katkıda bulunmak; (7) Ortadoğu’da istikrar ve barışın gelmesi içim İran yönetiminin bölgede yıkıcı olan etkisini yok etmek; (8) Müslüman nüfusların çoğunlukta olduğu ülkelerde laik demokratik yönetim anlayışını desteklemek.   Sal Saygın Şimşek  Temsilci, American Mideast Coalition for Trump (AMCT) http://amctrump.org  Temsilci, Secular Turks for Trump https://www.facebook.com/SecularTurksForTrump/  


