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Büyük Asya Cephesi

Köklü Türk Milleti; köken olarak orta asya halklarýndandýr.Atalarýmýz, Bozkýr steplerinde verdiði mücadelelerden sonra dünyaný
çok kýta ve alanlarýna yayýlmýþ, geniþ Anadolu düzlükleri ile bereketli Mezapotamya topraklarýnda, Ýran ve daðlýk Kafkasya sa
yüzlerce yýl adaletle hüküm süren cihan devletlerini kurmuþlar, Coðrafya adeta kaderimizdir diyerek göç ettikleri yerleri
benimsemiþlerdir. Hunlar ile, Avrupa kýtasýnýn içlerine doðru yol alan Türk Milleti, pek çok göçlere ve çað açýp çað kapatarak ta
da tanýklýk etmiþ ve tarihi olaylarýn da her zaman baþ aktörü olmuþtur.

Köklü
Türk Milleti; köken olarak orta asya halklarýndandýr.Atalarýmýz, Bozkýr
steplerinde verdiði mücadelelerden sonra dünyanýn pek çok kýta ve alanlarýna
yayýlmýþ, geniþ Anadolu düzlükleri ile bereketli Mezapotamya topraklarýnda,
Ýran ve daðlýk Kafkasya sahasýnda yüzlerce yýl adaletle hüküm süren cihan
devletlerini kurmuþlar, Coðrafya adeta kaderimizdir diyerek göç ettikleri
yerleri benimsemiþlerdir. Hunlar ile, Avrupa kýtasýnýn içlerine doðru yol alan
Türk Milleti, pek çok göçlere ve çað açýp çað kapatarak tarihi olaylara da
tanýklýk etmiþ ve tarihi olaylarýn da her zaman baþ aktörü olmuþtur.

Türkler,
Asya halklarýyla her zaman barýþ içerisinde ve onlara saygýlý bir þekilde
yaþamýþ , onlarla
olan komþuluk iliþkilerine önem vermiþ, hak ve hukuklarýný korumaya özen
göstermiþlerdir. Türkler, tarihte haydut devlet olmamýþ, ama haydutluk yapmaya
kalkanlarýn da tahtlarýný baþlarýna geçirmesini çok iyi bilmiþtir. Bu ve
benzeri onlarca hikaye ve efsaneler dilden dile günümüze gelmiþ, adaletin
sembolü ve savunucularý olarak anýlmýþtýr.

Hikaye
odur ki; Türk' ün keskin kýlýcý, adeletin yýlmaz sembolü, cihanýn eþsiz büyük
komutanlarýndan Timurlu Devletinin kurucusu ve Lideri Emir Timur, Seferden
sefere gittiði Orta çaðýn bir döneminde 1.400 yýlýnýn Ekim ayý içerisinde Þam'ý kuþatýr
ve kýsa sürede ele geçirir.Bir gün Þam' ýn dar sokaklarýný dolaþýr; esnafýn
hali ve halkýn sorunlarýný dinlerken, kenarlarý taþlarla örülmüþ, üzerleri de
derme çatma kulubelerden yapýlmýþ olan bazý mezarlar dikkatini çeker. Yanýnda
bulunan Þam' ýn o dönem ileri gelenleri ile kumandanlarýna bu mezarlarýn kime
ait olduklarýný sorunca, ''Sahabelerin efendim'' yanýtýný alýr.Yani Hz.
Muhammed 'in yanýnda bulunmuþ Ýslam&rsquo;a hizmetleri olan kiþilerin mezarlarý
olduðunu öðrendi.

Fakat
bu mütevazi mezarlarýn daha da ilerisinde ise Emevi Camii&rsquo;nin yakýnýnda
bulunan; sýrma taþlý,kubbeli ve son derece gösteriþli mezarýn da muaviyenin
oðlu yezite ait olduðunu öðrenince çok sinirlenir: ''Sahabe mezarlarý üzerine kulubeler
yapmýþsýnýz, Fakat Peygamber efendimizin torununu katletmiþ adama da saray gibi
mezar inþa etmiþsiniz'' der. Yanýndaki üst rütbeli subaya dönerek! Buyruðumdur:
Bir tabur asker ile derhal yezitin türbesi yýkýlmasýný, mezar çevresindeki
topraðýn elli arþýn kazýlarak ve at arabalarý ile taþýnarak Kýzýldeniz&rsquo;e
dökülmesini emrini verdi. Timur' un Ehlibeyt&rsquo;e olan
sevgisi ve saygýsý her zaman anlatýlagelmiþ örnek þahsiyetlerden birisidir.
Adalet; hiç beklemediðin
bazen tenha bir sokakta vuku bulur veya bir kýlýcýn gölgesinde tecilli
ederdi.Ýþte o gün adalet, Timur' un þahsiyetinde ve duruþunda tecelligahýný
bulmuþ, Ehlibeyt&rsquo;i seven kalpler bir nepze de olsa huzurla dolup teskin
edilmiþti. Kimsenin yaptýðý yanýna kar kalmazdý, kalmadý da...

21.yüzyýlda
uzay çaðýnýn evrelerini yaþadýðýmýz bu dönemde, Batý sömürge ve istila talanýna
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karþý Asya halklarý yeniden uyanýyor ve bu sömürgeci güclere karþý birlik
olmanýn önemini yeniden kavrýyordu. Küresel güçler; Asya ve Afrika&rsquo;yý
sömürmekle kalmamýþ, daha fazlasýný ister olmuþ ve halklar ve ulus milletleri
de emperyalizmin ayýna takara kolay yönetim þablonuyla böl parçala yönet doktorini
uygulayarak Asya coðrafyasýný yaþanmaz hala getirmiþlerdir. Kültürün ve tarihin
ev sahipliði yaptýðý Afganistan'nýn içler acýsý durumu ve toparlanamamasý
gözler önündedir.

Komþularýmýz;
Irak ve Suriye'de planlanan oyun ve sürekli istikrarsýzlaþtýrma çabalarý ile
emperyalizmin küçük jandarmalarý bu bölgedeki halklarý göçe zorlayarak nüfus
deðiþimleri üzerinden ve güç dengeleri ile yeni haritalar ve devletçikler
çýkarma derdindeler. Yüzyýl önce sahneye konan Wilson prensipleri ile sözde bir
Kürt devleti
ve sözde büyük Ermenistan projesi hiç bir zaman raftan kaldýrýlmadý. Tasarýlar
deðiþmedi ve sadece zamana yayýlan bir sürecin iþlemesi için bekletiliyor. Irak
fiili olarak üçe bölündü, keza Suriye de benzer durumda. Mýsýr'da darbe
yapýlarak seçilmiþ cumhurbaþkaný hapse atýldý, ABD'nin bir jandarmasý baþa
geçirildi.

Ýstikrarsýzlýk
bölgemizi kasýp kavurmakta, sýranýn kime geleceðine dair kuramlar üretilmektedir.
sözde kürt devleti için, Türkiye' de 15 Temmuz darbe giriþimi sahnelendi, ayrýca
30 yýl içerisinde Ýran' a bir harekat yapýlmasý ve Ýran&rsquo;ýn da üçe bölünmesi
gibi sömürgeci güçlerin çabasý ve tasarýsý söz konusudur. Asya halklarý hiç bu
kadar sömürge ve istilacýlardan çekmemiþ, oyunlar üstüne oyunlarýn oynanýndýðý
ve halklarýn sürekli acý çektiði bir sahne daha önce perdelenmemiþtir. Bu oyunlara
karþý direnen liderler diktatörlükle yaftalanmaktadýr, halbuki ülkelerinde
ciddi bir halk desteði bulunan Recep Tayyip Erdoðan ve Vilademir Putin, kafa
kafaya verip Büyük Asya Bloðunu oluþturmak için çabalamaktadýrlar... Bu giriþim
Irak, Ýran ve Çin tarafýndan desteklenmektedir ve bir savunma kalkaný
oluþturulmaktadýr. Oluþan bu kalkan, Nato güdümlü güçleri korkutan ve rahatsýz
eden bir olgudur.

1919'
da Samsun'a çýkarak, zorlu bir kurtuluþ savaþý ile kýsa sürede sömürgecileri
Küçük Asya'dan atan Mustafa Kemal Atatürk'den yüzyýl sonra tarih tekrar
tekerrür etmektedir. Sömürgeciler bu sefer hiç çýkmamak üzere Asya topraklarýna
göz dikmiþ durumdalar. Türkiye, Rusya ve Ýran' ýn baþýný çektiði, Asya bloðu tüm
ezilen halklara ve sömürgeleþen toplumlara bir nevi direnç düzeneði olmuþ ,
Afrika&rsquo;daki bir çok devlet liderleri, bu güçbirliðini önemsemiþtir. Asya' da
oluþabilecek birliktelik ve büyük birleþik güç; kendi içerisinde çarpan etkisi
yapmaktadýr. Bu kütlenin aðýrlýðýný ve sonuçlarýný kestirmeye çalýþan batý
güdümlü sömürgeci güçler kendi hazýrlýklarýný da yapmaktadýrlar. Mesela
Ýngilizlerin Osmanlý&rsquo;ya karþý kýþkýrttýðý Arap aþiretlerin yerini DAEÞ almýþ,
Yunan Ordusu&rsquo;nun iþlevini YPG, Taþnak partisinin görevini de PKK üstlenmiþtir.

Asya'
nýn içerisine de pek çok defa nifak sokulmuþ, oyunlar oynanmýþ olsa da, bu üç
Liderin kararlýlýklarý ile sorunlar kýsa sürede aþýlmýþtýr. Türkiye, Ýran ve
Rusya Asya kýtasý' nýn kadim halklarýdýr ve birleþmezlerse emperyalizm canavarý
herkesi yutmaya hazýrdýr.
Erdoðan, Putin ve Ruhani, kendilerine oynan karanlýk oyunlara geçit vermemiþ ve
her daim birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeye özen göstermiþlerdir.
Emperyalizm ve sömürge imparatorluðu henüz Asya'dan atýlmamýþ fakat kararlý bir
þekilde mücadele mevzi alýnmýþtýr. Þayet bu üçlü ittifak bozulmadýðý sürece bu
ülkeler milli çýkarlarýný her daim önceler ve sömürgeciliðin yalanlarýna kulak
asmadýklarý sürece , devletler de halklar da özgür ve baðýmsýz olacaklar, kendi ekonomik çýkarlarýnýn kendileri için
döndürüldüðünü görecek ve gönenç içinde yaþacaklardýr.
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Ýktisadi
kalkýnma modellerinden tutun da her türlü ekonomik ve toplumcul geliþme ve
gönenç, milli çýkarlarýn ülke için kullanýlmasý kadar önemli ve geçerli
olmayacaktýr. Kaynaklarý farklý yerlere aktarýlan toplumlarýn içleri boþaltýlýp
adeta paravan hükümetlerin oyuncaklarý haline getirilmek istenmesi
emperyalizmin doðasýnda olan bir olgudur. Bugünlerde ise, Türk lirasýnda, Rus
rublesinde ve Ýran riyalinde devülasyon olmasý, sömürgeciliðin anaparacý yapýsý
ile ekonomiyi adeta bir silah gibi kullanmaktan çekinmediði, hatta hükümetleri
bile ekonomik tehditlerle yönetip devirdiði bu süreçte milletçe uyanýk
olmalýyýz.

Baðýmsýz
bir Türkiye istiyor ise, baðýmsýzlýktan yana tavýr koymalý, batý sömürge
hayranýve iþbirlikçisi yöneticilere yol vermemeliyiz. Mustafa Kemal Atatürk' ün
açtýðý baðýmsýzlýk yolunda hiç durmadan ve kararlý bir þekilde, emperyalizme ve
onun basit oyunlarýna eðilmeden dimdik yürümeli asla ve asla pes etmemeliyiz.
Bizler; Baðýmsýzlýk benim karakterimdir diyen liderin öðretilerine ve
gösterdiði aydýnlýk yarýnlara daha çok çalýþarak ve muhtaç olmadan
ilerlemeliyiz. Kendi kendimize yeten bir ekonomi ile davasý
Milli ve manevi deðerlere saygýlý olan genç bir nesil yetiþtirmek, ulusal
bilinci aþýlamak ,ana önceliklerimiz olmalýdýr. Unutmayalým ki; muhtaç
olduðumuz kudret , damarlarýmýzdaki asil kanda mevcuttur.

Daniþmentli
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