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TÜRKİYE HEP BATI YANLILARINDAN ZARAR GÖRDÜ
Ah şanlı talihsiz, muhteşem bahtsız ülkem! Bir zamanlar “Hürriyet, musavaat, adalet” teranesini dilinden düşürmeyenlerin
elinde hırpalanıp durdun. Bir başka zaman yabancılarla elele, omuzomuza milleti bölüp ülkeyi sağa sola peşkeş çeken 
karbonarilerin maceralarıyla… bir diğer zaman da hasım dünyanın bütün nefret ve tiksintilerine rağmen, ille de onunla zifafa 
koşan kimliksiz bir güruhun heva ve hevesleriyle...!
(Yitirilmiş Cennete Doğru; M. Abdülfettah Şahin; Sh:91)

DEĞERLERİMİZİ BATI’YA PEŞKEŞ ÇEKENLER HİÇBİR ŞEY ELDE EDEMEDİLER
“Yıllar var ki, biz kurtuluşu hep Batı’da Batılı’da aramışızdır. Hatta o, kendi iç buhranlarıyla kıvrım kıvrım kıvrandığı bedaheti, 
sıradan insanlar tarafından sezildiği dönemlerde bile biz bu teslimiyetçi tiryakilikten vazgeçememişizdir. Vazgeçmek bir yana, 
yerinde onun teknolojik başarıları, yerinde de boş fantazyaları –sanırım göz bağcılıkları demek daha uygun olur- karşısında, 
apışıp kalmış ve küçük dilimizi yutmuşuzdur. Bir de Batı hayranlığını bir tutku, bir huy haline getirenlerin durumu var ki, o, bütün 
bütün şaşırtıcı, şaşırtmadan da öte utandırıcı.. bunlar, Batı ile münasebetlerinde o denli ileri giderler ki; adeta onu semavileştirip 
yanılmaz, yanıltmaz tek örnek olarak görür ve onun sorgulanmasına kat’iyyen tahammül edemezler. Bizde, bu bön yığınların 
büyük çoğunluğunu okur-yazar takımı teşkil eder.. ve bu mes’ele aynı zamanda milletimiz için bir züldür ve üzerinde ne kadar
durulup düşünülse değer. En az bunun kadar önemli bir mevzu da, bizim bu şaşırtıcı halimizi başkalarının nasıl karşıladığı ve 
karşılayacağı keyfiyetidir. Şayet biz, vasfına erilmez bir yar-ı bivefadarın, aşk-ı memnu’u uğruna yüzelli seneden beri 
sürdüregeldiğimiz bir öldürücü maratonu ve ruhumuzda hummalaşan visal arzusunu, elin oğlu hafife alıyor, istihza ediyor ve 
gülüp geçiyorsa; oturup kendi kendimizi yeniden sorgulamamız icap etmez mi? Ama, ne gezer; tahkirin en utandırıcısına, tezyifin 
en laubalicesine hem de yüz defadan daha fazla maruz kaldığımız halde, hala o şımarık dünyaya şirin görünme, ona yakın 
olabilme, onunla bütünleşme gibi hayaller peşinde koşuyor ve bu hedefsiz, ufuksuz maratonda birşeyler kazanacağımızı 
vehmediyoruz.. oysa ki, her merhalede ayrı bir mefistoya ruhumuzu peyliyor, benliğimizi zaafa uğratıyor ve özümüzden birşeyler 
kaybediyoruz. Evet, keşke bu uzun ve muhataralı yolda, Batı ile visale erme uğrunda bütün tarihi değerlerimizi feda eden, 
içimizdeki bu özüne yabancı ve mağrur ruhlar, aleme peşkeş çektikleri onca değerlerimiz karşısında , hiç olmazsa kayda değer 
bazı şeyler elde edebilselerdi..! Heyhat, elden çıkardıkları onca şey karşısında elde ettikleri sadece çalımdı, gururdu, bencillikti, 
ihtirastı, serazad ve çakırkeyif yaşama felsefesiydi, gayrı meşru kazanç usulleri, kazanç iştihalarıydı.. Aslında, insanı gayeleştiren 
ve onun ötesindeki bütün değerler maverasına kapanan bir dünya ve onun kara-kura insanlarından başka bir şey de 
beklenemezdi.
(Günler Baharı Soluklarken; M. Abdülfettah Şahin; Sh:82)

AB BİZİ KABUL ETSİN, HİCRAN SONA ERSİN, VUSLAT GERÇEKLEŞSİN; ALAY ETMİYORUM CİDDİYİM
Biz o dünyaya bir yönüyle Yahya Kemal’in Mehlike Sultana aşık bir şekilde ifade ettiği gibi kendi değerlerimizden, kendi hayat 
felsefemizden, kendi inançlarımızdan, kendi düşünce dünyamızdan kaçarak bir çeşit Batıyla zifaf peşinde olduk. Belki hala o 
duygu devam ediyor. Avrupa Ortak Pazarı. Avrupa Birliği. Ve şu günlerde de bir beklenti içindeyiz. Onu sürdürüyoruz. Bu bir 
yönüyle bir motivasyon peşinde olma demektir. Fakat onlar da bir türlü bizi kabul etmediler. Dilerim bu günlerde bizi kabul 
etsinler ve bizim bu bir, bir-buçuk asırdan beri beklediğimiz bu zifaf intizarı sona ersin, hasret sona ersin, hicran sona ersin,
vuslat gerçekleşsin. Bunu alaylı bir edayla anlatmıyorum. Gereğine inandığımdan arzediyorum.
(Fethullah Gülen Hocaefendi ile Canlı Yayında Gündem; Osman Özsoy; Sh:54)


