
2020’LERDE YENİ DÜNYA DEVRİMİ 

SSCB çöküp dağılırken... Herkes tek kutuplu dünya… Tek belirleyici Amerika diyordu… 
NAH AMERİKA 

Tam 40 yıldır herkese anlatıyoruz… Dünya çapında lider yetişmiyor.  

Kısa hikaye şöyle… İkinci Dünya Savaşı'ndan büyük prestijle çıkan Amerika, ciddi bir 
beyin ve proje akınına uğradı. Bu yeni yapının ürettiği kârlı ve devletçi uygulamalarla uzun 
süre bütçe fazlası üretildi.  

Reagan döneminde devlette öyle bir servet ve finans birikti ki... Aynı yapı “bu parayı 
ne yapacağız” demeye başladı… Karayollarını geliştirelim, turizmi dünyaya açalım, sağlık 
reformu yapalım diyenler oldu.  

…Amerika’nın o günkü yüksek liderliği ise İLERİ TEKNOLOJİ, GÜVENLİK ŞEMSİYESİ, 
FÜZYON TEKNOLOJİSİ (eşyanın molekulize edilerek transferi) ve ÇİN’İN EKONOMİK 
TRANSFORMASYONU konularına yatırım yaptı. İşin bu tarafı ayrı hikaye...  

… Ama işin içinden iş çıktı… Amerika’nın çok uluslu veya büyük şirketleri “Servetin 
Devlette Birikmesi" olayına kafayı taktı. 70’li yılların ortasından itibaren Amerikan devletinin 
yatırım yaptığı konuları da arkalarına alarak… Tüm bu işlerden ve bunlara dayalı ürettikleri 
ürün ve markalarla “KÂR ve SERVETİN YÖNÜNÜ KENDİLERİNE ÇEVİRDİLER...”  

…Öyle başarılı ve güçlü oldular ki… Sovyetleri çökertip, Çin’i hem ihya ettiler hem de 
ihya oldular. İnanılması zor bir uluslararası güç sahibi oldular… Dünyanın her yerinde yönetim 
ve liderlikleri belirleyebilecek bir güç olarak Amerikan yönetimini de vesayeti altına aldı… İşte 
bunun için NAH AMERİKA… Gerçek güç bunlar.  

İşte kısa hikaye budur. Buna karşı insanlık doğası derinden bir husumet besliyor, ama 
organize olamıyor.  

Wall Street’te “siz 1’siniz biz 99” diyenler de… Hamburg’da, Fransa’da, Londra’da 
Güney Amerika’da kalkışanlar da işte bu husumetten besleniyor… Hatta Gezi’de, 
Diyarbakır’da, Irak’ta, Suriye’deki sorunlar bile bu husumetten besleniyor.  

İnsanlık “Var olmaktan kaynaklı haklarını” istiyor… İsteyecek... 

Bu haklar daha ziyade “refah talebi öncelikli”… İşte bu nedenle tüm bu hareketlerde 
“YAĞMA’LAR OLUYOR”… Ve hep “YAĞMA” olacak.  

Çok uluslu global sermaye ve o’nun uyuşturduğu refah toplumları artık gözlerini 
açmalı… Bu iş yeni bir “dünya devrimine” gidiyor. Umarız çıkacak büyük kargaşa ekonomik 
temelli olur ve öyle kalır. Dinsel, ırksal, ideolojik görünüm ile maskelenirse ÇOK KAN AKAR...  

2020’lerin ikinci yarısı dünya yepyeni temel’de bir ideoloji ile karşılaşmış olacak… Bu 
ideolojinin temeli şudur; 

“MADEM Kİ VARIM… HAKKIM VAR... ZENGİNLER FAKİRLERE BAKACAK...”  

Türkiye nelerle uğraşıyor……Dünya nereye gidiyor.   

 Her akşam boş boş tartışan çokbilmişlere kapak olsun. 

Tarihe de not olsun.  


