
ÖNSÖZ

REYHANLI SALDIRISI VE
ŞEYTANİ HESAPLARI

18 bin askerle Suriye provası Armegeddon savaşının başlan-
gıcıydı!

İsrail’de ynet haber sitesi, Ürdün’de 18 ülkeden 15 bin aske-
rin katılımıyla Eager Lion 2013 askeri tatbikatının başlayacağı-
nı manşete taşımıştı. Haberde, 15 bin yabancı askerin tatbikat
sonrası Ürdün’de kalmaya devam edeceği ve olası Suriye işgali
için hazırlıklar yapacağı hatırlatılmıştı.

Söz konusu haberi Batılı kaynaklara dayandıran “ynet” ha-
ber sitesi, iki hafta sürecek büyük askeri tatbikat sonrası 18 ül-
keden askerlerin Ürdün’de konuşlanmaya devam edeceğini vur-
gulamıştı. İngiltere, Bahreyn, Kanada, Çek Cumhuriyeti, Lüb-
nan, Pakistan, Polonya, Katar, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikle-
ri, Suudi Arabistan ve Yemen’in katılacağı ve kara harekâtını,
lojistik ve insani yardım alanlarını kapsayacağı belirtilen Ür-
dün’deki askeri tatbikatta İsrail’in yer almayacağı, İsrail’in “kır-
mızı çizgisi”nin Hizbullah’a silah gönderilmesini önlemek ol-
duğu ve bu konuda tetikte beklediği açıklanmıştı.

Haberde ayrıca, Beyaz Saray’ın ABD Savunma Bakanlığı Pen-
tagon’a “Suriye’de uçuşa yasak bölge oluşturulması planlarını
sorduğu” ve Suriye’de olası bir uçuşa yasak bölgenin ABD, İn-
giltere ve Fransa’nın öncülüğünde oluşturulacağı yazılmıştı.

Aynı haberde Ürdün Kralı Abdullah’ın “Suriye’deki iç sava-
şın ülkesine sıçramasından ve istikrarı bozmasından korktuğu”



da yer almıştı. Bütün bunlar hadislerde Hatay Amik Ovasında
yaşanacağı bildirilen Melheme-i Kübra – Armegeddon savaşı-
nın hazırlıklarıydı.1

ABD Saddam için hazırladığı tuzağı şimdi Erdoğan içinde
mi kurguluyordu?

Hatırlayınız, Amerika Irak işgalini üç aşamada tamamlıyor-
du:

1. Önce Saddam’ı şımartıyor, kışkırtıyor, İran’la savaşa tu-
tuşturuyor, ardından da Kuveyt’e sokuyordu.

2. Sonra, Barzani Peşmergelerini toplu isyana teşvik edip
destekliyor ve Irak’a saldırtıyordu.

3. Nihayet üçüncü aşamada ise, “kimyasal silah” yalanını ve
Saddam’ın Kuveyt talanını bahane edip Irak’ı işgal ediyordu.

Şimdi aynı oyun Recep T. Erdoğan üzerinden Türkiye için
tezgâhlanıyordu.

a) ABD sırtını sıvazladığı Erdoğan’ı kandırıp “Kimyasal si-
lah” bahanesi ve demokrasi teranesiyle TSK’yı Suriye’ye soka-
caktı. Hatay Reyhanlı’da 50 vatandaşımızın ölümüne, bir o ka-
darının yaralanmasına yol açan patlamalarında Suriye’yi suçla-
maya gerekçe olsun diye CIA-MOSSAD tarafından tertiplendi-
ği sırıtmaktaydı.

b) Ardından PYD ve PKK’yı, son sistem silahlarla donatıp
TSK’ya saldırtacaktı.

c) Sonunda “Suriye’yi işgalci ve Kürtlere zulmedici” baha-
nesiyle Türkiye’nin Güneydoğusunu işgale kalkışacaktı. ABD
ve Rusya, Suriye sorununun çözümü için diplomatik yollarda
ısrar ederken, Sn. Erdoğan’ın ille de silah ve savaş diye tuttur-
ması da, malum odakların bir kışkırtmasıdır ve Suriye’ye aske-
ri müdahale sorumluluğunun tamamını Türkiye’nin sırtına yık-
ma tuzağıdır.

Evet, böyle giderse, Saddam’dan ve Esad’dan ders almayan
Erdoğan da aynı akıbete uğrayacaktı. Çünkü aynı sebeplerin
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aynı sonuçları doğurması Sünnetüllahtı; yani doğal ve sosyal
bir kuraldı.

Reyhanlı saldırısı ve amaçları:

1. Bu acımasız ve ahlaksız saldırı kesinlikle CIA-MOSSAD
işiydi.

2. Önceden Mobese kameraları devre dışı bırakılmış ve kör
noktaları seçilmişti. Bu bazı resmi birimlerin işbirliğini gerek-
tirirdi.

3. Suriye PKK’sı PYD elemanları veya El Kaide militanları
taşeron olarak kullanılmış olabilirdi.

4. Bir kişi patlayıcı taşıyan arabaya kalın bakır telle bağlan-
mış halde can vermişti. Belki daha önce öldürülüp hedef saptır-
mak için arabaya yerleştirilmişti. MOSSAD’ın benzer 9 büyük
saldırısı belirlenmişti.

5. ABD Büyükelçisi Ricardone’nin “suçluların yakalanıp
adalet önüne çıkarılması için Türk hükümetine yardımcıyız”
sözlerinin açılımı: “CIA ve MOSSAD elemanı yakalanırsa açığa
vurmayın ve serbest bırakın” anlamına gelmekteydi.

6. Hemen Suriye’ye savaş ilan eden Hükümet yetkilileri, ni-
ye Mavi Marmara saldırısında 9 vatandaşımızı katleden İsra-
il’in bu küstahlığını kof gürültülerle geçiştirmiş ve İsrail’e aske-
ri müdahaleyi hiç düşünmemişlerdi.

7. Saldırı duyulur duyulmaz, iktidar kurmaylarının, maraz-
lı medyanın ve Amerikan taparlarının, çok önceden, özellikle
öğretilip ezberlettirilmiş gibi hep bir ağızdan Suriye ve İran’ı
suçlu gözetmeleri ve İçişleri Bakanı Muammer Güler’in birkaç
saat içinde “Suriye’deki rejim yanlısı bir örgüt ve bağlantıları-
nın tespit edildiğini” söylemesi ve Beşir Atalay’ın “eylemci te-
röristlerin yurt içinden olduğunu” belirtmesi, Türkiye’yi, Suri-
ye işgaline bulaştırmak için her türlü tezgâh ve taşeronların çok
önceden ayarlandığını göstermekteydi.
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“(Ey zalimler ve İşbirlikçi hainler!)

“Siz (Tedirginlikle) Gözleyip bekleyin, (Çünkü) Biz de kesin-
likle (Acı ve alçaltıcı akıbetinizi) bekleyip gözetlemekteyiz!”
(En’am suresi: 157. Ayet sonu)

Cumhurbaşkanı Sn. Abdullah Gül’ün “fikri (zihniyet) değişi-
minde ve siyasi sivriltilme sürecinde” İngiltere’nin derin merke-
zi ve masonik mahfili sayılan Chatham House’nun katkısı
önemli sayılırdı. Üstelik buradan çok özel ve resmi ödüller al-
mıştı. Bu Chatham House (İngiliz Kraliyet Uluslararası ilişkiler
Enstitüsü)nün 09 Kasım 2010 tarihinde, yani İngilizlerin Ana-
dolu’yu işgal için 1918’de Çanakkale ve İskenderun’a çıkarma
yaptıkları günün yıldönümünde Sn. Abdullah Gül’e taktıkları
“özel Kraliyet madalyası” oldukça anlamlıydı. Bundan iki yıl
öncede Sn. Gül’e masonik bir makam olan “ŞÖVALYE” unvanı-
na layık bulmuşlardı. Aynı merkezlerce Milli Görüşe sokulan,
Genel Başkanlığa taşınan ve Erbakan’a savaş açıp ayrı parti ku-
ran ve sonunda AKP’ye katılan Numan Kurtulmuş’un, geçen ay-
larda İngiltere’ye gidip, Chatham House’de –kendi itirafıyla ha-
zırlanıp eline tutuşturulan, ”Türkiye yeni Ortadoğu’ya ve Kuzey
Afrika’ya nasıl model olabilir?” Konulu bir Konferans verdiğini
Tv. lerden öğrenince; “Suriye’deki kavga kızıştırılacak, Türkiye
“bölgesel aktör” rolüyle ve Batının taşeronu olarak olayın içine
daha fazla sokulacak ve İsrail’le horoz kavgası bitirilip uzlaşma
sağlanacak ki modellik görevini yerine getirebilsin!..” değerlen-
dirmemizi arkadaşlarımız hatırlayacaktır. Ve zaten şimdi haber
kaynakları ve haber kanalları: “11 Mayıs 2013’te, Hamas yöneti-
cileriyle İsrail yetkililerinin Türkiye’de bir araya gelip uzlaşma
yolları arayacaklarını” belirtiyor ve ne tesadüf, bundan bir gün
sonra “Başbakan Erdoğan’ın 16 Mayıs 2013’te Beyaz Saray’da
Obama tarafından ağırlanacağını” duyuruyordu. Yani “sadece
Suriye’nin değil Hamas ve Hizbullah’ın da İsrail’in başını ağrı-
tan konumdan çıkarılması ve uyumlu hale sokulması hizmetle-
rini başarması karşılığı, Recep T. Erdoğan’ın Amerika’da res-
men onurlandırılacağı açıklanıyordu. Bu arada Filistin halkının
gazını almak ve İsrail pazarlığını meşrulaştırmak üzere, gazete-
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ci uzman Mustafa Es-Savvaf “Hamas her ne kadar, siyasi politi-
ka ve programında İsrail’le yakınlaşan ve uzlaşan bazı taktik de-
ğişikliklere gitse de, asla İsrail’i tanıyan ve diplomatik ilişkiler ku-
ran bir hareket olmayacağız!” açıklamasını yapmak zorunda ka-
lıyordu.

“Türkiye bölünmez” palavralarıyla halkımızı oyalayan AKP
iktidarına ve yandaşlarına rağmen Meclis Başkanı Cemil Çi-
cek’e sunulan yeni anayasa taslağında BDP, fiilen federasyon
öneriyor; Timaş yayınları Simla Yerlikaya’nın “Yeni Komşumuz
Kürdistan” kitabını basıyordu. Oysa birkaç yıl öncesine kadar
Sn. Recep T. Erdoğan “Biz Irak’ın bütünlüğünden yanayız, Kür-
distan diye parçalanmasına fırsat tanımayız” diye hava atıyordu.

Prof. Dr. Ata Atun’un bu konudaki ilginç tespit ve tahlilleri-
ne bir göz atmak lazımdı.

“Suriye’de evvelki sene başlayan “Arap Bahar”ı olayları yeni
bir aşamaya taşınmıştı. Bugüne değin Irak veya Libya’da olduğu
gibi direkt olarak askeri müdahalede bulunmayan batılı ülkeler
Özgür Suriye Ordusu (ÖSO)” ve muhaliflere Türkiye, Ürdün ve
Lübnan üzerinden sadece insani, mali ve lojistik yardım yolla-
makta, ÖSO mensuplarına gerekli olan askeri eğitimlerini de Ür-
dün’de yaptırmaktaydı. AB ve ABD ağız birliği etmişçesine daha
önce “ÖSO’ya silah yardımı yapmama ve Suriye’ye de askeri mü-
dahalede bulunmama” prensip kararını almışlardı. Ama şimdi ar-
tık, Hizbullah faktörü etkin olarak Suriye’de devreye sokulunca,
taraflar ve tavırlar farklılaştı. 

Suriye’de artık aktör olarak sahnede sadece bir tarafta Beşar
Esad diğer tarafta da “Özgür Suriye Ordusu (ÖSO)” yoktu. “Di-
ğer taraf” olarak tanımlanan yerde ABD, AB, Arap ülkeleri ve en
önemlisi İsrail de vardı. Hizbullah Suriye’yi kendine üs olarak
seçtikten sonra endirekt olarak İsrail de işin içine karışmak zo-
runda kalmıştı(!) Yeni aktörler sahneye çıkınca Beşar Esad’ın et-
rafındaki çember de daralmaya, boynundaki kıskaç her gün biraz
daha sıkılmaya başlanmıştı. Ne kaçarı kaldı Esad’ın ne de uçarı,
sonu yaklaşmıştı. Hizbullah’ın Suriye’ye taşınması ve kökleşmeye
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başlamasının ardından, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail açık-
çası alarma geçmesi anlamlıydı. (yoksa kendilerine mazeret ve
meşruiyet kazandırmak için mi Hizbullah kullanılmaktaydı?)

ABD ilk adım olarak ünlü kuruluşu CIA’yi devreye sokmuş,
İnsansız Hava Araçları (İHA) ile öldürücü saldırılar yapma ha-
zırlığına başlamıştı. Virginia’nın Langley kentinde İHA’ları hede-
fe yönlendirme subayları, Suriye’deki bazı bölgelerle ilgili büyük
miktarda bilgi toparlamıştı. ABD Parlamentosu’nda Suriyeli mu-
halifleri eğitip silahlandırmak ve ekonomik destek sağlamak için
Temsilciler Meclisi’nde gerekli yasayı çoktan hazırlamıştı. Dışiş-
leri Komitesi Üyesi olan Demokratların önde gelen Temsilciler
Meclisi Üyesi (Milletvekili) Eliot Engel de meslektaşlarına bu ko-
nuda destekte bulunmaları için gerekli çağrı yazısını dağıtmıştı.
Söz konusu yasa illaki geçecek, ABD’nin İHA’ları da gerekli görü-
len her yeri bombalayacaktı. Ayrıca 80 milyar dolar gibi bir meb-
lağ da bu işe ayrılmıştı. 

Ne hikmetse Demokrat ve insancıl (!) Avrupa’nın da Suri-
ye’ye bakış açısı birden değişmeye başlamıştı. Suriye’yi 1920
yılında işgal edip Osmanlıdan koparan, Hatay, Lazkiye ve Suri-
ye devletlerini kuran, Lübnan’ı Suriye’den 1926 yılında ayırıp,
kukla bir devlet haline sokan ve her ikisine de sonradan 1946
yılında bağımsızlık bağışlayan Fransa ile Ortadoğu’da I. Dünya
Savaşı’ndan sonra yeni sınırları kendi elleri ile oluşturan İngil-
tere, Suriye’deki ÖSO’ya ve muhaliflere uygulanmakta olan si-
lah ambargosunu Mayıs ayı içinde kaldırmak amacı ile AB Ko-
misyonu’nu toplantıya çağırmışlardı. Gerekçeleri de Esad’ın
kullandığı ağır silahların karşısında, ambargodan dolayı
ÖSO’nun aciz kaldığıydı. Üstelik bu konuda AB Komisyonu’nu
olumsuz bir karar alması durumunda pek takmayacaklarını ve
Suriye’de Esad karşıtlarını silahlandırma kararlarını uygulaya-
caklarını resmi ağızdan açıklamışlardı.

Tüm bunlara ilaveten, İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres
de, Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada Arap ülkeleri-
ni Suriye’ye askeri müdahaleye çağırmıştı. Bu Arap ülkeleri
hem İsrail’in baş düşmanları olacaktı, hem de İsrail Cumhur-
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başkanı baş düşmanlarını Suriye’ye müdahaleye çağıracaktı.
Gerçekten de çok ilginç bir tezat ve yaklaşımdı. Aslında Şimon
Peres’in bu çağrısı, dünyada uygulanmakta olan küresel politi-
kaların hangi şeytani amaçlar taşıdığını yansıtmaktaydı.2

Tam böyle bir süreçte, terörist İsrail Suriye'ye yönelik üst üste
hava saldırıları düzenliyor, Şam yakınlarındaki bilimsel araştırma
merkezini ve diğer askeri tesislerini vuruyordu. ABD Siyonist Yahu-
di Lobilerinin kuklası Obama ise, bu saldırıları haklı buluyor, İsra-
il’i destekliyordu. İsrail "Suriye’den Lübnan’a gönderilecek füzele-
ri" ve "kimyasal silah tehdidini" bahane etse de aklı ve vicdanı olan
hiç kimse bu palavraları yutmuyordu. Artık resmen ve fiilen, Suri-
ye’nin parçalanması ve BOP hedefine yaklaşılması için; İSRAİL'in
AKP'nin, EL KAİDE'nin, Amerikancı ARAP Yönetimlerinin hep bir-
likte ve aynı cephede Siyonizm’e hizmet ettiklerini ortaya koyuyor-
du. Ve tabi zalim ve hain Esed güçleri de, en acımasız ve ahlaksız
katliamlarıyla, bu Şeytani cepheye mazeret ve meşruiyet kazandırı-
yordu. Bu şeytani planın Türkiye merkezi Hatay Yahudi göçmeni
Papa Jorge Mario Bergoglio ise, Arjantinli Yahudi Hahamı Abraham
Skorka ile yazdığı kitapta (Sobre El Cieolo y la Tierra - Cennette ve
Yeryüzünde): "Osmanlı Türklerinin Masum Ermenileri katlederek,
Alman Nazilerinin ise, mazlum Yahudilere karşı soykırıma girişe-
rek, tarihin en vahşi ve şeytani kavimleri olduklarını ispatladıkları-
nı" yazma küstahlığında bulunuyor, ellerindeki kanı, yüzlerindeki
karayı bizim yüzümüze bulaştırmaya çalışıyor; ama daha önce "Pa-
palık misyonunun basit bir parçası olmaktan gurur duyduğunu"
söyleyen Fetullah Gülen'den hiç bir yanıt gelmiyordu. Evet artık ta-
rihi bir dönüşümle, hem Siyonist-emperyalist güçlerden hem de
içimizdeki işbirlikçilerinden, artık birlikte kurtulmak gerekiyordu.

Ebu Bekir Sifil Hocanın (06 04 2013 tarihli Milli Gazete’de
ve Suriye meselesiyle ilgili):

• Batılı güçlerce sürekli İran’ın “İslam’ın gerçek temsilcisi ve
kahraman hamisi” pozisyonuyla Sünni İslam’a karşı öne çıka-
rılması
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• Zalim ve Dinsiz Esed rejimine İran’ın İslami duyarlılıkla
değil, ideolojik ve politik yaklaşımlarla destek olması konula-
rındaki tenkit ve tedirginliği haklıydı. Maalesef İran, tarih boyun-
ca pek çok defa Pers (Fars) ırkçılığını ve Şiilik itikadını İslam
kardeşliğinin üstünde tutan tavırlar takınmıştı. Ancak, Ebubekir
Sifil Hoca’nın, Suriye’deki karmaşanın ve kardeş kavgasının arka-
sında, Arz-ı Mev’ud hedefiyle bölge ülkelerinin bölünmesini ve
yumuşak-küçük lokmalar haline getirilmesini isteyen Siyonist İs-
rail’in parmağının ve emperyalist güçlerin planının varlığı konu-
sundaki kaygıları hesaba katmaması veya hafife alması ve hele
bunları “BOP kapsamındaki karanlık kurgular şeklinde algılama-
nın İran propagandaları etkisindeki suni komplo kuşkuları” anla-
mında vasıflandırması yanılgıydı.

Ortadoğu merkezli İslam dünyasındaki gelişmelere, “Mezhep
husumeti ve bölgesel güç olma rekabeti” penceresinden değil,
iman-küfür muvazenesi ve Hak Batıl mücadelesi perspektifinden
bakılması daha sağlıklı içtihat (yorum)lara yol açacaktır. Erba-
kan Hocamızın “çağımızda Hak’kın fikri ve siyasi temsilcisinin
Milli Görüş; Batıl’ın fiili ve merkezi temsilcisinin ise Siyonizm ve
ABD Yahudi Lobileri olduğu” tespitlerini hatırlamakta fayda var-
dır. Kaldı ki, BOP çerçevesindeki 27 İslam ülkesinin parçalanma-
sı istikametinde nihayet Suriye’nin de işgal edilip bölünmesinin
ve İran’ın hizaya getirilmesinin ardından, ırkçı Siyonistlerin asıl
Türkiye’ye hücum edeceklerini Erbakan Hoca defalarca hatırlat-
mıştı. Bu arada, İslam Birliği’nin çekirdeği sayılan tarihi D-8’leri
kuran Erbakan Hoca’nın İran’ı mihver ülkeler arasına almasında-
ki hedefi, hikmeti ve stratejiyi de çok iyi anlamak ve bu istika-
mette davranmak gerektiği de asla unutulmamalıydı. 

ABD, Suriye, İsrail ve Türkiye ekseninde yoğunlaşan son ge-
lişmeleri bir bütün olarak görmek ve değerlendirmek lazımdır.
Eğer, İsrail’in 3 yıl sonra Türkiye’den özür dilemesini sadece iki
ülkeyi ilgilendirdiğini düşünürseniz yanılırsınız. Bu arada, ABD
Başkanı Obama’nın İsrail ziyareti ve bu ziyaret sırasında özür di-
lemenin yaşanması, hemen arkasından ABD Dışişleri Bakanı
Kerry’nin bölgede turlamaya başlaması tesadüfen gelişen olaylar
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sanılmamalıdır. Bir adım daha ileri giderek, Suriye muhalefetinin
30 yıldır ABD’de yaşayan bir kişiyi geçici hükümetin başına ge-
tirmesi de ABD ve İsrail’in Esad sonrası nasıl bir Suriye yönetimi
düşündüğünü ortaya koymaktadır. Tüm bu gelişmeleri takiben
İsrail’in Suriye’yi füze ile vurması, ABD Dışişleri Bakanı Kerry’nin
Bağdat’a giderek Irak’ın hava sahasını İran uçaklarına kapatması
ricası(!) birlikte düşünüldüğünde Büyük Ortadoğu Projesi’nin
(BOP) Suriye ayağında artık sona doğru yaklaşıldığının alameti
sayılmalıdır. Bu arada Obama’nın, “Suriye direnişine daha fazla
müdahil olmalıyız” sözleri, özellikle de Suriye muhalefeti arasın-
da ‘terörist ve ılımlı’ ayrımı yapan yaklaşımının ardından Suriye
Muhalif ve Devrimci Güçler Koalisyonu (SMDK) Başkanı Muaz
El Hatib’in bu görevinden istifa ettiğini açıklaması, bölgemizde
özellikle de Suriye’de işlerin giderek karıştırıldığının ve karmaşık
bir hal aldığının ispatıdır” diyen Abdülkadir Özkan haklıydı.

Hürriyet yazarı, İsrail aşıkı ve AKP yandaşı Fatih Çekirge İs-
rail’in özür dilemesiyle ilgili şunları söylüyordu:

“Önce İsrail’in özür dileme sürecine bakalım. Daha dün İsrail
topraklarına iki füze düştüğünü bilirsek... İsrail’in devletlerarası
ilişkilere diplomasi öncelikli değil, güvenlik öncelikli baktığını an-
larız. Özrün temelinde yalnızca Obama yok. Daha önemli bir se-
bep var: Suriye... Suriye’nin Filistin’e verdiği silah desteği zaten
biliniyor. Bu durumda Suriye’deki kaostan çıkacak (ve İsrail’in he-
defi olacak) fanatik grupların kontrolü çok zor, yeni Bekaa vadi-
leri oluşturması mümkün. Bu nedenle elbette Suriye’nin kaosa gir-
meden demokrasiye geçmesi (ve kontrol altına girmesi gerekir ve
bu) süreçteki kilit ülke Türkiye’dir. Bu durumda Türkiye, İsrail
için “mutlak işbirliği içinde olunması gereken” bir konumda gö-
rülmektedir. Aslında İsrail’le sıcak diplomatik ilişki Türkiye açı-
sından da çok önemlidir. Türkiye’nin bölgedeki dengelerde söz sa-
hibi olabilmesi için İsrail’le yeniden ilişki kurması gereklidir. Bu
adımı ticaret açısından da turizm boyutuyla da önemlidir”3

Fatih Çekirge özetle:
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Suriye’nin işgali ve bölge ülkelerinin bölünmesi dahil, Siyo-
nist İsrail’in şeytani hedeflerine kolay ulaşması yolunda, AKP
Türkiye’sinin kendisine destekçi olması ve işbirlikçilik yapma-
sı için, bu özür havucunun uzatıldığını itiraf ediyordu!

ABD, Suriye’de silah dağıtıyordu!

‘ABD’nin Suriyeli muhaliflere eğitim verdiği’ iddiaları ilk kez
resmi olarak dillendiriliyordu. Suriye’de silahsız kimsenin kalma-
ması için, ‘ılımlı’ diye vasıflandırılan ve çatışmalardan uzak duran
muhalifleri de silahlandırarak Müslümanların birbirini öldürme-
si için çabalayan Dışişleri Bakanı John Kerry, Suriye’deki iç sava-
şı kızıştırmak için Esad’a karşı ‘Suriyeli bütün sivilleri silahlan-
dırdıklarını ve eğitip kışkırttıklarını’ itiraf ediyordu. Yahudi dön-
mesi John Kerry, böylece Suriye’yi karıştırdıklarını bizzat söylü-
yor ve ABD’nin resmi ağızdan yaptığı ilk açıklama olma özelliği-
ni taşıyordu. Kerry, Katar’ın başkenti Doha’da yaptığı açıklamada
“detaylara girmek istemediğini ancak Amerika’nın yanı sıra ‘bir-
çok ülkenin’ bu eğitime destek verdiğini” de söyleyip, Türkiye’ye
işaret ediyordu. Kerry, amaçlarının Suriye Devlet Başkanı Esad’ın
‘savaş makinelerini kısıtlamaya yönelik olduğunu’ iddia ediyor ve
New York Times da Amerika’nın Suriyeli muhalifleri eğittiğini
isim vermediği yetkililere dayanarak yazıyordu.

Suriye’de büyük hazırlık yapılıyordu!

Suriye’de Esad rejimi ile muhalifler arasındaki çatışmalar tüm
şiddetiyle devam ederken, savaşın baş kışkırtıcısı ABD, İngiltere
ve Fransa’nın da Ürdün’de iki kampta Özgür Suriye Ordusu
mensuplarına eğitim verdiği ortaya çıkıyordu. Alman Der Spi-
egel dergisi, Suriyeli muhaliflerin silahlı kanadı Özgür Suriye
Ordusu üyesi gerillaların Ürdün’de iki ayrı kampta ABD tarafın-
dan eğitildiğini yazıyordu. Haberde, Ürdün’ün kuzeyinde ve gü-
neyinde yer alan askeri kamplarda, son 3 ayda 200 Suriyeli mu-
halife eğitim verildiği belirtiliyordu. Der Spiegel, ABD’lilerin Su-
riyeli muhaliflere daha çok tanksavar füzeleriyle eğitim verdiği-
ni söylüyor. ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriyeli muhaliflere
eğitim vererek, Esad sonrasına hazırlık yaptığı belirtildi. Ür-
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dün’deki iki kampta 1200 Suriyeli muhalife askeri eğitim verile-
ceği de ileri sürülüyordu. Özgür Suriye ordusu üyelerine eğitim
veren ABD’liler askeri üniforma giyiyordu. İngiliz Guardian ga-
zetesi ise yayınladığı bir haberde, Ürdün’de ABD’nin yalnız ol-
madığını İngiliz ve Fransız askerlerin de, Suriyeli muhaliflere
eğitim verdiğini yazıyordu. Bazı Batı medyalarında yer alan ha-
berlerde ise, ABD, İngiltere ve Fransa’nın Ürdün’de laiklik yanlı-
sı muhaliflere eğitim verdiği iddia ediliyordu. 

Belgeli Patriot gerçeği, ilgilileri şaşırtıyordu!

Patriotlar, yabancı bir ajansın, adı açıklanmayan bir Türk yet-
kilisine dayandırdığı haberle ilk defa Türkiye gündemine giriyor-
du. Önceleri Başbakan Erdoğan’ın haberi bile olmadığı anlaşılı-
yordu. Bir soru üzerine, “Patriotlar gelse benim haberim olurdu.
Hem parayla mı alınacak, nasıl getirilecek?” diyordu. Başba-
kan’ın haberi dahi yokken Dışişleri Bakanı Ahmet Davudoğlu ve
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ‘Evet, gelebilir.” açıklaması yapı-
yor, ardından yalanlanan patriotların Türkiye’ye yerleştirilmesi
kabul ediliyordu. Sonra ‘tetik bizde” olacak diye telkinde bulu-
nan Hükümetin, bu konulardaki zafiyeti her geçen gün daha net
belirirken, patriotların İncirlik’teki Amerikan üssü ve Kürecik’i
korumak için Türkiye’ye yerleştirildiği ortaya çıkıyordu. Ve asıl
hedef, Rahmetli Erbakan’ın dediği gibi, “Güneydoğumuzun kopa-
rılmasına razı olmayacak Milli Güçlerimize ve kendi üslerimize
karşı kullanılmak üzere patriotlar ülkemize yerleştiriliyordu”
Böylece Suriye tehdidi nedeniyle Türkiye’nin kendi topraklarını
korumak üzere NATO’dan istediği ve Şubat ayı ortalarında Ada-
na, Gaziantep ve Kahramanmaraş’a yerleştirilen Patriot füze ba-
taryalarının başka bir hikâyesi daha ortaya çıkıyordu.

WikiLeaks tarafından sızdırılan ABD Dışişleri Bakanlığı krip-
tolarına göre, 2009 yılının Kasım ayında, o zamanki ABD’nin An-
kara Büyükelçisi James Jeffrey’in, dönemin ABD Savunma Ba-
kanlığı Füze Kalkanı Özel Temsilcisi Ellen Tauscher’e, Patriotla-
rın İncirlik’teki Amerikan üssü ve Kürecik’i koruması için Türki-
ye’yi ikna etmek üzere taktikler geliştirdiği anlaşılıyordu.4
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“Ön şartlarım yerine getirilmezse İsrail ile görüşmem” resti
çeken AKP hükümeti, tükürdüğünü yalamaya devam ediyordu!

AKP Hükümeti İsrail ile özür dilemesinden aylar öncesinde
kapalı kapılar arkasında görüşmeye devam ediyordu. Sır olmak-
tan çıkarılan bu görüşmeler Türkiye’nin Kanada Büyükelçisi Tun-
cay Babalı tarafından da doğrulanıyordu. Babalı kendisine soru-
lan bir soruya verdiği cevapta “Geçmişte yürütülen görüşmelerde
çözüme çok yaklaşıldığı anlar oldu, ancak süreci Lieberman bal-
taladı” diyordu.

Şener: AKP’nin Suriye politikası İslami değil, Erdoğan İsrail’le
gizli işbirliği mi yapıyordu?

Eski devlet bakanı ve Recep Beyin Milli Görüşe hıyanet ar-
kadaşı Abdüllatif Şener, Başbakan Erdoğan’ın izlemiş olduğu
Suriye politikasını eleştirip, “asıl hedefin İsrail karşıtı cephenin
çökertilmesi” olduğunu söylüyordu. Özür palavrası sonrası
emir-komuta zinciri çalışmaya başlıyordu. İki ay önce göreve
başlamasına rağmen ülkemize ikinci ziyaretini yapan ABD Dı-
şişleri Bakanı John Kerry bir ayda dört kere Türkiye’ye geliyor-
du. Siyonistlerin sözde özür dilemesinin ardından ABD’nin An-
kara’ya Gazze ve Hamas baskılarını arttırması bekleniyordu.
Kerry’nin Türkiye’ye yaptığı ikinci Filistin çıkartması, “özür”
palavrasının ardında Ankara’ya yeni emirlerin geleceğini göste-
riyordu. Kerry’nin “İsrail üzerine düşeni yaptı, şimdi sıra siz-
de” düsturuyla Ankara üzerinde baskı yapmak için geldiği an-
laşılıyordu.

Bu arada Kuzey Kore, ABD’ye açıkça kafa tutuyordu!

Güney Kore ile askeri ittifakı güçlendirip, Kuzey Kore’yi tah-
rik eden ABD, bölgede çevirdiği oyunları gerçekleştirmek hedefi-
ne yaklaşıyordu. K. Kore ordusundan yapılan açıklamada ABD
hedeflerine yönelik operasyon için, “nükleer silahların kullanımı
da dâhil olmak üzere” onay alındığı bildiriyordu. Kuzey Kore or-
dusu, nükleer silahların kullanımı da dâhil olmak üzere ABD’ye
askeri operasyon başlatmak için nihai onay aldığını açıklaması
dünyayı karıştırıyordu. Kuzey Kore haber ajansı KCNA’nın ya-
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yımladığı açıklamada, “Genelkurmay başkanının ABD’nin tehdit-
lerine nükleer saldırı yoluyla karşı koyulacağını Washington’a
resmi olarak bildirdiği’’ kaydediliyordu. Son gelişmenin ardından
konuşan ABD Savunma Bakanı Chuck Hagel ise, Kuzey Kore’nin
elinde silah ve füzeler olduğunu ancak bunlarla nereleri vurabi-
lecekleri konusunun net olmadığını söylüyordu. Hagel, “Ciddiye
almamız gereken bir tehdit var” derken, Kuzey Kore’nin ABD’yi
vuracak kapasitede silahlara sahip olmadığı vurgulanıyordu. An-
cak, Güney Kore ve Japonya’daki ABD üslerinin tehdit altında ol-
duğu konuşuluyordu. Öte yandan, Ortadoğu turu kapsamında
Türkiye’ye de uğrayan ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’nin, des-
tek için Güney Kore’ye gitmesi dikkat çekiyordu.

Erbakan Hoca’nın Aytunç Altındal’a anlattıklarına göre:

“Refah Partisi’ni bekleyen büyük bir tehlikeler vardır. Türki-
ye’nin ekonomisi çıkmazdadır. Türkiye, taklitçi zihniyetle yöneti-
liyor. Bu adamlar (dış odaklı, çeşitli), kadrolar kuruyorlar, bunla-
rı iktidara getiriyorlar, kurdukları kadroları yıpranıncaya kadar
kullanıyorlar. Sonra yıpranan kadroları ambara kaldırıyorlar. El-
lerindeki yedek kadroyu iktidar yapıyorlar. Ambara kaldırdıkları
kadroyu da yeniden cilalayıp, gerek görülürse iktidara getirmek
için hazır bekletiyorlar. Böylece tahterevalli gibi, biri iniyor diğe-
ri çıkıyor. İşte bu nedenle Demirel yedi defa gidip, sekiz defa geri
gelebiliyor. Biz buna elbette karşıyız. Biz iktidara geliriz, gelme-
sine de… Ama sonra iktidarda kalabilir miyiz? Yani iktidarda ba-
şarılı olmamıza ve milli hedeflerimizi gerçekleştirme çabalarımı-
za müsaade ederler mi işte, o şüphelidir. 

Biz bir şey fark ettik. Bugün Türkiye’de bizim iktidara gelme-
mizi daha önce engellemeye çalıştığı halde, şimdi bunu isteyen
güçler var. Eskiden bize ilgi göstermeyen çevreler, şimdi bize hoş
görünmeye uğraşıyorlar. Eskiden yolumuza engel koyanlar, şimdi
engellerini çekmek ister gibi davranıyorlar. Adeta bizim iktidara
gelmemizi ister gibi çalışıyorlar. En azından bize ilişmemeye özen
gösteriyorlar… Bu adamlar bizim iktidara gelmemizi hoşgörüyle
karşılıyorlarsa, bunda bir bit yeniği vardır. 
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Anladığımız kadarıyla, bu adamlar bizim iktidara gelmemize
ses çıkartmamak kararı aldılar. Bizi iktidara geldiğimize pişman
ve perişan etmeyi düşünüyorlar… Böyle bir planları varmış gibi
geliyor bana. Yani iktidara gelmemize göz yumacaklar, ama bize
iş yaptırmayacaklar. Önümüze akıl almaz engeller çıkaracaklar.
Atacağımız her adımda bizi batırmaya ve başarısız kılmaya çalı-
şacaklar. Hangi soruna el atsak, çözümü yokuşa sürüp, çok kısa
zamanda bizleri beceriksiz olmakla ve korkaklıkla suçlayacaklar.
Böylece bizleri umut olmaktan çıkaracaklar! 

Elimizde Amerikalıların yayınladıkları stratejik araştırma
enstitülerinin raporları var. Bunlara göre, Türkiye’deki askeri ih-
tilaller artık göze batıyor ve çözüm getirmiyor deniliyor. Bu ne-
denle daha başka yöntemler düşünüyorlar. Yani biz iktidara gelir-
sek hükümetimizi çalıştırmamak ve başarısız kılmak, oda olmaz-
sa yeni yöntemlerle iktidardan uzaklaştırmak hazırlıkları yapılı-
yor. Bu raporlardan bizim çıkardığımız sonuç budur. Ama biz Al-
lah’a güveniyoruz.”5

Dikkat buyurun, Erbakan Hoca Başbakan olarak Refah-yol
iktidarını kuracağını, dış güçlerin “iktidarda başarısız kılmak ve
Milli Görüşü umut olmaktan çıkarmak üzere” buna göz yuma-
caklarını ve hatta zemin hazırlayacaklarını tam 3 yıl öncesin-
den sezip söylüyor ve bu tahmini aynen gerçekleşiyordu. An-
cak onların beklentisi aksine, Refah-yol iktidarında çok başarı-
lı işler yapılıyor, tarihi atılımlar gerçekleşiyor ve sonunda “post
modern müdahalelerle” hükümetten düşürülüyordu. Ve zaten
Hoca iktidara sadece bir takım hayırlı icraatlar için değil, asıl
Siyonist ve emperyalist odakların zulüm saltanatını yıkacak bir
hesaplaşmada kullanılacak teknolojik harikaları (Türkiye’de ve
bazı İslam ülkelerinde) hazırlamak, dünya ve bölge şartları ol-
gunlaşınca kullanılmak üzere kahraman ordumuzun ilgili bi-
rimlerine bırakmak üzere Başbakanlığa geliyor ve o kısa süre
içinde bu amacına ulaşıyordu, 

Çünkü; “bütün yeryüzünde sözü geçecek ve Adil Düzeni yürü-
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tecek şartlar oluşturulmadan ve bugünkü ABD, AB ve İsrail engeli
savuşturulmadan; değil ülkemizde ve bölgemizde, hatta bir köyde
bile hükmümüzün geçmeyeceği gerçeğini” en iyi Erbakan biliyor
ve buna göre dünyayı değiştirecek köklü tedbirler geliştiriyordu.
Ne dediğimizi anlamak için biraz daha beklemek gerekiyordu.
Erbakan’ın siyasi mirasını istismar etmek ve Siyonizm’in hedef-
lerine hizmet ettirmek üzere iktidara taşınan AKP eliyle hazırla-
nan tuzakların ise, kendi başlarına yıkılacağı unutuluyordu.

Reşat Nuri Erol’un, Üstat Süleyman Karagülle’den naklen yaz-
dıklarını özetleyerek, bazı bilgiler ve düzeltmeler de ekleyerek
aktarmak istiyorum;

Kader Türkleri ve Türkiye’yi nasıl bir geleceğe hazırlamakta-
dır?

Türkiye “III. Binyıl Uygarlığı”nın kurucusu olacaktır. Kaderin
Türkiye’ye böyle bir görevi yüklediği anlaşılmaktadır. Üç asırdır
Türkiye Batılılaşmakta ama İslâmiyet’i bırakmamakta, hatta gide-
rek İslâmiyet’e daha çok sarılmaktadır. Bugün Batılı olmayanlar
arasında Batı’yı en çok bilen Türkiye sayılmaktadır. Japonlar ya-
zılarını Latince yapmamışlardır, dolayısıyla Japonya’nın sadece
okumuşları Batılıdır, halk yine Japon kalmıştır. Türkiye’de yaşa-
yanlar ise Latin harfleri sayesinde Batı’yı halk olarak kavramış
Avrupa’nın fıtri kanunlara ve ilmi-akli düsturlara uygun yanları-
nı almış, haksız ve ahlaksız yanlarını bırakmıştır. İslâmiyet’i de
dünyada en ileri şekilde anlamış durumdadır. Bugün “ADİL DÜ-
ZEN”i ortaya koyan başka bir ulus olmadığı gibi İslam Aleminde
Erbakan hareketi kadar saygın, dünya genelinde ise Gülen Cema-
ati kadar yaygın bir hizmet oluşumu da bulunmamaktadır. Bütün
dünyada Batı okullarını Gülen Cemaati kurmaktadır ve oralarda
öğrenciler tercihen bu okullarda okumaktadır. Batılılar (ABD ve
AB ülkeleri) kendi kültür emperyalizmini, ekonomik ve diploma-
tik destek verdikleri cemaat okullarıyla yaygın ve saygın hale ge-
tirmek isteseler, Ilımlı İslam safsatasıyla dinimizi ve devletimizi
dejenere etmeye yeltenseler de, dünya dengelerinin değişmesi so-
nunda bu girişimlerin Türkiye’nin ve İslamiyet’in yararına olaca-
ğı açıktır. Hem “ADİL (EKONOMİK) DÜZEN”in hem de Gülen
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Cemaati hizmetlerinin, düşünce ve fikir olarak çıkışında İzmir
Akevler’in payı unutulmamalıdır. 

O halde Türkiye’nin geleceği ne olacaktır? 

Bir gün gelecek, Risale-i Nur şakirtleri ile Millî Görüş Hare-
keti erleri ve diğer İslam hizmetçileri “ADİL DÜZEN”nin hâki-
miyeti ve Milli Görüş Medeniyeti etrafında toplanacak,
Kur’an’ın nurunu tamamlayacak, böylece Türkiye dünyadaki
başrolünü oynayacaktır. Ancak hadislerde haber verildiği, tari-
hi ve fiili gelişmelerin de gerektirdiği gibi, Barbar Batılı güçler-
le bir hesaplaşma yaşanıp Erbakan Hocanın bildirdiği “teknolo-
ji harikalarıyla” Şeytanın orduları hizaya sokulmadan ve İsrail
çıbanı kurtulmadan, saadet yolu açılmayacaktır.

İnsanları birbirine düşürmek ve ırkçılığı körüklemek için ön-
ce bazı kelimelere karşı alerji oluşturmak emperyalistlerin bir
taktiğidir. Başlangıçta bu kelime “Kürt” idi. Kürt kimliğine ve
Kürtçeye karşı alerji yaygınlaştırılmıştır. Kürt kelimesini ağzına
almak da, Kürtçe konuşmak da yasaklanmıştır. Günümüzde ise
tam tersine bu sefer karşıt bir alerji dalgası başlatılmıştır. Bu se-
fer “Türk” kelimesi hedef alınmıştır. AKP de buna katılmış ve
anayasadan “Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan her-
kes Türktür” ibaresini kaldırmayı isteyerek, alerjiyi daha ileri bir
boyuta taşımıştır. Böylece Kürtler arasına atılan ırkçılık tohumla-
rı sulanıp büyütülmeye çalışılmaktadır. Yalnız burada bir çelişki
vardır. “Türk bayrağı” demeyelim, “Türkiye bayrağı” diyelim di-
yorlar. O zaman en başta ülkenin adının değişmesi lazımdır. Tür-
kiye ism-i mensub bir kelimedir. Aslı Arapçadır ve “Türkiye” şek-
lindedir. Sondaki şeddeli ya ism-i mensub “ya”sıdır. “Türklerin
mensubu olduğu”, “içinde çoğunlukla Türklerin yaşadığı ülke”
demektir. Anayasanın tarifi gayet açıktır. Vatandaş olan herkese
“Türk” denir. Burada ırk veya din öne çıkarılmamıştır. Buna zor-
la ırk anlamı vermek ırkçılık ve ayrılık tohumlarını canlandırmak
amaçlıdır. Önce “Türk” kelimesi çıkarılacak, sonra ülkenin adı ve
bayrağı tartışılacak, ardından Türk olmayanların ayrı bir ülke
olarak ayrılması gündeme taşınacak şekilde Şeytani projeler ha-
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zırlanmaktadır… Ne var ki bunların böyle planları varsa, elbette
Allah’ın da bir hesabı vardır.

Ve "hayrül Makirin" olan, yani zalim hilekârların şeytani
planlarını ve tuzaklarını kendi başlarına yıkıp Mücahit Müminle-
re zafer kapısını açan Yüce Allah; gaflet ve hıyanet ehlinin eştiği
kuyulara, kendilerini düşürüp boyunlarını kıracaktır. Birleşik
Kürdistan oluşumuna ve Türkiye’nin parçalanmasına "barış kı-
lıfı" geçirmek üzere PKK’nın yurtdışına çekilmesi bile İsrail’le
ve NATO birlikleriyle yaşanacak bir kapışmada, Allah’ın izniy-
le TSK’nın işini kolaylaştıracaktır. 

“Deki (Ey zalimler ve işbirlikçi hainler) Siz (tedirginlikle) göz-
leyip bekleyin; Çünkü Biz de kesinlikle (acı ve alçaltıcı akıbetini-
zi) bekleyip gözetlemekteyiz!” (En’am-157. Ayet sonu) ayeti,
ümit ve teselli kaynağımızdır, dikkatle ve defaetle okuyup hu-
zur bulmalıdır.

Çünkü ABD, AB ülkelerinin ve NATO birliklerinin destekle-
diği İsrail ile Türkiye arasında tarihi bir hesaplaşma kaçınıl-
mazdır ve Batılıların Armageddon dediği, İslam kaynaklarının
Hatay Amik Ovasında yaşanacağını haber verdiği savaş olduk-
ça yakındır. İslam’ı ılımlaştırmak, Müslümanı protestanlaştır-
mak, böylece halkımızı Haçlı-Siyonist emperyalizmiyle uyumlu
hale sokmak üzere tertiplenen "Dinlerarası Diyalog" merkezi
olarak Hatay'ımızın seçilmesi de oldukça anlamlıdır ve Arma-
geddon'a hazırlıkla alakalıdır. Ancak paniğe kapılmamalı, Al-
lah'ın va'dine ve Hz. Resulüllahın müjdesine iman ve itimat du-
yulmalı ve sadece düşmanı ve tezgâhını iyi tanımalıdır. İşte eli-
nizdeki kitap bu maksatla dikkatinize sunulmaktadır. Unutma-
yınız; tarihi her zaman kötüler ve kafirler değil, bu sefer kahra-
man askeriyle beraber Türkiye'nin mü'minleri yazacaktır.
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GİRİŞ

SURİYE SAVAŞI VE
ARMAGEDDON’UN BAŞLAMASI

Başbakan Recep T. Erdoğan’ın her ABD ziyareti sonrasında,
ülke ve bölge dengelerini etkileyecek önemli değişimler yaşan-
maktaydı. Bütün bunları Sn. Erdoğan’ın planlayıp, ABD’nin ak-
lına yatırıp uyguladığını sanmak saflıktı. Erdoğan maalesef da-
ha önce sırtı sıvazlanan ve kahraman rolüyle komşu İslam ülke-
lerine saldırtılan Saddam Hüseyin konumundaydı ve maalesef
ikbal ve iktidar hırsıyla, nasıl bir akıbete sürüklendiğini bile
fark edemeyecek kadar havalardaydı. Aynı sebeplerin aynı so-
nuçları doğurması değişmez bir sünnetullahtı. Anlaşılan ABD
ve İsrail, kahraman Erdoğan üzerinden, TSK’yı Suriye’ye sok-
maya, bir müddet pohpohladıktan sonra da, Türkiye’yi işgalci
pozisyonuna sokup sıkıştırmaya, hatta saldırmaya hazırlan-
maktaydı. Çünkü Siyonist Hristiyan olan NEOCON’lar, Arma-
geddon’a inanmakta, bunun Hatay merkezli Türkiye-Suriye
topraklarında yaşanacağı kanaatini taşımaktaydı ve patriotları,
Türk askerine karşı kullanmak üzere Hatay’ın çevre illerine ko-
nuçlandırmışlardı. İşte Sn. Erdoğan, Batılı gâvurların ve özel-
likle ABD’li Yahudi odakların beklediği fırsatı sunmak ve Suri-
ye işgaline taşeronluk yapmak üzere Beyaz Sarayda ağırlanmak
şerefine layık bulunmuşlardı. Rahmetli Erbakan Hoca’nın tabi-
riyle “Hidayetleri kararanların, artık feraset gözleri de kapanı-
yor” ve önlerini-sonlarını göremiyorlardı.



Suriye ve Irak sınırlarımız fiilen kaldırılmış bulunuyordu!?

Son 2 yıl içinde 350 bin Suriyeli Türkiye’nin kucağına atıl-
mıştı. Resmi rakamlara göre çadır kentlerde 192 bin, kendi im-
kânlarıyla evlerde kalanlar 160 bini bulmaktaydı. Sığınmacıla-
rın çoğu Hatay gibi sınır illerine yığılmıştı. Bu kontrolü imkân-
sız başıboş kalabalığı, Recep Erdoğan’ın sırtını sıvazlayan Avru-
pa ve Amerika başımıza sarmıştı. 870 kilometrelik Türkiye-Su-
riye sınırı fiilen kaldırılmış, yarısı PKK/PYD, yarısı da El Ka-
ide/El Nusra Cephesinin denetimine bırakılmıştı.

Dış destekli eski komünist artığı ve radikal İslamcı örgütle-
rin bütün lojistiği, silah ve milis dahil Türkiye’den sağlandığı
iddiaları hala yanıtsızdı. Hava limanlarımız milislerin sevk
merkezi konumundaydı. Amerikan gazeteleri bile sürekli bun-
ları yazıp durmaktaydı. Fakat, "Ana Haber Merkezi"nin otoma-
tiğine bağlı yalaka ve yandaş medyamız hâlâ "Suriye Arap ba-
harı” manşetleri atmaktaydı. Hatay fiilen işgal altındaydı. Gazi-
antep'te Suriyeli muhalif militanların 13 bomba imalathanesi
olduğu konuşulmaktaydı. Hatırlarsınız, birinde "iş kazası" ol-
muş, fakat üstü kapatılmıştı.

Reyhanlı'da Suriyeli nüfusu Türkleri aşmıştı. Kendi döviz
bürolarını, lokantalarını, işyerlerini kurmaya başlamışlardı.
Adeta "kurtarılmış bölge" oluşturmuşlardı. Türkiye Cumhuri-
yeti'nin yasaları işlemiyordu. Sağlık kuruluşlarımız Suriyeli
milisler için sahra hastanesine dönüşmüştü ve yurttaşlarımız
gitmeye çekiniyordu. PYD’li teröristlerin, yabancı selefi çetele-
rin bölge halkına pervasız tehditleri ve son eylemler daha bü-
yük riskleri besliyordu.

AKP hükümeti Reyhanlı'da "bütün zamanların şüphelisi"ni
açıklıyor, El Muhaberat deyip çıkıyordu. Haydi velev ki Muhabe-
rat yaptı! Yahu bu kargaşa ve katliamcıların asıl sebep olanları da
önleyemeyerek sorumluları da kendileri olmuyor muydu?

CIA-MOSSAD bombası ve AKP'nin sorumsuzluğu

Hatay-Reyhanlı’da yabancı ajanslara göre 150 yurttaşımızı
katleden bombalı terör saldırısından sonra ekranlara fırlayan-
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lar yine zamanlamaya dikkat çekiyor, yine “Türkiye’nin büyü-
mesini hazmedemeyenler” adres gösteriliyordu… Hatta “Banyas
katliamını kim yaptıysa, Reyhanlı’daki saldırıyı da o yaptı” di-
yenler bile oluyordu. Sonradan hepsi Suriye istihbarat örgütü
El Muhaberat’ın yönlendirmesiyle THKP-C Acilciler’in yapmış
olabileceğinde birleşiyordu. F4’ümüzün hâlâ nasıl düşürüldü-
ğünü, neyle vurulduğunu saptayamayanların Reyhanlı saldırısı-
nın adresini bir kaç saat içinde belirlemesi, haliyle gayriciddi
görünüyordu. Bu tip saldırılarda bizi adrese götürecek ilk soru,
“saldırının kime yaradığı” konusuydu. İçeride batı destekli si-
lahlı teröristlerle uğraşan, güneyinde İsrail’in saldırılarına uğ-
rayan zalim ve hain Esad rejiminin Türkiye’ye saldırması için
süper ahmak olması gerekiyordu. Oysa Türkiye’nin Suriye’ye
savaş açmasını Esad değil, Esad karşıtları istiyordu!

Saldırının zamanlaması

Saldırının adresini doğru tespit edebilmemizi sağlayacak ikin-
ci parametre ise saldırının zamanlaması oluyordu. Nedense med-
yada zamanlama açısından öncelik, Erdoğan’ın Washington ziya-
retine veriliyordu.

Oysa asıl zamanlama, ABD’nin geri adımlar atarak ilk kez
Suriye konusunda Rusya’nın çizgisine geldiğini duyurması ve
Cenevre Bildirisi’ni esas alacak bir çözüm için ay sonunda bir
konferans toplamakta anlaşmasıydı. “Dolayısıyla “kimin işine
yarıyor” ve “saldırının zamanlaması” incelemelerinden çıkacak
sonuç şudur: Reyhanlı’da bomba patlatanların hedefi, ABD’yi ve
dolayısıyla Türkiye’yi Suriye’ye müdahaleye zorlamak ve Was-
hington-Moskova uzlaşmasını baltalamaktır! Bu durumda bom-
baları patlatanlar CIA-MOSSAD’dır”. diyen Mehmet Ali Güller
gerçekleri yansıtıyordu.

Tayyip Erdoğan’ın NBC televizyonuna röportajda “ABD kara-
dan girerse destekleriz” sözlerinin basına yansımasının ardından
Başbakanlık “çeviri hatası” olduğuna dair bir açıklama yapıyor-
du. Açıklamada Erdoğan’ın uçuşa yasak bölge konusundaki soru-
ya şöyle yanıt verdiği belirtildi: “Biz tabii başından itibaren bu işe
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olumlu bakıyoruz: Şu anda Birleşmiş Milletler Konseyi (bunu)
masaya yatırır(sa); böyle bir kararı Birleşmiş Milletler Konseyi
alacak olursa biz buna olumlu bakarız. Ve üzerimize düşeni de
yaparız. Burada Birleşmiş Miletler Konseyi’nin üzerinde çok
önemli bir görev var. Özellikle de Rusya ve Çin.” Bu açıklamada
aslında Erdoğan’ın “Suriye’ye savaş ilanı” sayılabilecek sözleri
söylediğini ortaya koyuyordu. Erdoğan, röportajda Suriye hükü-
metini kendi halkına karşı kimyasal silah kullanmakla suçlarken,
ABD’den de daha sert bir tavır sergilemesini istiyordu. “rejimin
kimyasal silahlar ve füzeler kullandığı ortada” diye konuşan Er-
doğan, ABD Başkanı Barack Obama’nın eyleme geçmek için ge-
rekli gördüğü “kırmızı çizgi”nin aşıldığını iler sürüyordu. Üstelik
Başbakan Erdoğan’ın Suriye’de uçuşa yasak bölge istemesi tep-
kiyle karşılanıyordu. Başbakanın bu teklifi, “Irak’taki film tekrar-
lanıyor. Irak’ın kuzeyinin bölünmesi gibi Suriye’nin kuzeyi de
bölünüyor” şeklinde yorumlanıyordu. Erdoğan’ın önerisinin sa-
vaş ilanı olduğu yabancı basında da tartışılıyordu. Erdoğan’ın
teklifi diplomatik ve siyasi çevrelerde “Irak’taki film tekrarlanıyor
Irak şu an bölünmüş durumda. Bu süreç Irak’ın Kuzeyinde uçu-
şa yasak bölge oluşturularak başladı. Suriye’de da aynı yol izlen-
mek isteniyor” şekilde değerlendiriliyordu.

Kerry, Suriye “peşrevi” için Moskova’ya gidiyordu

ABD Dışişleri Bakanı Kerry, G-8 zirvesi öncesinde Moskova’da
meslektaşı Lavrov ve Devlet Başkanı Putin’le görüşmek üzere Mos-
kova’ya gidiyordu. Gündemin ağırlıklı konusunu Suriye oluşturu-
yordu. 7 Mayıs’ta 2 günlük ziyaretle Rusya’nın başkenti Mosko-
va’ya giden Kerry’nin Moskova ziyareti, Putin ile ABD Başkanı
Barack Obama’nın 17-18 Haziran 2013 tarihlerinde Kuzey İrlan-
da’nın Lough Erne tatil merkezinde yapılacak G-8 toplantısında-
ki ikili görüşmesinin hazırlığını yapma amacını taşıyordu. Putin-
Obama görüşmesinin en önemli iki konusu, ABD’nin füze savun-
ma sisteminden Rusya’nın duyduğu rahatsızlık ve Suriye’deki ça-
tışma olacağı konuşuluyordu. Putin ve Obama, her iki konuyu 5-
6 Eylül tarihlerinde San-Petersburg’da düzenlenecek G-20 Zirve-
si kapsamında da görüşecekleri bekleniyordu. “Rusya yönetimiy-
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le tam ve sağlam ikili diyalogu kurma zamanının geldiğini” söy-
leyen Kerry’nin Moskova gezisi öncesinde ABD yönetiminin Su-
riye konusunda yaptığı açıklamalar, “zirve toplantısının hazırlı-
ğı” olarak değerlendiriliyordu. Bu arada ABD, İngiltere ve Fransa
ile birlikte Birleşmiş Milletler’in (BM) Suriye’nin bütününde kim-
yasal silah incelemesi yapması için bastırıyordu. Suriye, BM Ge-
nel Sekreteri Ban Ki Mun’un görevlendirdiği inceleme heyetine
izin vermeyince, ABD yönetimi önce Suriye yönetiminin kimya-
sal silah kullanmış olabileceği yolunda “doğruluk derecesi kesin
olmayan” bilgiler olduğunu açıklıyordu. Irak işgalinin dayandı-
rıldığı “Saddam’ın kitle imha silahları bulunduğu” yalanı hatırla-
tılınca, Obama, “Suriye’de kimyasal silah kullanıldığını, ancak
hangi yönetimin kullandığına ilişkin kanıt bulunmadığını” söylü-
yordu. Oysa Recep T. Erdoğan Esad güçlerinin kimyasal silah
kullandığının kesin olduğunu savunuyordu!?

Silahlar, ABD’den İncirlik’e, İncirlik’ten ÖSO’ya gidiyordu.

ABD, Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) Türkiye üzerinden ilk
muharebe malzemesini göndermeye başlıyordu. Sekiz milyon
dolarlık asker karavanası ve ilkyardım malzemesi TIR’larla Ha-
lep’e taşınıyordu. Washington merkezli Suriye Destek Grubu
(SSG) tarafından yapılan yardımın, ABD Dışişleri Bakanı John
Kerry’nin daha önce İstanbul’da açıkladığı, muhaliflere yapıla-
cak 123 milyon dolarlık yardımın ilk partisi olduğu belirtiliyor-
du. SSG yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Amerikan Hava Kuv-
vetleri’ne ait kargo uçağıyla taşınan yardım, daha sonra TIR’la-
ra yüklenerek Halep bölgesinde muhaliflerin kontrolündeki bir
bölgeye gönderiliyordu. İsrail’in pazar günü sabaha karşı Suri-
ye’ye yaptığı hava saldırısının ayrıntıları da ortaya çıktıkça, Su-
riye’ye dış askeri müdahalede bulunma zeminini yaratmak iste-
yen ABD ile İsrail’in birlikte planladığı netleşiyordu. Saldırı ko-
nusunda ABD’nin bölgedeki başlıca müttefiklerinin bilgisinin
bulunduğu öne sürülüyordu. Saldırıyla eş zamanlı olarak, Suri-
ye içindeki terör grupları da eşgüdüm halinde her yönden
Şam’a saldırıya geçiriliyordu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey
Lavrov, Mayıs başında, “Ortaklarımızın Suriye’ye dış askeri mü-
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dahale niyetinde olduğunu sezinliyoruz” diyerek, ABD’nin İsra-
il’le birlikte planladığı saldırıya işaret ediyordu.

Kimyasal yalanına kimyası bozuklar inanıyordu!

Saldırı için, Irak işgalinde başvurulan “Saddam Hüseyin’in kit-
le imha silahları var” yalanına benzer, “Suriye yönetimi kimyasal
silah kullandı” yalanı tekrar ortaya atılıyordu. Dışişleri Bakanı
John Kerry, Savunma Bakanı Chuck Hagel gibi ABD üst düzey yö-
neticilerinin yanı sıra İngiltere, İsrail ve Fransa yetkilileri de bu
yönde açıklamalar yapıyordu. Açıklamalara katılan ABD Başkanı
Barack Obama, bir yandan Suriye yönetiminin kimyasal silah
kullanmış olabileceği kuşkusunu yayarken, bir yandan da “Irak
yalanının tekrarı” suçlamasından kurtulmak için, “Yeterli kanıt
yok” açıklamaları geliyordu.

Başbakan Erdoğan uzunca bir süredir Suriye ve Esad’a yöne-
lik saldırılarını hafifletmiş görünüyordu. Ama İsrail’in Suri-
ye’yi vurması ile birlikte Başbakan Erdoğan’ın saldırıları da hız-
lanıyordu. AKP’nin Kızılcahamam kampında Suriye Cumhur-
başkanı Beşar Esad için “Vallahi billahi yaptıklarının hesabını
verecek” diye kükrüyordu. Arkasından da, “Meta nasrallah, ‘Al-
lah’ın yardımı ne zaman diye’ soran Suriyeli kardeşlerime bir kez
daha sesleniyorum; Ela! İnne nasrallahi karib. Hiç kuşkusuz Al-
lah’ın yardımı yakındır” ayetlerini okuyup çirkin bir istismarcı-
lık yapıyordu. Erdoğan’ın İsrail’in Suriye’ye yönelik hava saldı-
rısı ile eş zamanlı olarak Esad yönetimine sert ifadelerle yük-
lenmesi, hatta daha da ileri giderek yemin etmesi anlamlı bulu-
nuyordu. Yine eş zamanlı olarak Dışişlerinden Müsteşar baş-
kanlığında üst düzey bir heyetin İsrail’i ziyaret etmesi de dik-
kat çekiyordu. Çünkü Erdoğan 16 Mayıs’ta Amerika’ya gidiyor-
du. Öncesinde, “AKP Hükümeti-İsrail-PKK” işbirliğinde yeni
adımlar atılıyordu.

‘Akiller’ neden PKK’ya hiç laf etmiyordu?

“Akil adamlar” polis ordusuyla dolaşıyordu. Halkı ikna et-
mek için görevlendirilen “Akiller” halktan korkuyor ve korunu-
yordu. Bütün çabalara rağmen akiller protesto edilmekten kur-
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tulamıyorlardı. “Akil dinleyici” sıkıntısı çekildiği için genellik-
le çok küçük gruplarla toplantı yapılabiliyordu. Merak edip
araştıranlar, “Akil adamlar”dan PKK’yı uyaran, eleştiren tek bir
kişiye bile rastlamıyordu. PKK’yı uyarmadıkları gibi hepsi
PKK’yı ve Öcalan’ı korumaya çalışıyordu. Fetullah Gülen’in
onursal başkanlığını yaptığı Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Baş-
kan Yardımcısı olan “Akil adam” Cemal Uşşak, “Öcalan’a bebek
katili denmemesi” için çırpınıp duruyordu. Şimdi soruyoruz; bu
Fetullahcılar ve AKP yandaşları PKK’ya gösterdikleri hoşgörü-
nün onda birini, niye TSK’dan esirgiyordu?

Suriye’ye “cihad”a götürülen Türk gençlerini kim ayartıyor-
du?

Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz hükümetin yanlış politikala-
rının faturasının kabardığını belirtiyordu. Eryılmaz, Türkiye’den
Suriye’ye “cihada” götürülen çocukların durumu ile ilgili TBMM
İnsan Hakları Komisyonu’nda alt birim kurulmasını istiyordu. Av-
rupa’nın değişik ülkelerinden ve Türkiye’den küçük yaştaki ço-
cukların “cihada götürüyoruz” diye kandırarak Suriye’ye savaşa
yollandıkları yönünde çok sayıda ihbar bulunuyordu.

“Çocukları kandırılan bazı aileler bize başvurup bu konuda
kendilerine yardımcı olmamızı talep etmiştir. Suriye’ye savaşma-
ya giden ve çatışmada ölen gençlerimiz olmuş ve bunların bir kıs-
mının cenazeleri Türkiye’ye getirilmiştir. Muhammed Hüseyin Gi-
rişen – Diyarbakır, Ahmet Zorlu- Yalova, Emin Çelik-Sivas, Burak
Yazıcı-Rize gibi… Hala Suriye cezaevlerinde çatışmalarda yaka-
lanıp tutuklanan yüzlerce Türk vatandaşının olduğu da ifade edil-
mektedir. Ahmet Gül(Batman), Serhat Türk (Batman), Sıraç Ço-
ban (Batman), Yüksel taşan (Gercüş), Zekeriya Gün (Batman),
Ferit Alişam (Hatay), helal Yumuşak (Hatay), İdris Çanakçı (Kon-
ya), Mersal almaz (Hatay), Şakir Uci (Almanya), Sinan Aydın Ku-
ban (Almanya) ve daha bir sürü gencimiz şu anda Suriye ceza ev-
lerinde bulunmaktadır.” Diyen Eryılmaz; “Vatandaşlarımız Suri-
ye’ye kimin kanalıyla nasıl götürüldüğü, hangi illerimizden ne ka-
dar kişinin Suriye’ye savaşmak üzere götürüldüğünün tespit edil-
mesi ve Suriye’ye savaşmak üzere götürüldüğünün tespit edilmesi
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ve Suriye’ye gittikten sonra tutuklanan ve öldürülen vatandaşla-
rımızın akıbetinin araştırılması bir zorunluluk haline gelmiştir”
diyerek hükümeti uyarıyordu.

BM uzmanı Del Ponte, Suriye’nin ‘terör grupları kimyasal si-
lah kullandı’ iddiasını doğruluyordu! Suriye ise “kimyasalı Er-
doğan gönderdi” diyordu.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye’de yürütülen soruş-
turmada, terör gruplarının “sarin gazı” adlı kimyasal silahı kul-
landığı belirlenirken, Suriye Enformasyon Bakanlığı, “kimyasal
silahı teröristlere Başbakan Tayyip Erdoğan’ın bilgisi dahilinde
gönderildiğini” iddia ediyordu.

Halen BM Bağımsız Soruşturma Komisyonu üyesi olan eski
BM Savaş Suçları Başsavcısı Carla Del Ponte, İsviçre’nin RSI (Ra-
diotelevisione svizzera) Televizyonu’na yaptığı açıklamada, ko-
misyonun yerel sağlık görevlileri ile mağdurlardan aldığı numu-
neler ve topladığı tanıklıklar doğrultusunda, Suriye’de terör
gruplarının sarin gazı kullandığı sonucuna vardığını söylüyordu.
“Elde ettiğimiz tanıklıklara göre, isyancılar sarin gazına başvura-
rak kimyasal silahlar kullandı” diyen Del Ponte, Suriye’ye kom-
şu ülkeleri ziyaret ederek mağdurları, sağlık görevlilerini ve sey-
yar hastanelerin personelini sorgulayan komisyon üyeleri tarafın-
dan geçtiğimiz hafta hazırlanan raporun içeriğini aktardığını be-
lirtiyordu.

İncirlikteki askeri tatbikat neyin nesi oluyordu?

Türkiye geçtiğimiz 6 Mayıs 2013’te İncirlik/Adana merkezli
10 gün süreli bir tatbikat başlatıyordu. Türker Ertürk’ün yorum-
larına göre tatbikatın hedefi Suriye ve bu ülkedeki gelişme-
ler/beklentiler oluyordu. Tatbikatta askerin hazırlık durumu ile
seferde ve savaşta bakanlıklar, devlet kurumları ve Türk Silahlı
Kuvvetleri arasındaki koordinasyon ve işbirliği hususlarının de-
neneceği belirtiliyordu. Bu tatbikat Türk Silahlı Kuvvetleri’nin
planlı faaliyetlerinden sayılmıyor, belli ki böyle bir tatbikatın ya-
pılması isteği ABD’den geliyordu. Tatbikatın sevk ve idare edildi-
ği merkezin Suriye sınırına yaklaşık 100 km mesafede bulunan
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ABD üssünde gerçekleşmesi ilginç görülüyordu. Tatbikat eğer
milli endişelerle yapılmış olsaydı tatbikatın yönetildiği merkez
İncirlik yerine 2. Taktik Hava Kuvvet Komutanlığı / Diyarbakır
veya 2. Ordu Komutanlığı / Malatya’da bulunan harp karargâ-
hında kurulurdu.

Ama Suriye’ ye karşı Türkiye tarafından sürdürülen örtülü
savaş (örtülü hali kaldıysa) gayri milli ve vekâleten olunca bu
savaşın açık ve yaygın hale getirilmesine yönelik tatbikat ve ha-
zırlıkların yönetileceği yerinde vekâleti verenin karargâhında
yapılması gerekiyordu. Muhalif olarak adlandırılan fakat Batı
kaynaklarına göre bile yüzde 95’i yabancı teröristlerle Suri-
ye’de yapılan bu savaşta ne yazık ki AKP liderliğinde ülkemiz
ABD-İsrail senaryosunda başrol oynuyordu. ABD tarafından ve-
rilen bu destekle İsrail 3 Mayıs 2013’te uluslararası hukuku hi-
çe sayarak Suriye’ye iki sefer saldırıyordu. Bu tip saldırıyı geç-
tiğimiz Ocak ayı içinde de yapıyordu. İsrail bu saldırılar için
“Lübnan Hizbullah’ına gönderilmek istenen silah ve cephane-
yi” bahane gösteriyor “bu transfere müsaade etmeyeceğini”
söylüyordu. Sanırsınız ki İsrail Lübnan’a silah ve cephane inti-
kal ettiren konvoyları vuruyordu. Gerçek tamamen farklıydı!
İsrail Şam’da bulunan askeri üsleri, silah depolarını ve özellik-
le 250 km menzile sahip Fatah-110 füzelerinin saklandığı yer-
lere taarruz ediyordu. Yani Türkiye ve İsrail arasında eşgüdüm
seziliyordu! Hal böyle iken İncirlik Amerikan Üssü merkezli
tatbikat gösteriyor ki Suriye’ye karşı yapılan savaşta Türkiye ve
İsrail arasında eşgüdüm bulunuyordu. 

Ülkemizi Bölmenin Kılıfı ‘Türkiye’yi Kürtlerle Büyütmek’ olu-
yordu.

Yandaş yorumculardan Fuat Keyman, “Çözüm süreci Türki-
ye’yi zayıflatıyor mu?” başlıklı makalesiyle, Akil Adam olarak gö-
rev yaptığı Ege bölgesinden gelen bu yöndeki sorulara yanıt veri-
yordu:6 “Çözüm süreci, Türkiye içinde, belli bir kesim tarafından,
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Türkiye’yi zayıflatıcı bir gelişme olarak algılanırken, Türkiye dı-
şındaysa, Türkiye’yi bölgesel düzeyde güçlendirecek ve zenginleş-
tirecek bir gelişme olarak algılanıyor” diyordu ve doğruydu.
Çünkü Haçlı ve Siyonist odaklar bu süreci elbette destekliyordu.

Keyman bu “saptamasını” son bir ayda çözüm sürecini konuş-
mak üzere gittiği ABD’deki düşünce kuruluşu temsilcilerinin,
akademisyenlerin ve gazetecilerin şu iki başlıkla özetlenen görüş-
lerine dayandırıyordu: “Türkiye ve Kürtler işbirliği yapmalı ve
Ortadoğu’da değişen denklemi birlikte kurmalı”, “Türkosfer:
Türkiye, Kuzey Irak ve Suriye arasında ekonomi, enerji zengin-
lik ve etki alanı oluşturmalı” diyen haçlı gavurların ve Siyonist
baronların Türkleri ve Kürtleri niye bu kadar sevip sahiplen-
dikleri ise hiç sorgulanmıyordu.

Nitekim içerideki aktörler de “çözüm sürecini” zaten benzer
şekilde, “Türkiye’yi Kürtlerle büyütmek”, “Ortadoğu’daki sınır-
ları anlamsız hale getirmek” gibi sözlerle savunuyordu.

Yahudi David Phillips ismini anımsayacaksınız. Birincisi
“Kürt Açılımı” için Ankara’ya hazırladığı 2007 ve 2009 rapor-
larıyla, ikincisi de “Ermeni Açılımı”nın mimarı olarak Türkiye-
Ermenistan uzlaşma toplantılarına “liderlik” yapmasıyla gün-
deme geliyordu. Hürriyet’ten Tolga Tanış, kendisiyle “çözüm
sürecini” konuşmuştu. Phillips’in “çözüm sürecinin” mimarla-
rından biri olduğunu, sık sık Ankara’ya geldiğini, AKP Hükü-
meti’ne akıl hocalığı yaptığını özellikle belirtmemiz gerekiyor-
du. Zaten kendisi de Hürriyet’le söyleşisinde hem hükümetle
hem de Akil Adamlarla düzenli temasta olduğunu açıklıyordu.
Yani kendisi Baş Akil Adam oluyordu. İşte bu David Phillips,
lafı dolandırmadan AKP-PKK “çözüm sürecinin” sonucunu ilan
ediyor ve Türkiye ve Kürdistan konfederasyon olacak! (Hürri-
yet, 11 Mayıs 2013) diyordu.

“Büyük Kürdistan” diye “Küçük Türkiye” amaçlanıyordu!

Kuşkusuz buraya kadarıyla baktığınızda ve ortada hiç engel
olmadığını varsaydığınızda, “teknik olarak” AKP sözcülerinin de
belirttiği gibi Türkiye Kürtlerle büyümüş oluyordu! Çin, Rusya
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ve İran’ın görmezden geldiğini ve Irak ile Suriye’nin toprakları-
na el konulmasını sessizce izlediğini varsayarsak, 780 bin km ka-
relik ülke toprakları bize katılacak Irak’ın kuzeyi ve Suriye’nin
kuzeyi ile hızla genişlemiş sayılıyordu! Haydi diyelim ki oldu ve
Kürtler emperyalizmin Ortadoğu’daki kurşunu olmaya, Türk Or-
dusu da AKP’nin aldığı enerji rüşveti karşılığında boru bekçiliği
yapmaya ve komşularına zor kullanmaya razı oldu… Peki ya
sonrası? İşte Fuat Keyman, David Gardner ve David Phillips’in
şimdilik hiç değinmedikleri gerçek bundan sonra gündeme geli-
yordu: Türkiye’yle konfederasyon kuracak olan Irak ve Suriye ve
bizim Güneydoğu Kürtlerinin, ardından Büyük Kürdistan olarak
bağımsızlık ilan edecekleri belirtiliyordu!

Yani, Türkiye önce Kürtlerle “teknik olarak” büyüyecek,
ama sonra Diyarbakır merkezli Büyük Kürdistan’ın kopmasıyla
küçülecekti! “Barış”, “çözüm”, “terörü bitirmek” gibi palavrala-
rın arkasındaki çıplak ve yakıcı gerçek budur: Büyük Kürdis-
tan, Küçük Türkiye demektir!” tespitleri bazı zavallı zırvacıla-
ra niye batıyordu?

Abdullah Gül, silah bırakmaları halinde olacakları şöyle
açıklıyordu: “PKK’yla resmen masaya oturacağız”

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, PKK’nın silah bırakması halin-
de masaya oturacaklarını söylüyordu. Gül’ün, Kuveyt’te yayınla-
nan El Ray Gazetesinde verdiği röportaj Cumhurbaşkanlığı’nın
internet sitesine de konuluyordu. AKP’nin Abdullah Öcalan’la
başlattığı müzakerelere değinen Gül, “Silah bıraktıkları ve terör
faaliyetlerinden uzak durdukları zaman onlar ile oturup konuşa-
cağız çünkü silahın olduğu yerde barış olamaz” diyerek PKK’ya
resmiyet ve meşruiyet kazandırılacağını ilan ediliyordu. Gazete-
nin, “Öcalan’ın silah bırakma çağrısından sonra dünkü düşmanı-
nız olan Kürt asiler bugünün dostu olabilir mi?” sorusuna, Sn.
Abdullah Gül şu yanıtı veriyordu.

“Bundan önce de Türkiye’de Kürt sorunu olduğunu söylemiş-
tik. Ancak hak talebinde bulunmakla ve terör faaliyetine katılmak
kavramlarını ayırmamız gerekir. Biz her zaman teröre karşıyız.
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PKK, Türkiye’de bulunan bütün Kürtleri temsil etmiyor sadece bir
kısmını temsil ediyor. Biz ülkemizde barışın ve istikrarın sağlan-
masını istiyoruz. Silah bıraktıkları ve terör faaliyetlerinden uzak
durdukları zaman onlar ile oturup konuşacağız. Eskiden demok-
rasi ve insan hakları konusunda bazı sorunlarımız vardı ancak
biz bu sorunları çözdük. Artık ülkede barışın sağlanmaması için
neden kalmadı”

Cumhurbaşkanı, Abdullah Gül’ün bu sözleri, PKK’nın silah
bıraktıktan sonra her türlü itibarını kazanacağını, resmen mu-
hatap alınıp uzlaşma masasına oturulacağını, özerklik dahil her
türlü hak ve taleplerinin karşılanacağını gösteriyor; daha doğ-
rusu Batılı güçlerin dayattığı barış sürecinin Türkiye’yi hangi
badirelere sürükleyeceğinin işaretlerini veriyordu.
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TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ OYUNLAR
VE

SORUMLULUKLARIMIZ

ABD’deki istihbarat kuruluşlarını bünyesinde toplayan Ulusal
İstihbarat Direktörlüğü’ne bağlı, (İstihbarat Konseyi) tarafından
hazırlanan “Küresel Eğilimler 2030: Alternatif Dünyalar” rapo-
runda, 2030 yılını bekleyen en iyi senaryo olarak: ABD, Avrupa
ve Çin’in işbirliğinde ve tabi Siyonizm’in güdümünde bir dünya,
en kötü senaryo ise, devletlerarasında geniş çaplı ihtilafların
oluşması, özellikle Türkiye-İran çatışması ve Güneydoğu Anado-
lu’yu da içine alacak bir Kürdistan’ın kurulması öngörülüyordu.
Ve tabi: TÜRKİYE, “2030’a kadar bölgesel aktör olarak küresel
ekonomide önemi artacak” diye avutuluyordu!

“Küresel Eğilimler 2030: Alternatif Dünyalar” raporunun ge-
leceğe yönelik “şişeden cin çıkması” bölümünde; “Kürdistan’ın
yükselişi, Türkiye’nin bütünlüğüne darbe vurabilir ve bu, çevre-
sindeki komşularıyla büyük bir ihtilaf riskini artırabilir. Ortado-
ğu sınırları, ortaya çıkmakta olan Kürdistan ile yeniden çizilir”
ifadesi yer alıyordu. Bu tespit ve tahminler, önümüzdeki yakın ge-
lecekte Türkiye’nin parçalanacağını, ihtimal yollu, ilan ediyordu.
Ulusal İstihbarat Konseyi Danışmanı ve raporun başyazarı Yahu-
di Mathew Burrows, “Bunlar sadece muhtemel senaryolardır” di-
yerek, halkımızın aklıyla alay ediyordu. Çünkü “Ortadoğu sınır-
larının yeniden çizilebileceğine” açıkça dikkat çekiliyordu!

Başka bir ABD raporuna göre ise: Öcalan “kilit oyuncu” sa-
yılıyordu



ABD Kongresi Araştırmalar Merkezi tarafından hazırlanan di-
ğer bir raporda, ‘Türkiye’deki kilit oyuncuların profilleri’ bölü-
münde Abdullah Öcalan’ın ismi de geçiyordu. Akşam gazetesinin
“Erdoğan dünya lideri, Gül ise yumuşatıcı güç” başlığıyla aktar-
dığı raporda, dikkat çeken bir konu, ‘Türkiye’deki kilit oyuncu-
ların profilleri’ başlığı altında yer alıyordu. Bu bölümde Cumhur-
başkanı Abdullah Gül, Başbakan Erdoğan, Dışişleri Bakanı Ah-
met Davutoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun
yanı sıra PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın ismi de konuluyordu.

Paris’teki 3 PKK’lının katliamını da Küresel Güçler (CIA-
MOSSAD ve Fransa istihbaratı) tertipliyordu… Bununla: 

“PKK içinde barışa yanaşmayan ve Öcalan’ı takmayan fraksi-
yonlar var” imajı pompalanıyordu. Ve zaten Eski ABD Ankara
Büyükelçisi Ross Wilson, Wikileaks belgelerine sızan 2007 tarih-
li bir kriptoda: “Bu plan gereği Sakine Cansız’ın öldürülmesi ge-
rektiğini” söylüyordu. Yani sözde barıştan sonra bile PKK saldı-
rılarının devam edileceği anlaşılıyor, ama “bunları APO’yu tak-
mayan bazı gruplar yapıyor!” yalanıyla halkımız aldatılmaya ça-
lışılıyordu. Böylece:

1-ABD ve İsrail, hem Güneydoğumuza Özerk Kürdistan’ı kur-
duracak. 2- Hem AKP’ye “Barışı sağlayan iktidar” konumuyla da-
ha rahat taşeronluk yaptıracak. 3- Hem de PKK gibi, yılda 1 tril-
yon dolarlık uyuşturucu kaçakçılığı ve bölge ülkelerini sıkıştırma
elemanlarını barındıran “markalaşmış bir terör şirketini” elinde
tutacaktı. Yoksa, Fransa’da 1 milyon, İngiltere’de 4,5 milyon, İs-
tanbul’da 160 bin kamerayla herkes sürekli izleniyordu. Lond-
ra’da sokağa çıkan herkes günde 300 kere, Paris’te 70 kere kame-
raya yakalanıyordu. Şimdi: AJC (ABD Yahudi Kongresi)den “Ce-
saret Madalyası”, ayrıca ADL (Yahudi Karşıtlığına Karşı Birlik
Derneği)den “Üstün Hizmet Madalyası” alan bir Başbakan’la ve
Amerika’nın denge unsuru saydığı bir eşkıya başıyla Türkiye ne-
reye sürükleniyordu? 

Yahudi cesaret madalyalı “İslam mücahidi” (!) bizi mi, yok-
sa Yahudi Lobilerini mi kandırıyordu?
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Adı: AJC (ABD Yahudi Kongresi): 1906’da New York’ta Ya-
hudi bankerler tarafından teşkil edildi. Misyonu: İsrail devleti-
ni kurmak ve Siyonizm’i dünyaya egemen kılmak olarak belir-
lendi. Dünya Musevi Örgütleri’ne çatısı olan AJC, sadece Siyo-
nist önderlere layık gördüğü cesaret madalyasını kuruluşundan
beri ilk kez bir Müslüman’a verdi. Bu kişi, bütün gençliğini
“Kahrolsun İsrail” diye bağırarak geçiren Recep Tayyip Erdo-
ğan’dan başkası değildi.

Adı: ADL (Anti Defamation League): Yahudilerin ABD’deki
bir diğer büyük örgütü olarak bilinirdi. Başkanı Abraham Fox-
man, Recep Tayyip Erdoğan’a üstün hizmet madalyasını takar-
ken onu Musevilerin ebedi dostu olarak ilan etmişti. 2001 yı-
lında, yani AKP’nin kuruluş aşamasında Abraham Foxman İs-
tanbul’a gelip Erdoğan ve Gül ile gizlice buluşarak Dünya Yahu-
di Cemaati’nin AKP’ye vereceği desteği taahhüt eden Siyonist
Yahudi’ydi. Soruyorum size, Morrison lakabıyla anılan Süley-
man Demirel’e bile verilmeyen bu Yahudi madalyalarının ama-
cı ve anlamı neydi? Bu madalyaları alan ve hala takan Tayyip
Erdoğan’ın takındığı o sözle Filistin yanlısı tavır ve tutumlar
hiç inandırıcı olabilir miydi? 

“Yahu duygu sömürüsünü ve kof davul gürültüsünü bırakıp,
Gazze’de şahadete eren bebelerin hatırına, sen şu Yahudi madal-
yalarından birini iade etsene!” uyarı ve çağırılarına hala neden
bir yanıt gelmemişti?

Suriye’de AKP-İsrail İşbirliği!

Bu arada AKP’nin ve ABD’nin birlikte desteklendiği Özgür Su-
riye Ordusunun (ÖSO) İsrail’de gizli görüşmeler yaptığı ortaya çı-
kıyordu! Londra’da yayınlanan El Kuds El Arabi gazetesi, ÖSO su-
baylarının Ürdün istihbaratının gözetiminde İsrail’e geçtiklerini
ve İsraillilerle görüştüklerini yazıyordu. Ürdün’de yeni kurulan
Aşiretler Cephesi de, Özgür Suriye Ordusu ile İsrail arasında giz-
li görüşmelerin gerçekleştiğini açıklıyordu. Ürdün istihbaratı gö-
zetiminde İsrail’e giriş çıkış işlemleri kolaylaştırılan ÖSO subayla-
rı, İsrailli yetkililerle, Suriye de olası bir rejim değişikliği halinde,
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Golan sınırının güvenliği ve Suriye’de “Amerika-İsrail” projesinin
işlemesi için söz verdikleri anlaşılıyordu. Ve zaten sonunda İsrail
Suriye’ye saldırıyordu. Hani Esad’ı İsrail destekliyordu?

“Kimyasal silah üretebiliriz” açıklaması geliyordu:

Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) siyaset danışmanı Bassam,
kimyasal silah üretebileceklerine ve gerektiğinde bu silahları Su-
riye ordusuna karşı kullanacaklarını açıklıyordu. Aslında bütün
bunlardan, Suriye muhalefetinin, ABD ve İsrail desteği ve teşviki
ile kimyasal silah kullanacaklar ve suçunu da zaten zalim ve ha-
in olan Esad’ın üzerine yıkacakları anlaşılıyordu! İbrahim Kara-
gül (28 Ocak Yeni Şafak) Rus basınına göre: Katar’ın Libya’daki
İngiliz zehirli gaz bombalarının Suriye Humus’a getirilip Rus ve
Esad subayları atmış gibi gösterilmesi için; İngiltere SAS koman-
dolarıyla anlaşmaya çalışıldığını aktarıyordu. Ve acaba Erdoğan
bu maksatla mı Katar’a gidiyordu? Daha önce Irak’ın işgaline ba-
hane yapılan “Kimyasal Silah” yalanı şimdi Suriye için kullanı-
lıyor ve Sn. Erdoğan bu uydurma tehlikeye karşı ortak önlem
almak üzere 16 Mayıs 2013’te Washington’a kabul ediliyordu.

Alman Focus Dergisi’nin iddiası: İsrail özel birliği bu maksat-
la çoktandır Halep’te konuşlandırıyordu! 

Focus dergisi, İsrail’in Sayeret Matkal adlı komando birliğinin
uzun bir süredir Halep’te olduğunu duyuyordu. El-Alem televiz-
yonu Almanya’da yayımlanan Focus dergisine dayandırdığı habe-
rinde İsrail’in seçkin komando birliği Sayeret Maykal’ın, Suri-
ye’nin sahip olduğu kimyasal silahların kontrol altına alınması
için uzun bir süredir Halep’te bulunuyordu. 

Artık her şey YENİ ANAYASA’YA bağlıydı ve çözüm yani Tür-
kiye’nin çözülmesine oldukça yaklaşılmıştı.

Acaba kahraman ve kararlı(!) AKP iktidarı, ismen ve resmen
olmasa da, fikren ve fiilen Türkiye’nin ayrışmasına ve federe Kür-
distan’ın, oluşmasına meşruiyet kazandıracak demokratik ve sivil
(!) bir anayasa yapabilmeyi başaracak mıydı?
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Bunların yapacağı –daha doğrusu Amerika’da hazırlanıp, bun-
ların halka onaylatacağı- bir anayasa, acaba huzur ve hürriyete
kavuşmaya mı, yoksa dağılıp parçalanmaya mı yarayacaktı?

Anayasalar, hangi esaslarla ve kimler tarafından yapılırdı? 

Belirli odaklarca ve halkı hesaba katmadan, kendi çıkarları
doğrultusunda hazırlanan anayasaların, askeri yönetim eliyle ve-
ya sivil ve siyasi meclislerce onaylanmasının hiçbir farkı bulun-
mayacaktır. İyi niyetli de olsa ve hukuk tahsili de yapsa, Anayasa
yapacak yüksek uzmanlık seviyesine ulaşmayan ve toplumun di-
ni ve ahlaki temel dayanaklarından haberdar olmayan kişilerden
oluşan meclislerin-ekiplerin hazırlayacağı anayasalar, çözümün
değil, sorunların kaynağı olacaktır. Ve zaten çoğunlukla dış güç-
lerin ve gizli merkezlerin dayattığı taslaklar, meclisler tarafından
yapılmış gibi gösterilip, halk demokratik dalaverelerle aldatıp
avutulmaktadır.

“Kürdistan’ın Türkiye’nin himayesine bırakılması” 50 yıllık
bir plandı!

ABD Ulusal İstihbarat Konseyi’nin hazırladığı “Küresel
Trendler 2030” raporu, tahmini senaryoları değil stratejik sap-
tamaları ve Washington’un planlarını içeriyordu. Bu nedenle
raporda yer alan “Kürdistan’ın yükselişi nedeniyle önümüzde-
ki yıllarda Türkiye’nin bölünme riski var” ifadesi bir müttefik
uyarısı değil, ABD’nin stratejik hedefi oluyordu.

• ABD Kürdistan’ın kurulması ve Türkiye ile federal bir ça-
tı altında birleştirilmesi şeklindeki tarihi projesini Ankara’nın
önüne ilk olarak 1965 yılında getiriyordu.

Yıl 1965 Emekli Amiral Vedii Bilget’in, 24 Şubat 1987 tarih-
li Cumhuriyet Gazetesi’nde yayımlanan yazısına göre ABD,
1965 yılında Türkiye’ye bağlanacak bir “Federe Kürt Cumhuri-
yeti” için dönemin başbakanı Süleyman Demirel’in ağzını ara-
mıştı. Bilget’e göre “Federe Kürt Cumhuriyeti”, Türkiye, Irak
ve İran Kürtlerini kapsayacak ve Türkiye ile federal bir çatı al-
tında birleştirilecekti.
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• Yine dönemim Senato Üyesi Sadi Koçaş, anılarında,
“ABD’nin AP’yi ve Demirel’i 1965’te iktidara getirdiğinde, ‘Irak-
İran ve Türkiye Kürtlerini Federe bir Cumhuriyet haline getire-
lim, bunu Türkiye’ye bağlayalım’ isteğinde bulunduğunu,” be-
lirtiyordu.(Sadi Koçaş, Atatürk’ten 12 Mart’a Anılar, 4. Cilt)

ABD, bu projeyi tekrar 12 Mart’ta Erbakan’ı hükümetten
uzaklaştırdıktan sonra 1974’te ve bir kez de 12 Eylül sürecinde
1986’da Türkiye’nin önüne koyuyordu. 7 Kasım 1986 günü An-
kara’ya gelen Pentagon’un iki numarası, savunma bakan yar-
dımcısı William Taft çantasında “Pentagon’un Kürt Senaryo-
su’nu getirmişti. Özal’ın kabul ettiği planı, dönemin Genelkur-
may Başkanı Org. Necdet Üruğ reddediyordu.

1991-ABD’nin Irak’a saldırısından hemen önce, 13 Ocak
1991 tarihinde dönemin ABD Dışişleri Bakanı James Baker pla-
nın güncellenmiş halini yine Ankara’ya dayatıyordu. Yüzyıl
Dergisi’nin 10 Şubat 1991 tarihli “ABD’nin Üç İsrail Planı” baş-
lıklı kapağıyla kamuoyuna duyurduğu plana göre ABD, Körfez
Savaşı’ndaki desteği karşılığında Türkiye’ye “Kürdistan’ın ha-
miliğini” öneriyordu! Plan, Çekiç Güç’ün 17 Nisan 1991 tarih-
li Huzur Operasyonu ile işleme sokuluyor; 36. Paralel ile
Irak’ın kuzeyini uçuşa yasak ilan eden Çekiç Güç, Bağdat’tan
kopardığı bu bölgede Kürdistan’ın temelini atıyordu. Ve Erba-
kan’ın Refah Yol’u, Çekiç Güç’ü bölgeden çıkmaya mecbur bı-
raktığı için hedef yapılıyordu.

Öcalan bu maksatla Türkiye’ye teslim ediliyordu!

ABD, 1999 yılında yeni bir Kürt Planı’nı devreye sokuyordu
Pentagon tarafından Alan Makovsky başkanlığındaki bir ekibe ha-
zırlatılan plan dönemin ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Alb-
right’ın onayı ve ABD Başkanı Bill Clinton’un parafıyla yürürlüğe
konuyordu. Planın esasını, Irak’ın kuzeyinde beş aşamada kurula-
cak bağımsız Kürt devleti ile Türkiye’de bir Kürt federe devleti ku-
rulması ve bu iki yapının daha sonra birleştirilmesi oluşturuyordu.

Öcalan ülke ülke dolaştırılırken, 25 Ocak 1999’da ABD’den
gelen bir heyet “Türkiye himayesinde Kürdistan” planını Anka-
ra’ya sunuyordu.
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• Bütün bunlardan sonra, AKP iktidarının PKK ile barış gö-
rüşmelerine şüphe ve endişeyle yaklaşmakta haksız mıyız?

• Hayali bir barış palavrasıyla, ülke geleceğimizin, milli birlik
ve dirliğimizin göz göre tehlikeye atılmasına bu gün karşı çık-
mazsak yarın dizimize vurmaz mıyız?

MİT-MOSSAD buluşmaları

A.  Ahmet Davudoğlu’nun koordinatörlüğündeki SUK yerine
Amerika; Katar-Doha’da SUKO’yu inşa ediyordu. Doha’daki bu
konferans sırasında ABD, Türkiye, Katar, BAE ve Suriye muhalif-
leri arasında gizli bir anlaşma imzalanıyordu. 12 maddelik bu an-
laşmanın kimi maddeleri açıkça İsrail’i gözetiyordu.

B. Bu süreçte Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğ-
lu, İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu’nun temsilcisi Yosef
Chechnover ile Cenevre’de görüşüyordu. Dışişleri Bakanlığı yet-
kilileri de bu görüşmeyi doğruluyordu.7

İskenderun’dan İsrail’in Hayfa Limanı’na başlatılan RO-RO se-
ferleri, İsrail’in Ankara maslahatgüzarı Yosef Levi-Sfari’nin
AKP’lilerle buluşmaları ve Türk basınında yer alan Tel Aviv me-
sajları ile Türkiye-İsrail ilişkilerindeki buzlar çözülmeye uğraşılı-
yordu.

C. İsrail’in Gazze saldırısı sırasında MİT Müsteşarı Hakan Fi-
dan, MOSSAD Başkanı Tamir Pardo ile birlikte çalışıyordu. Fidan
ve Pardo’nun bu süreçte yakın çalıştığı bir diğer isim ise aynı za-
manda istihbaratın da başı olan Katar Başbakanı Şeyh Casim El
Tani oluyordu. El Tani’nin İsrail’in saldırısından kısa bir süre ön-
ce Gazze’yi ziyaret etmesi dikkat çekiyordu.

D. İsrail’in 8 günlük Gazze saldırısında, İran-Hamas bağı he-
def alınıyordu. İran-Hamas irtibatına sabotaj tertipleniyordu!
Gazze meselesinde “Mısır mı kazandı, Türkiye mi karlı çıktı?”
yorumlarının perdelediği en önemli gerçek: CIA-MOSSAD-MİT
üçgeni arasında yürütülen ortak faaliyetler oluyordu. İsrail’in Ha-
mas’ın askeri sorumlusu Ahmet Cebari’yi öldürmesi, Erdoğan’ın
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Türkiye’de savunduğu “terörle mücadele, siyasetle müzakere”
yönteminin Filistin’deki karşılığı sayılıyordu. 

E. Gazze saldırısından hemen sonra Filistin’in BM’de “gözlem-
ci devlet” statüsüne yükseltilmesi girişimi kafa karıştırıyordu:
Washington bu gelişmeden, birinci Türkiye-Mısır ikilisini parlat-
maya çalıştığı, ikincisi Filistin’in İran olmadan da siyasi başarı el-
de ettiğini kanıtlamaya uğraştığı seziliyordu.

Özetle Suriye’de; İran-Irak-Suriye cephesi ile karşı karşıya ge-
tirilen Türkiye-Suudi Arabistan-Katar cephesi Gazze’de yanlarına
bu kez Mısır’ı da almaya çalışarak yeni bir cephe açıyordu. Bu o
kadar açıktır ki, Zaman yazarı Ali Bulaç haklı olarak şu uyarıyı
yapıyordu: “Eğer Filistin direnişinde Türkiye ve Mısır, İran’ın ye-
rini almak istiyorlarsa, maddi karşılığı olmayan retoriklerin öte-
sinde İran’ın direnişe sağladıklarının fazlasını sağlamaları bekle-
nir”8 diyordu.

Patriotlar; Türkiye’yi İşgal Planı ve Palavraları!

Biz resmi törenlerle Adana’nın, Maraş’ın, Antep’in kurtuluş
bayramlarını kutlaya duralım, yerleştirilen Patriot’lar sayesin-
de artık Adana’yı Haçlı Hollandalılar, Kahramanmaraş’ı Alman-
lar ve Antep’i Amerikalılar koruyordu!? Ve AKP Türkiye’si İsra-
il’in NATO özel strateji toplantılarına katılması önündeki enge-
li kaldırıyordu…

• Önce Patriotları Türkiye istememiş, onlar zorla gönder-
mişlerdi.

• Patriotlar savunma silahı bilinirdi ama, bizimkilere özel
saldırı füzeleri yerleştirilmişti. 

• Patriotlarla birlikte 2000 Haçlı askeri de Türkiye’ye gele-
cekti.

• Patriotlar, Türkiye’nin gayrı resmi ama fiili işgali için geti-
rilmişti.
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• 28 ABD üssü, İzmir’deki NATO Karargâhı ve şimdi Patri-
otlar, Türkiye’nin Batı güdümünden çıkması ve Milli bir iktidar
kurulması halinde, ülkemize karşı kullanılmak üzere hazır bek-
letilmekteydi. Çünkü menzili sadece 80 km idi.

• Dikkat buyurun; Körfez harbindeki Patriotlar, İsrail’i ko-
ruma konusunda %100 başarılı, ama Arabistan ve Doha’ya kar-
şı sadece %40 başarılı olabilmişti!?

• Geçen aylarda İskenderun’da Patriotlarla gelen Haçlı şö-
valyelerin başına çuval geçiren yiğit gençlerimize kızıp saldıran
huysuzların, 1919’da İstanbul’u işgal eden İngiliz askerlerine,
İzmir’e çıkan Yunan işgalcilerine alkış tutan soysuzlardan ne
farkı vardı?

Türkiye’de İktidarların İsrail Yandaşlığı!

Atatürk’ten sonra, başta İsmet İnönü CHP’si olmak üzere, sol-
cu veya sağcı bütün iktidarlar ve onların üst düzey asker ve sivil
bürokratları maalesef İsrail yandaşıydı. Hatta bazıları gönüllü
hizmetkârıydı. İslam coğrafyasının ortasında bir çıbanbaşı olarak
kurulan İsrail’i ilk tanıyan, Türkiye’yi emperyalizmin Haçlı Şö-
valyeleri olan NATO’ya sokan, Milli Eğitim sistemimizi Amerikan
güdümüne bırakan Fullbright anlaşmasını imzalayan İsmet İnö-
nü; bu Siyonizm’e teslimiyetin ve devleti sabataist-mason güdü-
müne devretmenin adını uyduruk Kemalizm koymuşlardı. Ar-
dından Adnan Menderes DP’si 1958’de İsrail’le birlikte ve tabi
ABD desteği ile Suriye’yi işgal etme hayalleri bile kurmuşlar-
dı.1964-1966 yıllarında Genel Kurmay İstihbarat Başkanlığı ya-
pan Amiral Sezai Orkunt, “Türkiye-ABD İlişkileri” kitabında bu
planları belgeleriyle anlatmaktadır.

Türkiye İsrail ilişkilerinde araştırma ve yorumlarıyla önemli
uzmanlardan sayılan Ofra Bengio da Demokrat Parti-İsrail işbir-
liğini ayrıntılarıyla aktarmaktır. Bu süreçte İsrail’i ilk ziyaret eden
paşalar arasında, 27 Mayıs’ta görevden alınan Menderes’in
GKB’nı Rüştü Erdelhun, ikinci Başkan Cevdet Sunay, HKK Tekin
Arıburun, DKK Fahri Korutürk ve KKK Cemal Gürsel bulun-
maktadır. Dikkat buyurun, 1958’de Adnan Menderes’in İsrail’le
imzaladığı gizli anlaşmanın komutanlarının ve Siyonizm yandaş-
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larının üçü, arka arkaya tam 20 yıl Türkiye’de Cumhurbaşkanı
yapılmışlardı. 

• Bu gerçekleri “Komplo teorisi” diye geçiştirenlere şaşmak la-
zımdı; Yahu bir önceki seçimde ABD Başkan adayları Obama ve
Romney bile, halkın sorularını ve oylarını değil, İsrail uşaklığını
öne çıkarıp yarışmıyorlar mıydı?

1996 yılında DYP+ANAP koalisyonunda GKB Org. İsmail
Hakkı Karadayı’nın yardımcısı Org. Çevik Bir İsrail’le yeni bir As-
keri-Stratejik anlaşma imzalamış. Bazı sahtekârlar bunu Rahmet-
li Erbakan’a yıkmaya çalışıp gerçekleri çarpıtmaya uğraşmış, ama
E. 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan, bu anlaşmayı Mesut Yılmaz’ın
imzaladığını 26 Ekim 2012 tarihli Aydınlık Gazetesinde kendisi
açıklamıştır. “Refah-Yol döneminden ilginç bir anı” başlıklı yazı-
sında Çetin Doğan, Başbakan Erbakan’a karşı İsrail’le askeri eği-
tim anlaşmasını nasıl savunduğunu böbürlenerek anlatmıştır. Ya-
ni bugün görünüşte İsrail’e horozlanan ama gerçekte Siyonizm’in
Arz-ı Mev’ud hedeflerine hizmet sunan Recep Beyin AKP iktida-
rı, kendisi gibi İsrail aşığı olan 28 Şubatçıların bir devamıdır. İs-
rail Siyonizm’ine ve Batı (Avrupa ve Amerika) emperyalizmine
samimiyet, cesaret ve Milli haysiyetle karşı çıkan ve gerçekçi ted-
birler alan tek lider rahmetli Erbakan’dır.

İsrail 2007’de, yani AKP döneminde Türkiye Üzerinden Su-
riye’ye de saldırmıştı!

6 Eylül 2007’de 8 adet F-16 savaş uçağı yine İsrail’den kalk-
mıştı. Hedef Suriye’de El Kibar nükleer santraliydi. Savaş uçakla-
rı önce Akdeniz üzerinde kuzeye doğru uçmuşlar ve İskenderun
Hava Radarı kontrolünde Türkiye hava sahasına girerek doğuya
dönüş yapmışlardı. 8 F-16 Suriye sınırı boyunca doğuya doğru
Türk toprakları üzerinden uçtuktan sonra Urfa Viranşehir üze-
rinden güneye dönerek Suriye hava sahasına girmiş ve kısa bir
süre sonra Deyrizor kentinin kuzeyinde bulunan El Kibar’daki
santrali bombalamıştı. Saldırıdan sonra İsrail’e dönerken geldik-
leri yolu kullanan F-16’lar Türkiye’nin kendilerini suç ortağı yap-
tığını belgelemek için yedek yakıt tanklarını Akdeniz’e atabilme
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imkânı varken tutup Hatay’a bırakmışlardı. Unutmayınız ki bu
süreçte AKP iktidardı ve Recep Bey Başbakandı. AKP yönetimin-
de Türkiye’nin Suriye’ye yapılan saldırıdan haberi vardı. Saldırı-
dan sonra İsrail Başbakanı Ehud Olmert Erdoğan’ı aramış, olayı
anlatmış ve ondan “Başka bir nükleer santrale izin vermeyecek-
lerini ancak yeni bir saldırı planlamadıklarını, Suriye sessiz ka-
lırsa İsrail’in de sessiz kalacağını” Beşar Esad’a söylemesi ricası-
nı aktarmıştı.

Saldırının Türkiye üzerinden yapılmasının amaçları:

İsrail, El Kibar’a yaptığı bu saldırıyı daha önceden konuşula-
rak o tarihte tamamen ABD kontrolünde bulunan Irak üzerinden
çok daha kolay başarırdı. Saldırıyı Türkiye üzerinden yapmayı
tercih etmelerinde üç önemli neden vardı;

a) Türkiye’yi suça ortak ederek Arap ve Müslüman dünyada
ABD ve İsrail esaslı politikalara daima mecbur ederek kısır dön-
gü tuzağının içine sokmak 

b) Abdullah Öcalan’ın Suriye’den çıkarılması ve Beşar Esad’ın
iktidara gelmesinden sonra her geçen gün düzelen Türkiye-Suri-
ye ilişkilerinin temeline güvensizlik tohumları ekip sarsmak, 

c) Suriye’yi en güvenli gördüğü istikametten vurarak icra edi-
lecek harekâtın başarısını garantiye almak.

• Müslüman toprakların İsrail’in çıkarlarına hizmet için kul-
landırıldığına örnek oldukça fazladır. Bu konuda sicili en kötü
ülke Suudi Arabistan’dır! Bu ülke resmi olarak İsrail’i tanımama-
sına rağmen 1981’de F-15 ve F-16’lardan meydana gelen İsrail ta-
arruz filosunun Irak’ta Bağdat’ın güneyinde bulunan Osirak nük-
leer santraline saldırması için hava sahasını Arabistan kullandır-
mıştı. O zaman da İsrail savaş uçakları yedek yakıt tanklarını dö-
nüşte Suudi Arabistan çöllerine bırakmıştı. Erdoğan’ın en yakın
çalışma arkadaşı Abdullatif Şener “Erdoğan ile İsrail arasında
gizli bir işbirliği anlaşması var. Erdoğan İsrail ile danışıklı hare-
ket ediyor…” açıklamasını yapmış böylece Milli Görüşe hıyanet
ortaklığını, siyasi rekabet ortamına taşımıştı.
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• Siyonizm’in “Arz-ı Mev’ud” merkezli İsrail’in Dünya hâki-
miyeti hedefini, Büyük Ortadoğu Projesi ile gerçekleştirmenin
son aşaması; Irak, Suriye ve Türkiye’nin parçalanmasıdır. Bu-
nun önemli bir adımı olarak “Irak, Suriye ve Türkiye KÜRDİS-
TAN’larının kurulması ve tek çatı altında toplanması” planlan-
mıştır. Ancak bu sonuca karşı, özellikle Türkiye’den gelecek
haklı tepkileri törpülemek ve halkı ikna etmek üzere parlak ve
palavra bir kılıf hazırlamıştır: 

•  Artık Barzani bölgesini Irak’la, PYD bölgesinin Suriye ile
birlikte kalması imkânsızmış... Türkiye’nin de Kürt sorununa çö-
züm bulması ve anarşi belasından kurtulması için Güneydoğu-
su’na özel ve özerk bir statü kazandırması kaçınılmazmış... Üste-
lik Kürdistan, Türkiye’nin en çok ihtiyaç duyduğu zengin petrol
yataklarını barındırmaktaymış… Bu nedenle bölgede oluşacak
Birleşik Kürdistan’ın hamiliği Türkiye için tarihi bir fırsatmış.
Böylece Türkiye, Amerika ve Avrupa’ya rağmen bölgesel bir güç
ve küresel bir aktör olacakmış!..

• “Türkiye’nin parçalanmasına birleşik Kürdistan’ın kurulma-
sına ve İsrail’in Arz-ı Mev’ud amacına kolaylık sağlanmasına ya-
rayacak böyle bir plana, ABD ve AB’nin güya karşı oldukları ve
AKP Türkiye’sinin onları takmayarak kendi başına, Osmanlı’nın
varisi ve bölgenin hamisi olma sorumluluğuyla sahip çıktığı” ka-
naatini yaygınlaştırılıp, bu hıyanete mazeret ve meşruiyet kazan-
dırmak üzere yandaş yazarlar ve kiralık yorumcularca nice hik-
met ve kerametler uydurulmaktadır.

•  Oysa ABD ve onun derin devleti Yahudi lobileri çok sinsi ve
şeytani maksatlarla AKP Türkiye’sini pohpohlamakta, “güçlü ve
bağımsız bölgesel kahraman!” rolüne ruhsat ve fırsat tanımaktadır. 

“Irak, Suriye ve Türkiye’nin parçalanmasıyla oluşacak Kür-
distan’ı Türkiye’nin himayesine bırakma” yemi, şu amaçlarla
oltaya takılıyordu:

1. İsrail’in Arz-ı Mev’ud hedeflerini unutturmak ve Siyonizm’e
yönelik tepkileri bastırmak 
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2. “Küçük İsrail” olacak Birleşik Kürdistan’ı, güya ABD ve AB’ye
rağmen Türkiye’ye kurdurtup, Ortadoğu’da ve bütün dünyada
Amerika ve Avrupa’ya yönelik itiraz ve ihtilaflardan kurtulmak 

3. İslam Dünyasında Türkiye’nin, Amerika ve İsrail’den daha
tehlikeli ve işgalci bir devlet olarak algılanmasına, hatta bu yeni
tehdit karşısında biraz daha Amerika’ya sığınmasına yol açmak 

4. Bu vesile ile özellikle İran’la Türkiye’yi daha kolay kapıştır-
mak ve Siyonizm’in-Emperyalizm’in önündeki iki büyük engeli
bir biriyle boğuşturup kolayca aşmak 

5. Türkiye’deki milli muhalefeti de böylece daha rahat bastır-
mak ve muhtemel tepkileri yozlaştırıp toplumu avutmak ve
umutlandırmak için, bütün bu palavralar atılmakta ve propagan-
dalar yapılmaktadır

• Hatta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da, işte bu Siyonist se-
naryoda, uyumlu figüran olmak üzere, Maliki’nin daveti üzerine
Bağdat’a gideceğini, ama dönüşte Erbil’i ziyaret edip Barzani ile
görüşeceğini açıklamıştır. 

Neymiş “CHP’ye fazla yüklenmeyin, o Atatürk’ün partisiy-
miş!” Hayır, bu CHP, Cumhuriyeti kuran Atatürk’ün partisi de-
ğildir!

Bazılarının zırt bırt ortaya çıkıp, “CHP cumhuriyeti kuran
partidir”, “CHP Atatürk’ün partisidir” iddiaları asılsız bir safsata-
dır. Ve tarihi gerçeği saptırmadır. Çünkü Atatürk’ün başkanı ol-
duğu ve cumhuriyeti birlikte kurduğu partinin içinde:

• Halk Partililer vardı

•  Celal Bayar ve Menderes gibi demokrat (Adalet ve Anava-
tan) partililer vardı.

•  Sonradan Adalet Partisinden ayrılıp MHP’nin temelini oluş-
turacak kesimler vardı.

•  Ve nihayet Milli Selamet’e dönüşecek düşünceye mensup
kişiler vardı.

•  Hatta BDP’nin istismar ettiği ve izinden gittiğini söylediği
isimler vardı.
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Yani Atatürk’ün CHP’si tam bir milli koalisyon hüviyetin-
deydi. Ve asıl önemlisi Atatürk’ün CHP’si bütünü ile milli ve
yerli hedefler gütmekteydi. Oysa Mustafa Kemal’in şüpheli ve-
fatından sonra şaibeli şekilde cumhurbaşkanı seçilen İsmet
İnönü:

• Amerika’yla Fulbright anlaşmasını imzalayıp Milli Eğitimi-
mizi ABD güdümüne bırakmak

•  Türkiye’yi NATO’ya sokmak ve yarı sömürge statüsünde
emperyalizmin hizmetine hazırlamak

•  İsrail’in kuruluşunu kolaylaştırmak ve ilk tanıyan ülke ol-
mak

•  Atatürk’ün kadrolarını tasfiye edip, asker ve sivil yüksek
bürokrasiyi ittihatçı-dönme artıkları ve masonlarla doldurmak.

•  Ve bu tahribatlarını meşrulaştırmak ve bütün suçlarını ve
kötü sonuçlarını Atatürk’ün sırtına yıkmak üzere de rejimlerinin
adını “Kemalizm” koymak suretiyle, aslında Atatürk’ü fikren ve
fiilen saf dışı etmişlerdi. Yani bu günkü CHP, Mustafa Kemal’in
değil İsmet İnönü’nün partisiydi. Atatürk’ü Dersim isyanını bas-
tırdığı için zalim ve hain ilan edenlerin barındığı CHP nasıl Ata-
türk’ün partisi olabilirdi.

İşte size Kemalizm militanları!

Bostancı Gösteri Merkezi’nde düzenlenen “Muhalif Sanatçı-
lar” toplantısında, bugünkü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçta-
roğlu’nun, erkenden söz alıp salondan ayrılmasına kızıp hırçınla-
şarak, hatta arsızlaşarak:

“Bu geceye geliyorsan bekleyeceksin. Öyle işim var diyerek
konuşup gidemezsin.. Benim de işim var.. Belki bir karı bulup gi-
dip onunla eğleneceğim” diyen edep ve erdem yoksunları Ata-
türkçülüğün değil, Kemalizm’in temsilcileriydi.

Ve yine Vatan Gazetesi’nden Mustafa Mutlu ve benzerleri Ata-
türkçülüğün değil, Masonik ve dinsiz Kemalizm’in kalemşorla-
rıydı. Ki: “Bir kadın yazarın kaleminden cesur cinsellik dene-
mesi” (24.12.2012) yazısında: Pelin Özen takma adıyla yazdığı
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“Alevli Geceler” romanında anlattığı; bir bayan edebiyat öğretme-
nin, her cumartesi farklı erkeklerle ve ayrı otellerde geçirdiği fu-
huş gecelerini çok beğendiğini ve cinsel özgürlüğü cesurca sava-
şan yazarı tebrik ettiğini, ancak bu kitabın “kutsal aile bağlarına
dikkat çeken bir mesajla bitirilmesini” yadırgayıp içine sindire-
mediğini belirten Kemalist Mustafa Mutlu, yazısının devamında
Cumhuriyet devrimlerinden, devrim şehitlerinden ve İslamcı ge-
ricilerin dehşet girişimlerinden de bahsetmişti!? 

Acaba kendi karısının, kızının veya gelininin aynı cinsel öz-
gürlükleri ve devrimci özellikleri(!) yerine getirilmesine de bu
denli sevinip sahiplenir mi, bilmeyiz, ama Mustafa Mutlu gibi-
lerin, halkı nefret ettirip AKP’ye yönlendirdikleri kesindir.

Sonuç olarak:

A. Bu günkü CHP’yi, ikide bir Atatürk’ün partisi ve cumhuri-
yeti kurma şereflisi” diye övmek yanlıştır ve yanılgıdır.

B. AKP’yi “Milli Görüş’ün takipçisi ve İslam’ın temsilcisi” gibi
göstermek, temelsiz bir iddiadır, Erbakan gıcıklığından kaynak-
lanan bir saplantıdır ve sadece AKP’yi yüceltmeye yaramaktadır. 

C. AKP iktidarını: “Kemalist ve masonik statükoyu değiştirdi-
ği, ittihatçı ve ihtilalci kabukları kırıp Türkiye’yi geliştirip güç-
lendirdiği için tenkit ediyorlar” kanaatini oluşturan yaklaşımlar
da, bilerek veya bilmeyerek AKP değirmenine su taşımaktadır.

Barzani Kürdistan’ı hızla ikinci İsrail olma yolundaydı!

Gözde Türkiye’nin himayesine sokularak Barzani Kürdistan’ı
şimdi tamamen İsrail’in kontrolüne giriyordu. Amerika’nın Irak’ı
işgaliyle birlikte bölgeye yerleşen MOSSAD ajanlarından sonra
İsrail şimdi de, tarihi emelleri için kültürel ve dini etki alanı oluş-
turuyor; Müslüman Kuzey Irak halkına doğrudan doğruya “Ya-
hudilik” propagandası yapıyordu. İsrail, Tel Aviv ile Erbil arasın-
da kültürel, sosyal ve dini bağ oluşturmak amacıyla “Israel Kurd”
isimli dergiyle çirkin ve sinsi çalışmalar yürütüyordu. İsrailli as-
kerlerin Peşmergeleri eğittiği, hatta çeşitli operasyonları İsrailli
muvazzaf askerlerin yönettiği ve İsrail’in Peşmeregeye verdiği
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eğitimler de ideolojik dersler verdiği biliniyordu. Anlayacağınız
Bölgesel Kürt Yönetimi ile İsrail arasından su sızmıyordu. As-
ya’daki en büyük silah tedarikçisi Peşmergeler, kısa bir süre önce
İsrail’den 20 milyar dolarlık silah alımı yaparak tarihi bir rekora
imza atıyordu. Kürt yönetimi İsrail’den 12 savaş uçağı, 20 savaş
helikopteri 3 nakliyat helikopteri ve çok ileri İsrail Abrams tan-
kı, bir füze kalkanı uçak savar toplar, personel taşıyıcı, Askeri
botlar ve radar sistemleri alıyordu. Barzani İsrail ile ekonomik,
askeri ve siyasi olarak her açıdan angaje olurken tam anlamıyla
küçük İsrail oluyordu. Yani AKP, aslında PKK ile değil, İsrail ile
müzakere ediyordu.

ABD’li subaylar hangi sıfatla subaylarımızı sorguluyordu? 

PKK’da ABD ordusuna ait silah bulan askerlerimizin ABD’li
subaylar tarafından sorguya çekildiği haberi, Meclis gündemine
taşınıyordu. MHP milletvekili Lütfü Türkkan; “ABD’li subaylar
askerlerimizi hangi gerekçe ve sıfatla sorguladı: Mehmetçiğe han-
gi soruları yöneltti” iddiaları hala yanıtını bekliyordu.

Okumayan ve duymayanlara haberi özetleyelim:

21 Aralık 2012 günü Şırnak-Ilıcalar’da arama-tarama yapan
JÖH timi; terörist grupla çatışmaya giriyor iki teröristi ölü olarak
ABD yapımı FGM 148 tank savar silahı ve cephanesiyle birlikte
ele geçiriliyordu. Söz konusu silah; sadece ABD ordusu envante-
rinde bulunuyordu. 5 km menzile sahiptir. Hava araçlarına karşı
da etkilidir. Tim, olayı kayda alıyor ve görüntü kaydı savcılığa da
veriliyordu. İşte asıl facia 22 Aralıkta yaşanıyordu. Sabah saat
05.00’te tim uyandırılıp İncirlik’ten US helikopteri ile gelen 5
ABD’li subay timi sorgulamaya başlıyordu. Tugay Komutanı, Ge-
nel Kurmay Başkanlığının emriyle sorgulama yapılacağını hatır-
latıyordu. Sorgulamada, “çatışmada canlı olarak başka terörist ele
geçirilip geçirilmediği” üzerinde özellikle duruluyor; yani her-
hangi bir Amerikalının yakalanmasından kuşkulanılıyordu. Bu
esnada, Türk Üsteğmen silahın PKK’nın eline nasıl geçtiğinin
açıklamasını istediğinde, “deneme uçuşu yapan bir US helikopte-
rinden düştüğü” gibi uydurma bir yanıt alıyordu. Olayın basında
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yer almasından iki gün geçtikten ve TBMM’de gündeme geldik-
ten sonra, Genelkurmay Başkanlığının resmi sitesinden haberin
tamamen asılsız ve hayal mahsulü olduğu açıklıyordu. Aynı Ge-
nelkurmay, İncirlik skandalını da örtbas etmeye çalışıyordu.

Ve işte çevremizde bütün bunlar yaşanırken, PKK terörüne
karşı ülkenin birliğini ve milletin dirliğini savunan Türk Subay-
ları “vatan haini teröristlerin elinde, Amerika silahları yakaladı-
ğı” için ABD subayları tarafından sorguya çekiliyordu!? Ve Balyoz
iddialarıyla cezaevinde tutulan E. Org. Ergun Saygun’un kızı şu
anlamdaki cümlelerle feryat ediyordu: “Ah babacığım, terörle
mücadelenin başına getirilmiş, ülke için hayatını ortaya koymuş
ve rahatını feda etmiştiniz. Ama şimdi katil ve anarşist elebaşları
kahraman, sen ve silah arkadaşların ise “terörist komutan!” ko-
numuna itildiniz!?”

Acısına katıldığımız ve kutladığımız kızımıza, şu dost hatır-
latmasını da yapmamız gerekiyordu:

Bugün toplum ordumuza ve subaylarımıza yönelik bu kirlet-
me ve körletme kampanyasına beklenen tepkiyi vermiyorsa, ya-
ni askerine sahip çıkmıyorsa bunun asıl nedenlerinden birisini
de; halkımızın dinine, manevi değerlerine, ibadetine ve başörtü-
süne yönelik yanlış ve haksız tavırlarımız oluşturuyordu. Ve ar-
tık bazı gerçekleri kabullenmek ve bu saplantılardan vazgeçip
Müslüman milletimizle bütünleşmek lazım geliyordu. Aksi hal-
de, korkarız, çok daha kötü ve ürkütücü tablolar bizi bekliyordu!

• Bu arada Balyoz ve askeri casusluk davalarına tepki olarak
donanma Komutanlığından istifa eden Nusret Güner Paşa’nın
bu duyarlı ve tutarlı tavrı oldukça önemli ve anlamlıydı. Çün-
kü şizofreni tedavisinde çığır açan ilacın kaşifi GATO farmako-
loji Anabilim dalı Başkanı milyon dolara Amerika’ya satmamış-
tı! İçeri tıkıldı F-16 komutanı Kurmay Albay, Özer Şirketin 25
bin Euro maaş teklifini reddedip Peygamber ocağı ordusuna
hizmeti şeref saymıştı. Casus yapıldı! Milgem (Milli Gemi) pro-
jesi Komutanı maaşının beş katını veren özel tersanelere dönüp
bakmadı casus sayıldı!.. 

50 AMİK OVASI VE YAKLAŞAN ARMEGEDDON SAVAŞI



AKP’deki kabine değişikliğinin sırrı:

Az buçuk da olsa, Milli gayret ve hassasiyet taşıyan PKK başı-
Apo’yla uzlaşmaya çok sıcak bakmayan isimler bakanlıktan alın-
dı. Yerlerine daha uyumlu ve emir kulu kişiler atandı. Wall Stre-
et Journal: “Kabine değişikliği PKK’yla uzlaşmayı kolaylaştıra-
cak.” yorumunu yapmıştı.

Fethullah Gülen, İmralı’da Abdullah Öcalan ile yapılan görüş-
meleri değerlendirirken “Sulh hayırdır, hayır sulhtadır” yorumu-
nu yapmıştı. Fethullah Gülen:

“Bize ters gelen bazı şeyler olabilir; ‘Keşke şu görüşme olma-
sa.. şu anlaşma, şu uzlaşma olmasa.. biz Türk milleti.. şöyle onu-
rumuz var, böyle gururumuz var; boyun eğmesek.. Bazı şeylere
evet demesek’ denilebilir. Muhtemel o türlü şeylerle bazı problem-
ler çözülecekse, işte o Hudeybiye Sulhu mülahazasıyla, Hudeybi-
ye Sulhu’ndaki mantık ve mahkemeye, yapılması gereken şey ney-
se onu yapmak lazım.” diyerek PKK ile masaya oturan AKP ik-
tidarına arka çıkmış ve hızını alamayıp bu girişimi, Hz. Pey-
gamberimizin müşriklerle yaptığı Hudeybiye anlaşmasına ben-
zetmekten sakınmamıştı. Oysa bu tam bir saptırmacaydı ve
AKP’nin PKK konusunda, İslam tarihinden örnek alacağı tavır.
Hz. Ebubekir’in (RA) Yalancı Peygamber ve ilk ayrılıkçı Müsey-
lemetül Kezzeba karşı kararlı yaklaşımıydı!

İyi de Sn. Gülen’e sormak lazımdı: “Milli onur ve gurur çiğ-
nenmeden, Apo’nun eli eteği nasıl öpülecekti? Çünkü manevi
hassasiyetini ve milli haysiyetini rüşvet vermeden ABD’nin gö-
züne girilemeyeceğini, en iyi kendisi bilirdi! Gülen’in bu yakla-
şımı, bir maslahat ve merhamet gereği miydi, yoksa Mavi Mar-
mara korsanlığında İsrail’i “izin alınması gereken meşru otori-
te” sayması ve Siyonist eşkıyayı aklaması cinsinden bir acziyet
ve güce teslimiyet göstergesi miydi?

Fetullah Gülen’le ABD Yahudi Lobileri arasında su sızmıyor-
du. Oysa Cemaatin Gazetesi Zaman, 20 Kasım 1992 günü ADL
için şunları yazıyordu: 
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“İngiliz Farmasonluğu’nun Yahudi kolu olan B’nai B’rith’in et-
kisi altındaki ADL (Anti-Defamation League) 1913 yılında kurul-
duğu bilinmektedir. ADL adeta, Amerikan mafyasının halkla iliş-
kiler bürosu gibidir… Kurdukları “Denizaşırı Yatırımcılar Servisi”
adlı şirketle milletler arası silah ve uyuşturucu kaçakçılığı, kirli
parayı aklama gibi işleri yürütmektedir. İşgal altındaki Filistin
topraklarında ve Kudüs’ün skandalı da yine işin içinde ADL’nin
varlığını göstermiştir. ADL, Amerika içinde FBI kanallı muhtelif
operasyonlarla da yine işin içinde ADL’nin varlığını göstermiştir.
ADL, Amerika içinde FBI kanallı muhtelif operasyonlarla ilişkisi-
ni sürdürmektedir. FBI ise kongre tarafından suçlandığı zaman
suçu daima ADL’nin üzerine atıvermektedir. ADL’nin bilinen cina-
yetleri şunlardır: 15 Ağustos 1985’te Kafkasyalı bazı Müslüman
komutanlar, evlerinin önünde bombalı saldırı sonucu katledilmiş-
tir. Musevi iken Hak din olan İslam’a dönüş yapan Prof. İsmail Ra-
ci Faruki ve eşi 1985’in Ramazan’ında sabaha karşı evlerinde bı-
çaklanarak öldürülmüşlerdi. Gandhi ve Palme suikastlarının ar-
kasında da ADL’yi görmekteyiz… ADL, tam mesai ile çalışan gizli
istihbarat memurlarının bir kısmını Amerikan Hükümeti Adalet
Bakanlığı’na bağlı Özel Soruşturmalar Ofisi’nde (OSI), bir kısmı-
nı da İsrail otoriteleriyle Tel Aviv’de görevlendirilmiştir… İsrail
Devleti kurulduğundan beri ADL, İsrail Gizli Servisi MOSSAD ile
hususi ilişkilerini devam ettirmiştir, İsrail mafyasıyla da yakın
bağlantılar içindedir. ADL Sharon grubu ihtilaflı bölgelerde satın
aldıkları evlerde militan Yahudileri yetiştirmektedir” 

10 Mart 1998’de aynı Zaman Gazetesi Fethullah Gülen’in ki-
taplarının ADL tarafından bastırmasını şöyle haberleştiriyordu:

“3 gündür Türkiye’de bulunan Yahudi Liderler Heyeti, Başba-
kan Yılmaz, Orgeneral Çevik Bir, TBMM Başkanı Çetin ve Dışiş-
leri Bakanı Cem’den sonra Fethullah Gülen ile görüştü. 55 Yahu-
di örgütünü temsilen Türkiye’de bulunan 59 kişilik (AYÖBKH)
Amerikan Yahudi Örgütleri Başkanları Konferansı Heyeti, Fet-
hullah Gülen’in Türkiye’deki ve yurt dışındaki çabalarını önü-
müzdeki yüzyılın barış asrı olması açısından önemsediklerini ve
söz konusu projeye büyük ilgi duyduklarını belirtmişlerdir. Gö-
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rüşmede; Gülen’in, ABD’nin en etkili Yahudi Lobisi olan ADL’nin
(Anti-Defamation-Legaue) teklifiyle hazırladığı hoşgörü ve diya-
logla ilgili kitap da gündeme gelmiştir. Gülen, İngilizce olarak
hazırlanan kitap üzerindeki çalışmalarını tamamlamak üzere ol-
duğunu, bittiğinde insanların hizmetine sunacağını söylemiştir.
Kitabın, ADL tarafından basılarak dünyanın dört bir yanına dağı-
tılacağı belirtilmiştir”

Şimdi iman, i’zan ve vicdan ehlinin şu sorunun yanıtını ver-
meleri bekleniyordu: 20 Kasım 1992 tarihli sayısında, ADL’nin
çok kirli ve gizli işler çeviren ve cinayetler işleyen bir Siyonist
Yahudi örgütünün, Fethullah Gülen’i ziyaret edip sahip çıktık-
larını ve kitaplarını İngilizce basıp dağıtacaklarını duyuruyor-
du! Acaba, Yahudi ADL örgütü mü, insafa ve İslam’a gelip töv-
be ediyordu, yoksa Fethullah Gülen mi karanlık bir mecraya
sürükleniyordu?

Özetle; ‘PKK silah bırakacak’ yalanıyla halkımız aldatılıyordu:

Erdoğan’a yakın gazetelere servis edilen bilgiye göre Öcalan’la
görüşmeler 2012 Mayısından itibaren yoğunlaşıyordu. Öcalan,
Hükümet’ten belli sözler alarak açlık grevlerinin sona erdirilmesi
çağrısı yapılıyordu. PKK’da Öcalan’dan sonraki kişi olan Murat
Karayılan, Kasım ayı sonunda “silah bırakmaya niyetimiz yok”
diyordu. Bir başka PKK yöneticisi Duran Kalkan “2013’te ideolo-
jik, siyasi, askeri bütün alanlarda topyekun devrimci hamleyi ifa-
de edecek sonuç alacağız” diye konuşuyordu Evet, PKK ile Oslo
sürecinde yapılan görüşmelerin ve İmralı sürecinin sonucunda,
silah bırakmanın yanına bile yaklaşmıyordu. Tam tersine PKK ta-
rihinin en üstün politik ve askeri düzeyine ulaşıyordu. Sürecin
adı konulmayan gizli özerklik oluyordu. PKK’nın ise özerk böl-
genin silahlı ve politik gücü olarak siyasal sistemin içine dahil
edilmesi hedefleniyordu.

Ekim ayında cezaevlerindeki PKK’lıların açlık grevlerinin dur-
durulmasıyla kritik eşik aşılıyordu. Hükümet’in bu çabasıyla
Öcalan, sürecin baş aktörü haline getiriliyordu. Öcalan’ın, ev
hapsi ve özerkliği adım adım hayata geçirilmesi karşılığında ön-
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celikle PKK’yı geçici ateşkese ikna etmesi, ardından sınır dışına
çekmesi gündeme geliyordu. Görüşmelerin bu temelde ilerlediği
belirtiliyordu.

İşte gerçek yol haritası:

1- Öcalan’a ev hapsi ve serbestlik sağlaması

2- Anayasa’dan Türk kavramının çıkarılması ve özerklik için
altyapı oluşturulması.

3- Güneydoğu’da fiili özerklikle paralel olarak yasal kılıf ha-
zırlanması

4- PKK’nın siyasal sisteme dahil edilerek, Özerk Kürdis-
tan’ın silahlı gücü olarak yeniden yapılandırılması. Ve PKK’nın
bir kısmının Suriye’ye geçip, Yeni Kürdistan kurulmasına kat-
kıda bulunması

5- Türkiye-Barzani-Suriye Kürt bölgesi işbirliği yapılarak
Irak ve Suriye’nin parçalanması ve özellikle İran’ın sıkıştırılma-
sı. Ve zaten Barzani Kürdistan’ı da böyle başlayıp bugünlere
ulaşıyordu. AKP yalakası Abdulkadir Selvi de Yeni Şafak Gaze-
tesinde Kürt sorununun ABD’siz çözülemeyeceğini itiraf edi-
yordu.

Ey ehl-i vatan uyanın; namus günüdür
Bu gafletle, bil ki yarın; kâbus günüdür!
Demokratik demagoji, ülkem parçalar
Haksızlığa susan şeytan, sus-pus günüdür!
Aybaşı olacak gibi, yılbaşı kutlar
Bu gidişe her gün gâvurun, mahsus günüdür!
Din ve devlet yıkılıyor, namus günüdür!

Çare: Evet, ülkemizin büyük bir felakete doğru sürüklendi-
ğini.. Çok tehlikeli bir Türk-Kürt kapışmasının sinsice körük-
lendiğini… Çünkü özerklik sonrası, Dış güçlerin: Kürtlerin ço-
ğunlukta olduğu bölgelerde Türklere.. Türklerin yoğunlukta ol-
duğu yörelerde Kürtlere saldırılar kışkırtıp kardeş katliamına
girişileceğini.. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sabrını zorlanıp tü-
ketildiğini.. Patriotlar, ABD üsleri ve İzmir NATO karargâhıyla
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ülkemizin fiilen işgaline rıza gösterildiğini... Ve AKP iktidarı-
nın gaflet ve dalaletinin giderek derinleştiğini gören-sezen İz’an
ve vicdan sahibi Milletvekillerinden.. AKP’den 150-200 kişi ay-
rılarak, CHP ve MHP’den diyelim 70-80 kişi destek çıkarak, ye-
ni bir değişim ve milli bir dönüşüm süreci başlatabilir! Bunu
hazmedemeyen ABD ve İsrail’e karşı Türkiye: Başta D-8 İslam
ülkelerini, Rusya, Çin ve Venezüella gibi ülkeleri yanına alarak
tarihi bir hesaplaşmayı başarabilir. Ve zaten böyle bir netice ka-
çınılmaz gibidir. Başbakan Erdoğan’ın: Balyoz ve casusluk iddi-
alarıyla tutuklanan komutanlarla ilgili endişelerini dile getir-
mesi ve yine TV 24’te: “Putin’e alın bizi Şanghay beşlisine, şu
AB’den kurtulalım” dediğini itiraf etmesi… İlgili kurumların ve
halkın gazını almak yanında, çok ciddi kuşku ve korkular için-
de kıvrandığının da göstergesidir. AKP’li mümin gençlerin ra-
hatsızlığı da buna işarettir. Bu arada Sn. Erdoğan’a sormak ge-
rekirdi: Yahu, kapitalist Avrupa Birliğinden kurtulup, komünist
Şanghay beşlisine katılmak yerine; D-8’leri diriltip, İslam Birli-
ğine öncülük etmek hiç mi aklınıza gelmemektedir? Avrupa-
Amerika gavuru olmadı, şimdi Rusya-Çin gavurunun kuyruğu-
na takılmak yerine, Türkiye merkezli yeni bir barış ve bereket
medeniyetine ve Adil bir dünya düzenine rehberlik yaptıracak
bütün ulvi gayeleriniz ve Milli gayretleriniz, tamamen törpüle-
nip körletilmiş miydi?
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Suriye-Türkiye Merkezli
MELHEME-‹ KÜBRA –
TARİHİ HESAPLAŞMA

Arzı Mev’ud (Doğu Akdeniz havzası) merkezli güya Yahudi-
lere vaad edilen Büyük İsrail hayalinin ve Batı emperyalizminin
(ABD ve AB’nin) Ortadoğu hedeflerinin önündeki en büyük en-
gel, Türkiye görülüyordu. Çünkü tarihi mirası (Osmanlı’nın va-
risi sayılması), tabii yapısı (coğrafi ve jeo-stratejik avantajları)
ve talihli fırsatları (potansiyel şansları) bakımından Türkiye İs-
lam ve Türk dünyasına lider ve lokomotif olacak imkanları
özünde taşıyordu. Bu nedenle dirilip derlenmeden ve yeni bir
medeniyet devrimine öncülüğe yeltenmeden önce, Türkiye’nin
zayıflatılıp parçalanması ve tehlike olmaktan çıkarılması gere-
kiyordu. Özellikle Erbakan Hoca’nın “Yeniden Büyük Türkiye”
gayesiyle başlattığı kutlu atılımları ve Adil bir Dünya Düzeni
yönünde attığı umutlu adımları; Siyonist odakları ve emperya-
list Batıyı iyice ürkütüyor ve şeytani merkezleri harekete geçi-
riyordu. BOP’tan Arap Baharına, Dinlerarası Diyalog safsatasın-
dan “Kürt Açılımı” tuzağına kadar, bölgemize yönelik bütün Si-
yonist ve emperyalist tezgâhların asıl hedefinde Türkiye bulu-
nuyordu. Bu amaçlarına daha kolay ulaşmak için, işbirlikçi ik-
tidarlar ve ılımlı İslamcılar kiralanıp parlatılıyor, Kur’an’ın hak-
kaniyet ve hâkimiyet esaslarını yozlaştırıp, şekilci ve taklitçi
bir “demokratik dindarlık” tesis ediliyordu. Ama “özüne döne-
cek ve liderlik misyonu üslenecek bir Türkiye’nin” tehdit ve teh-
like olmaktan çıkarılması için, bütün bunlar yeterli sayılmıyor-



du. Türkiye’nin resmen olmasa da fiilen işgal edilmesi ve kuşa-
tılması için; NATO karargâhı İzmir’e taşınıyor, başta İncirlik,
ülkemizdeki 28 ABD üssü güçlendiriliyor ve bunlara ilaveten,
Adana, Gaziantep ve Kahramanmaraş’a PATRİOT füzeleri ko-
nuçlandırılıyordu. Kimilerine göre, bu savunma sistemleri
İran’ın İsrail’e, hatta Türkiye’ye yönelik füze saldırıları ihtima-
line karşı, ülkemize yerleştiriliyordu. Kimileri ise, güya Esad
Suriye’sinin Türkiye’ye yollayacağı zehirli gaz füzelerini savuş-
turmak üzere patriotların getirildiğini söylüyordu.

Oysa bunların hiçbirisi gerçeği yansıtmıyordu. Çünkü sade-
ce 60 ile 80 km’de etkili olan bu patriot (savuşturma) füzeleri-
nin, 2500-3000 km mesafeli İran füzelerini engellemesi müm-
kün görülmüyordu. Tam aksine, NATO’nun patriotları; ülkemi-
zi fiilen işgal ve kontrol altına almak ve kurulması planlanan
Güneydoğu Kürdistan’ına itiraz edecek Türkiye Cumhuriyeti
güçlerine karşı kullanılmak üzere ülkemize getiriliyor ve dik-
kat buyurun, Özerk Kürdistan haritalarının sınır bölgelerine
(Adana, Antep, Maraş, Malatya) yerleştiriliyordu!?

Patriotlar konusunda şu noktaları tekrar hatırlatmamız gere-
kiyordu. 

• Önce Patriotları Türkiye istemiyor, onlar zorla gönderiyordu.

•  Patriotlar savunma silahı biliniyordu, ama, bizimkilere özel
saldırı füzeleri yerleştirildiği konuşuluyordu.

•  Patriotlarla birlikte 2000 Haçlı askeride Türkiye’ye taşını-
yordu.

•  Patriotlar, Türkiye’nin gayri resmi, ama fiili işgali için geti-
riliyordu.

•  28 ABD üssü, İzmir’deki NATO Karargâhı ve şimdi Patriot-
lar, Türkiye’nin Batı güdümünden çıkması ve Milli bir iktidar ku-
rulması halinde, ülkemize karşı kullanılmak üzere hazır bekleti-
liyordu. Çünkü menzilinin sadece 80 km olduğu biliniyordu. 

•  Dikkat buyurun; Körfez harbindeki Patriotlar, İsrail’i koru-
ma konusunda %100 başarılı, ama Arabistan ve Doha’ya karşı sa-
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dece %40 başarılı olabiliyordu!? Yani kumandası Haçlı ve siyo-
nist gavurların elinde bulunan Patriotlar, İsrail’e yönelik füzeleri
tam vuruyor, ama İslam ülkelerini hedefleyen saldırıların sadece
% 40’ını savuşturuyordu! Çünkü gavurlar, Müslümanların birbir-
leriyle boğuşmasını ve saldırmasını istiyor ve bu korkuyla işbir-
likçi iktidarlar daha çok Amerika’ya bağımlı hale getiriliyordu. 

Türkiye’nin sessiz ve derinden işgalini kolaylaştırmak ve ga-
rantiye almak için, TSK’nın da zayıf bırakılması, etkisiz ve yetki-
siz konuma taşınması ve demokratikleşme – darbelerle yüzleşme
palavrasıyla, ordunun burnunun kırılıp hizaya sokulması öngö-
rülüyordu.

Başbakan Erdoğan katıldığı televizyon programında askerle-
rin tutuklanmasını eleştirerek; 

“TSK’nın terörle mücadelesine darbe vuruluyor. Oralara gönderi-
lecek subay kalmıyor. Bunların içinde karacısı var denizcisi var.
Şimdi böyle bir şeyin delilleri kesinse ve hükmünü, işi bitir. Ama
yoksa sen yüzlerce subayı, hele hele bir Genelkurmay Başkanı’nı
kalkar da bu şekilde değerlendirirsen bütün morali alt üst eder. O
zaman terörle nasıl mücadele edecek bu insanlar?” şeklinde açıkla-
malar yaparken tam bir riyakârlık sergiliyordu. Çünkü daha önce
Ergenekon ve Balyoz davalarının savcılığına soyunan ve “Bakın ha,
askerleri hizaya sokuyor ve hesap soruyorum” havasıyla halktan oy
alan kendisi oluyordu.

Kudurmuş İsrail, Mescidi Aksa’yı Yıkmaya Başlıyordu!

İsrail’in saldırısının ardından, Dünya Müslümanlarının gözü-
nün içine baka baka, Süleyman Mabedi’ni ortaya çıkarmak ama-
cıyla, İslâm’ın üç kutsal mekânından biri olan Mescid-i Aksa’yı
alttan alta oyma çalışmalarına hız veren Siyonistlerin küstahlığı
tahammül sınırlarını zorluyordu. Yıllardır “müze çalışması” adı
altında yürüttüğü yıkım amaçlı kazı çalışmalarında sonunda ku-
duz köstebek yüzeye çıkıyordu. Müslüman devletlerden ciddi
hiçbir tepki almamasından cesaret bulan İsrail, Mescid-i Ak-
sa’nın avlusuna kepçe sokup duvarları yıkarak, açıkça Müslü-
manlarla alay ediyor ve eceli gelen köpek misali haddini iyice
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aşıyordu. Mescid-i Aksa’yı yıkarak Süleyman Mabedi’ni yapma-
yı planlayan dünyanın baş belası Siyonist İsrail’e karşı maalesef
hiçbir İslâm ülkesi bir şey yapmıyor, yapamıyordu. Başta AKP
iktidarındaki Ankara ve İsrail’e komşu olan en güçlü İslâm ülke-
si Mısır dâhil, bütün İslâm ülkeleri sadece; kınıyor, boş tehdit-
ler savurup duruyordu. İsrail’e karşı ne ekonomik, ne siyasi, ne
de kültürel bir yaptırıma yanaşan çıkmıyordu.

Bazı rivayetlerde “Siyonist Yahudileri örgütleyen Deccal’in,
iyice azıtıp Mescid-i Aksa’yı yıkacağı, bu küstah saldırının tüm
Müslümanları ayaklandıracağı, bu yüzden tarihi bir hesaplaş-
manın başlayacağı ve siyonizmin (İsrail’in) yıkılışıyla sonuçla-
nacağı” yolundaki haber ve müjdelerin gerçekleşeceği bir süre-
ce giriliyordu. Ve anlaşılan, Erbakan Hoca’nın anlattığı “Tekno-
loji Harikaları’nın kullanılacağı bir dönem yaklaşıyordu.

3 yıl önce Orgeneral Işık Koşaner istifa ederek genelkurmay
başkanlığından ayrılırken veda mesajında; “Şu anda 173’ü muvaz-
zaf, 77’si emekli olmak üzere 250 general-amiral, subay, astsubay
ve uzman jandarma çavuş hürriyetlerinden yoksun olarak tutuklu
bulunmaktadır. Tutuklamaların evrensel hukuk kaidelerine, hak-
ka, adalete ve vicdani değerlere uygun olarak yapıldığını kabul et-
mek, birçok hukukçunun da ifade ettiği gibi, mümkün değildir. Bu
durum birçok defa yetkili makamlara iletilmesine, anlatılmasına
ve takip edilmesine rağmen soruna yasal çerçevede bir çözüm bu-
lunması mümkün olmamıştır” derken tarihe de not düşüyordu.

Özel yetkililere daha fazla yetki aktarılıyordu!

AKP Meclis’teki sayısal üstünlüğün verdiği güçle yetkili organ-
larda ve kamuoyunda görüşülüp tartışılmasına müsaade etmeksi-
zin, TBMM’de gece yarısından sonra çıkarılan ve özel yetkili Ha-
kim ve Savcılara geniş yetkiler tanıyan yasa değişiklikleriyle,
TSK’yı töhmet altında tutan, hatta teröristlikle yaftalayan özel ya-
salar çıkarıyordu. 

1- 26 Eylül 2004’te, yeni TCK kabul edildi ve bu kanunun 312’nci
maddesine; “Cebir ve şiddet kullanarak TC hükümetini ortadan kal-
dırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engelle-
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meye teşebbüs eden kimseye ağırlaştırılmış müebbet verilir” hükmü
konuyordu.

2- 26 Haziran 2006’da Terörle Mücadele Kanununun 10. Md. (d)
fıkrasında; “Müdafiin dosya içeriğini incelemesi veya belgelerden ör-
nek alması, soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecek ise,
Cumhuriyet Savcısının istemi üzerine, hakim kararıyla bu yetkisi
kısıtlanabilir” şeklinde değişiklik yapıldı. Bu değişiklikle özel yetki-
li hakim ve savcılara; “Ey sanık. Biz seni tutukladık, ama suçunu ve
suçlu olduğunu gösteren delilleri sana ve avukatına göstermeyiz” di-
yebilme yetkisi verdi. Türk hukuk sistemine “Gizli Delil” kavramı
sokuluyordu.

3- TMK’da Anayasal düzenin değiştirilmesi için “örgütün silahlı
olması” şartı getiriliyordu. Böylece;

a- (Haçlı ve siyonist güdümlü) tarikat ve cemaatlerin; Ülkenin
birlik ve dirliğine ve Anayasanın öngördüğü düzene karşı yürüttük-
leri eylemler suç olmaktan çıkarılıyordu.

b- Batının kışkırtmasıyla iktidar gücünü kullanarak, ülkenin
anayasal düzenini ve üniter sistemini “sivil darbe yoluyla ılımlı İs-
lam cumhuriyetine ve tek adam diktatörlüğüne dönüştürmek” müeb-
betlik suç olmaktan çıkarılıyordu. 

c- Buna karşılık; Anayasal görevi ve doğası gereği silahlandırıl-
mış TSK mensuplarını, istenildiğinde düzmece bir kulp takıp “Ana-
yasal düzeni değiştirmek için silahlı örgüt kurdular” suçlamasıyla
yargılamanın önü açılıyordu.

4- 5 Temmuz 2008 tarihinde yürürlüğe giren 5726 sayılı “Tanık
Koruma Kanunuyla” hukuk sistemimize “Gizli Tanık” müessesesi
sokuluyordu. Buna göre;

a- Terör ve çete suçları ile 10 yıl ve üzerinde hapis cezasını ge-
rektiren suçlarda gizli tanık kullanılabiliyordu.

b- Böylece; “Etkin Pişmanlık Yasası”ndan faydalanmak veya sa-
nıklardan intikam almak isteyen terörist eskileri bile Yalancı Şahit-
lik yapabiliyordu. 

5- 27 Haziran 2009 gece yarısından sonra çıkan bir yasayla;
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a- “Anayasal düzene karşı suçlar ile terör ve çete suçları özel yet-
kili savcılıklar tarafından soruşturulacak” hükmü getiriliyordu. Bu
değişiklik, disiplin suçları hariç askeri bölgede işlenmiş olsa dahi,
muvazzaf subayların sivil yargı tarafından yargılanmalarının önü-
nü açıyordu. Ayrıca Askeri Ceza Mahkemeleri Usul Kanununun 3.
maddesine eklenen fıkra, ile işlenen suç ne olursa olsun, sivil kişile-
rin askeri mahkemelerde yargılanmaları son buluyordu. 

b- Ayrıca üst düzey rütbeli personelin, emekli olmadan önce işle-
dikleri iddia edilen suç nedeniyle askeri mahkemede yargılanma is-
teklerinin de önü kesiliyordu.

Orgeneral Koşaner veda mesajına şöyle devam ediyordu;

“Soruşturma ve uzun süreli tutuklamaların bir amacının da
TSK’nin sürekli gündemde tutularak kamuoyunda bir suç teşkila-
tı olduğu izleniminin yaratılmaya çalışıldığı, bunu fırsat bilen
yanlı medyanın da her türlü yalan haber, iftira ve suçlamalarla
yüce ulusumuzu kendi silahlı kuvvetlerine karşı tavır almaya teş-
vik ettiği dikkatlerden kaçmamaktadır.”

Evet; TSK’yı “Silahlı terör örgütü veya silahlı çete”, mensup-
larını ise “Terör örgütü üyesi” olarak itham etmenin yolları bir ta-
kım “gece yarısı yasalarıyla” açılıyordu. Ve tabi bu arada; Ordu-
muza yönelik bu itibar katliamlarına karşı halkımızın duyarsız
kalmasının, hatta önemli kısmının destek çıkıp iktidarı alkışla-
masının nedenleri üzerinde de durmak ve artık gerekli dersi çı-
karmak lazım geliyordu. Çünkü siz, İslam düşmanlığına, hatta İs-
lam’ı kökten yasaklamaya kılıf olarak kullanılan yanlış ve haksız
bir Laiklik ve Kemalistlik anlayışıyla; namaz kılan, oruç tutan,
hanımı, hatta annesi, ablası türban takan subayları suçlar, dışlar
ve ordudan atarsanız!... Subayların başörtülü analarını, akrabala-
rını ve sakallı babalarını lojmanlara bile sokmaz, törenlere bile al-
maz ve uzaktan gelen yakınlarıyla tenha mahallelerde, lokanta ve
kahvehane köşelerinde hasret gidermelerine mecbur bırakırsa-
nız!... Sırf manevi duyarlılığı ve İslami hayat tarzı yüzünden Er-
bakan gibi, Türkiye’yi Batıya mahkumiyet ve mecburiyetten kur-
taracak, milli ve yerli projelerin sahibi bir lidere 28 Şubat sürecin-
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de olduğu gibi küstahça davranır, Amerikan gavurunun planları-
na taşeronluk yaparsanız… Velhasıl halkımızın “Peygamber Oca-
ğı” bilip saygıyla sahip çıktığı kutlu bir kurumu “dinsizlik yuva-
sı” gibi algılanmasına yol açarsanız… İşte sonunda din istisma-
rıyla Amerikan uşaklığı yapan fırsatçı sahtekârlara böylesine gün
doğuyordu. Ve şimdi daha demokrat bir Genel Kurmay sayesin-
de, İncirlik’ten gelen ABD subayları, PKK’lıların elinde sadece
Pentagon envanterinde bulunan ve elle fırlatılan özel uçaksavar
ve tanksavar roketleri yakalayan subaylarımızı sorguluyordu! Ge-
nel Kurmayımız, maalesef yılbaşı gecesi İncirlik üssündeki cami-
ye girip Kur’an’ı Kerim yakan conilere tepkisiz kalıyordu… Ve
yıllarca savaştığı PKK’nın hedefleri istikametinde bir barış ve uz-
laşmaya sıcak bakıyordu. 

Türkiye’nin güneyi ve güneydoğusu CIA ve MOSSAD ajan-
larıyla kaynıyor ve ülkemizin göz göre göre parçalanmasına bi-
le ilgisiz ve tepkisiz bir toplum oluşturuluyordu.

ABD’li tarihçi Tarpley yaptığı analizde, ABD Başkanı Oba-
ma’nın Tayyip Erdoğan’ın kibir ve hırsı ile oynayarak Türkiye’yi
ateşe attığını söylüyordu! Wesley Tarpley, Türkiye ve Suriye soru-
nuna ilişkin analizinde “Obama Erdoğan’ı aldatıyor, Türkler kaybe-
decek” diyordu. “Obama’nın her hafta Erdoğan’ı aradığı, kibir ve
hırsı ile oynayarak onu kışkırttığı söyleniyor” diyen Tarpley, “Mü-
barek’in düşürülmesinden sonra Türk Hükümeti, Yeni Osmanlıcılık
palavrası ile kandırıldı. Bu aldatmaca ile sıfır sorundan, başta Kürt
sorunu olmak üzere, onlarca sorunlar tuzağına kaydırıldı” ifadesini
kullanıp şunları söylüyordu: “Şu anda Türkler, güney bölgelerinin
tamamını CIA’ya devredildiğini bilmiyorlar. Oralarda CIA başı-
boş, kontrolsüz dolaşıyor. İskenderun otellerinde CIA cirit atıyor.
Oteller El-Kaide teröristleri ile dolup taşıyor. CIA Adana yakınla-
rındaki İncirlik üssünden, bölgeye getirdikleri teröristleri kullanı-
yorlar. Ve bunun Türkiye’ye faturası büyük olacak. Ama halk
uyuşturulmuş, bunların farkına varmıyor.” “Türkiye’yi ziyaret et-
tim, pek çok siyasi lider ile görüştüm. Türkler öncelikle Amerika
ve İngiltere ile ittifakın “öldüren bir kucaklaşma” olduğunu anla-
malı. Bir başka deyişle İngiliz ve Amerikalılar, Türkleri öldürene
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kadar sevecekler. Türkleri Suriye’ye karşı kullanacaklar. Ve çatış-
mayı modern Türkiye’yi yok etmek için kullanacaklar. Korkarım,
Obama’nın aldattığı Erdoğan ve Davutoğlu bu psikoloji ile kendi
çukurlarını kazıyorlar. Kazanacakları hiçbir şey yok ve kaybede-
cekler” diyen Tarpley, tarafsız bir tarihçi olarak, acı gerçeklere
dikkat çekiyordu.

‘CIA PKK’yı kullanmak istiyor’ 

Simon Hersh’e göre ise CIA, PKK’yı İran’a karşı kullanmak isti-
yordu. Yakın geçmişte Fransa’da Cumhurbaşkanı Mitterand’ın eşi
Danielle Mitterand, PKK’nın koruyucu azizesi sayılıyordu. Bir yıl
önce İsrail Dışişleri Bakanı olan Lieberman da Mavi Marmara’daki
davranışından dolayı “Türkiye’yi cezalandırmak için İsrail’in
PKK’yı destekleyeceğini” söylüyordu.

İsrail’in Suriye saldırısı, Armegedon (Kıyamet) Savaşının
Başlangıcı mıydı?

Suriye ordusu, İsrail’in Şam yakınlarındaki bir askeri araştır-
ma merkezini bombaladığını açıklamıştı. Buna göre İsrail jetleri
şafak vakti hava sahasını ihlal ederek operasyonu yapmıştı. Ve
daha sonra İsrail bu saldırılarını defalarca tekrarlamıştı. Çünkü
hedef, Suriye’yi kontrolüne almak ve Türkiye’yi kuşatmaktı.

Suriye ordusundan yapılan açıklamada İsrail savaş uçaklarının
başkent Şam yakınlarında bir askeri hedefi vurduğu belirtilmiş,
saldırının, “teröristlerin tesisi ele geçirme girişimlerinin başarısız
olmasının ardından” gerçekleştiği vurgulanmıştı. Şam yakınların-
daki Jamraya’daki askeri araştırma tesisine yönelik saldırıda 2 ça-
lışanın öldüğü belirtilirken, İsrail’in Hizbullah’a silah götüren bir
konvoyu hedef aldığı yönündeki haberlerin ise doğru olmadığı
ortaya çıkmıştı. Hatırlanacağı gibi İsrail 6 Eylül 2007’de Suri-
ye’nin kuzeyinde bir nükleer tesisi de bombalamıştı. Lübnanlı
yetkililer İsrail hava kuvvetlerine ait 12 savaş uçağının Lübnan’ın
güneyinde sortiler yaparak hava sahasını ihlal ettiğini doğrula-
mıştı. Açıklamadan kısa bir süre sonra İsrail jetlerinin Suriye-
Lübnan sınırının Suriye tarafında bir hedefi vurduğu anlaşılmış-
tı. Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, sortilerin so-
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nuncusunun yerel saatle sabaha karşı 02.00’de gerçekleştirildiği
belirtilip, dört savaş uçağının ülkenin güneyindeki Nakura kasa-
basının üzerinden uçtuğu ve Lübnan hava sahasından ayrılıp Su-
riye’ye daldığı vurgulanmıştı. İsrail’den konuyla ilgili henüz açık-
lama gelmezken, Batılı bir diplomat ve güvenlik kaynağı, İsrail
güçlerinin Suriye-Lübnan sınırının Suriye tarafında bir hedefi
vurduğunu doğrulamıştı. Adlarının açıklanmasını istemeyen
kaynaklar Suriye, “Sınır bölgesinde bir hedefin isabet aldığı ke-
sin” şeklinde konuşmuşlardı. İsrail Başbakan Yardımcısı Silvan
Şalom, saldırı öncesindeki haftasonu yaptığı açıklamada, “Suri-
ye’nin kimyasal silahları üzerindeki kontrolünün zayıfladığı yö-
nündeki endişelerin” İsrail’in müdahalesine neden olabileceğini
hatırlatmış, bu açıklamadan bir gün önce de Lübnan gazetesi El
Müstakbel, Hizbullah kontrolündeki bölgede bir silah deposun-
da patlama meydana geldiğini açıklamış, ancak resmi kaynaklar-
ca doğrulanmamıştı.

Hayret Patriotlar Kurulur Kurulmaz İsrail Saldırıya Başla-
mıştı!

İsrail savaş uçaklarının Şam yakınlarındaki bir Suriye bilimsel
araştırma merkezini bombalaması, bölge çapında gerginliği ve
cepheleşmeyi artırmıştı. Saldırının Türkiye’de Suriye sınırı yakın-
larına yerleştirilen patriot füzelerinin Almanya’dan gelen batarya-
larının çalışmaya başlamasından sonra gerçekleştirilmesi anlam-
lıydı. Ayrıca saldırı sırasında Ürdün’deki Amerikan üslerinin de
alarma geçirildiği gelen haberler arasındaydı. İsrail, saldırı önce-
sinde, Malatya Kürecik’teki radarla bağlantılı “Demir Kubbe” ha-
va savunma sistemini kuzeye taşımıştı. Bu saldırıyla birlikte, NA-
TO tesislerinin savunulması amacıyla Türkiye’ye konuşlandırıl-
dığı öne sürülen patriotların İsrail’in korunmasına yönelik göre-
vi de kanıtlanmıştı. AKP Hükümetinin NATO’da İsrail’e yönelik
vetoları kaldırması üzerine, İsrail’in NATO şemsiyesi altına so-
kulduğu değerlendirmeleri yapılmıştı. 

Suriye resmi haber ajansı SANA konuyla ilgili olarak Suriye
Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamayı aktarmış-
tı. Açıklamaya göre, önceki gün şafak vaktinde, Şeyh Dağları üze-

64 AMİK OVASI VE YAKLAŞAN ARMEGEDDON SAVAŞI



rinden radara yakalanmamak için alçaktan uçan İsrail savaş
uçakları Suriye hava sahasını ihlal ederek, Şam yakınlarında Cu-
meyra’daki bilimsel araştırma merkezini vurmuşlardı. Saldırı so-
nucunda, merkezde görevli iki personel yaşamını yitirmiş, beş ki-
şi yaralanmıştı. Binada önemli ölçüde maddi hasar meydana gel-
diği vurgulanmıştı. 

Suriye Genelkurmay Başkanlığı, saldırının amacının “Suri-
ye’nin kendisini savunmak amacıyla sürekli geliştirdiği savunma
faaliyetlerini sekteye uğratmak”tı. İsrail’in iki yıldan beri “Suriye
için hayati önem taşıyan tesislere” saldırı düzenlemek için fırsat
kolladığı, bundan önceki girişimlerin Suriye hava savunma siste-
mi tarafından engellendiği, İsrail uçaklarının geldikleri gibi al-
çaktan uçarak radarlara yakalanmadan kaçtıkları hatırlatılmıştı.

İsrail’in Suriye saldırısı ABD’nin bilgisi dahilinde yapılmıştı!

Suriye Genelkurmay’ı açıklamasında, İsrail’in her dönemde
“Suriye halkının direnişini kırmak amacıyla bu tür terörist sal-
dırılar arkasında yer aldığı,” kimi zaman “teşvikçi olarak”, ki-
mi zaman da “bizzat tetikçi olarak” davrandığı hatırlatılıp, baş-
ta Türkiye ve Katar olmak üzere bazı ülkelerin de Suriye’deki
çatışmalara destek vererek İsrail’e eşlik ettikleri vurgulanmıştı.
İsrail Hükümeti olayla ilgili sessizliğini korumaya devam eder-
ken, MOSSAD’a yakınlığıyla bilinen Debka adlı internet sitesi
askeri tesisin vurulduğu haberini doğrulamıştı. Ayrıca Harretz,
Jerusalem Post ve Yediot Ahronot gibi İsrail medya kuruluşları
da saldırı ve sonrasındaki gelişmeler hakkında haberler yap-
mıştı. İsrail kaynakları ABD’nin saldırıdan önce bilgilendirildi-
ğini belirtmiş, Amerikan gazeteleri Wall Street Journal, New
York Times ve Washington Post, Amerikan yetkililerini kaynak
göstererek, İsrail’in saldırıyı önceden ABD yönetimine haber
verdiğini doğrulamış ayrıca Ürdün’deki ABD üslerinin de alarm
durumuna geçirildiğini yazmıştı.

Çin Radyosu’nun yorumu ve İsrail yalakalığı!

Çin Radyosu İsrail’in gerçekleştirdiği iddia edilen saldırıyla il-
gili yaptığı haberinde “Suriye’deki çatışmaların çıkmaza düşme-
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siyle birlikte, İsrail son günlerde Suriye’nin kimyasal silahlarına
yoğunlaştı. Suriye’deki mevcut kimyasal silah deposunun radikal
militanların eline düşmesinden duyulan endişe nedeniyle, İsra-
il’in olası tehdide karşı askeri önlem alabileceği zaten açıklanmış-
tı. Daha önce 2007 yılında Suriye’de bir tesis İsrail’in hava saldı-
rısıyla ortadan kaldırılmıştı” diyerek, İsrail’i haklı çıkaran bir ta-
vır takınmıştı.

Siyonist güdümlü Batı medyası olayı çarpıtmaktaydı

Saldırının hemen ardından Batı medyasında, İsrail saldırısını
haklı göstermeye yönelik haber ve yorum sağnağı başlamıştı. Bu
haber ve yorumlarda, Şam’dan Beyrut’a doğru hareket halinde
olan bir askeri yardım konvoyun vurulduğu yalanı öne çıkarıl-
mıştı. İddialara göre, askeri konvoy Lübnan’daki Hizbullah örgü-
tüne SA-17 füzeleri taşımaktaydı. Suriye Genelkurmay Başkanlı-
ğı bu iddiaların tamamen asılsız olduğunun altını çizerek, saldı-
rının Suriye topraklarında ve bilimsel araştırma merkezine ger-
çekleştirildiğini açıklamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise, İsrail’in Suriye’yi vurmasını, Bir-
leşmiş Milletler yasalarının “kaba ihlali” olarak nitelendiriyordu.
Bakanlık açıklamasına göre, saldırı, egemen bir devletteki hedef-
lerin nedensiz yere vurulması anlamına geliyor ve böyle bir eyle-
mi haklı göstermek için öne sürülecek hiçbir gereçle bulunmu-
yordu. Rus siyasi uzmanlar arasında, İsrail’in Suriye’deki bilimsel
araştırma merkezini bombalaması ile NATO’nun Türkiye’de Suri-
ye sınırı yakınlarına 6 patriot füze bataryasının konuşlandırılma-
sı arasında ilişki olduğu görüşü ağır basıyordu. İsrail’in patriot
füzeleri işler hale geldikten hemen sonra Şam yakınlarındaki
araştırma merkezini bombaladığı dikkat çekiliyordu.

Rusya Stratejik Değerlendirmeler ve Analiz Enstitüsü uzma-
nı Sergey Demidenko, Rusya’nın sesi radyosuna verdiği demeç-
te Suriye’ye müdahale girişimine değinerek şunu söylüyordu:
“Hiç şüphe yok ki tüm bunlar eninde sonunda Ortadoğu’da çok
büyük kaosa yol açabilir. Suriye, Arap dünyasının kalbidir ve Su-
riye’deki durumun kötüleşmesi, tüm bölgeyi olumsuz etkileyecek-
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tir. Suriye’de oluşabilecek kaosu hiçbir uluslararası güç ve araç
artık dizginleyemezdi. Ardından kaos, Suriye’nin dışına yayıla-
cak, Lübnan ve Irak’ın merkezi kaynamaya başlayacak, sonuçta
dev büyüklükte istikrarsızlık ocağı ve terörist yuvası meydana ge-
lecektir. Ve bütün dünya, bu olaylarla mücadelede yeniden büyük
riskler altına girecektir!”

Erbakan Hoca Eyüp mitinginde şöyle uyarıyordu!

“NATO tarafından Türkiye'ye kurulması planlanan füze sa-
vunma sistemi projesini eleştiren Erbakan Hoca, "Füze kalkanı
Türkiye'yi parçalayacak bir projedir. Çünkü bu füzeler 80 km.
menzillidir. Oysa İran’ın füzeleri 2500 km. mesafeye gidebilmek-
tedir. 80 km. menzilli füzelerle 2500 km. menzilli füzeleri durdu-
ramayacağınıza göre, bu füze savunma sistemi Türk ordusuna yö-
neliktir. Yarın Güneydoğumuzda bir Kürdistan ilan edilirse ve
TSK haklı olarak buna müdahaleye yeltenirse, o bölgemize yer-
leştirilen 80 km. menzilli füzelerle bizim tankımız ve uçağımız
vurulmak için bütün bu hazırlıklar yürütülmektedir. İşte bu yüz-
den önce imza atamadılar, 15 gün halkımızı yatıştırıp alıştırmaya
çalıştılar. Neden böyle yaptılar; gerçekleri konuşup toplumu uya-
ran Milli Görüşçülerden korktukları için" diyerek gizlenen ger-
çeklere dikkat çekiyordu.

Gelecek seçimlerin önemine vurgu yapan Erbakan, "Bu seçim-
lerde var olma-yok olma savaşı yapacağız. İsrail'e vilayet mi ola-
cağız, yoksa tarihteki şerefli yerimizi tekrar mı alacağız? İşte bu-
nu oylayacağız. Irkçı emperyalizm 2. Viyana Kuşatması'ndan bu
yana yeryüzünü yaşanmaz bir hale getirmiştir. Bütün insanlığın
kurtuluşu için seçimlerden sonra iktidar olup yeryüzünde hakkı
hakim kılacağız" diyordu. 

Başbakan Erdoğan’ın başlangıçtan bu yana oldukça yanlış uy-
gulamalar yaptığına işaret eden Hoca, "Kendilerini şahsen seve-
riz. Ama Türkiye'yi ve milletimizi daha çok sevdiğimiz için nasi-
hat ediyoruz. Bunlar iş başına geldiğinde, 'sakın borca girmeyin,
milli kaynaklara yönelin. Yoksa işin içinden çıkamazsınız' demiş-
tik. Şimdi bakıyoruz ki keramet göstermişim. Borçla iş yaptıkları
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için devlet 8 yılda 580 milyar dolar borçlanmış. Bu böyle gitmez.
Türkiye'yi yönetmek için şuur lazım, bilgi lazım, fikir lazım. Hi-
dayet lazım. Ya nasihat dinleyip yanlışlarını ve tahribatlarını bı-
rakacaksın, ya da biz demokratik yollarla bu hükümeti senin elin-
den alacağız, ondan sonra bütün Türkiye’yi bağrımıza basacağız.
8 sene sabrettik ama olmadı. İdareyi ele almaya geliyoruz" diye-
rek şunları eklemişti:

“Böyle büyük bir devleti idare etmek 7 tane Allah vergisi yete-
nek gerektirir. Bu iş istekle, hevesle yürümez. Ancak Allah bu ka-
biliyetleri verdiyse olur.

Bilgi sahibi olacaksın, milletini tanıyacaksın.

Tecrübe sahibi olacaksın; hidayet, feraset, dirayet, şuur ve viz-
yon sahibi olacaksın.

Borçla vergiyle değil, milli kaynaklarla, yeni ve yerli imkânlar-
la ortaya çıkacaksın. 

Şu hale bakın: 80 senede devlet 80 milyar dolar borçlanmış;
bunlar 8 senede 580 milyar dolara çıkarmış… Her şey faize gidi-
yor, millete bir şey kalmıyor. Bu böyle gitmez, bu böyle gitmez!
Toprak ayaklarımızın altından kayıyor!

Erbakan Hoca ASKON sohbetinde ise şunları hatırlatıyordu:

“Doğru bir tedavi için, önce doğru teşhis ve tespit lazımdır.
Türkiye bütün insanlığın sorumluluğunu taşımaktadır, tarihi ve
tabii görevimiz ağırdır. Ama bunun için: Ülkemizde, bölgemizde
ve yeryüzündeki bütün sıkıntı ve sorunların perde arkasını bilme-
den, doğru teşhis ve tedavi imkânsızdır. Bizim İslam inancımıza
göre, her insanın 5 temel hakkı vardır. Bunlara saygı duyulmalı ve
sahip çıkılmalıdır. Herkese şefkat ve merhamet İslam'ın esasıdır.
Can, mal ve namus emniyeti, din ve düşünce hürriyeti kutsaldır.
Ancak Siyonist düşünceye sahip bir zümre ise, bütün insanları kö-
le, kendilerini efendi sanmakta ve kendilerinden olmayanları ez-
meyi, sömürmeyi ve öldürmeyi mubah saymaktadır. Bu ırkçı ve fe-
satçı zümre; 5 bin yıldır bu sapık inancı hakim kılmanın sevdasın-
dadır. Tevrat'ı bile tahrip edip Kabala'ya uydurmuşlardır. Dünya
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hâkimiyeti hedefi için, her türlü hile ve hıyanete başvurup çok
önemli bir altyapı hazırlamışlardır.

a- Hayır ve hizmet grubu gibi gösterilen Lions ve Rotaryen-
lerden, b- Sosyal ve Kültürel faaliyet perdesi altında gizlenen
Mason localarına, c- Sonra seçilmiş Bilderberg gruplarından, d-
Daha yukarıdaki 300'ler Yahudi kumpaslarına, e- Bunların üs-
tündeki 33 haham konseyinden, f- Onların üzerindeki 13 Siyo-
nist hahamdan oluşan yüksek mürşitler grubuna, hepsi organi-
zeli ve koordineli şekilde çalışmaktadır.

Bu gerçekleri Rotchıld'lere 15 yıl hizmet eden, ama bunların
insanlık adına korkunç hıyanet ve cinayetlerine şahit olup, bu
şeytani sırlarını, özel bir kiliseye sığınarak, Gizli Dünya Devle-
ti'ni yazan Gary ALLEN anlatmaktadır.

Bu Siyonistlerin 3 kademeli hâkimiyet planı ise;

1- Dünyada dağılan Yahudileri, Filistin'e toplayıp İsrail dev-
letini kurmak.

2- Mescidi Aksa'yı yıkıp, Siyon mabedini yapmak.

3- Bütün Arz-ı Mev-ud'u İsrail'e vilayet yapıp dünyayı hâki-
miyetlerine almaktır.

Asırlar önce Hindistan'daki Yahudileri organize edip İsrail'e
taşımaya hazır hale getirmek üzere, Kristof Kolomb adlı Yahu-
di’yi, İspanya Kralından milyonlarca altın koparıp büyük gemi-
lerle Hindistan'a uğurlamışlardır. Ancak Kolomb yanlış yola sa-
pıp Amerika'ya çıkmış ve burayı Hindistan sanmıştır. Altın ve ba-
harat bulamadan geri dönünce, İspanya Kralı tarafından Yahudi-
ler cezalandırılmaya başlanmış, onlar da kendilerine kucak açan
Osmanlıya sığınmışlardır.

Alman ekonomi profesörü Müller’in; "Bütün ekonomik sistem-
ler, değişik dinlerin bir tezahürüdür" tespiti anlamlıdır. Kapita-
lizm; Siyonistlerin Hıristiyanlığı yozlaştırarak, faizi mübah kıl-
mak üzere ortaya çıkardıkları Protestanlığın bir yansımasıdır. Ko-
münizm ise; Kabala'nın bir programıdır.
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Thoder Herzl "Sultan Abdülhamit başta bulundukça biz
amaçlarımızı gerçekleştiremeyiz" diye ümitsiz ve eli boş geri
dönünce, 13 kişilik baş hahamlar konseyi;

• Bu proje bizim dinimizdir. Bundan asla vazgeçmeyecek,
mutlaka uygulayacağız. 

• Buna Abdülhamit engel olursa, O'nu tahttan indirip, İstan-
bul'dan uzaklaştıracağız. 

• Osmanlı devleti engel olursa, O'nu savaşlara sürükleyip yı-
kacağız. 

• Hatta İslam Dini engel olursa; O'nu yozlaştırıp, laytlaştı-
rıp etkisiz kılacağız! 

Diyerek bunları bir bir gerçekleştirmeye koyulmuşlardır.

Önce dönme Sebataistler, İttihat Terakkici asker ve sivil Siyo-
nistlerle, Abdülhamit'i tahttan uzaklaştırdılar. Osmanlıyı 30 cep-
hede savaşa sokup yıprattılar ve yıktılar. Sonra Sevr'i uygulama-
ya geçebilmek için; Lozan’ın gizli maddeleri olan "uyuşturma ve
Anadolu insanını İslami şuurdan yoksunlaştırma" sürecini devre-
ye soktular.

Ancak yegane kuvvet ve kudret sahibi olan Allah'ın lütfu ve
inayetiyle, Milli Görüş ortaya çıktı ve bu gerçeklere projektör tu-
tup, Şeytanın oyunlarını bozmaya başladı. Refah-Yol iktidarı ile
yeni ve adil bir dünyanın temelleri fiilen atılınca da, Siyonist güç-
ler telaşa kapıldı. (Burada Hoca önce ASKON Genel Başkanına,
sonra sağında oturan Recai Kutan’a dönerek;) Sizin kardeşiniz TÜ-
SİAD'çılar hemen koşup Atina'da toplandı. Orada Milli Görüşten
kurtulma çareleri tartışıldı. Refah-Yol'un yıkılıp, Milli Görüş'ün
parçalanması ve devre dışı bırakılması için; 28 Şubat gizli darbe-
sinin yapılması kararı alındı. Hatırlanırsa aynı tuzaklar Sultan
Abdülhamit'e de uygulanmış ve tahttan uzaklaştırılmıştı. Maale-
sef her ikisinin de gerçek sorumluları özenle saklanmış, suç as-
kerin üzerine yıkılmaya çalışılmıştı.

Şimdi Siyonist Yahudiler (sarı tahvil, yeşil tahvil ve beyaz tah-
vil gibi) üçkâğıt şeytanlığıyla bütün dünyadan 7 trilyon dolar
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böylece toplanmaktadır. Artık meseleyi kökünden kavrayıp çöze-
mezseniz, Siyonist canavarın bu sömürü hortumlarını kesemez-
seniz... Sadece ekonomik değil, askeri ve teknolojik yönden de
onları etkisiz bırakacak tedbirleri geliştiremezseniz, hiçbir hayır-
lı girişimi başa götüremezsiniz. Sadece rejisör Siyonistlerin sah-
nesinde rol yapan figüranlar durumuna düşersiniz, AKP'liler gi-
bi...! Türkiye'nin IMF eliyle bu Siyonist sömürüye esir edilmesi-
nin ve bunca borca girilmesinin karşılığı; İşte Kuzey Irak, işte
Kıbrıs bunlara teslim ediliyor, rüşvet veriliyor. Ve toplumu tama-
men tepkisiz ve tesirsiz hale getirmek için de, manevi sinir siste-
mi sökülüp duyguları körletilsin diye, “layt İslam” anlayışı yay-
gınlaştırılıyor.

Öyleyse ne yapacağız?

Artık ezilenlerin el ele vermesi ve bir araya gelmesi, hayati
önem taşıyor. D-8’lere Rusya, Hindistan, Çin ve Brezilya'nın da
katılıp bu cephenin güçlenmesi gerekiyor. Bunun için;

1- Önce siyasi irade lazımdır. Bu nedenle ülkemizde Milli
Görüş zihniyetinin iktidar olması kaçınılmazdır.

2- Yeni bir dünyanın bütün organlarının teşekkülü şarttır ve
mutlaka lazımdır.

• İslam Birleşmiş Milletler Teşkilatı. 

• İslam Ortak Pazarı. 

• İslam Dinarı.

• İslam Savunma Paktı. 

• Ve İslam eğitim ve Kültür işbirliği anlaşması, gibi evrensel
kurumlara acilen ihtiyaç vardır. 

Erbakan Hoca Teknoloji nimeti ve çağdaş zalimlerin akıbeti
hakkında ise şunları söylüyordu:

Bize yapılan bir ziyaret sırasında: İstanbul'a gelen bir ABD
askeri gemisine davet edilerek kendilerine izletilenleri şöyle
nakletmişlerdi: Görevli subaylar önlerindeki bilgisayar ekran-
larından bütün dünyayı izleyip duruyorlardı. Ve bu sırada gemi
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komutanının bir ekranda görünüp, "şimdi şu kod numaralı fü-
zenin, 2 bin mil uzaktaki filan hedefe gönderilmesi emrini bek-
leyiniz" talimatını duymuşlardı. Derken büyük bir sarsıntıyla
füze ateşlendi, ardından düştüğü yerdeki korkunç tahribat biz-
lere gösterildi! Böylece, hepimizi psikolojik bir ürkütme ve tes-
limiyet dersi verildi. Bunun gibi; ziyaretimize gelen ve Penta-
gon'u iyi bilen bir Orgeneralimiz, ABD ordusundaki çok önem-
li en üst görevdeki 15 Orgeneralin hepsinin de Yahudi olduğu-
nu söylemişti!

Ve yine Pentagon'a giden bir heyetimize; Dünyanın istediği-
niz bir ülkesinin, istediğiniz bir kentinin, istediğiniz mahalle-
sindeki stratejik bir hedefin, istenilen odasının, istenilen pen-
ceresinden, orayı tahrip edecek füzenin hemen gönderilebilece-
ği ifade edilmiş ve ekrandan gösterilmişti. Biz de bunlara kar-
şılık; Siyonist ve emperyalist güçlerin elindeki tüm nükleer fü-
zelerinin, en gelişmiş silah sistemlerinin, denizaltı ve uçak ge-
milerinin bütün tertibat ve tahribatlarını boşa çıkaracak; elekt-
romanyetik dalgalar ve pilotsuz görünmez uçaklarla, muhtemel
saldırılarını kendi başlarına çevirip bela yağdıracak teknoloji
harikalarını Baykar gibi yerli ve milli firmalarımızda üretmek
ve kahraman ordumuzun emrine vermek mecburiyetindeydik...
Allah ta en büyük nimet olarak bu imkân ve fırsatı bize lütfet-
miştir!” diyen Erbakan Hoca, hem sorunun adresini, yani Siyo-
nizm’i; hem de kurtuluşun çaresini göstermişti. İşte Siyo-
nizm'in bu korkunç gücünü ve gayesini boşa çıkaracak tek ha-
reket Milli Görüş ve Onun Aziz Lideriydi. Erbakan’ın sadık ta-
kipçilerinin ve Milli Çözüm temsilcilerinin, bu adil ve asil pro-
jeleri uygulayacakları günler de uzak değildi.

Ayet Meali:

"Biz Hak'kı Batıl'ın tepesine çarptırırız... O'da O'nun beynini
darmadağın eder. Bir de bakarsın ki (Batıl) mahvolup-gitmiştir."9

Ayeti de işaret ediyor ki; zulüm ve küfür düzenlerinin yıkılışını
Allah şu şekilde gerçekleştirmektedir.
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a. Hak'kı temsil eden ve Hak'ka teslim olan bir zat'ı seçip gö-
revlendirmektedir. 

b. O Zat, önce haksızlık ve ahlaksızlık zihniyetini, ilmi ve İsla-
mi gerçekler ışığında çürütmektedir. Deccalizmin iç yüzünü orta-
ya döküp, herkese göstermektedir. 

c. O Zat; zulüm düzeninin beyin merkezine ve gizli yönetim
mekanizmasına yönelip onları parçalayarak birbirine düşürmek-
tedir. Muhtemel saldırı ve silahlara karşı da, hepsini etkisiz ve iş-
levsiz bırakacak teknolojik harikalar geliştirmektedir. 

d. Beyni parçalanan ve fikriyatı boşa çıkarılan Batıl ve barbar
sistemin geri kalan görkemli gövdesinin çökmesi ve çözülmesi ar-
tık kolay ve kaçınılmaz hale gelmektedir. 

Evet Milli Görüş takipçilerinin ve Milli Çözüm temsilcilerinin
gayretiyle, kutlu ve mutlu hedeflere erişilecektir. “Biz Milli Görüş
Temsilcisiyiz, Biz Milli Çözüm Temsilcisiyiz. Ve Milli Görüş-Milli
Çözüm Onarım hükümetinin kurulması kaçınılmaz hale gelmiş-
tir”10 diyen Hocamızın müjdeleri yakında gerçekleşecektir. 

İşte son bir yüzyılda ülkemizde yaşananları bir hatırlayalım:

“Tarihimizde pek çok talihsiz ama ibretli ve hikmetli olaylar
olmuştur. Biz Viyana'yı kuşattık, tam fethedecek durumda iken
Kırım Hanlığı ihanete kalkıştı, karşı tarafa geçti ve Viyana bozgu-
nu yaşandı. Ondan sonra geriledik ve Sakarya'ya kadar çekilmek
zorunda kaldık. Bütün bunlar bizim için acı ve şanssız olaylardı.
Ne var ki biz Viyana'yı fethetseydik belki de bugünkü Avrupa uy-
garlığı doğmayacaktı, Avrupa hala ortaçağ dönemini yaşayacaktı.
Bunun gibi Birinci Cihan Savaşı'nda yenilmeseydik, belki de şim-
di kukla bir sultanın zavallı halkı durumunda bulunacak, Cum-
huriyete kavuşamayacak, saltanat düzeni içinde bocalayacak ve
sonuç olarak "Adil Düzen" çalışmasını yapamayacak ve yeni bir
medeniyet atılımına hazırlanmayacaktık.
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1900'larda Meşrutiyet başladı, bu fırsatla İslâmiyet'e alenen
saldırılar yoğunlaştı ama bu vesile ile içtihat kapısı da açıldı.
1910'larda Osmanlı İmparatorluğu yıkıldı, Sevr'i dayattılar ama
Kuvay-ı Milliye ruhu şahlandı. 1920'lerde (Batılılar ve Sabataycı-
lar) inkılâpları dayattı (ve devrimleri dejenerasyon aracı yapma-
ya çalıştı) ama Türkiye halkı İslâm olarak saflaştı, Anadolu Müs-
lümanlaştı. 1930'larda dünya krizi yaşandı, ama Türkiye'de
KİT'ler ortaya çıktı. 1940'larda İkinci Cihan Savaşı başlatıldı, ama
bu dönemde Türkiye demokrasiye geçmek zorunda bırakıldı.
1950'lerde Türkiye'yi boğazına kadar borca soktular ve İsrail’in
uydusu yapmaya çalıştılar, ama Türkiye "tarım dönemi"nden "sa-
nayi dönemi"ne adım attı. 1960'larda darbe yaptılar ama Türkiye
çok partili anayasa ile tanıştı. 1970'lerde 71 müdahalesine kalkış-
tılar, ama Millî Görüş’ün iktidarlara ortak olma dönemi kolaylaş-
tı. 1980'de müdahale yaptılar ama Türkiye resmen İslâm siyase-
tine kaydırıldı. 1990'larda suni krizler ortaya çıkardılar ama Re-
fah Partisine iktidar yolu açıldı.” Diyen Süleyman karagülle hik-
metli bir hakikati ortaya koymaktaydı.

Belki de işte bu hikmetler içindir ki, Elazığ’ın meşhur evliya-
larından Şeyh Ali Sebti Hz.lerinin halifesi… Harputlu İmam
Efendinin ise mürşidi olan Mahmud-u Samini Hz.lerinin ileri ge-
len talebelerinden Mustafa Naci Hz.leri, isyana katılmak üzere
gönderilen Gökdereli Şeyh Şerif’e “Şeyhimiz Mahmud-u Samini
Hz.lerinin bize vasiyeti ve tavsiyesi: “İleride kurulacak Cumhuri-
yet hükümetine bağlı kalmak ve düşman ülkelerin devletimiz ve
milletimiz aleyhine kışkırttıkları fesatlıklara alet olmamak şek-
lindedir” yanıtını vermiştir.11

Çünkü bu zevat, bir takım istismarcı ve fırsatçı hainlerin yan-
lış yorumlarına ve haksız uygulamalarına rağmen, Cumhuriyetin
ileride hangi kutlu ve mutlu neticelere zemin hazırlayacağını sez-
mişlerdir. Mustafa Kemal’e karşı Beyzade Efendi’nin (KS) halifesi
Alişamlı Bekir Efendinin de aynı tavrı sergilediğini, akrabası olan
büyüklerimiz bize rivayet etmişlerdir. Son dönem Elazığ evliya-
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sından olup, Muhyiddini Arabi Hz.leri meşrebinden sayılan Mu-
sa Kazım Efendinin de (KS) (D. 1.7.1905, Ö. 25.3.1967) Bu yön-
de kanaatler beyan ettiği bilinmektedir. Çok iyi derecede Fransız-
ca, Farsça, Zazaca, Ermenice ve Kürtçe bilen Musa Kazım Efen-
dinin 1950 yılında özel bir sohbet esnasında:

“Çok uzak olmayan bir gelecekte, bu yeni kurulan İsrail’in; sü-
per devletlerin himayesinde iyice şımarıp Suriye’ye saldıracağı-
nı… Hatay-Amik ovasına ve Türkiye sınırına kadar işgal altına
alacağını... Ancak sabrı taşan Türkiye’nin, (önce kendi içinde ya-
şanacak kutlu bir değişim ve dönüşümle) İsrail’i ve gâvur güçle-
rini hezimete uğratacağını” haber vermesi de O zatın önemli bir
keşfi ve müjdesidir.12 Hatta Musa Kazım Efendi’nin sohbetleri-
ne katılan ve sadık bağlılarından olan komşumuz Hacı Kaya
Efendi, O Zatın “Mehdiyet inkılâbının en önemli görevlisinin
Elazığ’dan çıkacağını bildirdiğini” bize nakletmiştir. 

Muhyiddini Arabî’ye göre: Şam merkezli (Suriye toprakla-
rında) büyük bir savaş çıkacaktı!

Şimdi İbn-i Arabî’nin, "Fi Muallak-ı Gayb-ül İlm"ini okuyup
incelemekteyim. Nedenine gelince, bir dostum telefonuna gön-
derilen bir mesajı gösterdi. Şöyle yazıyordu: "Dini Necm eden
adam'ın alameti; 28 kez ihrama girmesidir. O, (Mısır ve Suri-
ye’deki) zalim hükümdarların düşürülmesi öncesinde vefat ede-
cektir. (Arkasında) Müslümanların üzerine feci bir savaş ve sal-
dırı düzenlenir. Bu esnada “dini necm eden” Zat'ın öğretilerini
üstlenen bir öncü kumandan, Müslümanlardan oluşan ordu sa-
yesinde saldırgan kafirleri hezimete uğratıp püskürtecek ve Ku-
düs’ü feth edecektir"

Mesajda bu ifadelerin kaynağı olarak; İbn-i Arabî’nin “Gayb-
ül İlmi” gösterilmiş, ancak kitapta bunun aynısına rastlayama-
dım. Ama başka ilginç ifadeler vardı. Mesela İbn-i Arabî’ye göre;

“Deniz'de büyük karışıklık çıkacak. Müslüman hükümdarlar-
dan biri öldürülüp ortadan kaldırılacak. (Kutlu ülkenin) Kıble yö-
nünde (güneyinde) büyük bir savaş başlayacak.
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Kırmızı tenli bir kişinin başında büyük bir fitne kopacak.

İnsanlarda göğüs hastalıkları artacak.

Batı ülkelerinde kargaşalıklar çoğalıp yayılacak.

Şam (Suriye) vilayetinde büyük bir savaş patlayacak.

Pahalılık artacak, hatta buğdayın batmanı bir altuna fırlaya-
cak.

Şam'da çıkan savaş o senenin sonuna doğru bitecek ve Müslü-
manlar kazanacak.

Padişahı (iktidarı) azledilip yerine bir başkası oturtulacak...”

Deniz'de çıkacak karışıklığı: Basra körfezi ya da Akdeniz'e,

Öldürülecek Hükümdarı: Kaddafi'ye, Hüsnü Mübarek’, Beşar
Esad’a,

Batı Ülkelerindeki kargaşayı, Yunanistan ve İtalya – İspanya
krizi ve Wall Street eylemcilerine,

Artan göğüs hastalıklarını; atılacak zehirli gaz bombaları so-
nucu yaygınlaşacak akciğer hastalıklarına ve tehlikeli gribal sal-
gınlara yorarsak, 2012 ve 2013 sonrası oldukça hareketli geçecek
demektir.

Biz yine İbn-i Arabî’nin üslubuyla bitirelim: "Her şeyin en iyi-
sini Allah bilir"13

Kur’an’ın Teknolojik Müjdeleri ve Siyonist Sistemin Akıbeti

Rahmetli Erbakan Hoca, özellikle son dönemlerindeki soh-
bet, seminer ve konferanslarında:

• Haksızlık ve ahlaksızlık üzerine kurulan Siyonist ve em-
peryalist zulüm düzeninin, öyle barış ve adalete çağırmakla ve-
ya hoşgörü edebiyatıyla düzeltilemeyeceğini… 

• Bunların, tahribi çok ürkütücü nükleer füzelerine ve etki-
li silah sistemlerine güvenip, dünyayı tehdit ederek barbarlık-
larını yürüttüklerini… 
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• Öyle ise, Batılıların bu Şeytani güçlerini etkisiz bırakacak,
yeni ve yüksek teknolojilere sahip olmak gerektiğini ve Allah’ın
izniyle bunları başarıp ilgili ve yetkili makamlara teslim ettik-
lerini defalarca anlatmıştı. 

• Bütün zalim ve Batıl güçlerin elinde bulunan: 

a- Nükleer başlıklı füzelerini, b- Uçak gemilerini, c- İnsansız
hava gereçlerini, d- Savaş kontrol merkezlerini 

1- Çalışmaz hale getirecek ve çok ucuza mal edilecek tekno-
lojik böcekleri 

2- Silah mekanizmalarını çürütecek metalik virüsleri 

3- Fırlatılan füzeleri havadan yakalayıp tersine çevirecek
elektromanyetik sistemleri: 

A- Planlayıp yaptıklarını 

B- Bunları seri üretime hazırladıklarını 

C- Proje aşamasından deneme safhasına kadar, hangi aşama-
lardan geçtiğini gösteren video kayıtlarını 

D- Ve bunların Kahraman Ordumuzun özel yetkili birimleri-
ne aktarıldığını özellikle vurgulamıştı. Bu müjdeler, aynı za-
manda; ülke ve bölge şartlarının olgunlaşması durumunda, sü-
per şeytani güçlerin burnunun kırılacağı bir tarihi hesaplaşma-
nın yaşanacağının da ihbarı ve ihtarıydı. 

Şimdi, bu gerçekleri daha iyi kavrayabilmek için, Kur’an’da
çağımıza yönelik teknolojik gelişmelere işaret eden bazı ayetlerin
üzerinde dikkatle durulması lazımdı.

Fil suresindeki “ebabil kuşları” metalik ve insansız hava
araçları mıydı?

Fil Suresi: 1- Rabbinin fil sahiplerine neler yaptığını görmedin
mi? 2- Onların 'tasarladıkları planlarını' boşa çıkarmadı mı? 3-
Onların üzerine ebabil (sürü sürü) kuşlarını gönderdi. 4- Onlara
'pişirilip-sertleştirilmiş balçık taşları' atıyorlardı. 5- Sonunda on-
ları, yenik ekin yaprağı gibi kıldı.
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Meryem Suresi’nde geçen, Hz İsa´nın "ben size çamurdan
(maden hamurundan) bir kuş yaparım ve ona üflerim o da uçuve-
rir" mealindeki ayet ile bu “üzerlerine ebabil kuşlarını gönderdi
(ki) onlara pişirilip sertleştirilmiş (madeni) balçık taşları (benzeri
mermiler) atıyorlardı” (Fil:3-4) ayeti düşünüldüğü zaman ikisi
arasındaki irtibat belirginleşir. Bu ayetler: “Dağlardan elde edile-
cek madenlerin eritilip kuşa dönüştürüleceği” fikrine işaret ve il-
ham etmektedir. Fazla uzatmaya gerek kalmadan görüyoruz ki,
sadece et ve kemik olan kuşlar söz konusu değildir, madenden
yapılma kuşlara işaret edilmektedir. Nitekim, bir çok eski efsa-
ne ve tarihi hikayelerde ´demir kuşlar´dan ´ateş kuşlar´ dan söz
edilmektedir.. “Tayr” kelimesi etrafında yaptığımız bu yorum-
lardan sonra şimdi Fil Suresi´ni ele alabiliriz.. Mekke, bünyesin-
de barındırdığı Kâbe dolayısıyla en eski zamanlardan beri Ara-
bistan´ın hem kültür hem ticaret merkeziydi. Buralarda her yıl
kültür şenlikleri düzenlenir, şiir yarışları tertip edilir ve kuru-
lan panayırlarda hem kültürel etkinlikler hem de ticaret gerçek-
leşirdi. Putperest Kureyşliler, bu faaliyetler sayesinde büyük
servetler edinmişlerdi. Habeşistan, bütün çabalarına rağmen, bu
kültürel faaliyetleri ve ticari sirkülasyonu kendi ülkesine çeke-
memişti. Gün geçtikçe Mekke daha zengin oluyor ve kültür mer-
kezi olma bakımından öne geçiyordu. Dönemin Habeşistan Kra-
lının Yemen Valisi Ebrehe, putperest olan Kureyşlilerin bu avan-
tajı Kâbe sayesinde yakaladıklarını biliyordu. Eğer kendisi de
bir mabed inşa ederse, belki ticareti Yemen’e çekebilecekti. Öy-
le de yaptı. Altın kubbeli muhteşem bir mabed yaptırdı ve her-
kesi buraya gelmeye mecbur etti. Mekkelilere de bu yolda haber
gönderdi. Bunun üzerine Yemen’e giden bir Kureyşli, hakaret ni-
yetiyle mabedin içine pisledi. Buna çok öfkelenen Ebrehe, Mek-
ke´yi alıp Kâbe´yi yıkmaya karar verdi. Ordusunun önünde eği-
tilmiş savaş filleri yürüyordu. Nihayet Mekke civarına gelince,
otağını kurdu ve Mekkelilerin sürülerini gasp etmeye başladı..
O sıralarda Mekke´nin siyasi lideri, Hz. Peygamber´in dedesi
Abdülmuttalib´ti. Ebrehe Abdülmuttalib´in de 200 devesini al-
mıştı.. Bu haber Abdülmuttalib´e ulaşınca, Abdülmuttalib, Ebre-
he´nin karargâhına gitti. Ebrehe, onun Mekke´nin affı için yalva-
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racağını umuyordu. Ama öyle olmadı. Abdülmuttalib, develeri-
ni talep etmek için geldiğini söyledi.

Ebrehe şaşırdı. Onun Mekke lideri olarak kendisinden bağış-
lanma dileyeceğini ve Kâbe´ye zarar vermemesini isteyeceğini
sanmıştı. Ve; "Sen develerin için mi geldin? Oysa ben, senin Kâ-
be´ye zarar vermemem için ricacı olacağını umuyordum" deyince.
Abdülmuttalib ona şu cevabı verdi:

"Hayır, ben Kâbe için gelmedim, kendi develerim için geldim.
Ben develerimin sahibiyim. Kâbe ise Allah´ındır. O kutsal mabedi-
ni koruyacak güçtedir." Ebrehe, aşağılayıcı bakışlarla Abdülmüt-
talib´i süzdükten sonra; "Verin şunun develerini, nasıl olsa yarın
hepsini birlikte alacağım!" Abdülmuttalib oradan ayrıldıktan he-
men sonra Fil Suresi´nde geçen hadise cereyan etti.. Şimdi sure-
nin mealini aktaralım;

"Görmedin mi Rabbin Fil sahiplerine ne yaptı? Onların tuzak-
larını boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine ´siccil (maden çamurundan
pişirilmiş taş gibi sert mermiler)´ fırlatan "uçan ebabil"ler yolla-
dı. Ve onları "asfin mekul"e çevirip (ortadan kaldırdı)”..

Burada üzerinde duracağımız kelimeler ´tayr´, ´ebabil´, ´sic-
cil´ ve ´asf´tır. Bilindiği gibi ´tayr´ uçan şeye verilen genel addır.
Bu surede ´tayr´ kelimesinin ´nekre´ (belirsiz) bir isim olarak
kullanılması, bunların bildiğimiz kuşlar olmadığına dikkat çek-
mek içindir. Elmalılı Hamdi Yazır bu surenin tefsirini yaparken
"Bu kelimenin nekre kullanılması, bunların tanınmadık, bilinme-
dik garip uçucular olduğunu hatırlatmak içindir" demektedir.
"Tanınmadık, garip kuş" Bu ifadeler son derece ilginçtir. UFO´-
ların İngilizce´deki karşılığıyla tamtamına örtüşmektedir. (ta-
nımlanamayan uçan cisim)!. Tahmin ediyoruz ki, merhum
Hamdi Yazır, bu tefsiri yaparken bugünkü insansız uçaklar ve
UFO´lar görünmüş olsaydı, herhalde onlara bir atıfta bulunup
dikkat çekerdi.. Çünkü Elmalılı Tefsiri, teknolojik gelişmelere
en çok vurgu yapan tefsirlerden biridir, hatta kendi dönemi için
en iyisidir. Elmalı aynı kelimenin tefsirinde "Bunlar-siz bunu
uçan cisimler olarak da anlayabilirsiniz-o zamana kadar oralar-
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da hiç görülmemiş, irili ufaklı, siyah, yeşil, beyaz, takım takım
kuşlar cinsinden şeylerdi" denmektedir. Eğer surede geçen
´tayr´ kelimesi bilinen bir tür kuş olsaydı, bunların irili ufaklı
olması veya değişik renklerde olması gerekmezdi. Oysa irili
ufaklı ve muhtelif renklerden söz ediliyor ve bunların takım ta-
kım, yani filolar halinde saldırdığı belirtiliyor. Amon-Ra´nın
dönüşünü anlatan "Yıldız Geçidi-Stargate" filmiyle, Amerika´-
nın uzaylılar tarafından istilasını anlatan ve yeni yeni vizyona
giren filmdeki "Independent Day" uzay araçları göz önüne alı-
nacak olsa, Ebabil-ki aşağıda izah edeceğimiz gibi ebabil, filo
demektir-diye nitelendirilen kuşların ne derece hakikate uygun
olduğu da anlaşılır.. Bilinen bir gerçek varsa, bu surede geçen
Tayr, bildiğimiz kuşlar değildi ve o daha önce hiç görülmemiş-
ti.. Bu surede anlatılan uçucular Erbakan Hocanın Heronlardan
çok daha yüksek kalite ve yetenekte yaptıklarını söylediği “in-
sansız hava araçlarına” ne kadar da benzemekteydi!

Güneydoğuda Kürdistan kurulurken, İstanbul’da da “Yeni
VATİKAN” oluşturuluyor, hıyanet ve ajan yuvası yeniden açılı-
yordu!

AKP iktidarında Türkiye’nin tek bir kırmızı çizgisi kalmıyordu.
ABD ve Avrupa’yı memnun etme adına Hıristiyan azınlıklara yöne-
lik ‘yeni kapitülasyonlar’ın kapısını aralayan Hükümet, Heybeliada
Ruhban Okulu’nu yeniden açmak için hummalı bir çalışma yürütü-
yordu. Hükümet Heybeliada’dan sonra Ayasofya’nın durumunu gün-
deme getirmesinden endişe ediliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı ve
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) bünyesinde Heybeliada Ruhban Oku-
lu’nun açılmasına yönelik yapılan çalışmalarda Ruhban Okulu’nun
yüksekokul düzeyinde açılması istenirken, Patrikhane okulun YÖK’e
ya da herhangi bir üniversiteye bağlı olmasını istemiyordu.

Patrikhane İçin YÖK ve Milli Eğitim Seferber Olmuştu

Patrikhane okulun yabancı bir üniversite üzerinden açılmasını
istiyordu. Patrikhane daha önce Türkiye’de bir üniversiteye bağlı
olarak Ruhban Okulu açmayı reddediyordu. Yeni YÖK yasa taslağı
kapsamında, Patrikhane’nin YÖK’e bağlı vakıf üniversitesi ya da
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kendi ülkesinin mevzuatına bağlı yabancı üniversite olarak kurul-
masına imkân tanıyordu. YÖK Kanunu’nun kabul edilmesi için ana-
yasa değişikliğinin gerekmesi anayasa değişikliğinin yakın gelecek-
te gözükmemesi nedeniyle alternatif formül arayışı da sürdürülüyor-
du. Yeni YÖK Kanun Taslağı, bir şirket üzerinden yabancı üniversi-
te kurulmasına izin veriyordu. Yabancı üniversiteler, YÖK’e değil,
kendi ülkesinin mevzuatına bağlı olarak eğitim veriyordu. Böylece
Patrikhane’nin Yunanistan ya da başka bir ülkenin üniversitesi üze-
rinden Türkiye’de yüksekokul açmasına olanak sağlanıyordu.

Erdoğan’dan Obama’ya Ruhban Okulu Sözü Veriliyordu

Başbakan Tayyip Erdoğan, 25 Mart 2012’de Nükleer Güven-
lik Zirvesi için gittiği Güney Kore’nin başkenti Seul’de ABD
Başkanı Obama ile bir araya gelerek Ruhban Okulu’nu görüştü-
ğü biliniyordu. Erdoğan Obama’ya Heybeliada Ruhban Oku-
lu’nun açılacağı sözünü veriyordu. ABD Başkanı Obama da: “Bu
kararı duymaktan mutluyum” diyerek memnuniyetini dile getiriyor-
du. Erdoğan’ın bu açıklamalarının ardından 5 Temmuz 2012’de Fe-
ner Rum Patriği Bartholomeos’u ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı
Mehmet Görmez, “Bütün dünyada her kimliği taşıyan, her dine ina-
nan insanın özgürce kendi inancının gereklerini, ibadetlerini ve
inancına uygun olarak eğitimini çocuklarına vermesini, aynı za-
manda din adamları yetiştirmesini, onların bir hakkı olduğunu dü-
şünüyoruz.” diyerek Ruhban Okulu’nun açılmasına yeşil ışık yakı-
yordu. Görmez bu görüşmeyle Fener Rum Patriği’ni ziyaret eden ilk
Diyanet İşleri Başkanı oluyordu.

Hıyanet ve Ajan Yuvası yeniden açılıyordu!

1884’te Patrikhane’ye bağlı bir lise olarak açılan Heybeliada
Ruhban Okulu, 1951’de ruhban yetiştirmesi için özel yüksek okula
dönüştürülüyordu. 1884 yılında açılan okulun amacı sadece dünya-
daki Ortodoks kiliselerine din adamı yetiştirmek değildi; okul adeta
emperyalistlere ‘diplomat’ yetiştiriyordu. Okul yerine getirdiği bu
‘diplomat’ faaliyetiyle Fener Patriklerinin ekümeniklik sıfatının pe-
kiştirilmesine yardımcı oluyordu. Çünkü Rumlara ve onların emper-
yalist destekçilerine hizmet eden mezunlar ‘diplomatlık’ görevlerini
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layıkıyla yerine getiriyor, fesat uzmanı olarak çalışıyordu. Lozan
Anlaşmasıyla Heybeliada Ruhban Okulu kapatılmasa da kontrol al-
tına alınıyordu. Ruhban Okulu, 1971’de çıkarılan “Özel Yüksek
Okulların Kapatılması” hakkındaki kanun gereği Milli Eğitim Ba-
kanlığı’nca kapatılıyordu. 

Bartholomeos’dan ABD’ye Rusya Uyarısı yapılıyordu

ABD’nin Ruhban Okulu aşkı yeni değil. 1999 yılında ABD Baş-
kanı Bill Clinton’ın Türkiye’yi ziyareti sırasında Ruhban Okulu’nu
ziyaret etmiş ve dönemin cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’den
okulun açılması talebinde bulunmuştu. Wikileaks belgelerinde, Baş-
bakan Erdoğan’ın Bartalomeos’la yaptığı görüşmelerde yer alıyordu.
ABD’nin Ankara Büyükelçiliği ile İstanbul konsolosluklarından
2009’da gönderilen telgraflarda, ABD Başkanı Obama’nın yakın ça-
lışma arkadaşlarından senatör Richard Durbin ile ABD’nin Türkiye
temsilcilerinin Türk hükümet yetkilileri ve Fener Rum Patrikhane-
si’yle yaptıkları görüşmelerde geçiyordu. Görüşmelerde Bartholome-
os, ABD’ye “Patrikhane geleneksel merkezi olan İstanbul’u terk
ederse, Rus Ortodoks Kilisesi, Ortodoks Kilisesi’nin lideri olabilmek
için Ekümenik Patrikhane yönetimini ele geçirmek için çaba göste-
recektir. “ uyarısında da bulunuyordu.

Heybeliada İle Ekümenikliğe Bir Adım kalıyordu

TÜRKSAM Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Celalettin Yavuz, Heybe-
liada Rum Okulu’nun açılmasıyla Fener Rum Patriği’nin siyasi güç
kazanacağına dikkat çekiyordu. Patrikhanenin ve diasporalarının,
piskoposlar yetiştirecek okulla kalmayacaklarını, ısrarlarını eküme-
nikliğe kadar götüreceklerine vurgu yaptı. Ruhban okuluyla birlikte
doğacak süreci değerlendiren Yavuz, “Ruhban okulunun açılması
durumunda Fener Rum Patriği siyasi güç kazanacak. Ayrıca Mos-
kova ve Yunanistan piskoposluklarınca itibar görecek. Süreç içeri-
sinde Ortodoksların diğer ülkelerdeki diasporalarından destek
alıp papalık iddiasında bulunulabilecek. Bu da uzun vadede ekü-
meniklik sağlayabilir. Soğuk savaş sonrası Slav dünyasındaki Or-
todokslar üzerinde Fener Rum Patrikhanesi kullanıldı. ABD, Fe-
ner Patrikhanesi’yle Rusya ve Sovyetlerden ayrılan ülkeler üze-
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rinde etkinlik sağlamak istiyor. Bunun için de patrikhaneye itibar
kazandırıyor. Mesela Fener Patriği ABD’ye gittiğinde Clinton,
patrikten randevu almıştı” diyerek asıl tehlikeye dikkat çekiyordu.
Batı Trakya’daki Türklerle ülkemizdeki azınlıkların haklarını kı-
yaslayan Yavuz, hükümeti şu sözlerle eleştiriyordu: 

“Batı Trakya’daki Türk vakıfların malları tek tek elden çıkarı-
lırken AKP hükümeti gayri müslim vakıf mallarını iade ediyor.
Kıbrıs Rum Kesimi’nde Osmanlı döneminden kalma onca vakıf
malı var. Bunlar konusunda hükümet ne yazık ki hiçbir şey yap-
mıyor. Bu gidişle İstanbul’un tamamını vereceğiz.” Rumlar eski
Roma’yı yeniden canlandırma fikrinden vazgeçmiş değiller. Fırsat
buldukları anda ellerinden geleni yapacaklardır.”14

Böylece İstanbul’un ortasında ekümenik bir patriklik (küresel
ve bağımsız devletçik) girişimiyle yeni bir Vatikan oluşturuluyor,
asırlardır Bizans hayaliyle yanıp tutuşanlara gün doğuyordu. Ya-
ni işbirlikçi kafalı ve ABD Derin Devleti Yahudi Lobilerinden ma-
dalyalı AKP iktidarı eliyle Türkiye’nin doğusuna-batısına dina-
mitler koyuluyordu!?

Erdoğan’ın Şangay İşbirliği Palavrası

Erdoğan’ın Putin’e “Alın bizi Şangay Beşlisi içine, biz de AB’ye
‘allahaısmarladık’ diyelim, ayrılalım oradan” dediğini söylemesi,
yeni bir eksen tartışması başlatmıştı. Acaba Erdoğan’ın yukarıda-
ki sözleri, dış siyasette dünyanın yeni koşullarına uygun zorunlu
bir “eksen kayması”nı mı, yoksa halkın havasının alınıp, avutul-
masını mı yansıtmaktaydı?. 

Türkiye “NATO toprağı” mıydı?

Bu soruyu yanıtlamak için, iki yıl öncesine kadar süren “ek-
sen kayması” tartışmalarını anımsamakta yarar vardır. Erdoğan
yönetiminin Suriye ile olan ve neredeyse “sınırların kaldırılması”
noktasına ulaşan ilişkisi; Türkiye’nin BM’de İran’a yaptırım uy-
gulanmasına karşı oy kullanması; İsrail’e karşı “one minute” açı-
lımı ve “NATO’nun Libya’da ne işi var” çıkışı, söz konusu tartış-
ma sürecini tetikleyen başlıca etkenlerdi. 
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Ama bu etkenlerin hepsi, çok kısa bir süre içinde karşıtına dö-
nüştü. Erdoğan keskin bir dönüş yaparak, “NATO, Libya’nın Lib-
yalılara ait olduğunu tespit ve tescil için Libya’ya girmelidir” de-
di. Kürecik’te İran’a karşı Füze Kalkanı’nın radar üssü kuruldu.
Ülkemiz Beşar Esad yönetimine karşı yürütülen kirli savaşın
merkez üssü haline getirildi. Türkiye’ye Füze Kalkanı ve “patri-
ot”larla İsrail’in saldırgan tutumuna koruma sağlayan bir işlev
yüklendi. Bu süreç içinde, bırakalım eksen kaymasını, ABD ve
Batı, Büyük Ortadoğu Projesi Eşbaşkanlığı sayesinde bir kez da-
ha “Türkiye’nin NATO toprağı olduğunu tespit ve tescil etti”.

Truva atı

Bu süreçlerde, BOP Eşbaşkanlığı, kendini dünyanın yeni duru-
muna uyarlamaya çalışırken, ABD’nin müdahalesi sonucu yeni-
den hizaya mı sokuldu? Yoksa Eşbaşkanlığa biçilmiş olan, zaten
İslam Dünyası içinde bir Truva atı rolü mü oluyordu? ABD kay-
nakları bu rolü; İslami bir görünüm altında, kendilerinin doğru-
dan etkili olamadıkları İslam Dünyası’na yönelik diplomatik ve si-
yasi kanalların, kendi siyasetleri doğrultusunda ve Recep Erdoğan
gibi işbirlikçi iktidarlar aracılığıyla kullanılması olarak tanımlı-
yordu. Bu durum, BOP Eşbaşkanlığı da dahil, ABD’nin dünyanın
değişik yerlerindeki uzantılarına eskisine göre daha geniş bir ma-
nevra alanı sağlıyordu” saptamaları doğruydu ve gerçekleri yan-
sıtıyordu. Ancak Türkiye’nin parçalanmasına ve Büyük İsrail’in
kurulmasına fırsat verileceğini sananlar aldanıyordu, çünkü Ha-
tay Amikovası merkezli büyük hesaplaşma yaklaşıyordu!
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Çevre İllerine Patriot Yerleştirilen
AMİK OVASI VE

ARMEGEDDON SAVAŞI

Bayrağını iki mavi çizginin temsil ettiği; NİL’den FIRAT’a
bütün ülkelerin topraklarına (Arz-ı Mev’ud) sahip olma ve dün-
ya hâkimiyetini kurma inancı ve amacının son aşaması olarak:

a- Büyük Ortadoğu Projesi ile (BOP)Türkiye’nin de içinde
bulunduğu 32 İslam ülkesini parçalamayı hedefleyen ve eşbaş-
kanlığına Recep T. Erdoğan’ı getiren

b- “Arap Baharı” süreciyle ve demokrasi bahanesiyle Libya
Tunus, Mısır, Yemen ve Suriye’de halkı kışkırtıp birbirine dü-
şüren

c- Irak, Suriye ve Türkiye toprakları üzerinde “Büyük Kür-
distan-Küçük İsrail” devletinin alt yapısını hazırlayıp yollarını
döşeyen 

d- Türkiye’deki Milli kesimlerin ve askerin Güneydoğumu-
zun bizden koparılmasına karşı çıkması ve müdahaleye kalkış-
ması halinde Kürdistan’ın sınır bölgelerini korumak üzere, NA-
TO eliyle ve ülkemize karşı kullanılmak niyetiyle çevre illere
Patriot füzeleri yerleştiren

e- Bazı hadis rivayetlerinde “Melheme-i Kübra=Büyük kapış-
ma ve kanlı hesaplaşma” denilen, Batı (Yahudi ve Hıristiyan)
kültüründe “Armegedon Savaşı” olarak geçen ve her ikisinde de
Antakya’nın AMİK OVASINDA meydana geleceği belirtilen ve



özellikle ABD Neocon’ları (Siyonist Hıristiyanları) George Bush
kafalılarca buna göre hazırlıklara girişilen bölgenin hemen çev-
re illerine patriotların konuşlandırılması girişimlerini sadece te-
sadüflerle veya bölgemizdeki suni süreçlerle izah etmek müm-
kün değildir. Bütün bunlar oldukça tehlikeli ve mutlaka ciddi
tedbirler alınması gerekli, sinsi planların bir gereğidir.

Ve özellikle, güya Suriye’den bize yönelik kimyasal zehirli
gaz fırlatılmasına, dahası İran’ın uzun menzilli (2500-3000
km.) füze saldırılarına karşı, bu savunma sistemlerinin konuç-
landığı iddialarına inanmak saflık göstergesidir. Çünkü İran’ın
binlerce km. menzilli füzelerinin, en fazla 60 km. mesafeli Pat-
riotlar’la önlenebilmesi, aklı olan hiç kimseye inandırıcı gelme-
mektedir. Acaba Patriot batarya sistemlerinin, ilgili hadis ve
haberlerde Amik Ovasında geçeceği bildirilen Melheme-i Küb-
ra=Armegedon Savaşının geçeceği Hatay’ı çevreleyen Adana,
Kahramanmaraş ve Gaziantep gibi üç komşu ilimize yerleştiril-
mesi, sadece tesadüflerin mi, yoksa sinsi ve Siyonist hedeflerin
mi neticesidir?

Rahmetli Erbakan Hoca’nın vefatından bir yıl kadar önce İs-
tanbul Eyüp Sultanda düzenlediği tarihi mitingde ikaz ettiği:
“Bu füze sistemleri dışarıdan gelecek saldırılara karşı Türkiye’mi-
zi korumak için değil, ülkemizin parçalanmasına ve Kürdistan’ın
kurulmasına tepki koyacak ordumuza karşı kullanılmak üzere ge-
tirilmektedir!” sözleri, şimdi daha bir önemli ve anlamlı hale gel-
mektedir. Peki tam da böyle bir süreçte, İsrail’in, kendilerince
kutsal amaç sayılan büyük tapınağı yapmak üzere, zaten yıllar-
dır kazı bahanesiyle altını oydukları, MESCİD-İ AKSA’yı yık-
mak için artık resmen ve alenen iş makinelerini kullanmaya ce-
saret etmeleri nasıl izah edilecektir? Hayır hayır, Armegedon ,
(Melheme-i Kübra) oldukça yaklaşmış gibidir ve zaten mutlu bir
devrim ve kutlu bir değişim için bu hesaplaşma gereklidir.

Bazı rivayetlerde: “Bir Müslüman Ülkeye, güya dış tehditler-
den korunmasına ve kendini savunmasına yardımcı olmak için ge-
len Hıristiyan (Haçlı NATO)birliklerinin, sonunda aniden ahdini
(anlaşma ve ittifak sözleşmesini) bozup, müttefiki olduğu İslam
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ülkesine saldıracağı, bunun üzerine Antakya’nın Amik ovasında
tarihi bir kapışma yaşanacağı ve bu savaşı Müslümanların kaza-
nacağı”15 şeklindeki bilgi ve haberler bir mucize gibidir, bölge-
mizdeki ve ülkemizdeki gelişmelere dikkat çekmektedir.

Melhame-i Kübra, kelime manası olarak “çok büyük ve kanlı
savaş” anlamına gelmektedir. Bu konuda değişik tasvirleri ihtiva
eden hadisler rivayet edilmiştir. Diğer kıyamet alametleri gibi bu
da müteşabihtir, kesin olarak tayin edilmesi kolay değildir. Mel-
hame-i Kübra, kıyametin bir alameti olarak; değişik zaman dilim-
lerinde ve farklı şekillerde ortaya çıkan, farklı şekillerde aktarılan
ve farklı versiyonları olan bir kavram da olabilir. Hadislerin fark-
lı rivayetleri bu farklı olaylara da işaret etmiş olabilir. Hadis kay-
naklarında geçen özellikleri nazara alındığında bu olayın Türki-
ye topraklarında ve Hatay’ın Amik ovasında gerçekleşeceği bek-
lenmektedir. Konuyla ilgili Muaz b. Cebel’den şu hadis nakledil-
miştir; Resulullah (a.s.m) şöyle buyurdu:

“Melhame-i Kübra, Kostantin’in (tekrar) fethi ve Deccal’in zu-
hur etmesi (olaylarının hepsi) yedi ay içerisinde meydana ge-
lir”(Ebu Davud, Melahim,Tirmizi Fiten, 58).

Bu hadisi şerife göre:

a- Önce Hatay’ın Amik Ovasında Siyonist-Haçlı güçlerle kan-
lı bir hesaplaşma yaşanacağı

b- Ardından Konstantin’in (İstanbul ve Türkiye’nin) manevi
işgalden ve işbirlikçi hain hükümet ve zihniyetlerden tekrar
kurtulup, milli bir yönetime kavuşacağı

c- Sonrasında ise, Deccalizmin (İsrail ve Siyonizmin) tepele-
nip bölgemizin İslam ve insanlık âleminin huzura erişeceği an-
laşılabilir.

Siyonist Haçlı Batılılar “Armegedon Savaşı”nı “Tanrıyı KIYA-
METE zorlamak” gibi saçmalıklarla yorumlayıp, ABD-İsrail fana-
tiklerini bu “Ortadoğu harbine” yönlendirmektedir. Güya “tan-
rıyı kıyamete zorlamak” ya da “Mesih'i dönmeye mecbur bırak-
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mak” için ABD Başkanı Bush’un da sıkı sıkıya bağlı olduğu Pro-
testan fundamentalizmi, Armegedon çılgınlığını körüklemektedir.
Onlara göre Hz. İsa’nın gelmesi için de bu üçüncü milenyum ba-
şında mutlaka “Armegedon” denen o nihai savaşın çıkması ge-
reklidir. Siyonist Hıristiyan sayılan Protestanların hedefi “Tan-
rı'ya kıyamet için yardımcı olmak üzere Armegedon savaşının fi-
tilini ateşlemektir. Tabi onları bu şekilde yönlendiren asıl Siyonist
Yahudilerdir. İşte bu şeytani girişimler Türkiye'yi de doğrudan il-
gilendirmektedir. Çünkü bu kıyamet savaşı Ortadoğu'da patlaya-
cak, Amik ovasında yaşanacak ve bu savaş Kudüs yakınlarındaki
Magedon Tepesinde sona erecektir! Armegedon Savaşının Müslü-
man ordusunun İsrailoğullarına saldırmasıyla çıkacağı işlen-
mektedir. Protestan Siyonistler, Armegedon Savaşı’nda İsrail’in
desteklenmesi gerektiği görüşündedir. Onlara göre Hz. İsa da ‘İs-
rail Arslanı’ olarak dünyaya gelecektir. Yani bizim beklediğimiz
Hz. İsa ile Haçlı Protestanların beklediği İSA, çok farklı şahsiyet-
lerdir. “Yahudiler, Müslümanlara karşı Armegedon Savaşı’nı ka-
zanmadıkça, Hz. İsa tekrar yeryüzüne dönmeyecek” diyen Siyo-
nist Haçlılara göre Hz. İsa’nın dönmesi için de bu savaşın körük-
lenmesi gerekmektedir. Ancak bu savaşı önce Hz. İsa olmadan Ya-
hudilerin kazanması öngörülmektedir. Onun için Protestanlar ile
İsrail arasında sıkı bir işbirliği, dini nedenlerden dolayı mecburi-
dir. Bu savaş bittikten sonra da, 144 bin Yahudi hariç, (o 144 bin
Yahudi de Hz. İsa’ya iman eden Yahudiler olacak) hepsinin kırılıp
öldürüleceği, sadece Amerika’ya ve Hz. İsa’ya bağlı olanlar yeryü-
zünde kalıp hüküm süreceği” bildirilmektedir.

Yenişafak'tan İbrahim Karagül daha önce bir köşe yazısında
şunları söylüyor, ama sonradan AKP yandaşı kesiliyordu: 

"Tanrı'yı kıyamete, Türkiye'yi bölgesel savaşa zorlamak!.."
isteyen ABD ve İsrail için Türkiye’ye de bir rol biçildiği görül-
mektedir. “Türkiye'nin Kürtlerle çatışmaya sokulması demek,
İran'ın da cepheye girmesi demektir. Savaşın Pakistan'dan Lüb-
nan'a kadar yayılması demektir. İşte bu, ABD ve müttefiklerinin
en büyük hedefidir. Neocon-İsrail aşırı sağının ortak ideali, Orta-
doğu merkezli bir dünya savaşını körüklemektedir. Yani Armege-
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don dedikleri Kıyamet savaşıyla Mesih yeryüzüne inecek, bu sa-
vaşla “ilahi adalet” gerçekleşecektir. İşte buna “tanrıyı kıyamete
zorlamak ya da “Mesih'i dönmeye mecbur bırakmak.” denilmek-
tedir.”

Yahudilerle köklü bir hesaplaşma yaşanacağına ve İsrail’in
yıkılacağına İsra Suresi 4-8 ayetleri de işaret etmektedir:

4- Biz kitapta (Kur’an da ve Levhi mahfuzda) İsrailoğullarına
şu hükmü verdik (ve olacakları bildirdik): Muhakkak siz yer (yü-
zün) de iki defa bozgunculuk çıkaracaksınız ve muhakkak büyük
bir azgınlıkla kibirlenip yükseleceksiniz(dünyayı fesada verecek-
siniz)

5- Nitekim (bunlardan) ilk vaid (birinci azgınlığınızı cezalan-
dırma vakti) geldiği zaman güç ve şiddet sahibi kullarımızı (İslam
kaynaklarında Buhdunnasr, batılılarca Nabukadnezar denen ko-
mutanı ve ordularını) üzerinize gönderdik de sizi evlerin arala-
rına kadar girip araştırıp (buldular, yurtlarınızı ve zulüm saltanat-
larınızı yıktılar) Bu yerine getirilmesi gereken bir sözdü (ve ger-
çekleşti).

6- Sonra onlara karşı size tekrar “güç ve kuvvet verdik”, size
mallar ve çocuklarla yardım ettik (karşılıksız dolar ve masonik
organizasyonlarla Siyonist sömürü hâkimiyetini gerçekleştirdi-
niz) ve topluluk olarak sizi sayıca çok kıldık. (BM ve NATO’yu
güdümünüze alıp şımardınız)

7- (Bu imkân ve fırsatlara kavuştuktan sonra) Eğer iyilik eder-
seniz, kendinize iyilik etmiş olursunuz ve eğer kötülük ederseniz,
o da (sizin) aleyhinizedir. Sonunda (tekrar azgınlaşıp yeryüzünde
fitne çıkarmanızdan dolayı ikinci cezalandırma için) vaad geldiği
zaman, (yine öyle kullar göndeririz ki) yüzlerinizi ‘kötü duruma
soksunlar’, (şeref ve hasiyetinizi ayaklar altına alsınlar) birinci de
girdikleri gibi mescid (Kudüs)e girsinler ve ele geçirdiklerini dar-
madağın edip mahvetsinler.

8- Umulur ki (hak ve adalete yönelir, küfür ve zulmü terk
edersiniz diye)Rabbiniz size merhamet edip (uyarıyor), fakat siz
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(bozgunculuğa) dönerseniz biz de (sizi cezalandırmaya) döneriz.
Biz cehennemi kâfirler için bir kuşatma yeri kıldık.”

Ayetleri de; hem imtihan sırrının gereği, hem de Yahudilerin
yüzyıllar süren sabır ve gayretlerinin neticesi; İsrail’in yeniden
kurulacağını, yeryüzünde büyük bir etkinliğe ulaşacağını, ama
şımarıp azıtmaları ve sapıtmaları yüzünden yeniden cezalandı-
rılıp acı bir akıbete uğrayacaklarını haber vermektedir.

Kürdistan Büyük İsrail’e Hazırlıktır!

Kitabı Mukaddes’in Vahiy bölümünde geçen Armegedon ha-
yali, asıl Musevilerin hedefi olduğu halde, daha çok Siyonist
Hıristiyanlar için önemli görülmekte ve Haçlılar tahrik edil-
mektedir. Museviler İsa’yı Atanmış Mesih (Kral) kabul etme-
yip, başka bir Mesih beklemektedir. “Altıncı melek tasını Fırat
Irmağına boşalttı. Gündoğusundan gelen kralların yolu açılsın di-
ye ırmağın suları kurudu” (vahiy 16. /12-21) ifadeleri Büyük İs-
rail’i kurmak amacıyla Türkiye’nin Güneydoğusunun bizden
koparılacağını haber vermektedir. 

Eski Ahit'e göre, kıyametten bir süre önce, Mesih'in gelişiy-
le birlikte Mesih'e tabi olan Yahudiler ve onların düşmanları
arasında büyük bir savaş meydana gelecektir. Buna göre Yahu-
dilerin büyük kayıplar verecekleri buna rağmen bu savaşı kaza-
nacakları ifade edilmektedir. ABD'nin etkin gruplarından olan,
birçok bürokrat, istihbaratçı ve uzmanın yanı sıra eski ABD
Başkanı Ronald Reagan ve Bush'un da mensubu olduğu Evanje-
likler de, Armegedon'un çok yakında gerçekleşeceği ve bu bü-
yük savaşın içinde bulunduğumuz insan nesli tarafından görü-
leceği kanaatindedir Onlara göre, bugünkü İsrail ordusu, yakın-
da Armegedon'da "goyim" (Yahudi olmayanlar) ile savaşacak
olan ordunun ta kendisidir. Dolayısıyla İsrail'in askeri gücünü
artırmak ve korumak için ellerinden geldiği kadar çalışmaları
bir vecibedir. Bu inanışa göre: Armegedon, ancak ve ancak Ya-
hudilerin bir millet olarak “Eretz İsrail” (Vaat edilmiş toprakla-
rı kapsayan büyük İsrail)de yeniden bir araya gelmelerinden
sonra gerçekleşecektir...
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Kitabı Mukaddes’te bildirildiğine inanılan Armegedon, şu
yedi aşamanın son halkasıdır!

• Yahudilerin Filistin’e geri dönmeleri.

• İsrail Devletinin gerçekleşmesi

• Dünyanın, tüm uluslarına İncil’in vaaz edilmesi.

• Rapture (Vecd). Kilise’ye iman edenlerin Cennet’e yüksel-
tilmesi.

• Turbulasyon: Yani yedi yıl sürecek olan felaket dönemi. Bu
süreçte, Yahudiler ve diğer mü’minler zulüm göreceklerdir. An-
cak yine bu dönemin neticesinde iyiler, Deccal önderliğindeki
kötüleri yenecektir. 

• Armegedon savaşının körüklenmesi ve İsrail’deki Megiddo
tepesinde sona ermesi.

• Deccal ve ordusunun yenilmesi ve Mesih’in krallığını ilan
etmesi. Krallığın başkenti Kudüs olacak ve Krallık Yahudiler ta-
rafından yönetilecektir. Bu Yahudiler Mesih’e bağlanacaklar ya
da Hıristiyanlığa döneceklerdir.

“Sizinle beni esfer (RUMLAR) arasında sulh olur. Sonra onlar
muahedeyi bozarlar ve 12 bin kişiye ulaşan (seksen fırkalık) bir
kuvvetle, üzerinize yürürler. (Amik Ovası Harbi)”16

“Rumlar, benim soyumdan ve ismi ismime uygun bir yöneticiyi
(MEHDİ)’ye gadr ettikten (hile ve hıyanetle iktidardan düşürdük-
ten) sonraki bir süreçte Amik denilen yerde sizinle savaşacaklar-
dır”17 gibi rivayetlerde de görüldüğü gibi Rumlar (NATO), bir
düşmana (güya; İran’a, Ruslar’a ve PKK’ya) karşı bize yardım
maksadı ile müttefik olarak, Amik ovasında 960 kişilik bir öncü
kuvvet getirdikten sonra Müslümanların o düşmana galip gel-
mesi üzerine bir bahane ile anlaşmayı bozup “gadirlik (hıyanet
ve kahpelik) yapacakları ve Müslümanların üzerine saldıracak-
ları haber veriliyor. Bu harbe MELHAME-İ KÜBRA deniyor ve
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Antakya’da Amik ovası ve civarında cereyan edeceği belirtiliyor.
Bu harbe Müslümanların başında kumandan olarak da Hz. Meh-
di’nin sadık bir takipçisi ve talebesi bulunuyor ve Allah’ın ina-
yeti ile Müslümanların bu harbi de kazanacakları anlaşılıyor.

Cemal Madanoğlu'nun İlginç Hatırası!

Burada “General Madanoğlu’nun 09.11.1982 tarihli Cumhuri-
yet gazetesinin 8’inci sayfasında neşredilmiş anılarının şu bölü-
münden bahsetmemiz gerekiyor: Dört kuvvet hareket dairesi baş-
kanı ki, onlardan biri olan o zamanki Kurmay Albay Cemal Ma-
danoğlu ile Kurmay 2’nci Başkanı Faruk Güller Paşa’nın da bu-
lunduğu gizli bir toplantıda söz alan o zamanın dış işleri bakanı
F. Rüştü Zorlu şöyle konuşuyor: Herhangi bir saldırıya karşı ken-
dini savunma evresinde Türkiye’ye; NATO karadan, denizden, ha-
vadan hiçbir yardım yapamayacaktır, çünkü lojistik destek ola-
naklara bağlıdır. NATO orduları karşı saldırı gücüne erişinceye
kadar, Türk ordusu tek başına kalacak, kendisini düşmana kaptır-
mayacak, oyalama savaşları yaparak doğudan ve batıdan gelen
baskılar karşısında İskenderun Körfezi’ne doğru çekilmek zorun-
da bırakılacaktır. Bu körfezi çevreleyen dağlarda savunmaya ge-
çerek, NATO güçlerinin körfezden yapacakları çıkarmayı güven-
ceye alacaktır.”

“Bu sözleri duyunca apışıp kalmıştık” diyor Cemal Madanoğlu.
Toroslara kadar çekildikten sonra NATO’ya neden girdik? Evet bu
plan Ramuz-el Ehadis 298.1’deki şu hadisin haberine ne kadar uy-
gun düşüyor. “Batı tarafından gelen bir fitne, doğu tarafından ge-
len bir fitne ile karşılaşınca Şam’ın (Suriye coğrafyasının)etrafın-
da (Türkiye’nin tarafında) toplanın” (Hz. İbn-i Abbas RA)

Buna göre: Çin-Rusya-İran ve İsrail “doğudan gelenler”; ABD-
AB (NATO) birlikleri ise “Batıdan gelenler” sayılırsa, Türkiye’nin
iki fitne ateşi arasında kalacağı anlaşılmaktadır. Şimdi 55 sene
sonraki bir olayı Menderes’in Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zor-
lu’nun bu kadar net ve kesin olarak bilip aktarması, O’nun bir ke-
hanet veya kerameti sayılmayacağına göre, herhalde NATO gizli
toplantılarında ve Siyonist-Kabbalist öğretiler doğrultusunda an-
latılan bilgilere ve projelere dayanmaktadır. 
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Fatin Rüşdü Zorlu'nun dedesi Rus İbrahim Paşa Osmanlı'ya
sığınınca Yusufelili Zor Derebeyi Ali Paşa'nın kızıyla evlendiril-
miştir. Zorlu soy ismi de kaynağı buradan gelmektedir. İstan-
bul’da doğdu. Demokrat Parti (DP) iktidarı (1950-1960) döne-
minde Başbakan Yardımcılığı, Devlet Bakanlığı ve Dışişleri Ba-
kanlığı yaptı. Galatasaray Lisesi’ni, Paris Üniversitesi Siyasal Bi-
limler Fakültesi’ni ve Cenevre Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni
bitirdi. 1933 yılında Atatürk'ün de hazır bulunduğu nikâhla dö-
nemin Dışişleri Bakanı Sabataist Tevfik Rüştü Aras'ın kızı Emel
Hanım'la evlendi. 1936 Montrö konferansına katıldı. Paris ve
Kuybişef maslahatgüzarlığı, merkez şifre müdürlüğü yaptı.
1932’den başlayarak Dışişleri Bakanlığı’na bağlı çeşitli görevlerde
bulunduktan sonra 1951’de Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Genel
Sekreteri oldu. 1952’de Büyükelçiliğe yükselerek Kuzey Atlantik
Antlaşması Teşkilatı’nda (NATO) Türkiye daimi temsilciliğine
getirildi. 1959 yılında Adnan Menderes'le beraber, Siyonist Yahu-
di önderlerinin Bilderberg toplantısına katıldı. 1957 yılında Kıb-
rıs Türkleri'ni EOKA terörüne karşı korumak için Türk Mukave-
met Teşkilatı'nın kurulmasını sağladı. Dışişlerinde güttüğü poli-
tika NATO’ya bağlılığa dayanmakla birlikte, Türkiye'nin ekono-
mik büyümesi için Amerika’dan azami miktarda mali kaynak
sağlamaya çalıştı. 1974'de Bülent Ecevit'in başbakanlığı döne-
minde ve özellikle Erbakan Hoca’nın dirayet ve cesaretiyle
TSK tarafından gerçekleştirilen Kıbrıs Harekâtı'nın hukuki daya-
nağı, Fatin Rüştü Zorlu'nun 11.02.1959'da İsviçre'de Yunanis-
tan ve İngiltere ile birlikte imzaladığı Zürih Antlaşması'ndaki
Garantörlük hükmüne dayanmaktaydı. Çünkü sabataistler İsra-
il’in güvenliği açısından Kıbrıs’ın Yunanistan’dan ziyade, Mason
ve dönmelerin etkin oldukları Türkiye’nin güdümünde kalma-
sından yanaydı. İdamı 1960 yılında 27 Mayıs Darbesi'nden son-
ra diğer hükümet üyeleri ve DP yöneticileriyle birlikte tutuklana-
rak, yeni oluşturulan "Yüksek Adalet Divanı" tarafından Yassı
ada’da yargılandı. Bu mahkeme Menderesle birlikte Fatin Rüştü
Zorlu'yu da idam cezasına çarptırdı. 
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Prof. Yalçın Küçük kitap ve yazılarında ve yine Soner Yal-
çın, Efendi - Beyaz Türklerin Büyük Sırrı,18 kitabında evliyaza-
delerin İzmir’in seçkin (Yahudi dönmesi sabataist) ailelerinden
olduklarını ve bunların soyağacını aktarmaktadır. Evliyazadele-
rin soyağacı Atatürk’e yönelik İzmir suikastına karışıp asılan it-
tihatçı Dr. Nazım, Fatih Rüştü Zorlu ve Adnan Menderes’e ka-
dar uzanmaktadır. 

Dolar Üzerindeki Piramidin Her bir Basamağının Farklı An-
lamı!

Bu piramidin en altındaki birinci basamak “HUMANİSMUS”
yani bütün insanlığı kapsayan bir ifadedir. Böylece bu piramit si-
yonizmin bütün insanlığı, yani yeryüzündeki 7 milyar insanı na-
sıl kontrol ettiğini belirtmektedir. Bu piramitte de görüldüğü gi-
bi siyonizmin dünya hakimiyetini gerçekleştirmek ve 7 milyar in-
sanı kontrol edip yönlendirmek için kurulan sistem, gizlilik ve
itaat esasına göre düzenlenmiştir. En tepedeki yöneticilerin arzu-
larının yerine getirilmesi şeytani plan ve programlarının uygula-
nabilmesi için bütün dünyaya yayılmış öyle bir piramit sistemi
gerekmiştir. Bu piramitte en alttaki insanlığın üstündeki kademe-
ler üç grupta toplanabilir. 

1- Halkın içine giren ve yukarının emirlerini uygulayan ke-
simler: bunlar üç kademe halindedir:

a- ROTARY, LION, DINER, PROPELLER, YMCA

b- MAVİ LOCALAR

c- ÖNLÜKSÜZ MASONLAR

2- Ucu gözüken, ama büyük bir kısmı gizlenen örgütler bun-
lar 5 kademedir:

a- B’NAI B’RITH ve BILDERBERG TEŞKİLATLARI: Bu kade-
me ara koordinasyon kademesi olup Siyonist gizli dünya devleti-
nin görünen en yüksek yönetim birimidir.

b- BÜYÜK ŞARK LOCASI: (Fransız Mason Locası Teşkilatları
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c- KOMÜNİZM: (Rusya Mason Locası)

d- İSKOÇ LOCASI TEŞKİLATI: 1-33° (İngiliz Mason Locası)

e- YORK LOCASI TEŞKİLATI: (Alman Mason Locası)

Bunlara bağlı: 

BM: (Birleşmiş Milletler): Siyonizm’in hedefleri doğrultusun-
da dünya dengelerini belirleme ve yönlendirme teşkilatı.

NATO: Siyonist güdümlü haçlı askeri ittifakı.

CFR: Yahudi Lobilerinin kontrolündeki ABD Dış İlişkiler
Konseyi.

AİPAC: Amerikan-İsrail stratejik ittifakı ve halkla ilişkiler ko-
mitesi.

ADL: Yahudi aleyhtarlığını önleme ve Siyonizm’e hizmetçi-iş-
birlikçi siyasi liderler ve kanaat önderleri yetiştirme merkezi.
(Recep T. Erdoğan’a özel madalya vermiştir. Fetullah Gülen’i des-
tekleyip, kitaplarını neşretmiştir)

3- Hiç görünmeyen gizli mahfiller: Bunlar da dört kademe-
dir:

a- RT: (En üst gizli merkez: İç kabalist Yahudi kâhinden mü-
teşekkil en üst komuta konseyi)

b- 13’LER MECLİSİ 

c- 33’LER MECLİSİ

d- 300’LER KLUBÜ (SAN HEDRİN) (en üst yönetim meclisi)

En alttaki insanlık ile beraber bu kademeler 13 kademeyi
oluşturmaktadır. 13 rakamı Siyonizm’de, Hıristiyanların aksine
uğurlu sayılmaktadır.

TSK, Armegedon Savaşını Kaybetsin Diye mi Yıpratılmakta-
dır?

10 Şubat 2013 akşamı, SKY-360 TV programına, yaşadığı ve
haham yardımcılığı yaptığı Kanada’dan katılan Tuncay Güney bü-
yük bir hırs ve heyecanla:
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• Türkiye’de mecburi askerlik kesinlikle kaldırılmalı, profes-
yonel(paralı) ordu kurulmalıdır!

• PKK ile uzlaşıp Kürtlerin bütün hak ve özgürlükleri tanın-
malıdır!

• BM’nin son kararlarına göre, Kürtler müracaat edip “biz
PKK ile TSK arasında sıkışıp kaldık, can ve mal güvenliğimizi ko-
rumaya alınız” diye başvursa, BM’nin gelip Güneydoğu’yu resmen
işgal etme hakkı ve sorumluluğu doğmaktadır.

• Ülkesinden kaçıp buraya gelen gençlerimize “Türkiye bizi,
henüz 19-20 yaşındaki ana kuzuları iken zorla askere alıp, istek-
siz ve eğitimsiz şekilde cepheye yollamaktadır” dedikleri anda,
Kanada hükümeti hemen bunlara iltica hakkı tanımaktadır!” gibi
hezeyanlar savurarak ve tabi Siyonist Lobilerin bir kuklası olarak
“TSK’nın yıpratılması ve yozlaştırılması” gerektiğini haykırmak-
taydı. Çünkü Armegedon Savaşına hazırlananların, herhalde
TSK’yı zayıflatması, korumasız ve kumandasız bırakması lazımdı! 

Tuncay Güney denen sapık çocuk; devletin ve MİT’in yapa-
madığını, nasıl başarıyordu?

Kendi itiraf ve ifadeleriyle:

• Göçmen bir aileden, Sabataist (Yahudi asıllı) oluyormuş..

• Jitem’den PKK’ya; Ergenekon’dan Pentegon’a her şeyi bili-
yormuş.

• ABD vizesiyle, CIA adına çalışıyormuş.

• İsmailağa tarikatına sızıp dervişlik taslıyormuş.

• Sonra Fetullahçılara katılıp yükseliyormuş.

• Samanyolu TV’de program hazırlıyor, Çiller ve Ecevit’i bi-
le konuk ediyormuş.

• Em. Gn. Veli Küçük’le 100 sefer (Veli beyin ifadesiyle 26
sefer) görüştüğünü söylüyormuş.

• Sık sık Kuzey Irak’a gidip Talabani ve Barzani ile buluşu-
yormuş.
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• Bekaa’ya gidip A. Öcalan’la görüşüyor; Doğu Perinçek fo-
toğraflarını getirip MİT’e veriyormuş.

• Büyük Birlik Partisinin kurulması için Fetullah Gülen’in
verdiği parayı getirip bizzat alıp Muhsin Yazıcıoğlu’na teslim
ediyormuş.

• Ve şu anda Kanada Toronto’da bir sinagogda haham yar-
dımcılığı yapıyormuş. Bu arada dost ve yoldaşlarının sapık ar-
zularını da karşılıyormuş..!?

• Ergenekoncular, önce Adnan Menderes, Turgut Özal gibi,
Şimdi de Recep Tayip Erdoğan’ın ortadan kaldırılmasını ve
böylece Türkiye’nin önünün açılmasını istiyormuş. Ancak şuan
pasif duran Ergenekon’un bir numarası buna engel oluyormuş..

• MİT tamamen Fetullahçıların güdümüne girmiş bulunu-
yormuş…

• Kanada’dan Türkiye’ye gelse, kesinlikle öldürüleceğini bi-
liyormuş…

Şimdi sormak lazımdı: 

1- Ülkemiz, bölgemiz ve dünya çapında bu denli etkili ve teh-
likeli görevleri: 1972 Çorum-Kargı ilçesi doğumlu bir çocuk ko-
tarırken, bizim MİT’imiz, Emniyetimiz, Askeri İstihbarat birimle-
rimiz ne yapıyordu?

2- Veya şöyle soralım: Türkiye’yi kimler yönetip yönlendiriyor-
du? Demokrasi dedikleri şey dış güdümün kılıfı mı yapılıyordu?

3- Bu “ağzı delik sır küpü!” Tuncay Güney Yahudisi, Ergene-
kon’la ilgili her şeyi deşifre ediyor da, şu 1 numarayı niye hala
gizliyordu?. Tuncay Güney’in bildiğini, bunca boşkovan AKP’li
yetkililer nasıl bilmiyordu? Bunların hepsi aval mı oluyordu?

4- Ergenekon oluşumunu çökertmekle övünen şu AKP’li kah-
raman çete avcıları ve bağımsız yargımızın korkusuz savcıları, şu
1 numarayı öğrenmek ve üzerine gidip örgütü temelinden çöz-
mek için niye hiçbir gayret göstermiyor, hatta merak bile etmi-
yordu?. Yoksa şu rezil Tuncay Güney’in her sözünü delil sayan
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yetkililer bu kadar derine inmeye ve çıbanları kökünden deşme-
ye gerek görmüyor muydu?.

5- Ergenekon’a yöneltilen “iktidara karşı darbe hazırlığı” id-
dialarının dayanağı sayılan günlüklerin yazarı ve bu belgelerin
asıl kaynağı olan Paşaların ve maşaların arkasındaki ABD Yahu-
di Lobileri niye hala gündeme bile getirilmiyordu? 

6- Tuncay Güney’in Fetullah Gülen yapılanması ve Sancak
Holdingin sahibi olan işadamı ile ilgili sözleri, emniyette niye çı-
karılıyor ve savcılığa yollanmıyordu?

7- Eğridir Dağ Komando eğitim alanında hatıra olarak boş ko-
van almak isteyen devlet bakanı Cemil Çiçek’e dönemin Sn. G.K.
Başkanı “aman ha, bu boş kovanlar yüzünden sizi de Ergene-
kon’la irtibatlandırıp içeri almasınlar!?” şeklindeki esprisiyle
acaba Ergenekon davasındaki tutuklama ve suçlamaların ne den-
li tutarsız ve dayanaksız olduğunu imaya mı çalışıyordu?

Yoksa…!?

a- Tuncay Güney denen sapık çocuk, CIA ve MOSSAD tarafın-
dan yıllarca ve horca kullanılıp şimdi saf dışı etmeye karar ver-
dikleri Ergenekon piyonlarını deşifre etmek üzere mi, bir gözlem-
ci olarak bu gizli ve kirli ilişkilere sokulup şahit yapılmıştı?.

b- Ergenekon’un 1 numarası olan kişiye, hala yaptıracakları
bir çok hıyanet ve cinayetler mi vardı ki, onu hala gizli tutmakta
ve bunu bir şantaj unsuru olarak kullanmaktalardı?.

c- Her sözü muteber ve geçerli bir belge olarak kabul edilip id-
diaya mesnet yapılan Tuncay Güney Yahudisinin: “AKP’yi kapat-
mama karşılığı, Ergenekon sanıkları, birkaç kişi dışında, serbest
bırakılacak!” ifadeleri niye değerlendirmeye alınmamıştı?.

d- Yıllar önce “Bunların CIA-MOSSAD, GLADYO bağlantıla-
rına, Siyonist ve emperyalist patronlarına selam durup, Susurluk
gibi kukla ve kuyruk piyonlarıyla uğraşıp kahramanlık taslama-
nın ve halkı avutup aldatmanın sonu fasa fisodur” diyen Erbakan
Hoca’ya saldırıp salya akıtanların çoğu, bugün aynı şeyleri Erge-
nekon davasıyla ilgili yazıp konuşmaktaydı. Peki Erbakan’dan
hiç özür dilemeleri gerektiğini düşünmüyorlar mıydı?.
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e- Tuncay Güney’in: “MİT ve Emniyet Fetullahçıların güdü-
müne girmiştir.” “Tayip Erdoğan’ın kazanması Ergenekoncuları
tedirgin edip telaşa sevk etmiştir” şeklindeki sözleri, yoksa Siyo-
nist merkezlerin, toplumu AKP’ye yönlendirmek, Fetullah’ı çok
güçlü ve etkili gösterip herkesi onlara mahkum ve mecbur hale
getirmek üzere, bir psikolojik palavra ve propaganda mıydı?. 

Ergenekon sanıkları birbirlerini dahi tanımıyor ve takmıyordu!

Ergenekon terör örgütü davasının 16'ncı duruşmasına sanık-
ların birbirleri hakkında hakaret içeren sözleri damgasını vur-
muştu. Savunmasını yapan Gazi Güder, sanık Ayşe Asuman Öz-
demir'in 'agresif ve konuları saptırarak yanlış bilgiler aktaran
bir kişi' olduğunu söylüyordu. Halil Behiç Gürcihan ise sanık-
lardan Ümit Sayın ve Özdemir'i iftiracı olarak suçluyordu. Da-
nıştay saldırısından sonra Muzaffer Tekin'le röportaj yapıp bu-
nu sitesinde yayınlamasını isteyen Mehmet Zekeriya Öztürk'le
kavgalı bir şekilde arkadaşlığını bitirdiğini anlatan Behiç Gür-
cihan, SESAR Başkanı İsmail Yıldız'ı da eleştiren yazılar yazdı-
ğını hatırlatarak savunmasında, örgütün darbeden medet uman
yapısı ile tamamen zıt görüşlere sahip olduğunu belirtiyordu.

Savcı Mehmet Ali Pekgüzel, Gazi Güder'e, Ayşe Asuman Öz-
demir'in kendisine gönderdiği elektronik postaları niçin Kuddu-
si Okkır'a yönlendirdiğini ve yine Özdemir'in gönderdiği Atabey-
ler davası sanığı Murat Yüzbaşı ile ilgili e-postayı da Okkır'a ilet-
tiğini hatırlatan Pekgüzel, "Murat Yüzbaşıyı tanıyor musunuz?
Asuman Hanım'ın gönderdiği elektronik postaları Okkır'a gön-
derme huyunuz var mı?" sorularını yöneltiyordu. Güder, bu ile-
tileri öylesine 'forward' ettiği yanıtını veriyordu. Savcı Nihat Taş-
kın ise Özdemir tarafından gönderilen, Danıştay olayından son-
ra Muzaffer Tekin ile Zekeriya Öztürk'ün arasının açıldığı yö-
nündeki bilgilerin yer aldığı e-postayı sormuştu. Gazi Güder, bu-
nun da dedikodu mahiyetinde olduğunu savunmuştu. 

Gazi Güder'in, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı
Türkan Saylan'ın cinsel hayatına ilişkin mailleri bazı sanıklara
gönderdiği de anlaşılıyordu. Savcı Pekgüzel, "Bu mailleri ne-
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den Okkır'a gönderdiniz?" diye sorunca "Maili Özdemir'e gön-
derdim. Herhangi bir amacım yoktu. Pek çok maili okumam."
diyordu.19

Şimdi, birbirinden bu denli kopuk, birbirine bu denli soğuk
ve her biri kendi başına buyruk bu insanlar mı “Organizeli Te-
rör Örgütü” üyeleriydi? Bunlar mı hükümeti ve mevcut anaya-
sal düzeni zorla ve silahla değiştireceklerdi?

Ergenekon ekibinden bazılarını NATO ve GLADYO’nun ha-
zırladığı, CIA ve MOSSAD’ın kullandığı kesindi. Bunlara bir ta-
kım cinayet ve melanetlerin işlettirildiği de belliydi… Ama
AKP ve benzeri iktidarları da, ılımlı İslamcıları da PKK yı da,
Hizbullahı da yine aynı şeytani merkezlerin desteklediğini de
artık herkes bilmekteydi.!? 

Tuncay Güney’in parlatılması:

Ergenekon tertibi 1998 yılında başlatılıyordu. Tuncay Güney,
Eymür ile Fehmi Koru'nun tehdit ve vaadiyle 2000 Temmuz'un-
da ABD'ye gidiyordu. Dönüşte, Emniyet İstihbaratı teknik takip
başlatıyor, 2001 Mart'ında Kıvrıkoğlu Genelkurmay Başkanı iken
ismini hangi kuvvet komutanının fezlekeye geçirttiğinin hatır-
lanması gerekiyordu. Evet Tuncay Güney Ergenekon tertibini res-
mileştirmek için kendisine öğretilenleri söylüyordu! M. Ali Bi-
rand'ın 32. Gün programında haham kılığıyla ve bilgiçlik hava-
sıyla çıkarılıyor ve tabi verilen rolü sahneliyordu. Bütün bu ifade-
lerin düzmece olduğunu Tuncay Güney de itiraf ediyor ve yedi yıl
sonra Saygı Öztürk'e aynen şöyle söylüyordu:

"Ben Kuzey Irak'a silah götürülmesi konusunu anlatmadım.
Zorla bazı konular bana empoze edildi. (...) Ne söylememi istedi-
lerse kameraya söyledim. (...) Bilmediğim konuları da yazıp bana
imzalattılar."

Tuncay Güney'in Mülakatı'na eklendiğini söylediği, TSK'nin
Kuzey Irak'a silah kaçırdığı suçlaması, o günlerde CIA tarafından
piyasaya sürülüyordu. Anlayacağınız Tuncay Güney Gladyo’nun
basit bir “haber elemanı” olarak kullanılıyordu! 
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Peki Gladyo ne oluyordu?

1- Gladyo, ABD'nin NATO’ya bağlı ülkelerini denetleme ve
yönlendirme örgütüdür; Mafya-Masonluk, kiralık STK’lar ve din
istismarcıları sisteminin küresel yapılanmasıdır.

2- Gladyo'nun siyonist patronları: NATO ülkelerinin devlet
aygıtları içinde, kendilerine bağlı kumanda merkezleri oluştur-
muşlardır.

3- Gladyo, yasadışıdır. Daha doğrusu NATO'nun yeraltı aygı-
tının Gizli Hukuku'na göre çalışır; ancak Türkiye Cumhuriyeti
kanunlarına göre yasadışıdır.

4- Gladyo, basit bir operasyon merkezi değil, ülkenin ekono-
misinden güvenliğine, eğitim ve kültüründen dış siyasetine kadar
yön veren gizli ve kirli odaklardır.

5- Gladyo, aynı zamanda NATO üyesi ülkelerin ordularını de-
netleme ve hizaya getirme, gerektiğinde başka ülkelerin üzerine
sürme aracıdır.

6- Gladyo, hükümetin çekirdeğinden, MİT içindeki CIA-MOS-
SAD kliğinden, güvenlik kuvvetleri içindeki ABD güdümlü bazı
üst düzey görevlilerden, ülke ekonomisini elinde tutan holding yö-
neticilerinden, sistemin tepelerindeki mafya, tarikat ve cemaat li-
derlerinden ve bazı etkin medya sahiplerinden oluşmaktadır. Glad-
yo'nun bu kadrosu gizli tutulmakta ve yürütülen işin gereklerine
göre, kilit konumlardaki kimseler mekanizmaya alınmaktadır.

7- Gladyo'ya karşı, ancak iktidar imkânlarıyla mücadele ya-
pılır. Çünkü Gladyo, basit bir mafya kuruluşu veya çete oluşu-
mu değil, kökü dışarıda bir gizli iktidar yapılanmasıdır. O ne-
denle Gladyo'ya karşı başarı, Gladyo iktidarına son vererek ka-
zanılır. Bu da, dünya çapında bir inkılâba bağlıdır. Çünkü Glad-
yo'ya karşı mücadele, Atlantik Sistemine ve Siyonist dünya dü-
zenine karşı mücadele anlamı taşır. Gladyo'nun kökünü kazı-
mak için, ABD ve NATO'ya olan bağımlılıktan kurtulmak şart-
tır. Ancak bunun çaresi, Batılı (kapitalist) gâvurlardan kurtu-
lup, Doğulu (kominist) gâvurlara sığınmak değil; Milli haysi-
yetli ve kendi değerlerimizden besili, yeni ve adil bir düzene
öncülük yapmaktır.

AHMET AKGÜL 101



Hükümet ve Cemaat Eliyle
Sevr’in Son Aşaması

Ve
MİLLİ VİCDANIN UYANIŞI

Ülkenin parçalanması ve bölünme pazarlıkları bile “Büyüme
palavrası”yla sunuluyordu!

Siyonist İsrail’in “Arzı Mev’ud – Yahudilere vaat edilen kutsal
topraklar” içinde saydığı Güneydoğumuzu aynen Kuzey Irak mi-
sali, birkaç merhale sonra ülkemizden koparmayı; “Barzani ve
Suriye Kürt bölgelerinin de Türkiye’nin himayesine bırakılacağı
ve sınırlarımızın Misakı Milli şartlarına uzanacağı” palavrasıyla
yumuşatıp yutturulmaya çalışanlardan birisi olan Takvim gazete-
si yazarı ve AKP yalakası Ergün Diler’e göre:

• İsrail, Ortadoğu’yu kontrol altında tutmak ve petrolden pay
kapmak üzere, İngilizler tarafından kurdurulan kukla bir devlet
olmaktaymış

• Ve zaten kullanma tarihi dolduğundan ömrünün sonuna
yaklaşmaktaymış!?

• ABD ise, Irak ve Afganistan hezimetinden sonra, bölgede fi-
ilen tutunamadığından, mecburen “Kuzey Irak’ı ve Suriye’nin bir
kısmını kendi himayene alıp İsrail’in yerine bölge dengelerini yö-
net” diye Türkiye’ye yalvarmaktaymış!?20

20 03.04.203, Takvim, Büyük Fotoğraf



• Yani Erbakan tarafından yıllarca savunulan ve zaten Kur’ani,
tarihi ve fiili gerçeklere de uygun bulunan “Siyonizm’in dünya
hâkimiyeti gayesi güttükleri ve gizli bir dünya devleti teşkil ettik-
leri… ABD ve AB’nin bütünüyle sömürü sermayesinin güdümüne
girdikleri… Ve bu süper şeytani güçlerin, teknoloji harikaları sa-
yesinde ve tarihi bir hesaplaşma neticesinde hezimete uğratılma-
dan, Adil bir Düzene asla izin vermeyecekleri gerçeği” komplo te-
orileri cinsinden gereksiz abartılarmış…

Hatta İsrail’in Güney Kıbrıs’ı, kendisine mecbur ve mahkum
bırakıp tamamen avucuna almak ve Akdeniz’e hâkim olup Türki-
ye’yi kuşatmak üzere, küresel merkezler marifetiyle çıkardığı
ekonomik krizleri bile, “Komünizmin yıkılması ve Sovyetlerin da-
ğılması sürecinde Rusya Yahudilerinin kaçırıp Kıbrıs Rum banka-
larına yatırdığı 200 milyar doları, Almanya Başbakanı Merkel
üzerinden eritme operasyonu” gibi gösteren Ergün Diler’e göre,
artık hem ABD hem de AB Recep T. Erdoğan iktidarına muhtaç-
mış!...

AKP, PKK’ya mı, yoksa TSK’ya mı silah bıraktırıyordu?

ABD Savunma Bakanlığı Savunma Politikaları Masası eski baş-
kanı Yahudi Richard Perle, Irak işgalinin onuncu yıldönümünde
verdiği bir mülakatında, “Saddam devrildikten sonra işgale giriş-
mek ABD açısından hata olmuştur” diyordu. (National Public Ra-
dio, Morning Edition, 20 Mart 2013)

Diğer Yahudi Paul Wolfowitz (2001-2005 arasında Savunma
Bakan Yardımcısı) “Irak işgalinin çok zorluklar yarattığını ve
uzun sürdüğünü, Irak ve Afganistan’da direnişlerden dolayı yaşa-
dıkları zorluklardan ders çıkarılması gerektiğini” söylüyordu.
(Fox News, 9 Mart 2013)

İşte bu başarısızlıklar yüzünden, ABD ve Yahudi Lobileri artık
işgal yerine yeni alternatifler arıyordu. Washington doğrudan
müdahale yerine Türkiye gibi aracılar kullanmayı tercih ediyor
ve bu aracılar üzerinden Suriye’deki gibi yerel muhalif gruplar
destekleniyordu. Ve bu görev için, Türkiye’nin üzerindeki terör
yükü hafifletiliyor, PKK geçici olarak sınır dışına çıkarılıyor, ye-
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ni görev alanı olan Kuzey Irak’a, Suriye ve İran’a gönderiliyordu.
Böylece PKK, bir Siyonist-İsrail’in silahlı örgütü olarak bölgesel
bir Kontra’ya dönüştürülmeye hazırlanıyordu.

CNN Türk 04.04.2013 Saat: 14.00 haberleri altyazısında
“İsrailli yetkililerle Hamas yöneticilerinin 11 Mayıs (2013)
Türkiye’de buluşup uzlaşma yolları arayacaklarını” duyuruyor-
du. Yani PKK’ya karşı TSK’ya silah susturan AKP iktidarı, Ha-
mas’ı da İsrail’in güdümüne girmeye zorluyordu. İşte bunların
barış dedikleri bu oluyordu ve bu hizmetinin karşılığı Sn. Re-
cep T. Erdoğan 16 Mayıs (2013)te Beyaz Saray’a çağrılıyordu.
Oysa Filistinli mazlum Müslümanlar, bize olan güvenlerini ve
hasretini kız çocuklarına “Türkiye” ismi vererek gideriyordu.
Siyonist İsrail’in şeytani hedefleri doğrultusunda Filistin halkı-
nın ve Hamas’ın güven duygularını istismar eden AKP aslında
kendi akıbetini hazırlıyordu.

Önce, Apo’nun barış (!) çağrısı ve “yeniden şekillenen Ortado-
ğu’da birlikte çalışalım” mesajının, hemen ardından da İsrail’in
“operasyonel yanlışlık oldu” pişmanlığının(!). Apo’nun açıklama-
larını “hayırlı Perşembe” olarak takdim edebilen bir medyanın,
İsrail’in kim bilir hangi hesaplarla ve manidar bir zamanlamayla
ve dahi ABD’nin zorlamasıyla attığı adımın da Başbakanın dik du-
ruşuna bağlaması artık anormal gözükmüyordu. Çünkü omurga-
sızlık Türk basınının süregelen karakteristiği ve “gerçek”le işi ol-
mayan kitleler için de müthiş bir övünme vesilesi olmuştu. Yani
“yaklaşmakta olan treni, tünelin ucundaki ışık zannetmeye” de-
vam ediyorduk. Oysa yandaş medya, İsrail’in “özrü” üzerine ne-
redeyse zil takıp oynarken, Netanyahu, “Özrün sebebi Suriye’de-
ki durumun kritik hale gelmesidir” deyiveriyordu. Yani, İsrail ve
ABD, bambaşka hesapların parçası olarak bir mizansen kurgulu-
yor, Obama konteynerden telefon açıyor ve telefonu Netanya-
hu’ya verip “özür” diletiyordu! “Özür dilettik” başlıklarını, “na-
kış nakış işlenen diplomasi” çığırtkanlıklarını boşa çıkaran bu
açıklama, aklı başında herkesi şaşırtıyordu.21
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ABD Başkanı Obama’nın “İran’ın nükleer silah geliştirmesine
bir yıl var bunun önüne geçebilmek her şeyi yapmaya hazırız”
açıklamasını doğru yorumlamak gerekiyordu. Obama tüm dün-
yaya Nükleer silah bizden başka kimsede ve hele Müslümanların
elinde bulunmamalı” mesajı veriyordu. “Bizden” kelimesi ile de
özellikle “Batılıları ve Siyonistleri” kastettiğimizi söylemeye ge-
rek yoktu. Başbakan Erdoğan, PKK’nın Türkiye topraklarını terk
etmesini, “Süreç’in hem başlangıç adımı hem de en önemli aşa-
ması” olarak değerlendiriyordu. ‘Geri çekilme’ aynı şekilde de ‘si-
lah bırakmak’ ile eşanlamlı imiş gibi kabul görüyordu. Buradaki
çarpıcı ‘nüans’, Tayyip Erdoğan’ın Türkiye dışına ‘silahsız’ olarak,
yani silahlarını Türkiye’de bırakarak çıkacak olan PKK’lıların git-
tikleri yerde ellerine silah alıp almamasıyla fazla ilgilenmiyor iz-
lenimini vermesi dikkat çekiyordu. Yeter ki Türkiye’de silahlı
mücadele olmasın, gerisi Sn. Başbakanı ilgilendirmiyordu.

Sn. Erdoğan’a: ‘Terör örgütünün silahsızlanmasının Türki-
ye sınırları dışındaki aşamasının ne gibi bir takvimde, nasıl ger-
çekleşeceğinin’ sorulması üzerine verdiği yanıt her şeyi açıklı-
yordu: “Benim ülkemin dışında sorun o ülkenindir. Bu illa Irak’tır
diye bir şey yok, belki Irak’a gitmeyecek, belki İran’a gidecek, bel-
ki Suriye’ye gidecek.” Yani Sn. Başbakan böylece PKK terörünü
komşu ülkelere ihraç mı ediyordu?

Hangi Erdoğan doğru söylüyordu?

Söylediği tutarsız sözler yüzünden artık Başbakan’ın aldığı her
tutumun, tartışmaya açtığı her konunun altında bir bit yeniği ara-
nıyordu. Sn. Başbakanın hayati konularla ilgili söylediklerine ba-
kın, ne kadar farklı vurguları, tavırları ve birbirini tutmaz yakla-
şımları olduğunu görüp şaşıracaksınız. “Tek bayrak, tek millet, tek
devlet vazgeçilmezimizdir, en büyük milliyetçi benim.” “BDP’liler
terörden ve kandan beslenen bir odak"tan, “Türkiye için eyalet sis-
temi çok faydalı olur, yeni anayasa için C planımız BDP ile yap-
maktır”a varan bu zikzaklı çıkışları Ona kim yaptırıyordu?

Artık herkes farkında ki Başbakan Erdoğan’da hepimizi şok
edecek türden ani değişimler oluyordu. Benimsediği çizgi tam
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olarak hedefine varmadan birden farklı bir istikamete yöneliyor-
du. Aldığı tutumlarda kısa süre aralıklarla büyük zıtlıklar görülü-
yordu. Mesela BDP’liler ve Abdullah Öcalan’ı suçlama ve sistem
dışına atma çabası çok belirgin ve keskin iken birden bunlar si-
yasi partner halini alıyordu. Bir zamanlar tek bayrak, tek devlet,
tek millet en çok yaptığı vurguların başında geliyordu. Şimdi ise
bayrağın ve ülkenin adı tartışılıyor, eyalet sistemi övülüyordu. Bu
nedenle “Acaba ülke bölünüyor mu?” endişesi yaygınlaşıyordu,
çünkü ne kadar ortak değer varsa hepsi tartışma konusu yapılı-
yordu.” tespitleri bir gerçeği yansıtıyordu.

PKK ile sözde çözüm süreci ilerlerken, Ergenekon ve Balyoz
davalarındaki mağduriyetler hala sürüyordu. Silahı bırakan
PKK’lılar topluma karışırken, İlker Başbuğ gibi komutanlar ve
PKK ile boğuşan subaylar çaresiz Yargıtay kararını bekliyordu.
Oysa 2009 manşetlerine bir göz atınız. Genelkurmay Başkanı
İlker Başbuğ, Harp Akademileri konuşmasında “Türkiye halkı”
vurgusu yapıyor, “Terörist de insandır” diyor, “PKK’nın dağdan
inmesini kolaylaştırmak için yasal değişiklik” öneriyordu. 1. Açı-
lım diye tanımlayabileceğimiz o dönemde, Başbuğ’un varlığının
çözüm için bir ‘şans’ olduğu yazılıyor, Genelkurmay Başka-
nı’nın yanında Abdullah Gül, Tayyip Erdoğan ve dönemin MİT
Müsteşarı Emre Taner’in kelle fotoğrafları yan yana dizilip ‘İşte
Kare As’ gibisinden manşetler atılıyordu. Her şey yolunda gi-
derse, önümüzdeki kış aylarından itibaren silahını gömen ve si-
lahlı mücadeleye veda eden PKK’lıların sessiz sedasız evlerine
döndüğünü, haklarında dava yoksa artık şiddetten uzak yeni
hayatlara başladığına tanık olacağız deniyordu. Belli ki sayıları
hayli fazla olan KCK tutuklularının, önümüzdeki aylarda 5’er,
10’ar, gruplar halinde serbest kalacakları söyleniyordu. Ama
“Kürtlerle bu dev barışma yaşanırken diğer mağduriyetler ne ola-
cak?” diye sorulmasına bile tahammül edilmiyordu!

CIA-MAHAT (Cemaat)ın çifte standardı sırıtıyordu!

Mahat; Osmanlıca, uzun yolculuktaki dinlenme mekânlarına
ve mola duraklarına deniyordu. CIA-MAHAT ise burada“CIA ka-
rakolu” anlamında kullanılıyordu. AKP iktidarının PKK ile başlat-
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tığı ve dış güçlerce ülkemizin parçalanmasının amaçlandığı sözde
barış müzakerelerine KCK’lıların ve tüm PKK militanlarının salı-
verilmesine destek veren Cemaat’in; Ergenekon ve Balyoz bahane-
siyle mağdur edilen komutanların bırakılmasına şiddetle karşı
çıkmaları, bunların ayarını ve amacını ortaya koyuyordu. Hatta
yıllarca dağlarda PKK ile savaşmış komutanların ve kurmay su-
bayların çoğuna, Ergenekon savcılarının müebbet hapis istemesi-
ni değerlendiren ABD’nin Wall Street Journal Gazetesi, bunun
“Fetullahçı Cemaatin yani “CIA-MAHAT”ın Erdoğan’ın iktidarına
bir rest çekmesi olarak okunması gerektiğini” yazıyordu. Şemdin
Sakık gibi bir kısmı PKK eşkıyası 31 gizli tanığın ifadeleriyle veri-
len bu ağır suçlama ve cezaların aslında ABD’nin TSK’yı yıpratma
ve etkisiz bırakma operasyonlarının bir parçası olduğu sırıtıyor-
du. Cemaatin dili ve delili sayılan Önder Aytaç 17.03.2013 tarihli
“Üstadı Azamlar: Çarpıştır, yücelt, kandır, yut” yazısında:

“Önce KCK’lılar hızla tahliye edilecek, ardından sıra elbette
Ergenekonculara gelecektir. Çözüm adı verilen bu çözülme süreci-
nin rüşveti olarak ta, Erdoğan’a başkanlık verilecektir. Bu mak-
satla Sn. Başbakan önce Camia ile (Fetullah Hoca’yla) çarpıştırıl-
mış ve Firavunlaştırılır gibi övülüp yüceltilmiştir. Dikkat edin
önümüzdeki kısa süre içinde “Lider”le ilgili, bütün Türkiye’yi de-
rinden etkileyecek bir sağlık sorunu oluşabilir”22 diyerek, CIA
adına Sn. Recep Erdoğan’a gözdağı veriyor; oysa AKP iktidarını
da, Cemaati de aynı Siyonist Lobilerin bir dengeleme ve dizginle-
me aracı olarak kışkırttığını bilmiyordu.

Federasyon ve eyalet sistemi” Türkiye’nin bölünmesine kılıf
yapılıyordu!

2012 yılının Kasım ayı sonunda İçişleri Bakanlığı üst düzey
yöneticileri Almanya’ya bir çalışma ziyareti yapıyor ve dönüşte
şöyle bir rapor hazırlıyordu:

“Almanya’daki federal sistem II. Dünya Savaşı’ndan sonra ga-
lip ülkeler tarafından şekillendirilmiştir. Federal sistemin kurul-
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masının temel sebebinin, Almanya’da ulusal birliğin yeniden ku-
rulmasını önlemeye yönelik olduğu, bu sebeple egemenlik hakkı-
nın eyaletlere dağıtıldığı ve eyaletleri güçlü kılan bir federal sis-
temin kurulduğu, Alman yetkililer tarafından dile getirilmiştir. Bu
düşünceler ziyaret boyunca birden fazla kişi tarafından ifade edil-
miş ancak sunum sırasında en belirgin şekilde Berlin İçişleri Ba-
kanlığı Uluslararası İlişkiler Genel Müdürü Mr. Claus Guggen-
berger tarafından özellikle dikkat çekilmiştir. Almanya’nın mev-
cut devlet sisteminde eyaletler ve bölgeler arasında mutlak eşitli-
ği sağlamak oldukça güçleşmiştir. Bazı eyaletlerde ciddi düzeyde
kaynak sıkıntısı ve borçlanma olduğu ifade edilmiştir... Ekonomik
sebeplerden dolayı “bazı eyaletlerin birleştirilmesi” fikri ortaya
çıkmış ise de bu durumun (belli odaklarca kışkırtılan) eyalet va-
tandaşları tarafından reddedildiği belirtilmiştir”.23

Evet, Osmanlı dönemi şartları ve eyalet yapılanmasıyla, bu-
gün bize dayatılan “federal sistem” tamamen farklıydı ve Os-
manlı Devlet mekanizmasında, merkezi idarenin disiplin ve
dizginini koruyacak çok sağlam tedbirler alınmıştır. O günkü
yapı, yeni ve uzak ülkeleri Osmanlı Birliğine ve devlet yöneti-
mine katmayı, bugünkü hazırlıklar ise elde kalan son kalemiz
Anadolu’yu parçalayıp Milli birliğimizi dağıtmayı amaçlamıştır.
Bu arada Erbakan Hoca’nın hazırlattığı “Adil Düzen”deki “Böl-
ge valilikleri” sistemiyle, bugün AKP eliyle yaptırılmaya çalışı-
lan “Kürdistan’a özerklik ve federatif demokratiklik” oldukça
farklı ve aykırı yaklaşımlardır.

Hatta koyu bir Erdoğan hayranı ve AKP reklamcısı Hasan
Celal Güzel bile “Sn. Başbakan; Federatif sistem ülkeyi böler”
diye kıvranıyordu:

“Erdoğan'ın 2023'te federasyon uygulanabileceğini söylemesi-
ne üzülüyorum. On bir senedir köşe yazısı yazıyorum. Türki-
ye'deki ırkçı-bölücü Kürtçülerin hedeflerinin şu olduğunu yüzler-
ce defadır hatırlatıyorum: 'Önce basit sosyo-kültürel haklar', son-
ra özerk yönetim, 'sonra federasyon', son olarak da ayrı bağımsız
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devlet' Kuracaklar diye uyarıyorum. Ayrılıkçı ve ırkçı Kürtçüler
adım adım hedeflerine yaklaşırken bizim bu gerçeği göremeyişi-
mize kahroluyorum”24 diyor ve şöyle devam ediyordu: 

“Dünyada 200 civarındaki egemen devletin çok az bir kısmı
federasyon sistemidir. SSCB ve Yugoslavya gibi federatif devlet-
ler yıkılıp gitmişlerdir. ABD'nin federatif bir devlet olarak de-
ğerlendirilmesinde, küçük birimlerin birleştirilmesini sağladığı
görülecektir. Almanya, örneği de bazı farklarla böyledir. Bu ör-
neklerde federasyon, bölücü değil birleştirici bir fonksiyon ifa-
de etmiştir. Buna mukabil, çok sayıda devlet federatif sistem
yüzünden bölünmüş ya da bölünmenin eşiğine gelmiştir.

Osmanlı İmparatorluğu'na gelince, Osmanlı Devleti esas iti-
bariyle merkeziyetçi bir devlettir. Eyalet döneminde beylerbe-
yi, vilâyet döneminde vali, kesinlikle merkezden atanan yöneti-
cilerdir. Kanunlar merkezde belirlenir, kadılar merkezden gön-
derilirdi. Merkezî idarenin güçlülüğü sayesinde Osmanlı 624
sene bölünmeden, yıkılmadan devam edebilmiştir. Kanunî dö-
nemine kadar sadece Anadolu ve Rumeli Beylerbeylikleri bilin-
mektedir. Daha sonra Budin, Bosna, Karaman ve Diyarbakır
eyaletleri teşkil edilmiştir. Tanzimat döneminde eyalet sistemi
kaldırılarak yerine 'vilâyet' sistemi getirilmiştir. Osmanlı döne-
minde hiçbir zaman 'Kürdistan' ve 'Lazistan' eyaleti ya da vilâ-
yeti olmadı. Sadece, 1920 Meclisi'nde yöreyi temsilen Lazistan
mebusu vardı. Siz bana, Osmanlı gibi 23 milyon km_'lik topra-
ğı verin, ben size eyaletler kurayım. Lâkin bölüne bölüne 800
bin km_'lik vatan parçasına sığınmış Türkiye'yi eyaletlere ayı-
rıp bir de özerklik uygularsanız, birkaç sene içinde bölünüp
parçalanmasına mâni olamazsınız.” 

“Akıllı adamlar” mı, “kandırıkçı takımı” mı hazırlanıyordu? 

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: “Akil insanlar, süreci yö-
netmeyecek... Türkiye’nin yedi bölgesinde konferans, panel, semi-
ner yapacaklar” diyor, yani 63 kişilik yandaş reklamcı takımının
“ülkenin bölünmesi için, milletin kafasının ütülenmesi” görevini
üstleneceğini açıklıyordu.
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“Akil insan” falan denilince biz de sanmıştık ki; Türk’ün de,
Kürt’ün de saygı duyduğu... Otorite karşısında eğilip bükülmeyen...
Barışı isteyen ama hükümetin emrinde olmayan... “Toplumun vic-
danı” konumunda olan... Gerektiğinde hükümete de “Yanlış yapı-
yorsun” diyebilecek cesarete sahip... Türde şahıslar arıyorlar.

Meğer “akil insan”dan kasıtları;

- Hükümetin “süreç” içinde yapıp ettiklerini halka anlatacak...
(yani allayıp pullayıp yutturacak)

- Sorgulama falan yapmaya cüret etmeyecek... (yanlışlık ve
haksızlıkları konuşamayacak)

- Homurdanmaların son bulmasını sağlayacak...

- Hükümetin ideolojik aygıtı gibi çalışacak...

- Süreci yönetmek gibi boyundan büyük işlere kalkışmayacak...
Türde şahıslarmış...” yakınmalarıyla Ahmet Hakan bile şaşkınlı-
ğını ve hayal kırıklığını açığa vuruyor, biraz da “akil adam” sayıl-
madığına içerliyordu!

Bir ara yedek listeden “Akil adamlar”a katıldığı konuşulan
Akit yazarı Hasan Karakaya’nın daha önceleri en ağır hakaret
ve ithamlar yönelttikleri (örneğin “Kripto Ermeni dedikleri Ali
Bayramoğlu, “Kilise hizmetçisi” dedikleri ve “din dersi çocuk-
ların kafasını karıştırıyor” sözleriyle bilinen Hilal Kaplan) gibi-
leri ve PKK yanlısı diye küfrettikleri bu 63 kişilik heyetin ortak
özellikleri: 1- AKP şakşakçılığı 2- Fırsat ve menfaat avcılığı olu-
yordu. Öyle ki İngilizler İstanbul’a girince bu işgalcilere dire-
nilmesin ve aksi tavır gösterilmesin diye Sadrazam Damat Fe-
rit Paşanın, halkı ikna etmek üzere görevlendirdiği “Heyet-i Na-
siha- Nasihat Heyeti” ile başbakan Erdoğan’ın “Akil adamlar
ekibi” ne kadar da birbirine benziyordu. Hatta Star yazarı Mus-
tafa Karaalioğlu daha da ileri giderek ve dişlerini göstererek,
Türkiye’nin Irak misali parçalanma sürecine ve PKK’ya özerk-
lik kazandırma girişimine karşı çıkanlara: “Kabul edin artık. Ye-
ni Türkiye’de yoksunuz, olmayacaksınız, olamayacaksınız!” teh-
ditleri savuruyor, yani AKP yandaşı ve ABD uşağı olmayanların
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dışlanacağını ve onların Türkiye’sinde adam yerine konulmaya-
cağını haykırıyordu.25

Akil adam listesi hazırlayan ve atayan AKP kurmaylarına, “ko-
nuyu kendilerine hiç danışmadıkları ve “akil” yerine konulma-
dıkları için oldukça kırılan ve “bunca yağcılık ve yalakalığın kar-
şılığı bu muydu?” anlamında sitemde bulunan Adnan Oktar bile
A9 kanalında bu 63 kişinin halkın % 99 tarafından onaylanmadı-
ğını ve itimat duyulmadığını söylüyordu.

Erbakan Hocanın AKP ile ilgili açık tespitlerini manşetten
verdiği ve AKP iktidarını tenkit ettiği için Milli Gazete’yi “fesat
çıkarmak ve karamsarlık aşılamakla” suçlayıp saldıran ve
AKP’yi Erbakan’ın kurduğu Milli derin devletin yönlendirdiği-
ni savunan ve bu arada Takvim yazarı Ergün Dileri Milli derin
devletin sözcüsü olarak önemseyip kaynak olarak tanıtan ma-
lum yerel gazete bir kez daha çuvallıyordu. Çünkü derin kulak
(!) Ergün Diler bu “akil adamlar” ekibiyle ilgili, “henüz Türki-
ye’de derin devlet oluşturulamadığını” söylüyordu:

“2006’dan sonra Ankara’da bir akıl meydana gelse de (henüz)
DERİN DEVLET oluşturulamadı. İşte Ankara’da DERİN DEVLET
olmadığı için 63 kişilik bu Akil İnsanlar Komisyonu ortaya atıldı.
Eğer derin devletin adamları kullanılsaydı, yıllardır olduğu gibi yi-
ne DIŞARIYA hizmet edip süreç büyük zarara uğrayacaktı. Yeni ma-
sa bunu göze alamadığı için ün ve şöhret sahibi insanları bir araya
topladı. Ankara bence bu 63 kişiyi bir araya getirip onlara bir mis-
yon yüklemedi, zaten “Akil İnsanlar” seçilmez, önemi gereği ortaya
çıkardı. Ama devlet bu 63 kişinin ismini zikrederek bambaşka bir
mesaj verdi. Yeni DERİN DEVLETİMİZİ yakında kuruyoruz!” 26

Bu arada Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Avrupa Atatürk-
çü Düşünce Dernekleri federasyonunun bazı kaygılarına karşı
gönderdiği mektuptaki:

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti, binlerce yıllık kadim Türk dev-
let geleneğinin mirasını devralmış, Cumhurbaşkanlığı forsunda
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ifadesini bulan Büyük Türk devletlerinin tarihî tecrübelerini bün-
yesinde mezcederek köklü bir medeniyetin üzerinde yükselmiştir.
Yeni Anayasa çalışmalarının bu köklü miras çerçevesinde gelişe-
ceği hususunda herhangi bir tereddüt bulunmamaktadır.” Sözleri
hayret uyandırıyordu. Cumhurbaşkanı’nın “Türk”e vurgu yapan
ifadelerinin rastgele bir kalemden çıkmadığını, böylesine bağlayı-
cı mühim bir metni, Avrupa’ya yollamak üzere zarfa koymadan
önce, defalarca okuduğunu, birçok kelime üzerinde dikkatle dur-
duğunu bilmemiz gerekiyordu! Neler oluyordu, Sn. Cumhurbaş-
kanıyla Başbakan farklı ve aykırı kulvarlarda mı yürüyordu, yok-
sa danışıklı dövüş mü sergileniyordu?

Türkiye-İsrail ilişkileri yeni bir döneme girerken, muhtemel
işbirlikleri kapıda bekliyordu!

Siyonistlerin hinlik süreci ve hıyanet serüveni, akıl ve vic-
dan sahiplerini ürkütüyordu.

İsrail-Türkiye ilişkilerinde başlatılan yeni sürece dair soru
işaretleri giderek cevabını buluyordu. Türkiye’nin itirazlarına
rağmen Akdeniz’de petrol ve doğalgaz arayan İsrail çalışmaları-
na aralıksız devam ediyordu. Çalışmalar dâhilinde Akdeniz’den
çıkartılan doğalgaz İsrail’in Aşdod limanına ulaştırılıyor, gözü-
müzün içine baka baka Akdeniz’den doğalgaz sevkiyatını başla-
tan İsrail, böylelikle enerjide dışa bağımlılıktan kurtuluyordu.
Yeni hatla üretim maliyetlerini yüzde 50 düşüren İsrail, gazın
arta kalanını Türkiye’ye satmak için piar faaliyetlerine bile çok-
tan başlamış bulunuyordu. Birçok medya organı adeta İsrail’in
‘gazına gelmiş’ konumda yayın yapıyordu. Türkiye’nin İran’dan
doğalgaz almasını engelleyerek, ülkemizi İsrail’in gazına mah-
kûm etmek amacı güdülüyordu. Böylece İsrail’in özür şovunun
arkasındaki diğer bir şeytanlık ta ortaya çıkıyordu. Kıbrıs civa-
rındaki Tamar kuyusundan çıkardığı doğalgazı Aşdod limanına
ulaştıran İsrail’in enerjideki dışa bağımlılığı sona ererken, şim-
di gazın ihracatı konuşuluyordu. İsrail Türkiye’den özür dile-
meden önce Yedioth Ahronot gazetesi İsrail’in 2 milyar dolarlık
doğalgaz boru hattı projesiyle ilgili Ankara ile temasa geçtiğini
yazıyor, “İsrail’in, Akdeniz’den çıkardığı gazı Avrupa‘ya satmak
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için Akdeniz’den Türkiye’ye döşenecek bir boru hattı projesini
Türkiye Enerji Bakanlığı’na sunduğunu” belirtiyordu. Gazete bu
iddiayı ortaya attığı sırada aylar sonra özür dileyen İsrail, bir-
den Akdeniz’den doğalgaz sevkiyatına başlıyordu.

Yanı başındaki doğalgazı bulup çıkarmaktan aciz olan AKP
Türkiyesi ise, İsrail’le başlatılan yeni dönemde, ‘açık pazar’ ol-
maktan kurtulamıyordu. Akdeniz’de var olan rezervleri kulla-
narak kendi vatandaşlarının doğalgaz ve petrolü daha ucuza
kullanması için olanak sağlamaya gayret ve cesareti yetmeyen
Hükümet, Obama’nın yeni dönem için sarf ettiği, “İsrail ile Tür-
kiye daha derin işbirliğine girecek” açıklamasını hayata geçiri-
yordu. Amaç Türkiye’nin komşularından, özellikle İran’dan al-
dığı doğalgazı kesmek olduğu sırıtıyordu. Prof. Dr. Necmettin
Erbakan Hocamız 1996 yılında ABD’nin karşı çıkmasına rağ-
men İran’la petrol ve doğalgaz anlaşması imzalıyor, daha sonra
bu anlaşma türlü ayak oyunlarıyla akamete uğratılıyordu.

Albayrak'tan Mavi Marmara için şok itiraf geliyordu

Mavi Marmara kafilesinde bulunan oyuncu Sinan Albayrak
yıllar sonra bir itirafta bulunuyordu. İsrail'in Mavi Marmara sal-
dırısı nedeniyle özür dilemesini değerlendiren Sinan Albayrak,
"keşke baştan mani olunsaydı, biz kaşındık, kendimiz gittik" di-
yerek, ucuz kahramanlık yaptıklarını, AKP hükümetinin de fera-
setli bir tavırla buna engel olmadıklarını söylüyor ve bir nevi “İs-
rail’in başını belaya soktukları için üzüntülerini” beyan ediyordu.
Mavi Marmara gemisiyle birlikte Gazze'ye giden ekipte olan
oyuncu ve AKP yandaşı Sinan Albayrak, Mavi Marmara'nın git-
mesine baştan engel olunması gerektiğini söyleyerek "Burada
devlet şunu yapabilseydi, keşke buna başında mani engel olabil-
seydi diye düşünüyorum” itirafında bulunuyordu 

Cumhurbaşkanı Sn. Abdullah Gül APO'nun serbest bırakıl-
masına yeşil ışık yakıyordu!

İsveç Parlamentosu’nda konuşan Cumhurbaşkanı Abdullah
Gül, PKK lideri Öcalan’ın serbest bırakılma ihtimaliyle ilgili bir
soruya, “Öcalan cezasını çekmeye devam edecek ama diğer taraf-
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tan önemli bir sürecin içindeyiz. Şu anda daha erken” şeklinde ce-
vap vererek, bir nevi soruyu dolaylı tasdik ediyordu.

Eşkıyabaşı Abdullah Öcalan ise: “Fetullah Gülen’le aynı
yaklaşım içindeyiz, beraber çalışabiliriz” mesajı veriyordu.

Abdullah Öcalan’la İmralı’da görüşen heyetin içinde yer alan
BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, İmralı ziyaretleri-
ne ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunuyordu. Hürriyet gazetesi-
nin yazı işleri toplantısının sabahki bölümüne katılan Sırrı Sürey-
ya Önder, İmralı’da gerçekleşen ziyaretle ilgili: “Sayın Öcalan,
Fetullah Gülen’in ‘Sulhta hayır vardır’ yaklaşımı benim de yakla-
şımımdır. ‘Bütün Ortadoğu’daki demokratik bir siyaset ve barış
için birlikte çalışabiliriz, Muhterem Fethullah Gülen’e selamları-
mı söyleyin. Onu en iyi anlayan benim” dediğini aktarıyordu. Oy-
sa Milliyet gazetesinde “İmralı tutanakları” adıyla yayınlanan ha-
berde Abdullah Öcalan’ın şu sözleri de kamuoyuna yansımıştı:
“Cemaatin merkezi ABD’dir. Benim buraya alınmamla birlikte
Fethullah da ABD’ye alındı. Fethullah Gülen, Nur hareketine sız-
dı. Fethullah Gülen ABD’de yaşıyor. 120 devlette okul açmış, pa-
ra nereden? Florida kontrgerillanın eski merkezidir.” Sözleri üze-
rinde nedense hiç durulmuyordu!

CHP’lilerin Fetullah aşkı nereden kaynaklanıyordu?

CHP Genel Başkan yardımcıları, Fetullah’a yakınlığıyla bili-
nen kuruluşların toplantısına katılmak için Amerika’da bulunur-
ken, Baykal da Fas’ta Fetullah’ın okulunu ziyaret ediyordu. Bay-
kal’ın ziyareti, Gülen’in Twitter hesabı üzerinden paylaşılıyordu.
Avrupa Konseyi Karma Parlamento Meclis toplantısı için Fas’a gi-
den Baykal, Kazablanka Muhammed el Fatih Eğitim Kurumla-
rı’na gidiyordu. Ziyaret sırasında Baykal’a Türkiye’nin Fas Büyü-
kelçisi Uğur Arıner eşlik ediyordu.

Siyonist Yahudi Barkey’in: “Asker olmasaydı PKK ile barış
açılımı 2007’de başlatılacaktı!” sözleri ne anlama geliyordu?

ABD Dışişleri Bakanlığı eski politika planlayıcısı ve “Kürdis-
tan”ın en ateşli savunucularından olan Yahudi Henri Barkey Hür-
riyet gazetesindeki röportajda çok çarpıcı bilgiler veriyordu:
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‘Büyükanıt durdurdu’

Abdullah Gül’ün Dışişleri Bakanı olduğu dönemde İstanbul’da
Neçirvan Barzani ile görüşmeyi planladığını söyleyen Barkey bu
girişimi Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt’ın engellediğini
söylüyordu. Barkey şöyle konuşuyordu: “Yaşar Büyükanıt o za-
man Genelkurmay Başkanı olarak Washington’a gelmişti, gazete-
cilere bağırdı, ‘Eli kanlı insanlarla görüşmeyiz’ diyerek kesip attı
ve geziyi durdurdu. Ama artık bu gün böylesine engelleyici bir
faktör kalmadı”

‘Hedef Kuzey Irak’tı’

ABD’nin Abdullah Öcalan’ı 1999’da asılmaması şartıyla verdi-
ğini söyleyen Barkey, 1999’da açılıma yönelik daha fazla adım atı-
lamama nedenini “Sonra bizde seçim oldu. Cumhuriyetçiler geldi.
11 Eylül oldu. Irak Savaşı oldu. Amerika o dönem çözümü teşvik
edecek politikasını takip ettiremedi. Ama Al Gore seçilseydi de
Türkiye 2007’ye kadar buna hazır değildi” sözleriyle açıklıyordu.
Tanış’ın”Türkiye’nin hazır olmama nedeni Cumhurbaşkanlığı se-
çimi miydi?” sorusunaysa Barkey “Askerlerin yenilgisi” yanıtını
veriyordu. Barkey “Hükümetin Kuzey Irak’a açılım yapmak iste-
diğini ama onu askerlerin önlediğini biliyoruz” diyordu.

‘Silahları ABD’ye verirler’

Barkey ayrıca, ABD’nin açılıma ‘açıkça’ dâhil olmak istediğini ve
‘iş silahsızlanma aşamasına gelince’ “PKK’nın silahlarını ABD’ye
vermeye çalışacaklarını” belirtiyordu. Barkey: “İş silahsızlanma
aşamasına gelince, artık 3-4 yıl mı sürer bilmem, PKK’lılar silahla-
rını ne Türkiye’ye ne peşmergeye verecek. Sembolik olarak Ameri-
kalılara vermeye çalışacak. Savaştığın kimseye değil, silahını dün-
yanın süper gücüne veriyorsun. İzzetinefis meselesi. AB kükrese bi-
le ciddiye alınmıyor. Ayrıca unutmamak lazım. PKK şimdiye kadar
hiçbir Amerikalıya zarar vermedi. Hep Amerika’ya bir mesaj ver-
meye çalıştı” diyerek PKK’yı Amerika’nın kullandığını itiraf edi-
yordu. Böylece Fetullahçıların neden TSK mensuplarının ve Er-
genekon sanıklarının da serbest bırakılması endişesiyle AKP ik-
tidarına sataştıkları da ortaya çıkıyordu.
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Oysa Apo, daha önce Yunanlılara “Siz önden biz arkadan sal-
dırıp Türkiye’yi ortadan kaldırabiliriz” diyordu.

Abdullah Öcalan vaktiyle bir Yunan gazeteciyle yaptığı konuş-
masında Yunanlılara; “Türkiye’de yapılacak bir savaş sırasında
kesinlikle zafer kazanacaklarına” dair teminat ve taktik veriyor-
du. Buna dayanak olarak ta onların Türkiye ile olan bütün ihti-
laflarında haklı olduklarını öne sürüyor, Kıbrıs Barış Harekâtında
Adalar, Ege, kayalıklar konusunda haklı olan tarafın Yunanistan
olduğunu söylüyordu. Aynı Apo şimdi “barış meleği” muamelesi
görüyordu.

Suriye Kürtleri ÖSO’ya katılıyordu!

Mart 2011’de barışçıl gösterilerle başlayan ancak kısa süre-
de kanlı ve şiddetli bir iç savaşa dönüşen Suriye’deki isyan sü-
recinde, özellikle ülkenin kuzeyinde dengeleri değiştirecek bir
‘gelişme’ yaşandığına dair iddialar giderek güçleniyordu. İsya-
nın başından itibaren rejim ya da silahlı muhalefete eşit mesa-
fede durmaya çalışan ve pek çok kent ve kasabada tek kurşun
atmadan yönetimi ele geçiren PKK temsilcisi PYD’li Kürt grup-
ların, savaşın bir ‘pat’ noktasında kilitlendiği Halep’te, Esed
güçlerine karşı Özgür Suriye Ordusu ile birlikte hareket etme-
ye başladığı belirtiliyordu. Halep’te Kürtlerin yoğun olarak ya-
şadığı Şeyh Maksud mahallesinde, rejime bağlı güçlerle silahlı
muhalifler arasında yaşanan çatışmalar sürerken, Kürt siyaseti-
nin önemli gücünü oluşturan PYD’ye bağlı silahlı grup YPG’nin
de ÖSO ile birlikte davrandığı haber veriliyordu.

Adnan Oktar: “İsrail Türkiye’nin doğal müttefikidir” şeklin-
de zırvalıyordu!

İsrail’in Jerusalem Post (JP) gazetesinde çıkan Aylin Koca-
man’ın “Türkiye İsrail’in özrünü nasıl görüyor?” makalesi Taha
Kıvanç’ın (Fehmi Koru) bile ağzını açıkta bırakıyordu. 

Peki, kimmiş bu İsrail yandaşı Aylin Kocaman?

Aylin Kocaman A9 kanalında Adnan Oktar’a soru soran grup içe-
risinde yer alan ve Onun yakın çevresinde bulunanlardanmış!.. ‘Ad-

116 AMİK OVASI VE YAKLAŞAN ARMEGEDDON SAVAŞI



nan Hoca’ çevresinin İsrail’le ilgilendiğini bilirdim, ama çevresinde
yer alan birinin “Türkiye ile İsrail birlikteliği dünyayı değiştirir”
görüşünde olabileceğini aklımın ucundan geçirmemiştim. İsrail ile
ve İsrail’in resmi ideolojisi ‘Siyonizm’ ile ciddi sorunları olduğunu
sanıyordum o grubun... Meğer yanılıyormuşum. Hiç değilse şimdi-
lerde çok farklı bir noktaya gelmişler. Bunu da JP arşivinde dolaşır-
ken fark ettim. Geçtiğimiz haftalarda Adnan Hoca grubundan önem-
li bir isim İsrail’deymiş... İsrail’in önde gelen partilerinin liderleriy-
le ve İsrail medyasıyla görüşmüş temsilci. JP’yi de ziyaret etmiş...
Orada karşılaştığı gazetecilere, grup adına, önemli şeyler söylemiş...
“Adnan Oktar Siyonizm’in İsraillilerin atalarının da yaşadığı ve
ibadet ettiği kutsal topraklarda yaşama hakkı olduğu kanaatinde;
bunun Kur’an’ın görüşü olduğuna da inanıyor” demiş sözgelimi...
Türkiye’nin İsrail’in ‘doğal müttefiki’ olduğunu bildirdikten sonra
“Allah Yahudilere İsrail’i bir hak olarak verdi, bunu kimse onların
elinden alamaz” görüşünü paylaşmış... Haberi JP’de yazan muhabi-
rin, dinlediklerinden olağanüstü mutluluk duyduğu her satırından
anlaşılıyordu.

İsrail’e kadar gidip siyasiler ve gazetecilerle görüşen grup temsil-
cisinin kimliğini de merak etmişsinizdir. Söyleyeyim: Dr. Oktar Babu-
na... Ağır hastalığı sırasında açılan kan verme kampanyasına katıl-
mıştım; sonrasında sağlığının nasıl olduğunu çok merak ediyordum.
Demek ki iyileşmiş... Oktar Babuna, İsrail’de, kendisinin (Fetullah
Gülen gibi) ‘dinlerarası diyalog’ yanlısı olduğunu, sorunlarla cebelle-
şen bölgede dinadamlarının çözüme katkıda bulunacağına inandığını
söyleyen Knesset üyesi Dov Lipman ile de görüşmüş... Lipman’ın gö-
rüşme sonrası JP’ye söylediklerini de aktarayım: “Adnan Oktar’ın be-
nimle temas kurmasına sevindim. Türkiye ile uzun erimli iyi ilişki-
ler için hükümetlerimizle eşgüdüm içerisinde çaba göstermeyi umu-
yorum.” Yakında davetle İstanbul’a gelecekmiş... JP Adnan Oktar’ın
Harun Yahya adıyla kitaplar yazdığından da haberdar...”27

Bugün Türkiye’nin siyasi coğrafyasının eyalet sistemi adı al-
tında bölünmesinin önünü açacak girişimlerine nice kerametler
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uydurulan Sn. Tayyip Erdoğan ve AKP sözcüleri eskiden, “Lazis-
tan ve Kürdistan vardı” diyerek federalizmi savunuyor ve tabi
gerçekleri saptırıyordu. Çünkü “Tarihte Lazistan ve Kürdistan”
hiçbir zaman eyalet şeklinde oluşmamıştı, ama Germiyanoğulla-
rı, Saruhanoğulları, Canikoğulları, Karamanoğulları vb. vardı. O
halde buraları da yeni eyaletlere ayırmamız mı gerekiyordu?

Evet Beyler, Rahmetli Erbakan’ın son dönemlerinde ısrarla
vurguladığı gibi “Toprak ayaklarımızın altından kayıyordu!” ve
yeniden milli bir şahlanışla, Siyonizm’in ve emperyalizmin
boynu kırılmadan ve bunun için işbirlikçi kafalardan kurtulma-
dan bize huzur ortamı görünmüyordu!

Cemaat ve İktidarın Ortak Tahribatları

Sözde çözüm süreci, PKK’yı özümseme sürecine dönüşüyor-
du. Başbakanın palavraları aksine, PKK’lı teröristler silahlarıy-
la birlikte İran, Irak ve Suriye’ye çekiliyordu. Murat Karayılan
eşkıyasının açıklamalarından ve Batılı müttefiklerimizin tavır-
larından, PKK’nın teröristlikten çıkarılıp, meşruiyet ve resmi-
yet kazanmış bir “halk ordusu”na dönüştürüleceği anlaşılıyor-
du. Böyle bir yapılanmanın, “istendiği anda ve oranda, Türkiye
ve komşu ülkeler aleyhine çok daha rahat kullanılacağı” gerçeği-
ni nedense hiç kimse gündeme getirmiyordu. Ve zaten AKP ya-
lakası ve Yenişafak yazarı İbrahim Karagül, “Kahramanlık tas-
larken hırsızlığını anlatan Kıpti” misali, 25 Nisan 2013 tarihli
“PKK’yı Kürt Petrolü Bitirdi” yazısında, Kuzey Irak petrollerini
tamamen kontrol altına almak isteyen güçlerin PKK’yı Türkiye dı-
şına çıkarıp, yeniden yapılandırmaya çalıştıklarını ağzından ka-
çırıyor, yani Erdoğan ve Öcalan’ın sadece bu sürece figüranlık
yaptıklarını dolaylı itiraf ediyordu.

Bilindiği gibi Güneydoğu’da 220 bin asker görev yapıyor, bu
sayı son yıllarda 170 bine indiriliyordu. İmralı müzakereleriyle
birlikte durum değişiyor, asker mevcudu 130 bine düşürülüyor-
du. Türkiye’deki terörist sayısı konusunda sağlıklı bir bilgi yok-
tu. Kışı topraklarımızda geçiren terörist sayısının bin 500 civarın-
da olduğu devlet yetkilileri tarafından belirtilirken, teröristlere
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göre ise bu sayı 800’ü bulmuyordu. Şimdi bunların çekilip çekil-
meyeceği, çekilirse nasıl çekileceği tartışılıyordu. Teröristler çe-
kilse bile sınır ötesinde siyasi ve askeri eğitimlerini sürdürecekle-
ri belirtiliyordu. Çünkü, Kürt vatandaşlar için özerklik verilmesi
halinde bunlardan o bölgenin silahlı gücü olarak yararlanılacağı
ve bunun için kendilerine maaş da bağlanacağı konuşuluyordu..

Ayrıca bazı askeri uzmanlar teröristlerin bütün unsurlarıyla
sınır ötesine çekilmeyeceğini ve güvenlik güçlerinin giremediği
bazı yerleri terk etmeyeceğini söylüyordu. Böyle kritik önem-
deki yerlere işler tersine gittiğinde yine ihtiyaçları olacağı be-
lirtiliyordu. Türkiye’den çekileceği söylenen 800 teröristten sa-
dece çeşitli katliamlara bulaşmış ve hakkında kesin yakalama
emri çıkarılmış olan 300 PKK’lının yurt dışına çıkacağı, diğer
500 kişinin ise silahlarıyla kendi evlerine dönmeye başladığı
anlaşılıyordu.

Kandil Cumhuriyetinden(!) yapılan açıklamalar yalaka medya-
ya ve yandaşlara bayram havası estiriyordu. Ancak konuklardan
Hüseyin Kocabıyık çok ilginç bir ayrıntıyı dile getiriyor, Murat Ka-
rayılan’ın, “Türkiye’deki Kürtler artık kimliksiz ve statüsüz yaşa-
yamaz” dediğini aktarıyordu. Bu ayrıntı nedense öteki konuşmacı-
ların pek ilgisini çekmiyor, hatta Osman Can, “Benim önümdeki
metinde böyle bir ifadeye rastlamadım” diyerek topu taca atıyordu.
Ve hayret Kandil’e gidip basın toplantısını izleyen gazetecilerin
hiçbirisi bu cümleden tek kelime bahsetmiyordu. Doğan Haber
Ajansı’nın geçtiği tam metinde aynen şunlar yer alıyordu:

“Kürt halkı özgürlük mücadelesiyle önemli bir düzeyi kazan-
mıştır. Kürt halkı, Türkiye’de kimliksiz ve statüsüz yaşayamaya-
cak bir noktaya gelmiş bulunmaktadır. İmralı’da Öcalan’la Türki-
ye arasında görüşmeler ve müzakere süreci yaşanmaktadır.” 

Evet, Türkiye bir terör örgütünden öte, sanki PKK devletiyle
pazarlık yapıyor ve yeni Kürdistan’ın temel taşları döşeniyordu!

Türkiye teröre teslim oluyordu!

PKK ile varılan çözüm mutabakatında çekilme süreci başlar-
ken “ya sonrası?”na dair endişeler yerini koruyordu. İktidarın te-
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rörü kökten yok edecek İslâmi çözümlere gözünü kapatması ise
bu endişeleri derinleştiriyordu. Oysa Türkler ve Kürtler emperya-
listlere karşı her dönem ortak bir mücadele yürütüyordu. İstiklâl
Savaşımızın zorluklarını tüm bir millet omuz omuza yükleniyor-
du. Şu hususun altının kalın çizgilerle çizilmesi gerekiyordu: “Te-
rör sorununun çözümünde İslam referans alınmazsa süreç, Türki-
ye’yi çözüm sürecinden çözülme sürecine götürüyordu. Zira ‘te-
rör’, devlet dinden uzaklaştıkça artarak devam eden bir olguydu.

Türkiye yıllardır teröre mahkûm bırakılmıştı. Bir yandan can-
lar yanmış, ocaklar sönmüş, analar ağlamıştı. Öbür yandan ‘terör
kartı’ Batılı sahte dostların elinde bir koz olarak Türkiye’ye kar-
şı kullanılmıştı. ‘Terör örgütü PKK ile görüşülüyor mu, görüşül-
müyor mu’ polemikleri arasında başlatılan süreçte yeni bir aşa-
maya varılmıştı. Sağlanabilmesi halinde terörün sona erecek ol-
ması, elbette olumlu sayılmalıydı. Ama gerçek çözüme dair henüz
hiçbir şey konuşulmazken şu sorular hala yanıtını aramaktaydı:

1- Bugüne kadar terörü ve teröristleri destekleyip arka çık-
tıkları ve devamını sağladıkları bilinen başta ABD, Avrupa ül-
keleri ve İsrail neden aniden ‘U dönüşü’ yapmış ve barış süre-
cini alkışlamaya başlamıştı?

2- Avrupa’nın bir yandan terörist olarak nitelediği örgütün,
diğer yandan Avrupa’da faaliyet yürütmesine göz yumması ve
ardından da listeden çıkarılması ne anlam taşımaktaydı? 

3- Avrupa Türkiye’ye antipati duyarken ve bu arada PKK’ya
sempatiyle bakarken bu tavır değişikliğinin altında ne yatmak-
taydı?

4- Bu ülkelerin Türkiye’deki yeni konjonktürden ve yeni
konseptten ne gibi çıkarları vardı? 

5- Bu gelişmeler İsrail’in bölgedeki güvenliği için atılan
adımların bir parçası mıydı?

6- Çözüm konuşulurken neden hiç kimse İslam kardeşliğini
gündeme taşımamıştı?
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7- Mısır, Libya, Suriye derken Irak’ta da birkaç gündür de-
vam eden ‘Musul’ merkezli karışıklık ve çatışma ortamı neyin
habercisi, bu süreçle bir ilgisi var mıydı?

8- Avrupalı devletlerin PKK’yı nasıl algıladığı, bugüne kadar
neden sempatiyle yaklaştığı, Türkiye ile bundan sonrasında na-
sıl işbirliği yapılacağı sorularının cevabı aranmayacak mıydı?

9- Acaba Türkiye ile Avrupa’nın PKK sorununa bakışı ne ka-
dar uyuşmaktaydı? Ne oldu da PKK’yı ve terörü destekleyen ül-
keler bir anda Türkiye sevdalısı olmuşlardı?28

“Öcalan’ı bırakın, silahları bırakalım” küstahlığı!

PKK’nın, teröristlerin Türkiye sınırlarının dışına çekilmesiyle
ilgili açıklaması tam bir şov gösterisine dönüşüyordu. PKK bay-
rakları ve Apo posterleri önünde rötarlı olarak açıklama yapan
Murat Karayılan, silah bırakmak için Apo’nun “özgür kalması”
şartını ileri sürerken, çekilmenin 8 Mayıs’ta başlayacağını lütfedi-
yordu! PKK’nın çekilme kararını açıklayacağı basın toplantısını
izlemek üzere gelen gazeteciler, Kandil Belediyesi’nde toplanıyor-
du. Burada gazetecilere verilen yemekteki menüde tavuk, pilav,
salata ve meşrubat yer alıyordu. Verilen öğle yemeğinden sonra
Kandil’in başka bir bölgesinde Murat Karayılan, silahlı teröristle-
rin kendi ifadesiyle “Güney Kürdistan”a çekilmesiyle ilgili açık-
lamasını yapıyordu. Karayılan’ın açıklamayı yaptığı çadırda, arka
tarafta bulunan PKK bayrakları ve Apo posteri de dikkat çekiyor-
du. KCK’nın sözde yürütme konseyi başkanı Murat Karayılan, si-
lahların bırakılması için terör örgütü elebaşısı Abdullah Öca-
lan’ın “özgürleşmesini” şart koşarken, teröristlerin sınır dışına 8
Mayıs’tan itibaren çekileceğini açıklıyordu. Terör örgütünün yö-
neticilerinin tam kadro katılarak “süreci” destekledikleri izlenimi
verdikleri basın toplantısının güvenliği PKK tarafından sağlanı-
yordu. Basın toplantısı, “civarda İnsansız Hava Araçları olduğu”
gerekçesiyle gecikmeli başlarken, basın mensuplarının cep tele-
fonları da kapatılıyordu.
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Tayyip Erdoğan, İstanbul’da yapılan Küresel Sahtecilik ve
Korsanla Mücadele Kongresi’nde: “Terör, büyük oranda kaçakçı-
lıktan besleniyor... Doğu sınırlarımızdan ülkemize giren, batı sı-
nırlarımızdan çıkan kaçak insanların, özellikle yüklü miktarda
uyuşturucunun, kara paranın, bunlarla birlikte sahte ve korsan
mamullerin, terörün kurduğu büyük bir şebeke yoluyla Avrupa’ya,
ABD’ye ulaştığını tüm delilleriyle, tüm belgeleriyle ortaya koy-
duk” diye gerçekçilik pozları takınılırken aynı saatlerde AKP’nin
hazırladığı “Suç Gelirlerinin Aklanması, Araştırılması ve El Ko-
nulması’na Dair Kanun Tasarısı” Meclis’ten geri çekiliyordu. Ay-
rıca kara paranın yurda girerek aklanmasını sağlayacak “Varlık
Barışı” düzenlemesi de, CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Özt-
rak’ın: “Erdoğan ile Öcalan arasındaki müzakere sürecinin bir so-
nucu mu?” sorusu kafaları karıştırıyordu.

Bilindiği gibi eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, PKK’nın
60 milyar dolarlık bir varlığa sahip olduğunu söylüyor ve bu
varlığa el konulmasını sağlayacak yasanın çıkarılmasını istiyor-
du. CHP Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu da: “AKP ile
PKK’nın kontrol ettiği 60 milyar doların serbest bırakılması pa-
zarlıklarının” yapıldığını öne sürüyordu. Yani AKP iktidarı ise
PKK’nın parasına el konulabilmesini öngören yasayı geri çeki-
yor ve çıkaracağı “Varlık Barışı” ile PKK’nın 60 milyar dolarını
da aklamasına zemin hazırlamış oluyordu. AKP iktidarı, seçim-
leri PKK’nın eroin parası ile ekonomiyi düzlüğe çıkararak mı
kazanmak istiyor? Nitekim Kürtçü yazarlardan Zülküf Azew,
çözüm sürecinin Başbakan Tayyip Erdoğan’ın başkanlık hayali-
ni gerçekleştirmek için tasarlandığını vurguluyordu.”29

“Yakın bir gelecekte PKK, ABD ve Avrupa’nın terör örgütleri
listesinden çıkarılacak!” diyenler haklı çıkmıştı. Avrupa Konse-
yi Parlamenterler Meclisi (AKPM) genel kurulda kabul ettiği ra-
porla PKK’yı terör örgütleri listesinden çıkarmış, raporda “PKK
terörizmi” deyimi yerine “çatışma” sözcüğü kullanılmıştı. Ya-
kında ABD de benzer bir karar alacaktı. Böylece PKK ve KCK
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dahil olmak üzere Kürt hareketinin tüm aktör ve yöneticileri-
nin özgür siyaset yapmalarının önündeki en büyük engel kaldı-
rılmış olacaktı. Zamanı geldiğinde İmralı’da tutulan Abdullah
Öcalan’a özgürlük yolu açılacaktı. Barış sürecinin son aşama-
sında ise Türkiye, üniter devlet yapısından vazgeçip, parçala-
nıp federasyonlara ayrılacaktı. Avrupa Konseyi Parlamenterler
Meclisi raporunda “idari sistem” değişikliğine yönelik ifadeler
de yer almıştı. Raporda “ülkenin gelecekteki demokratik sistem
ve meclis şeklini Türkiye vatandaşları ve kurumları belirler” kay-
dı vardı. Bu cümlede “Türk halkı ve Türk kurumları” ifadesinin
BDP‘lilerin önergesiyle “Türkiye vatandaşları ve kurumları”
olarak değiştirilmesi de sinsi bir ayrıntıydı. Yapılan değişiklik-
le, yeni Anayasa’dan “Türk” ibaresinin çıkarılmasının beklen-
diği mesajı açıktı.

Artık herkes biliyor ki, PKK ile müzakere sürecini Başbakan
Erdoğan başlatmamıştı. Senaryo, küresel güç tarafından yazılmış-
tı. Sadece uygulaması Başbakan’a ve Abdullah Öcalan’a bırakılmış,
ikisi de sürecin eş başkanı yapılmıştı. Hatırlayacaksınız Başbakan
Erdoğan, Abdullah Öcalan’ın, “televizyondan 12 kanalı seyretme
ve her gün birer saat spor yapma izni karşılığında silahları bırak-
ma kararı aldığını” açıklamış, tabi kargalar bile kahkaha atmıştı.
Başbakan’ın ABD Başkanı Obama ile yapacağı görüşmede bu pem-
be diziye hangi yeni bölümlerin ekleneceği de yakında ortaya çı-
kacaktı. “Bakarsınız terör örgütü listesinden çıkarılan PKK’nın,
“özgürlük mücadelesi veren bir sivil toplum örgütü” olduğu açık-
lanır, bu sürecin eş başkanları Erdoğan ve Öcalan da birlikte No-
bel’e aday yapılırdı!” saptamaları ciddiye alınmalı ve halkımızın
önemli bir kesiminin haklı kuşkuları hesaba katılmalıydı.

PKK ile ateşkes palavraları ve sonuçları:

PKK terör örgütünün siyasi temsilcileri olarak bilinen
BDP’nin TBMM’ye girmesiyle başlayan barıştırma süreci; eski
DYP Genel Başkanı olan ve geçmişte “PKK’ya karşı 1000 operas-
yon” yaptığını övünçle anlatan ve Susurluk davasından aldığı 5
yıllık cezanın bir yılını yatıp hapisten çıkan Mehmet Ağar’ın
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“Dağda savaşacaklarına düz ovada siyaset yapsınlar” çağrısıyla
başlamıştı. Ağar, bu tavsiyesinin yanında Türkiye, Irak, Azerbay-
can ve Gürcistan’dan oluşan bir ortak pazar sistemi oluşturulma-
sı çağrısı da yapmıştı.

Neler yaşandı?

Mart 1993: Öcalan, tek taraflı sözde ateşkes ilan ediyor, bu-
nunla terörist faaliyetlerle ulaşamadığı hedefine legal yollardan
ulaşmayı ve terörist imajı konusunda kamuoyunu yanıltmayı
hedefliyordu.

1998: Öcalan tek taraflı ateşkes başlatıyordu.

15 Şubat 1999’da Öcalan’ın Kenya’da yakalanıp Türkiye’ye
getirilmesiyle birlikte PKK, 6. Kongresinde savaş ilan ediyordu.
Ancak Öcalan yurt içindeki silahlı elemanların eylemlere ara
vererek Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarının dışına çekil-
mesini istiyordu.

Haziran 2004: 1999 yılından 2004 yılına kadar şiddetin ar-
tıp ve azaldığı bir dönem yaşanıyordu. Murat Karayılan’ın ön-
cülüğünde toplanan örgüt, Öcalan’ın da desteğini alıyordu. Ye-
ni oluşum, 1 Haziran itibarı ile ateşkesi bozduğunu açıklıyor-
du. Belirtilen tarihten önce başlayan terörist eylemler bu tarih-
ten sonra da giderek hız kazandı ve kırsal kesimden şehir mer-
kezine doğru yayılıyordu.

Mayıs 2009: PKK tek taraflı olarak bir kez daha ateşkes baş-
latıyordu. Başbakan Erdoğan, bu süreçte Ahmet Türk ile görü-
şüyor ve ardından 15 Ağustos 2009’da Öcalan 10 temel ilkeden
oluşan “Yol Haritasını” cezaevi idaresine teslim ediyordu. Ayrı-
ca AK Parti’nin Kürt açılımı politikası doğrultusunda 19 Ekim
2009 tarihinde 34 PKK’lı Türkiye’ye giriş yapıyor, bu doğrultu-
da KCK, 2 Kasım 2010 tarihinde PKK’nın eylemsizlik kararını
2011 genel seçimlerine kadar uzattığını açıklıyordu. Ama 14
Temmuz 2011’de Diyarbakır Silvan’da PKK’lılar askerlere saldı-
rıyor ve 13 asker şehit oluyor, bu olay Oslo görüşmesi olarak
adlandırılan görüşmeleri sona erdiriyordu. Başbakan Erdoğan,
TRT’de katıldığı bir programda Öcalan ile İmralı’da görüşüldü-
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ğü açıklamasını yapıyor ve 2013’ün ilk günlerinde, MİT Müste-
şarı Hakan Fidan’ın 2012’nin son günlerinde İmralı’da Öca-
lan’la görüştüğü basına yansıyordu. Yeni Çözüm süreci olarak
adlandırılan bu dönemde -3 Ocak 2013’te- Ahmet Türk ve Ayla
Akat, İmralı’ya giderek Öcalan’la görüşüyordu.

İşte PKK’nın silah yığınağı:

Terör örgütü PKK’nın elinde ABD, Rusya, Çin ve Avrupa ülke-
lerine ait on binlerce silah bulunuyordu. PKK’nın çekilmesi ile
birlikte elindeki silahların ne olacağı da merak konusuydu. İşte
PKK’nın izi sürülebilen silahları ve menşeleri (Temmuz 2012)

Tip Miktarı Menşei

AK-47 8,500 %71,6 SSCB,%14,7 Çin, %3,6

Kalaşnikof Macaristan, %3,6 Bulgaristan

Tüfekler 7,713 %25,2 Rusya, %13,2 İngiltere, %19,4

(1959 izi sürülebilir) ABD, %11 İsrail.

Roketatar 2,610 %40 İsrail, %45 Rusya, %5,4 Irak,

(713 izi sürülebilir) %2,5 Çin.

Tabanca 3,885 %21,9 Çekoslovakya, %20,2 İspanya,

(2,208 izi sürülebilir) %19,8 İtalya

El Bombası 5,490 %72 Rusya, %19,8 ABD,

(636 izi sürülebilir) %8 Almanya,

Mayınlar 21,568 %60,8 İtalya, %28,3 Rusya,

(9,015 izi sürülebilir) %6,2 Almanya

AKP iktidarı Devleti ve Ülkeyi dinamitliyor, Fetullah Cema-
ati ise Dinimizi ve manevi dinamiklerimizi tahrip ediyordu!

Fetullah Gülen’in onursal başkanlığını yürüttüğü RUMİ FO-
RUM desteği ile George Mason Üniversitesi Rumi Kültürlerarası
Diyalog Kulübü’nün her yıl düzenli olarak organize ettiği ‘Diya-
log ve Dostluk Yemeği’ üniversite öğrencileri ve akademisyenleri
bir araya getiriyordu. Dinlerarası diyalogu sağlamak ve çok kül-
türlü ortak yaşama katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen ye-
meğin bu yılki sloganı ‘Mevlana’nın çok kültürlü toplumlarda ba-
rış içinde yaşam formülü’ olarak belirleniyordu. Gerçekleşen
programa, üniversite personeli, akademisyenler ve çok sayıda öğ-
renci katılıyordu. Programın ana konuşmacısı George Mason
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Üniversitesi Teoloji ve Güzel Sanatlar Departmanı Profesörü
Dr. Ori Soltes, Mevlana’nın felsefesi ve hayatı hakkında bir ko-
nuşma yapıyor, Rumi’nin Afganistan’da doğup, bir süre Bağ-
dat’ta yaşadıktan sonra Türkiye’ye göç ettiğini ifade ederek bu
yönüyle birçok kültürden etkilendiğine dikkat çekiyordu. Yani
Mevlana’nın sadece İslam’ın değil, Hint inanışlarının, Yahudi ve
Hıristiyanlığın da bir sentezi olduğu şeklindeki safsata ve sap-
kınlığına kılıf hazırlıyordu.

Kendi çarpık fikirlerine şiirli destek uyduruyordu

Mevlana’nın inanç ve insan farklılıklarının bilincinde olduğu-
na vurgu yapan Yahudi Soltes, bu iddiasını desteklemek için
Mevlana’ya ait olmadığı bilinen: “Ne Hıristiyan, ne Musevi ne de
Müslüman’ım, ne Hindu, ne Budist, ne Sufi veya ne de Zen. Ne bir
din ne de bir kültürel sistem. Ne Doğu’danım ne Batı’dan, ne de
denizden veya topraktan, ne et kemik ne de ruhum, ne hava, ne
su, ne ateş ne de toprağım. Yokum, ne bu ne de öteki dünyada, ne
Âdem ve Havva’dan geldim ne de herhangi bir yaratılış hikâyesin-
den. Yerim yersizdir, izsizliğin iziyim. Ne vücut ne de ruh! Ben
sevgiliye aidim iki dünyayı bir gören ve o bir çağın ve bilgi, ilk,
son, dış, iç, sadece nefes alan bir insan.” sözlerinden oluşan ‘Son
nefes’ adlı şiiri okuyordu.

Bu sözler kesinlikle Mevlana’ya ait bulunmuyordu.

Mevlana’ya ait olduğu iddia edilen şiiri Milli Gazete’ye değer-
lendiren Sosyolog-Yazar Ali Bulaç: “Mevlana İslam tasavvufuna
mensup bir zattır. Mevlana’nın referansı Kur’an ve sünnettir. Mes-
nevi Kur’an ayetlerinin ve Hz. Peygamberin hadislerinin şiirsel
bir dille anlatımıdır. Mevlana Mesnevi’nin başında “Yaşadığım sü-
rece Kur’an’ın kölesi, Hazret-i Muhammed’in ayağının tozuyum”
diyerek Kur’an’a ve sünnete olan bağlılığını ifade eder. “Ne Hıris-
tiyan, ne Musevi ne de Müslüman’ım, ne Hindu, ne Budist, ne Su-
fi veya ne de Zen.” dizelerinin yer aldığı şiir kesinlikle Mevlana’ya
ait değil. ‘Postmodern Kaosta Kıble Arayışı’ kitabımda kaynakla-
rıyla beraber bu şiirin sözlerin Mevlana’ya ait olmadığını sonra-
dan Mevlana’ya izafe edildiğini yazdım. Üzerine basarak söylü-
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yorum bu sözler Mevlana’ya ait değil” değerlendirmesini yapıyor
ama yazarı olduğu Zaman Gazetesinin ve Cemaatin bu din tahri-
batına neden alet olduğu konusuna hiç değinmiyordu.

Cemaatin Uluslararası patronları ve yandaş piyonları Hz.
Mevlana'nın ismini kullanarak Peygamber Efendimize karşı al-
ternatif bir figür oluşturmaya çalışıyor ve kirli emellerine ulaş-
mak için her yolu deniyordu. Küresel güçler Mevlana’ya ait ol-
mayan sözleri kullanarak “Diyalog” ve “Hoşgörü” adı altında,
şeriatsız bir Müslümanlık ve İslamsız bir tasavvuf için her tür-
lü hilekârlığa ve istismara başvuruyordu. Böylece Protestan
Müslümanlık, Siyonist İslamcılık ve şeriatsız bir tarikatçılık
Mevlana üzerinden oluşturulmak isteniyordu. Hümanizm adı
altında şeriatsız bir Müslümanlık ve İslamsız bir tasavvuf uydu-
ruluyordu. Bu açıkça Mevlana’yı istismar edip İslam’ı yozlaştır-
mayı amaçlıyordu. Siyonist Haçlı Batı, İslam dünyasını askeri
olarak işgal ederek, ekonomik olarak ta sömürüyordu. İslam
dünyasında haklı bir direniş başlıyordu. Bu direnişi körletmek
İslam’ı ve Müslümanları pasifize etmek için bu tip girişimlere
başvuruluyordu. Oluşturulan Mevlana imajına göre, Mevla-
na’nın şeriatla bir ilgisi yoktu, hümanist bir Yahudi Hıristiyan
gibi düşünüyordu. Dolayısıyla Müslüman, Hıristiyan, Yahudi,
ateist, kim olursa olsun herkese aynı gözle bakıyordu. Bu Mev-
lana imgesi ne Mevlana’nın kendisiyle ne İslam’la ne de İslam
tasavvufuyla bir alakası bulunmuyordu. Bunlardan amaçlanan
Peygamber Efendimiz’e alternatif bir imaj ve figür üretip Yüce
Dinimizi ve manevi dinamiklerimizi körletmek oluyordu.

Oysa şeriatsız İslam şeytanlık ve şarlatanlıktır. Elbette İslam
dininin bir Şeriatı vardır. Bu Şeriat Kur’andan, Sünnetten, icmâ-i
ümmetten çıkartılmış hükümler ve kurallardır. Şeriat kutsaldır.
“Ben Müslümanım ama Şeriatı istemiyorum” demek saçmalıktır,
sapkınlıktır. Namaz, oruç, zekât, hac hükümleri Şeriattır. İslam’ın
muamelatla ilgili hükümleri Şeriattır. Adalet, siyaset ev ukubat ile
ilgili hükümleri de Şeriattır.

Geçtiğimiz günlerde “Gel, ne olursan ol yine gel” diye bilinen
sözünde Hz. Mevlana’ya ait olmadığı da ortaya çıkıyordu. “Sevgi
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Medeniyetine Mevlana Çağrısı” başlığıyla çıkarılan Diyanet der-
gisinin mayıs sayısında yayınlanan makalelerde, “Ne olursan ol
yine gel” sözünün Mevlana’ya değil, Ebu Said Ebu’l- Hayr’a ait ol-
duğu belirtiliyordu. Mevlevi zikirlerinin en önemli ritüellerinden
olan “sema” da ne yazık ki son yıllarda büyük bir dejenere ile
karşı karşıya bulunuyordu. UNESCO Uygarlıklar arası Diyalog
İhtisas Komitesi işbirliğiyle 2007 yılında Aya İrini’de düzenlenen
etkinlikte kilise ilahileriyle kadın semazenler birlikte gösteri su-
nuyordu. “Mevlana’yı İslam’dan soyutlayarak dünya hümanizmi-
ne açma” çabasını sürdürenler, İslam dairesi içinde yer alan Mev-
lana’yı, dinler arası garip bir figüre dönüştürmek için şeytani ve
sinsi yoğun çaba sarf ediyordu. 2011 yılında da Konya Büyükşe-
hir Belediyesi Sema ekibi, Litvanya’nın başkenti Vilnuius’daki St.
Catherine Kilisesi’nde sema gösterisi yapmıştı. Ardından Fransız
içki firması Don Perignon’un Esma Sultan Yalısı’nda düzenlediği
şampanyalı tanıtımda konuklar sema gösterisi eşliğinde kadeh
tokuşturuyordu. Böylelikle ilk defa alkol ve Mevlana yan yana
gelmiş oluyordu. 

Amaç toplumun ruh ve kültür kökünü zayıflatmaktı:

Mevlana üzerine çalışan Prof. Dr. Abdullah Özbek de Mevla-
na’nın istismar edilerek toplum mühendisliği yapılmak istendiği-
ne dikkat çekiyordu. Özbek “Mevlana kendisini, “Hz. Peygam-
ber’in ayağının tozu ve Kur’an’ın kölesi” olarak tanıtıyor. Bunun
dışında bir tanıtım yapanları da, kesinlikle hoş karşılamıyor!
Mevlana’yı gündeme getirerek “hoşgörü muhabbeti” yapanlara,
özellikle bu gerçeği hatırlatmakta yarar vardır. Meseleye bütüncül
olarak bakmak lazımdır. Mevlana büyük bir ummandır. Bazıları
kasıtlı olarak O’nun görüşlerini yanlış tanıtarak toplumu başka is-
tikametlere yönlendirmek istiyor. Böylece toplumun ruh ve kül-
tür kökünü zayıflatmaya çalışılıyor” tespiti yapıyor ve uyarıyordu.

İşte bir zamanlar ahlaksızlık ve hırsızlık merkezi Vatikan’a
gidip Papa’nın elini öperek “Haçlı-Emperyalist misyonunun tam
teslimiyetçi bir hizmetçisi olduğu” anlamında sözler veren, böy-
lece “Dinlerarası Diyalog” kılıfıyla hangi gizli ve kirli ilişkilere
bulaştığını itiraf eden Fetullah Gülen ve Cemaatinin Hz. Mev-
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lana istismarıyla nasıl bir din tahribatı yaptıkları da ortaya çı-
kıyordu.

Bu diyalog kılıflı dejenerasyon dalgası Diyanet’i ve müftüle-
ri de kuşatıyordu!

Örneğin İstanbul Müftülüğü’nün çıkardığı “DİN ve HAYAT
DERGİSİ”nde: (Sayı 16, Yıl 2012, Büyük Boy 152 Sayfa) 

• Birinci garabet, İstanbul Müftülüğü dergisinde Türkiye Ha-
hambaşısı Genel Sekreteri Yusuf Altıntaş’ın “Yahudilikte Ahiret An-
layışı” adlı makalesi yayınlanıyor (ve saf zihinler karıştırılıyordu).

• İkinci garabet Elpidophoros Lambriniadis isimli Rum Orto-
doks papazının “Hıristiyanlıkta Gelecek Hayat” adlı makalesi yer
alıyor ve tam sayfa bir ikona resmi basılıyordu. Adı geçen papaz
profesör ve Doktor, Bursa Metropoliti, Heybeliada Aya Triada Ma-
nastırı başrahibi oluyordu. Aya Triada, Rumca’da Kutsal Teslis an-
lamına geliyordu.

• Üçüncü garabet Müftülüğün dergisinde (S. 32) minyatür
şeklinde kanatlı bir melek resmi çiziliyor, ağzını elleriyle tuttuğu
Sûr’a dayamış ve üflüyordu. Dergide başka resimler ve dini konu-
lu minyatürler de bulunuyor (ve mide bulandırıyordu).

Niçin yadırgadım? Çünkü Yahudiler ve Hıristiyanlar İslam di-
ninin hak din olduğuna inanmıyordu. Hz. Peygamberimizin pey-
gamberliğini kabul etmiyordu. Kur’an’ın kutsal kitap olduğunu in-
kâr ediyordu. Biz Müslümanlar ise bütün peygamberlere inanırız.
Allah’ın Tevrat ve İncil isminde iki ilahi kitap yolladığına, lakin
zamanla bunların tahrife uğradığına inanıyoruz.30

Diyalog davuluyla gâvurluk pazarlanıyordu!

Israrla pazarlanmaya çalışılan ve İslam ile diğer semavi din-
leri aynı safta göstermeye uğraşan “Diyalog” faaliyetleri, bu se-
fer de Kutlu Doğum programlarına uzanıyor, Antakya’daki Kut-
lu Doğum etkinliği, inançları gereği Peygamber Efendimiz
(SAV)’e inanmayan Musevi ve Hıristiyan temsilcilerin de katılı-
mıyla yozlaştırılıyordu.
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Organizasyon Yahudi güdümlü “Kültürlerarası Diyalog”
platformunca tertipleniyordu

Dinlerarası veya kültürlerarası diyalog sosuyla sunulsa da
özünde yozlaşma amacına hizmet eden “diyalog" faaliyetleri, bu
kez Antakya “Kültürlerarası Diyalog” Platformu’nun organizasyo-
nuyla yapılıyordu. Halkın Peygamber (SAV) sevgisiyle yoğun bir
teveccüh ettiği program Ortodoks Kilisesi, Protestan Kilisesi ve
Musevi Cemaati’nden de katılımlar kafaları karıştırıyordu. Orga-
nizasyonu düzenleyen platformun maksadına uyan ve “diyalog”
faaliyetinin gerçek niyetini belli eden bu durum, akıllara “acaba
Hıristiyan ve Musevilerle gerçekleştirilecek diyalogla Peygamber
(SAV) sevgisi nasıl olup da aynı çatı alanda buluşabiliyor?” soru-
sunu getiriyordu. Antakya Kültürlerarası Diyalog Platformu Baş-
kanı İsa Aydın, Kutlu Doğum programına sadece Müslümanların
değil diğer semavi din mensuplarının da “coşkuyla” iştirak ettiği-
ni söylüyordu. Bilindiği gibi, Yahudi ve Hıristiyanlar, Hz. Peygam-
ber Efendimiz’e (SAV) inanmıyordu. Bu durumda, nasıl olup da
Efendimiz’in (SAV) doğumlarının kutlandığı bir etkinlikte “coş-
ku” ile yer alabildikleri merak konusu oluyordu. “Dinlerarası Di-
yalog” faaliyetlerinin daha önce de ısrarla sürdürdüğü benzer ta-
vır, bu etkinlikte de ortaya çıkıyor ve “Yahudi ve Hıristiyanları
dost edinmeyiniz” ayetine muhalefet edercesine, belli odaklarca
zoraki bir “diyalog” tablosu çizilmeye uğraşılıyordu. 

Tam böyle bir sırada AKP’nin AB Bakanı, ABD’nin Suriye’ye
müdahale etmesini istiyordu!

“Müslüman ülkeye gâvur daveti” bunların tıynet ve zihniyeti-
ni ortaya koyuyordu. Suriye’deki iç karışıklığın ve Esad yöneti-
minin kan gölüne çevirdiği Müslüman Suriye halkı için çözüm,
ABD’nin ülkeyi işgal etmesinde gören AB Bakanı Egemen Bağış,
ABD’yi alenen işgale davet ediyordu. Irak’a “demokrasi götürü-
yoruz” diyerek yıllarca Müslüman kanı döken zalim ve kâfir iş-
galcileri Müslüman bir ülkenin dindar(!) bakanı olan Bağış’a
Irak’a götürülen demokrasiyi hatırlatmak gerekiyordu. AB Ba-
kanı ve Başmüzakareci Egemen Bağış, Washington’daki temas-
ları kapsamında ABD Ticaret Bakanı Vekili Rebecca Blank ile
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görüşüp, daha sonra da ABD’deki Türk çatı kuruluşlarından
Türk Amerikan Dernekleri Asamblesinin (ATAA) düzenlediği
Türk Amerikan Ulusal Kongresinin, resepsiyonuna katılıp, son-
rasında konuşan Bağış, görüşmelerinde, Suriye’de Esad rejimi-
nin kimyasal silah kullandığı iddialarını da değerlendirdikleri-
ni dile getirerek:

“ABD, yeni birtakım bulgularla Suriye’deki Esad rejiminin
kimyasal silah kullandığını, bu yüzden artık müdahalenin kaçınıl-
maz olduğuna yönelik tartışmaları yaşıyor. Bu konu gündeme gel-
diğinde ben şöyle bir cevap verdim: Evet müdahale gerçekten ka-
çınılmazdır, ama kimyasal silahlar olmasa bile kaçınılmazdır”
sözleriyle ABD işgaline davetiye çıkarıyordu.

Papalık ve Hıristiyanlık haksızlık ve ahlaksızlık girdabında
çırpınmaktadır 

Konunun uzmanı Prof. Dr. Aytunç Altındal’la yapılan bir rö-
portajda, belgelerle aktarıldığına göre:

4 bin 450 papaz, 1950-2002 yılları arasında dinen “Delicta
Graviora’ diye adlandırılan “erkek çocuklarına cinsel taciz ve te-
cavüz” suçunu işlemiştir. Dahası; 2001 yılında Amerika’da bu ko-
nuda büyük bir skandal yaşanmış… 6 papaz bu suçlamalar kar-
şısında kilisenin onurunu kurtarmak için intihar etmiştir. Avru-
pa’nın göbeği, Avusturya’da da kiliselerde ortaya çıkan cinsel ta-
ciz skandallarının patlak verdiği merkezlerden birisidir. Son üç
ay içinde kilise aleyhinde suçlamalar ve davalar şöyledir:

• Aşağı Avusturya Eyaletindeki kiliselerden 1000 kişinin,

• Voralberg Kilisesi’nden 850 kişinin,

• Tirol Kilisesi’nden 650 kişinin,

• Salzburg şehir merkezindeki kiliselerden ise 120 kişinin ki-
liseden ayrıldığı kayıtlara geçmiştir.

• Viyana Kilisesi ise rakam vermek istememiş, ama geçen yı-
lın resmi rakamlarına göre 52 bin 216 kişi kiliseyi terk etmiştir.
Çocuklara yönelik cinsel taciz vakaları medyada geniş yer bulun-
ca utancından kiliselere kayıtlı bulunan 560 çalışan, işinden vaz-
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geçmiştir. Yani Vatikan ve Hıristiyanlık “kaçan kurtuluyor!” de-
nilecek hale gelmiştir.31 Kilisenin yıllardır biriktirdiği dosyalar
birer iddia değil, belge niteliğindedir ve bu belgeler zaten deşifre
edilmiştir. Peki, böylesine çirkin ve çetrefilli ilişkilerin kaynağı
Vatikan’la ve Siyonist sömürü odaklarıyla Dinlerarası Diyalog
başlatan bir Fetullah Gülen ve Cemaati, acaba rahmani sonuç-
lara mı, yoksa şeytani amaçlara mı alet olmaktadır? Sorusuna
hala yanıt verilmemiştir.

Vefasızlık ve vicdansızlık örneği!

Bu arada Sinan Erdem Kapalı Spor Salonunda yapılan, Baş-
bakan Erdoğan’ın da katıldığı İmam Hatip Mezunları buluşma-
sında, büyük bir kepazelik yaşanıyordu. Ömrü boyunca Milli
ve manevi kalkınma için çırpınan ve İmam Hatipler için ne fe-
dakârlıklara katlanan Milli Görüş Lideri Rahmetli Erbakan Ho-
ca’nın “Bir Milletin asıl gücü, topundan, tankından önce, inançlı
ve kararlı gençliğidir” sözlerinin yazıldığı pankart, AKP’lilerin
uyarısı ve ÖNDER görevlilerinin zorbalığıyla indiriliyordu.32

Böylece vefasızlığın, vicdansızlığın ve işbirlikçi vasıfsızlığın
açık bir örneği sergileniyordu. Hala “AKP Erbakan’ın temsilci-
si, Milli Görüş’ün takipçisidir” diyenlerin utanması gerekiyor-
du. Aşağıdaki ayeti kerimeler bu nankör ve nasipsiz tipleri ne
güzel anlatıyordu:

“Görmedin mi ki, Allah nasıl bir örnek vermiştir: Güzel bir
söz, güzel bir ağaç gibidir ki, onun kökü (iman ve Kur’an üzre) sa-
bit, dalı ise göktedir.” 

“Rabbinin izniyle her zaman (tatlı ve yararlı) yemişini verir.
Allah insanlar için (böyle) örnekler verir; umulur ki onlar öğüt
alır-düşünürler.” 

“Kötü (murdar) söz ise, kötü bir ağaç gibidir. Onun kökü ye-
rin üstünden (ve Kur’an temelinden) koparılmış, kararı (yerinde
durma, tutunma imkanı) kalmamıştır.” 
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“Allah, iman edenleri, dünya hayatında ve ahirette sapasağ-
lam (Resulüne biat ve sadakat) sözle sebat içinde kılar. Zalimleri
de şaşırtıp-saptırır; Allah dilediğini (ve herkese hak ettiğini) ya-
par.” 

“Allah'ın bu nimetini inkâra değiştirenleri (ve Hak davaya
nankörlük edenleri) ve kendi topluluk ve taraftarlarını, felaket
düzenine ve diyarına konduranları görmedin mi?” (İbrahim Sure-
si: 24,25,26,27,28)

İnkâr edenler, resullerine dediler ki: "Muhakkak (ya) sizi ken-
di toprağımızdan süreceğiz veya dinimize (ve batı düzenimize)
geri döneceksiniz." Böylelikle Rableri kendilerine vahyetti ki:
"Şüphesiz biz, zulmedenleri helak edeceğiz. 

"Ve onlardan sonra sizi o arza mutlaka yerleştireceğiz (Sadık-
ları zafere eriştirecek ve onlara dünya hâkimiyetini vereceğiz). İş-
te bu, makamımdan saygı duyana ve tehdidimden korkana ait (bir
ayrıcalık ve müjdedir)." (İbrahim Suresi: 13,14)

“Gerçek şu ki, (zalimler ve hainler, müminlere ve İslami giri-
şimlere karşı) onlar hileli planlar kurdular (ve kuracaklardır).
Oysa onların (şeytani) hile ve hazırlıkları, dağları yerinden oyna-
tacak (derecede nükleer silahlara ve teknolojik imkânlara dayan-
mış) olsa da, Allah katında kesinlikle onları (boşa çıkaracak ve et-
kisiz kılacak) plan ve programlar vardır!” (İbrahim: 46)
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İSRAİL’İN SURİYE HESAPLARI
VE

AKP POLİTİKALARININ İFLASI

Rahmetli Erbakan Hoca: “Gerçekten Türkiye bir felakete gö-
türülüyor mu, götürülmüyor mu?” diye soruyor ve şunları söylü-
yordu:

“Dış mihraklar Arz-ı Mev'udu alıp İsrail'e bağlamak için başla-
dıkları planları şimdi Suriye'yi hedef alıp yutmak üzere yeni adım-
larla devam ettirme arzusu içindedirler. Bu maksatla kısa bir süre
önce ABD Temsilciler Meclisi Suriye'yi Cezalandırma Yasasını
onaylamış, 4'e karşı 398 oyla kabul edilmiştir. Oyu veren 4 kişi Su-
riye konusunda iddiaları gerçekçi olmadığını söylemiş ve buna
mukabil dış mihrakların etkisinde olan Haçlı-Siyonist ittifakı için-
de olan diğer üyeler ise Suriye'nin derhal işgal edilmesini istemiş-
lerdir. Irak'ın işgali için ortaya atılan uydurma bahaneler şimdi Su-
riye için dile getirilmektedir. Güya Suriye, Filistin'in terörist grup-
larını destekliyormuş, Arapları ABD'ye karşı kışkırtıyormuş… Biz
yıllardan beri tüm bu planların arkasında dış mihrakların Arz-ı
Mev'ud'un İsrail'e bağlamak gayelerinin olduğunu her zaman be-
lirtmişizdir. Asıl maksat büyük İsrail'in kurulma hedefidir. Afga-
nistan ve Irak'tan sonra Suriye ile sınırlı kalmayacak, sıra Suudi
Arabistan, Mısır ve Türkiye’ye gelecektir. Asıl hedef Türkiye'dir. 

AKP dış odakların desteği ile başa geldiği için onların çizdik-
leri programın dışına çıkamıyor. AKP’ye diyorlar ki, “Sen Hizbul-
lah’ı silahsızlandıracaksın. Bunun içindir ki AKP askerimizi
Lübnan’a gönderiyor. Yahu Sen barış için mi asker gönderiyor-



sun? Öyleyse barışı bozan İsrail’e göndermen lazımken, niçin
Lübnan’a gönderiyorsun? Çünkü İsrail barış için değil, Hizbul-
lah’ın silahları bizim askerimizi tehdit etsin ve kendisi de elini
kolunu sallaya sallaya Lübnan’a girsin istiyor. Şimdi askerimiz
gitti orda bekliyor. Neyi? 22 Temmuz’u Allah muhafaza buyur-
sun, şayet 22 Temmuz’da bu AKP tekrar iktidara gelirse, Hiz-
bullah’la çatışma çıkacak. Diyecekler ki, “efendim biz bir şey
yapmıyorduk. Hizbullah saldırdı, biz de kendimizi savunmaya
mecbur kaldık.” Böylece Hizbullah’ı silahtan tecrit edecekler.
Böylece İsrail ellerini kollarını sallayarak Suriye ve Lübnan’a
girmiş olacak. Ondan sonra da, İncirlik’te olan misket bomba-
larını ve Amerikan füzelerini bizim üzerimizde kullanacaklar,
sonunda AKP iktidarında Türkiye’de gerçekleştirdikleri mane-
vi işgali, maddi işgalle tamamlayacaklar. Irak gibi değil, Türki-
ye’yi yumuşak lokma haline getirerek almak istiyorlar. Türki-
ye’nin yöneticilerini kullanmak suretiyle Türkiye’yi İsrail’e kö-
le yapmak istiyorlar. Ey aziz milletim, bulunduğumuz noktayı,
anlatabiliyor muyum? Bunlar Suriye’ye girecekler, hududumu-
za gelecekler ve böylece tarihin en şerefli milletini yok etmek
isteyecekler. Allah muhafaza buyursun.”33

Şimon Perez Suriye’ye saldırı talimatı veriyordu!

Brüksel’de Avrupa Parlamentosunda konuşan İsrail Cumhur-
başkanı Şimon Peres: “Suriye’deki zalim Esad yönetiminin katli-
amlarına daha fazla göz yumulmaması gerektiğini, bu nedenle
BM destekli Arap Birliği askerlerinin bir an evvel Suriye’ye gir-
mesinin kaçınılmaz hale geldiğini” söylüyordu. Yani AKP’nin ve
İsrail’in Suriye politikası örtüşüyordu. Ancak ABD yönetiminin
ve özellikle Yahudi Lobilerinin “uzaktan kumandalı manipülas-
yonlarıyla”, AKP Türkiyesinin bölgedeki ağırlık ve saygınlığı-
nı(!) yükseltmek için Erdoğan ve bakanlarının İsrail aleyhine
atıp tutmaları, İsrail’in ise Türkiye’yi kontrolünde tutabilmek
için alttan almaları şeklinde bir danışıklı dövüş yaptırdığı ko-
nuşuluyordu.
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Hatta, İsrail’in ve Onun Türkiye’de en güvendiği Sabataist Ha-
san Cemal gibi isimlerin kontrolü dışında bir “AKP-PKK” uzlaş-
masına bile razı olunmayacağını, Cengiz Çandar şöyle açıklıyordu:

“Yani Öcalan, bir ‘sınır dışına çekilme tarihi’ verirse Kandil
ona uyacaktır. Ama ben, Abdullah Öcalan’ın ‘deklarasyonu’ndan
daha öncelikli olarak, Hasan Cemal’in yazısını bekliyorum. ‘New-
roz’dan 48 saat önce, yarın yani salı günü Hasan Cemal’in yazısı
çıkacak mı çıkmayacak mı? Hasan Cemal, iki haftadır yazdırılma-
dığı için Milliyet’teki yazılarına devam etmiyor. Bu Milliyet patro-
najının tercihi midir, bunda siyasi iktidarın payı nedir; bunun tar-
tışması ayrı bir konu. Tartışma götürmeyecek husus, Hasan Ce-
mal’in iki haftadır yazamıyor durumda olmasının kocaman bir
‘ayıp’ olduğu. Hasan Cemal, herhangi bir isim değil. Sadece basın
dünyasındaki meslek kıdeminden ötürü de değil. Özellikle, 2000’li
yılların başından, yani AK Parti’nin iktidar dönemiyle eşzamanlı
olarak Türkiye’nin ‘demokrasi mücadelesi’nin simge isimlerinden
biri. Bugünün ‘yeni merkez medyası’ndaki birçokları, 2007’deki
‘e-muhtıra’da nereye sıvışacaklarını bilemezken, ‘e-muhtıra saba-
hı’ televizyonlardan yürekli sesiyle, askeri müdahaleye başkaldı-
ran oydu. 2008’de AK Parti kapatma davasındaki tavrını iktidar
çevreleri unutmuş olabilir ama ‘arşivler’ unutturmaz.

Hasan Cemal’in yazılarına iki hafta ara vermesi söz konusu
edilmişti ve bu süre yarın doluyor. İki hafta yazmaması zaten
utanç verici idi ama bakalım yarın iki hafta sürekli mi olacak? Ye-
ni Şafak’ın lümpeni, “Hasan Cemal’in yazamadığı ülkeye barış
gelmez mi?” başlığıyla hafta içinde bir yazı yazarak Hasan Cemal
ve Kürt sorununda bugüne dek barış ve çözüm mücadelesi vermiş
olanların ‘susturulması’nı alaycı bir dille ‘meşrulaştırma’ya çalış-
tı. “Hasan Cemal’in yazamadığı ülkeye barış gelmez mi?” Bu ter-
biyesiz soruya cevap: Hayır, gelmez! Özellikle, Kürt sorununda
çözüm ve barış mücadelesinin bunca yıldır başını çekmiş olan in-
sanları susturursanız ne çözüm ne de barış gelir. Hasan Cemal, bu
‘simge’lerden biridir; dolayısıyla bu sorunla ilgili duruşu nedeniy-
le susturulursa, yani yazamazsa, onun yazamadığı ülkeye barış
gelmez. Barış diye yutturduğunuz gelir. Çözüm ise hiç gelmez. İçi
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‘özgürlükler’, ‘haklar’ ve bunları güvence altına alacak bir ‘de-
mokrasi’ olmayan ne barış olur ne çözüm olur. Şayet ‘Kürt soru-
nuna çözüm süreci’nin başladığı öne sürülen bir dönemde, Hasan
Cemal, yazamaz, yazdırılmaz hale sokulmuşsa, o, ‘Türk medyası-
nın bittiği’nin ‘deklarasyonu’dur.”34

Bu arada ABD Kongresi’nin Erdoğan’a gönderdiği “Siyonizm
serzenişi” mektup, bu Hükümet ile İsrail arasında sürdürülen
iyi ilişkilerin teyidi sayılıyordu. Hükümet ile İsrail’in kamu-
oyundan gizli olarak sürdürdüğü derin ilişkileri bilen Kongre
üyeleri Erdoğan’ın Siyonizm çıkışına bir anlam veremedikleri-
ni belirtip “Bunu senden beklemezdik” ikazında bulunuyordu.

Hükümet’in ’Stratejik Müttefik‘ olmakla övündüğü ABD, her
fırsatta İsrail’i Türkiye’ye tercih ediyor, ABD Dışişleri Bakanı
John Kerry’nin ‘Siyonizm’e çıktığı desteğin ardından ABD
Kongresi de Erdoğan’a manidar bir mektup gönderiyordu. Mek-
tupta, Türkiye’nin İsrail ile sürdürdüğü iyi ekonomik ilişkilere
vurgu yapılırken, Hükümet’in verdiği uluslararası taahhütler(!)
hatırlatılıyordu. Kongre üyeleri Erdoğan’ın ‘Siyonizm’ çıkışını,
sürdürdüğü icraatlarla bir türlü bağdaştıramayarak, Erdoğan’ı
uyarıyordu.

Verdiğiniz taahhütleri unutmayın

Mektupta yer alan ‘hayal kırıklığı’ ifadesi Erdoğan’dan böyle
bir çıkışın beklenilmediğini ortaya koyuyordu. Mektubun deva-
mında yer alan satırlar ABD Kongre üyelerinin şaşkınlığını açık-
lıyordu. Kongre üyeleri Erdoğan’a “İsrail ile ekonomik ilişkileri-
niz tam gaz sürerken ve verdiğiniz uluslararası taahhütler hâlâ
geçerliyken neden böyle bir açıklama yapma ihtiyacı hissettiniz?”
diye soruyordu. 

El altından ilişkiler tam gaz sürüyordu!

Bütün bunlar yetmiyormuş gibi İsrail’in Ekonomik İşbirliği ve
Kalkınma Örgütü (OECD) üyeliğine kabul edilmesi sağlanıyordu.
Ekonomik ilişkileri geçen yıllar içinde daha da artıyor, Türkiye
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öne sürdüğü şartlar yerine getirilmeden gizli kapaklı toplantılarla
İsrail’e el uzatıyordu. Son olarak Türkiye’nin Ottawa Büyükelçisi
Dr. Tuncay Babalı bu gizli görüşmeleri doğruluyordu. Bu çıkışın
sebebini biz söyleyelim; Hükümet, İsrail karşısında düştüğü aç-
mazı ‘tribünlere oynayarak’ gizlemeye çalışıyordu. Türkiye’nin
Ottawa Büyükelçisi Dr. Tuncay Babalı’dan büyük bir itiraf geliyor-
du. Büyükelçi Babalı, Mavi Marmara’da 9 Türk vatandaşının şehit
edilmesinin ardından Türkiye ve İsrail arasında meydana gelen
gerilimin son bulmak üzere olduğunu belirtiyor, “Eğer Lieberman
baltalamasaydı iki ülke anlaşacaktı” diyordu. Tuncay Babalı, To-
ronto Üniversitesi’ne bağlı Munk School’da “Yeni Fırsatlar ve Zor-
luklar Karşısında Türkiye-Kanada İlişkileri” konulu konferansın
sonunda bir soruyu yanıtlayan Büyükelçi Dr. Tuncay Babalı, Mavi
Marmara olayından sonra kopan Türkiye-İsrail ilişkilerinin yakın-
da normale dönebileceğini söylüyordu. Kanada dahil birçok ülke-
nin, iki ülke arasında arabulucu olmak için başvurduğunu ifade
eden Babalı, “Biz ikinci veya üçüncü kulvar diplomasisinden yana
değiliz. Tercihimiz doğrudan görüşmedir. Bu kanal da açıktır ve
gerektiğinde yapılıyor” itirafında bulunuyordu.

Siyonizm’in Irkçılık ve fesatçılık olmadığını savunanlara so-
ralım: 

• Daha (Mart 2013) başında İsrail Devleti, Batı Şeria’dan Ku-
düs’e gitmek isteyen Filistinlilerin İsraillilerle aynı otobüse bin-
mesini yasakladı. Biliyorsunuz benzeri uygulama Güney Afri-
ka’daki apartheid rejiminde vardı. Bu faşist uygulama Yahudilerin
üstün ırk olduğuna inanmasından kaynaklıydı.

• 2008 yılı biterken İsrail Gazze’ye saldırdı ve 22 gün süren
bombardımanda 1500 Filistinli hayatını kaybetti. Hayatını kay-
bedenlerin yarısından fazlası kadın ve çocuktu. O zaman İsrail
ordusunun da hahamı olan General Avi Ronzki, Filistinlilerin na-
sıl öldürüleceğine dair bir kitapçık hazırlayarak askerlerine dağıt-
mıştı. Masum bir bebeği ve kadını katletmeyi caiz sayan ve bu-
nun kitabını yazanlar, gerçekten insan mıydı?

• İsrail’deki hükümet ortaklarından Şas Partisi’nin dini lideri
Haham Ovedya Yosef daha üç yıl önce, “Yahudi olmayan diğer bü-
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tün insanların varlık sebebi, Yahudilere hizmettir” ifadelerini kul-
lanmıştı. Ey AKP’liler ve Fetullah Gülenciler, acaba siz de o hiz-
metten şeref duyanlardan mısınız?

• İsrail toplumunun büyük saygı duyduğu hahamlardan İzak
Şapiro, yazdığı “Kral’ın Tevrat’ı” kitabında bebek, kadın ve yaşlı-
lardan Yahudi olmayanların Yahudiler tarafından öldürülmesinin
mübah olduğunu açıklamıştı. Aynı kişi, Filistinlilerin can ve mal-
larının Yahudilere helal olduğunu vurgulamıştı. Sizce bu Yahudi
ayrımcılığını ve üst ırk saplantısının bir ispatı sayılmaz mıydı?

• 1948 yılında Filistin toprakları üzerine kurulmuş olan terö-
rist İsrail Devleti’nde vatandaşlık verilmediği için elektrik, yol, su
gibi temel hizmetlerden yoksun yüz binlerce Filistinli yaşamak-
taydı. Bu vahşi ve gayri insani tavrı nasıl tanımlamak lazımdı?

• Bugün dünyanın farklı coğrafyalarında 4 milyona yakın Filis-
tinli mülteci sığınmacıydı. Bu insanların topraklarına geri dönme-
lerine İsrail Devleti izin vermiyordu? ABD kongre üyelerine göre
saygın bir müessese olan Siyonizm neden böyle davranmaktaydı?

• Aleni bir şekilde ırkçı olduğunu söylemekten sakınmayan
ama bazılarınca bunun yerine “aşırı sağcı” diye tanımlanan Avig-
dor Lieberman diye bir adamın, “Gazze’ye atom bombası atalım”
sözleri size göre ayrımcılık olmaz mıydı?

Siyonizm kendisini, “Yahudi olmayanlar Yahudilere hizmet
için yaratılmıştır ve onların sömürülmesi hatta öldürülmeleri mü-
bahtır” diye tanımlarken size ne oluyor da Siyonizm’i, “Yahudi-
liğin ayrımcılık içermeyen bir beyanı” olarak tanımlıyorsu-
nuz?35

Washington’da gizli toplantı yapılıyordu!

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Bünyamin
Netanyahu ve ABD Başkanı Barack Obama’nın Washington’da
3’lü bir toplantıda yapacakları öne sürülüyordu. Filistinli haftalık
“El Minar” dergisi, İsrailli, Amerikan ve Türk liderlerinin 3’lü bir
toplantının düzenleyeceğini ve her üç tarafın menfaatlerini temin
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konusunu görüşeceklerini söylüyordu. Derginin savlarını yansı-
tan İranlı Farsa Haber Ajansı’nın “Böyle bir toplantının düzenlen-
mesi, Erdoğan’ın Ankara’yla Tel Aviv arasındaki gizli temasları ve
geniş koordinasyon girişimlerini gizli tutma yönündeki çabaları-
nı ortadan kaldıracaktır” iddiasını dile getirdikten sonra şöyle de-
vam ediyordu:

“Habere göre, bu toplantının düzenlenmesiyle Türk ve İsrailli
yetkililerin bir süre yaşadıkları sahte gerginliklerin ardından gö-
rüştükleri de açığa çıkmış olacaktı. Hâlbuki Erdoğan bugüne ka-
dar Siyonist İsrail’le gerginlik konusunu Arap toplumlara nüfuz
edebilmek için kullanmıştı. Bir taraftan da Filistin ve Suriye baş-
ta olmak üzere Arap ümmetine karşı terör komplolarına katıl-
maktaydı.”36

Acaba Sn. Başbakan, açığa çıkan bu sırlı haberler üzerine
mi, psikolojikmen hastalanıp Cuma namazına bile gidemiyor-
du? Bu kadar hasta ve perişan Erdoğan, bir gün sonra Çanakka-
le’ye nasıl gidip, esip gürlüyordu?

Ankara ve Tel-Aviv’in İslam dünyasını parçalama iddiaları
konuşuluyordu!

Ehlibeyt Haber Ajansı ABNA- El-Minar dergisi güvenilir
Türk kaynaklardan naklen yayınladığı haberinde, Ankara yöne-
timinin Arap dünyasına karşı düşmanca bir politika izlediğini
ve Suriye'de halkın kanının akıtılması komplosuna katılarak
gerçekte Arap dünyasını parçalama planına taşeronluk ettiğini
belirtiyordu. Dergi, Türkiye yönetimi bu planı yıllar önce gizli-
ce “korsan İsrail” ile imzaladığını, planın amacı Arap dünyası-
nı parçalamak ve burada azınlıklardan oluşan küçük ve aynı za-
manda korsan İsrail'in müttefiki olan yeni devletler kurmak ol-
duğunu yazıyordu. El-Minar, Türkiye Dışişleri Bakanı Davutoğ-
lu'nun CIA ile yakın irtibatta olduğunu ve aslında bu örgütün
bir üyesi sayıldığını ve ayrıca Siyonist elebaşları ile iyi ilişkile-
ri bulunduğunu vurguluyordu.37
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Ayrıca El-Minar dergisi, Tel aviv’de Katar ve Türkiye’nin ka-
tılımıyla düzenlenen gizli oturumlarda “Korsan İsrail’in Suri-
ye’ye saldırmak için teşvik edildiğini açıklıyordu.38

Tam bu sırada Benyamin Netanyahu, Ürdün Kralı ile gizli
bir görüşme gerçekleştiriyordu

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu Amman’da Ürdün Kra-
lı Abdullah ile gizli bir görüşme gerçekleştiriyor ve kesilen İsrail-
Filistin görüşmeleri ele alınıyordu. İsrail ile Filistin arasında ba-
rış görüşmeleri 2010 yılının Eylül ayından beridir kesilmiş bulu-
nuyordu. Bu görüşmelerin tekrardan başlayabilmesi için Filistin
Devlet Başkanı Mahmut Abbas Yahudi yerleşim inşatlarının dur-
durulmasını ve 1967 savaşı öncesi var olan sınırların tanınması-
nı istiyordu. Buna karşı Tel-Aviv ise müzakerelere koşulsuz baş-
lanmasında diretiyordu.39

Ardından Ürdün Kralı Türkiye'ye geliyordu!

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, daveti üzerine Türkiye'ye res-
mi bir ziyarette bulunan Ürdün Kralı II. Abdullah ile bir araya ge-
liyordu. Cumhurbaşkanı Gül, Kral II. Abdullah'ı Çankaya Köş-
kü'nde törenle karşılıyor, ardından Cumhurbaşkanı Gül ve eşi
Hayrünnisa Gül, Kral II. Abdullah ve eşi Kraliçe Rania El Abdul-
lah ile bir süre görüşüyor ve sonra heyetler arası görüşmelere ge-
çiliyordu. Cumhurbaşkanlığı internet sitesinde yer alan açıkla-
maya göre, ziyaret, Cumhurbaşkanı Gül'ün, Ürdün'e 1-3 Aralık
2009'da gerçekleştirdiği resmi ziyaretin iadesi mahiyetini taşıyor-
du. Görüşmelerde, başta siyasi ve ekonomik konular olmak üze-
re iki ülke arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle ele alınarak, ikili ti-
caret hacminin ve karşılıklı olarak yatırımların arttırılması için
alınması gereken önlemler üzerinde duruluyor, ayrıca, güncel,
bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bu-
lunulduğu belirtiliyor, ancak ayrıntı verilmiyordu. 

Ziyaretinin ikinci gününde de temaslarını sürdüren Ürdün
Kralı, Başbakanlık Resmi Konutu'nda Başbakan Recep Tayyip Er-
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doğan ile bir araya geliyordu. Basına kapalı olarak gerçekleşen
görüşmeye ise Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, AK Parti Dış
İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Çavuşoğlu
ve AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan da katılıyordu.

“Ürdün Kralı’nın Ankara görüşmelerinde Suriye’nin istikbali
konusunda hayli kaygılandığı ve İsrail’in Golan’ı işgal etme olası-
lığından bahisle yakındığı” kulislere yansıyordu.

Kral’ın Arap Baharı ateşinin Suriye üzerinden kendi ülkesi-
ne sıçramasından çekindiği de konuşuluyordu. Hatta birileri-
nin Kral’a: Tabii; ‘Suriye’nin güneyi İsrail’e’ düşerse, Kuzeyi de
size düşer” dediği söyleniyordu! 

Şimdi Obama’nın İsrail ziyaretinin Suriye’nin parçalanması
öncesine denk gelmesini nasıl okumak gerekiyordu?

Yandaş gazetelerin dış politika yazarları ve yorumcularının bir
kısmı olayları hiç okuyamıyor, bir kısmı hiç anlamıyor, bir kısmı
da gerçekleri gizleyip yazmıyordu! İşte Suriye; hesabı-kitabı çok-
tan yapılıp bağlanmış bir kurbanlık gibi akıbetini bekliyordu.
AKP iktidarı hala ABD’nin gerekli müdahaleyi yapmadığı için sız-
lanıp duruyordu! Siyonist Kissinger’ın, "10 yıl içinde İsrail olma-
yacak" sözleri İsrail kalmayacak, ortadan kalkacak değil.. "Eskisi
gibi olmayacak ve Büyük İsrail kurulacak” anlamını taşıyordu. Ve
tabi Suriye’den sonra parçalanma sırası Türkiye’ye geliyordu.

Bu iddialar niye yanıtlanmıyordu?

Suriye’de yaşanan iç çatışmalar Türkiye’yi de yakından etki-
liyordu. Bir yandan sığınmacılara kapılarını açarak maddi bir
külfetin altına giren Türkiye, diğer yandan da gençlerin kandı-
rılarak Suriye’ye götürülüp çatışmaya sokuldukları iddiasıyla
çalkalanıyordu. Gençlerin aileleri seslerini duyuracak yetkili
arıyor, ama bulamıyordu.

BDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, Diyarbakır ve Bin-
göl’den bazı gençlerin Suriye’ye çatışmaya götürüldüklerine yö-
nelik iddialar olduğunu, bunların araştırılması gerektiğini söy-
lüyordu. Altan Tan, uzun süreden beri değişik ülkelerden gelen
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çete ve silahlı güçlerin Ceylanpınar üzerinden Suriye’nin Sere-
kaniye ve Rasülayn kasabasına geçtikleri, orada eylemlere ka-
rıştıkları, silah, cephane ve mühimmat desteğini Türkiye’den
aldıklarına yönelik ciddi iddialar olduğunu belirtiyordu. Diyar-
bakır’ın Hani ilçesinden 9-10 gencin bu çatışmalara götürüldü-
ğü bilgisini aldıklarını kaydeden Tan, bunlardan 4-5’inin hafta
içinde izinli olarak Hani’ye döndükleri, Suriye’de öldürülen bi-
rinin cenazesinin getirildiği, Bingöl’den 60’a yakın gencin de
götürüldüğüne dair söylentiler olduğunu anlatıyordu.40

Bu tehlikeli süreçte CIA ve MOSSAD ajanlarının eğittiği El
Kaide militanlarının başta Hatay olmak üzere Türkiye’nin pek
çok il ve ilçesine sızdırılıp hücreler halinde teşkilatlandırıldığı
ve şimdilik uykuya yatırıldığı iddiaları giderek yaygınlaşıyordu!?

Bu arada Rusya Dışişleri Bakanı Leurov, ‘’Suriye’de muhaliflerin
silahlandırılması uluslararası hukuku ihlal edebilir’’ diye uyarıyor-
du. İngiltere Dışişleri Bakanı Hague ise, Suriye’de yaşananlarla il-
gili yapacakları her şeyin ülkesi ve uluslararası toplum açısından
yasal olacağını iddia ediyordu. Sergey Leurov, ‘’Suriye’de muhalif-
lerin silahlandırılmasının uluslararası hukuku ihlal edebileceği’’
uyarısında bulunuyor, İngiltere Dışişleri Bakanı Hague ise ülkesi-
nin Suriye’ye ilişkin hiçbir olasılığı göz ardı etmediğini, Suriye’de-
ki durumun ‘’yıkıcı boyutlara’’ ulaştığını ve ‘’daha da kötüye gide-
bileceğini’’ vurguluyordu. Hague, Suriye’de yaşananlarla ilgili ya-
pacakları her şeyin ülkesi ve uluslararası toplum açısından yasal
olacağını söylüyor, daha önce Suriye’deki muhalefete zırhlı araç ve
çelik yelek gibi askeri teçhizatlar sağlandığını açıklıyordu.

Irak Maliye Bakanı feryat ediyordu: ABD, Irakta sadece yıkı-
ma ve katliama yol açıyordu!

Irak’ın işgalinden sonra ülkede yaşanan patlamalarda resmi
rakamlara göre tam 137 bin kişi can veriyordu. Oysa bu rakamın
gerçekte 1 milyona yaklaştığı söyleniyordu. Irak Maliye eski Ba-
kanı Rafi İsavi, ABD’nin 2003’teki Irak işgaliyle başlayan şiddetin
ardından ‘’son 10 yılın, Irak’ta yıkım, mezhepçi politikalar ve
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Sünni kesime yapılan tecavüzlerle geçtiğini’’ söylüyordu. Emper-
yalist ABD ve müttefiklerinin Irak’a açtığı savaşın 10. yılı müna-
sebetiyle açıklamada bulunan İsavi, ‘’Son 10 yıl, yıkımla, ulusal
uzlaşma ve ortaklıktan yoksun, hegemonya, mezhepçi politikalar,
ayırım, çifte standartlar ve Sünni kesime yapılan tecavüzlerle geç-
ti. Önceki ve mevcut hükümetle, politikalarını, vatandaşların çı-
karlarını esas alan doğrultuda değiştirme hedefiyle çalıştık. Açık
bir şekilde söylüyorum; başarısız olduk. Bu sebeple 6 ilimizde va-
tandaşlar, hükümetin mezhepçi ve ayırımcı politikalarına karşı
çıkmak için sokağa döküldü’’ diyerek acı ve alçaltıcı gerçekleri or-
taya koyuyordu.

“ABD kuklası Maliki, ülkeyi mezhep savaşına çekiyor”

İsavi, Irak Başbakanı Nuri Maliki ile etrafındakilerin ülkeyi
mezhep savaşına sürüklemek istediğini de belirterek: “Maliki ve
etrafındakiler, ülkeyi mezhep savaşına çekmek istiyorlar. Tüm
akıl sahipleri ve biz, Irak’ı muhtemel bir savaştan uzak tutmak is-
tiyoruz. Suriye’deki senaryonun Irak’ta tekrarlanmasını istemiyo-
ruz. Maliki, orduyu, savaş uçaklarını ve tankları kendi halkına
karşı kullanmamalı. Maliki’nin, mezhep savaşının kapıda olduğu
yönünde son günlerde yaptığı açıklamalar belirgindi. Bu bir teh-
dit mi yoksa iktidarda kalmak için izlenen bir söylem mi bilmiyo-
rum. Biz, mezhep savaşının parçası olmayacağız. Kesinlikle ken-
dimizi savunmak için temel unsur olacağız’’ diye yakınıyordu.

“Yargının saygınlığı kalmadı”

Irak’ın son 10 yılda insan hakları sicili hakkında da değerlen-
dirmelerde bulunan İsavi, son aylarda düzenlenen gösterilerde
dile getirilen en önemli taleplerden birinin de insan haklarının
çiğnenmesi, yargının siyasete alet edilmesi, Iraklı kadın ve erkek
tutukluların onurlarının çiğnenmesine son verilmesi olduğunu
belirtiyordu. Hükümetin yargıya aşırı şekilde müdahale etmesi
sebebiyle Irak yargısının saygınlığını yitirdiğini savunan İsavi,
şöyle devam ediyordu:

“On binlerce tutuklu ve bunların aileleri bekliyor. Bu kişiler
haksız yere tutuklanmış. Bu hareketler, Irak yargısına saygınlık
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bırakmadı. Hükümetin, yargıya aşırı müdahalesi sebebiyle Inter-
pol, Irak’ın tutuklama kararlarını dikkate almaz oldu. Yargı ve
yargının bağımsızlığına artık saygı yok. Irak, bugün demokratik
tecrübe adı altında darbe yaşıyor.’’

“Göstericilerin temsilcisiyim”

Hükümetten istifasıyla ilgili değerlendirmelerde de bulunan
İsavi, göstericilerin taleplerini yerine getirmeyen hükümet karşı-
sında istifa kararı aldığını söyleyerek sözlerini şöyle tamamlıyordu:

“Bugün eylem meydanı ve kürsüsü, hükümetin politikalarını
reddeden ilimizin şerefli evlatlarını temsil etmektedir. Geçmişte
hükümetle temas halindeydik. Irakiye Bloku’nun kararı başından
beri, hükümetteki bakanlarını tamamen çekmekti. Ortaklarla is-
tişareler bekleniyordu. Gösteri meydanına yaptığım temaslarda
eylemciler şunu söyledi: ‘Hükümet, göstericilerin taleplerini yeri-
ne getirmeyecekse Irakiye, göstericilerin taleplerine kulak vererek
en azından hükümetteki bakanlarını çeksin.’ Ben de, göstericilerin
taleplerine kulak vererek hükümetten çekildiğimi açıkladım. Ben,
şu an meydandaki göstericilerin bir temsilcisiyim.’’

“8 bin Filistinli halen İsrail zindanlarında” tutuluyordu!

Filistin Büyükelçisi Nebil Maruf, Filistinlilerin yüzde 23’ünün
terörist İsrail zindanları ile tanıştığını ve halen İsrail’in elinde 8
bin Filistinlinin esir bulunduğunu belirtiyordu. İnönü Üniversi-
tesi’nin düzenlediği konferanslara katılmak üzere Malatya’ya ge-
len Filistin Büyükelçisi Nebil Maruf, Vali Vasip Şahin’i ziyaret et-
ti. Filistin Büyükelçisi Nebil Maruf, “Biz Filistinliler Türkiye’de
olduğumuzda kendi memleketimizde ve aile efradımızın içerisin-
de olduğumuzu görüyoruz. Türk halkı ile Filistin halkını bir ara-
ya getiren ilişki çok eski bir tarihe dayanır. Ortak tarihimiz ve or-
tak kültürümüz var. Osmanlıdan sonra, Osmanlının muhafazasın-
dan çıktıktan sonra Filistin halkı bunun bedelini hürriyeti için ka-
nı ve canıyla ödemektedir. Filistin’in kendi kendine yettiği dönem
sadece Osmanlı dönemidir. En rahat dönem, Osmanlı dönemiydi.
Osmanlıdan sonra İngilizler girdi, sonra Yahudileri getirdiler. O
günden bugüne Filistin hürriyeti ve Filistin bağımsızlığı için mü-
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cadeleye devam ediyoruz. Türk halkının Filistin halkıyla diyalo-
gundan dolayı, birlik ve beraberliklerinden dolayı biz gerçekten
gurur duyuyoruz. Ben 7 yıldır Türkiye’deyim. Ben gerçekten bu
süre içerisinde Türk halkının Filistin davasına bakışını, mukaddes
dava olarak hissettim. Biz bazen de Türklerin bizlerden daha Fi-
listinli olduğunu görüyoruz” diyordu.

“Filistinlilerin yüzde 23’ü İsrail zindanlarını gördü”

İsrail hapishanelerinde şu anda 8 bin Filistinlinin esir olduğu-
nu belirten Maruf, “Şu ana kadar İsrail hapishanelerinde esir edi-
len toplam Filistinli sayısı 750 bin kişidir. Bugüne kadar Filistin
halkını yüzde 23’ü İsrail zindanlarına girmiştir. Filistinli esirler
gerilerinde aç ve perişan ailelerini bıraktı. Biz de onların aileleri-
ne sahip çıkmak istiyoruz. 

Ramazan ayında Esirler Haftası’nı düzenlememizin sebebi
esirlerin ailelerine yardım etmektir” diyerek Siyonist İsrail’in
vahşetini haykırıyordu.

Afrika’nın yeniden sömürgeleştirilmesine AKP çanak tutu-
yordu

İnsanlığın sessizliği Afrika’nın çığlığını bastırıyordu... Kıta,
adım adım Haçlı ittifakının sofrası için kıvama getiriliyordu!

Sömürü ve kanla beslenen Yahudi-Haçlı ittifakı, yüzyıllarca
iliğini kemiğini emdiği Afrika’nın bir kez daha başına üşüşmüş
bulunuyordu. Yaşadıkları ekonomik krizden kurtulabilmek ve
kendilerine ait olmayan zenginliklere el koyarak sürdürdükleri
tatlı hayatı devam ettirebilmek için “Kara Kıta’nın başına çök-
müş, kendilerine düşecek dilimi gözlüyordu. Zalimler, yeni işgal-
lerin ve yağmaların yolunu açmaya uğraşırken, Müslümanlar her
zamanki gibi boynu bükük ve sessizce olan biteni izliyordu. Bir-
kaç cılız tepki ve uyarı dışında ses seda çıkmıyordu. Arakan’da
Budistlerin katliamları ve yaşanan acılar “ışık hızıyla” unutulur-
ken, sıcak bir gündem olarak Mali’deki işgal bile yapay gündem-
lere ve polemiklere kurban edilip unutuluyordu.

İsrail, Sudan’da iç savaşı destekliyordu!
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İsrail uzun yıllar Güney Sudan’daki ayrılıkçı hareketleri des-
tekliyordu. Ayrılıkçı gruplara her türlü lojistik desteği veren İsra-
il sonunda Sudan’ı ikiye bölmeyi başarıyordu. İsrail, 9 Temmuz
2011 günü bağımsız bir devlet olan Güney Sudan’ı hemen ertesi
günü tanıyordu. Güney Sudan’ın gelirinin yüzde 98’i petrol satı-
şından elde ediliyordu. Sudan’da iç savaşı destekleyerek, ülkeyi
kaosa sürükleyen İsrail şimdiden yağma peşinde koşuyordu. İsra-
il, Güney Sudan’da hava üssü inşa ederek kendisine operasyonel
merkez hazırlıyordu.

İngiltere’nin askeri Afrika’nın her yerinde bulunuyordu!

Afrika’yı sömürmeye devam eden İngiltere’nin de Güney Afri-
ka, batı Afrika ülkesi Sierra Leone ve Kenya’da askeri bulunuyor-
du. Kenya’da, Nairobi’nin 200 kilometre kuzeyinde bulunan İn-
giliz üssünde, 166 asker görev yapıyordu. Kenya hükümeti ile ya-
pılan anlaşma kapsamında faaliyet gösteren İngiliz askeri, bu böl-
gede her yıl tatbikatlar düzenliyordu. İngiltere, Fransa’yı destek-
lemek için Mali ve Batı Afrika’ya yaklaşık 350 askeri personel
gönderme kararı alıyordu.

Fransa katliama devam ediyordu!

Fransa Mali’deki işgalinin ardından katliamlarına aralıksız de-
vam ediyor, Kıtadaki askeri varlığını artırmaya çalışan Fransa’nın
en büyük üssü Cibuti’de bulunuyordu. Fransa’nın, bu ülkede 2
bine yakın askeri görev yapıyor. Afrika ülkelerinden Gabon’da
900, Çad’da 1000, Senegal’de 350, Fildişi Sahili’nde 500, Orta Af-
rika Cumhuriyeti’nde 600’e yakın Fransız askeri var. Fransa ope-
rasyonda bu ülkelerdeki üslerini de kullanıyordu. Fransa’nın Ma-
li’de başlattığı operasyonda on binlerce kişinin hayatını kaybetti-
ği belirtiliyordu.

ABD kendi gidemezse para gönderiyordu!

Obama, Pentagon’un bütçesinden Mali’de işgali sürdüren
Fransa ve Çad’a, askeri ihtiyaçları için 50 milyon dolarlık askeri
destek sağlayacaklarını açıklıyordu. ABD, “terörizmle mücadele”
adı altında Afrika genelinde darbe yapıp iç savaş çıkarıyordu. Ma-
li’de askeri darbe yapan cuntanın lideri konumundaki Yüzbaşı

AHMET AKGÜL 147



Amadou Sanogo’nun ABD’de eğitim aldığı ortaya çıkmıştı.
ABD’nin Burkina Faso, Fas, Nijerya, Mali, Cezayir, Çad, Moritan-
ya, Nijer ve Senegal’de çok sayıda askeri bulunuyordu.

BOP politikalarının ve Arap Baharı palavralarının, Türkiye
dâhil 27 İslam ülkesini parçalamak için hazırlandığını, ahmak-
lar ve kiralık meddahlar dışında artık herkes anlıyordu. Hatta
işsizlik ve adaletsizlik yüzünden Tunus’ta kendini yakan ve
Arap Baharının öncüsü sayılan işportacı gencin ölümünden ay-
lar geçtikten sonra şimdi hiçbir şeyin değişmediği ortaya çıkı-
yor ve Tunus’ta tam üç diploma sahibi bir genç, yine işsizlik ve
çaresizlik nedeniyle kendisini yakıyordu!

Yine Erbakan Hocamızın sözleriyle bağlayalım:

“Dünyaya hâkim olan Siyonist ve emperyalist güçler en büyük
zulmü çay kahve içerek oturdukları yerden işleyecek kadar, tekno-
lojiyi geliştirmişler. Şimdi kalkıp “ben hakkımı koruyacağım” di-
yorsun. İyi de nasıl koruyacaksın? Adamın 40 tane uçak gemisi
var. Efendim ben de 40 tane yapayım dersen birkaç ömür buna
yetmeyecek. Kaldı ki bak, İran’a atom bombasını yaptırıyor mu?
Üstelik sen 40 tane yaparken o 80 tane yapacak. Öyleyse nasıl
kurtulacaksın, nasıl bunlara laf anlatacaksın? Bana bak Cenab-ı
Allah Rahman ve Rahimdir. Sen teknoloji nedir biliyor musun?
Şimdi o geminin içerisinde, sen öyle bir manyetik alan yaparsın
ki, kumandanın sesini o subay duyamaz. Onun atmış olduğu füze-
yi oluşturacağın elektromanyetik dalgalarla havada yakalarsın,
geri çevirip, onu atan geminin üzerinde parçalarsın!

Evet, teknoloji Allah’ın bir rahmetidir ve üstün bir teknoloji ol-
madan Batılı barbarlarla başa çıkmak imkânsızdır. Geri kalmış
ülkelerin, kendini ilerlemiş zanneden ülkelerin önüne geçmesi ba-
kımından teknoloji bir fırsattır. Bunu başardığın zaman senin ar-
tık uçak gemisi yapmana gerek yok, çünkü onun uçak gemisi se-
nin sayılır. İstediği kadar füze atsın, nasılsa kendi başında patla-
yacak!

“Hocam yahu sen nelerden bahsediyorsun?” Bana bak! Sen be-
nim aynı zamanda bir teknik profesörü olduğumu bilmiyor mu-
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sun? Onun yüz tane uçan kalesi varmış, ne yazar! Havadaki sür-
tünmesi o kadar düşük olan madenler var ki, fazla açıklama yap-
mayı uygun görmüyorum, o madenleri sen buradan fırlattığın za-
man, onun uçan kalesinin bin misli hızla gidiyor. Havada dağılı-
yor ve tellerden ibaret olmak üzere onun uçan kalesini yakalıyor
ve aşağıya düşürüyor. ABD ve İsrail’in elindeki bir uçan kale 100
milyon dolara mal oluyor. Benim söylediğim bu silahın kendisi ise
sadece 500 bin dolara hazırlanıyor. İşte böylece onun 100 milyon
dolarlık malını sen 500 bin dolarla düşürebilirsin.

Neyle düşüreceksin? İmanla imanla, imanla… (ve hazırladığı-
mız ve size anlattığımız teknoloji harikalarıyla)

Böylesine bir teknolojik gelişme yaptığın zaman ve şu müeyyi-
de kuruluşlarını kurduğun zaman, “gel bakalım buraya!” dediğin
zaman, ister istemez ayağı titreyerek gelecek ırkçı emperyalizm.
Otur şuraya bakalım; bana bak sen şimdiye kadar, bizim kanımı-
zı canımızı emdin. İnsanlığa kan kusturdun. Ama biz Hz.
Ömer’lerin, biz Selahaddin Eyyübi’lerin ahfadıyız. Biz Sultan Fa-
tih’lerin ahfadıyız. Biz sizi imha için gelmedik. Biz rahmet Pey-
gamberinin ümmetiyiz. Biz size de sizin hakkınızı vermek için
geldik. Yeryüzünde ecdadımız gibi adil bir düzen kurmak için gel-
dik. Hakkı korumak için geldik. Biz hakkı üstün tutarız amma
kuvvetin de kıymetini biliriz. Hakkın emrindeki kuvvet en şerefli
kuvvettir. İşte biz o kuvvete sahip olacağız ve böylece kuvvetli bir
Türkiye kuracağız ve yeni bir dünya kuracağız.”

Hocamız İl Başkanları toplantısında yukarıdaki konuları an-
lattıktan sonra, bir ara:

“Farz edelim ki, İslam Birleşmiş Milletlerini, İslam Ortak
Pazarını kurduk, D-8’leri oluşturduk, ama Siyonizm’in elindeki
teknolojik silahları hesaba katmadık. Eğer elinizde Siyonizm’in
elindeki silahları yok edecek teknolojik imkânlarınız bulunmu-
yorsa, diğer bütün imkânlarınızın hiçbir anlamı kalmaz, Siyo-
nizm elindeki teknolojik silahlarla gelir, tüm zenginliklerinizi
ve girişimlerinizi yok eder, gider. Bu nedenle bütün bunları ha-
zırlamak ve ilgili kurumlara bırakmak zorundaydık!” diyerek
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ırkçı emperyalizmle (Siyonizm’le) tarihi hesaplaşmanın yakın ve
kaçınılmaz olduğuna ve gerekli teknolojik hazırlıkların yapıldığı-
na dikkat çekiyordu.

Hudson Senaryosu ve AKP Fiyaskoları

Türkiye’yi AKP mi, ABD mi yönetiyordu?

Hatırlayınız bundan tam 2 yıl önce bizzat Erdoğan ve bakanla-
rınca; “haftalarla sayılabilecek kadar ömrü var” dedikleri Esad ha-
la yerinde duruyordu. Suriye'ye “barış, özgürlük, demokrasi” getir-
mek için büyük bir kararlılıkla ateşe odun atanların da artık yapa-
bilecekleri hiç bir şey yoktu. Suriye halkının arasına büyük bir kan
davası kışkırtılmış, Suriye, hayalet ülke haline sokulmuştu.

Çünkü ağzının tadına göre bir iktidar adayı bulamadığı ve Su-
riye’deki tahribat tamamlanmadığı için ABD kılını bile kıpırdat-
mıyor ve hiç kimse başka türlü Esad'ı nasıl göndereceğini bilmi-
yordu. İşte bu ortamda İstanbul'da “Suriye'nin dostları” bir kez
daha toplanıyordu. Bu toplantıya: ABD, İngiltere, Katar, Suudi
Arabistan, Ürdün, Mısır, BAE, İtalya, Almanya ve Fransa katılı-
yordu. İnsan bu ülkeleri görünce bunlar Suriye'nin dostuysa,
düşmanları kim diye sormak istiyordu!

Toplantının sonucundan ve bu sonuca yapılan yorumlardan
anlaşılan: “Suriye'nin İstanbul'da toplanan dostları” hem bize
hem de Suriye halkına: “Biraz daha yiyin birbirinizi. Biraz daha
yok edin şehirleri. Suriye'de başlayan kan davasını biraz daha bü-
yütün. Bu savaş biraz daha sürsün ki Suriye ilelebet belini doğrul-
tamasın” deniyordu, tespitleri aynen gerçekleri yansıtıyordu.

Türkiye’ye ilk kez geldiğinde özel bir mesaj anlamında, yani
TBMM’den geçmeyen 1 Mart tezkeresini hatırlatırcasına 1 Mart’ı
seçen Jhon Kerry Başbakan Erdoğan’ı Siyonizm’le ilgili söylemle-
rinden dolayı bir nevi azarlamıştı. Sanki ABD’nin değil İsrail Dı-
şişleri bakanıydı! Üstelik Erdoğan çok öncesinde “yanlış anlaşıl-
dım” demiş ve konuyu kapatmaya çalışmıştı. İlk küstahlığının
karşılığını almayınca benzer bir yöntemle, yine patron edasıyla
bir kez daha Erdoğan'ı hedef alan Kerry, İstanbul'dan ayrılmadan
önce "Erdoğan Gazze ziyaretini ertelesin" diyerek tam bir sö-
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mürge valisi gibi davranmıştı. Oysa Erdoğan çok önceleri için
planladığı Gazze ziyaretini 16 Mayıs'taki Obama buluşmasının
sonrasına bırakmış ve "Mayıs sonunda gideceğini" açıklamıştı.
Anlaşılan Kerry ya ziyaretin toptan iptalini istiyordu veya Erdo-
ğan’ı kahramanlaştırmaya çalışıyordu.

Kerry, Erdoğan'a "Gazze'ye gitme" derken, dünya medyası
aynı saatlerde özel bir haberle uğraşıyordu. İngiliz Sunday Ti-
mes gazetesi, Mavi Marmara tazminatıyla ilgili Ankara'ya gelen
İsrail heyetinin Türkiye'den ilginç bir talebi olacağını yazıyor-
du: "Ankara yakınındaki Akıncı Üssü'nü bize verin, biz de size en
gelişmiş elektronik savaş teknolojilerini verelim" diyen İsrail, bir
İran saldırısına Türkiye’yi de bulaştırmayı hedefliyordu.

ABD Büyükelçisi Komer’in raporu hala uygulanıyordu!

Amerikan Büyükelçisi Robert William Komer, 10 yıla yakın
Türkiye’de görev yapmış, ODTÜ’de aracının yakılmasından bir
süre sonra görevi sonlanmıştır. O dönem, Büyükelçi, Amerika’ya
uyarı niteliğinde bir rapor yazmıştır. Bu rapor o günlerden bu gü-
ne Türkiye’nin nasıl yönetildiğini, eğer farkına varılmaz ise başı-
mıza daha neler geleceğini gözler önüne serdiğinden çok önemli
bir vakadır. Robert 1969 tarihli raporunda; “Türkiye Batı’dan yü-
zünü dönüp başka arayışlar içerisine girerse, son müttefikimizi
kaybetmek, milli menfaatlerimizi tehlikeye düşürmekle karşı kar-
şıyayız. Türkiye’de Amerika’nın güvenilirliği sorgulanmaya baş-
lamış olup bu imajımızı düzeltmek anlamında yeni siyasi politika-
lar belirlemeli ve acilen uygulamaya koymalıyız. Özellikle Anka-
ra’daki Amerika üssünü daha kıyı illere taşımalıyız.” Tavsiyeleri-
ni sıralamaktadır.

O dönem Ankara’da 20 bin Amerika askeri bulunmaktadır.
Büyükelçi “bu kadar da Türklerin gözüne sokmamalıyız” deme-
ye çalışmaktadır. “Böyle giderse 1972 yılından sonra Türkler ken-
di ayakları üzerinde durmaya başlayacaklar, bu zamana kadar
gerekli önlemleri acilen almalıyız. Türkiye’deki siyasi aktörleri
biz belirlemeli ve gerekli desteği sağlamalıyız. Türkiye borçlandı-
rılmalı, muhtaç duruma sokulmalı ve yönünü Batı’dan başka yer-
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lere çevirme fırsatı tanınmamalıdır” diyen ABD Büyükelçisinin
tavsiyeleri o gün bu gündür harfiyen uygulanmaktadır.41

AKP Siyonist senaristlerle kol kola bulunuyordu!

ABD’deki Yahudi güdümlü düşünce kuruluşlarında Türkiye
hakkında birbiri ardına korkunç senaryolar üretilirken, AKP
yönetiminin aynı düşünce kuruluşlarını mesken tutmaya de-
vam etmesi garip bir çelişkiyi ortaya koyuyordu. AKP iktidarı,
Siyonist kaynaklı senaryolara tepki göstermek yerine ABD’nin
taleplerini yerine getirmenin telaşı içinde çırpınıyordu. Hatırla-
yınız AKP Hükümeti, 2007 23 Haziran’da dolan ABD’nin İncir-
lik Üssü’nü kullanım süresini uzatmak üzere harekete geçiyor
ve Amerika’yı hem de karşılıksız olarak rahatlatıyordu. O sıra-
da Hudson Enstitüsü’nde Türkiye’yi büyük bir kaosa sürükle-
yecek korkunç senaryoların üretildiği günlerde, Egemen Bağış,
Reha Denemeç ve Mevlüt Çavuşoğlu’ndan oluşan bir AKP heye-
ti ABD’de bulunuyordu. Türkiye’nin 22 Temmuz genel seçimle-
rine odaklandığı bir dönemde AKP’den bir heyetin Türkiye ye-
rine ABD’de çalışma yapması, “AKP seçim çalışmalarını
ABD’den başlattı“ değerlendirmelerine neden oluyordu. AKP
heyeti yaklaşık bir hafta boyunca Washington ve New York
merkezli önemli think thank kuruluşlarıyla bir araya geliyor,
tamamı Yahudi, Lobilerinin güdümünde bulunan Brooking Ins-
titute, Atlantic Council, Ulusal Demokrasi Enstitüsü (NDI),
Uluslararası Etüdler Merkezi (CSIS) gibi kuruluşların yetkilile-
riyle özel toplantılar yapılıyordu. Bu kuruluşların bazıları, tu-
runcu devrimlerle gündeme gelen ve ülkelerin ekonomi politi-
kalarına yönelik spekülasyonları nedeniyle adı para sihirbazına
çıkan Soros gibi isimlerle bağlantılarıyla da tanınıyordu. 

Türkiye Kobay Yerine Konuluyordu

İşte ABD HUDSON’da yapılan bir toplantıda, bizden askeri sı-
fatı olan kişilerin de çağrıldığı bir FORUM düzenleniyor, Türki-
ye’yi Irak savaşına sokmak için projeler üretiliyordu!
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“Önce eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Tülay Tuğcu’ya
suikast yapılacak. Sonra Taksim meydanında kırk elli kişi kurşun-
lanacak ve ardından Türkiye 50 bin askerle Kuzey Irak’a saldıra-
cak” şeklinde bir senaryo tartışılıyordu. Üstelik bu planlama tas-
lağı, açıkça dünya kamuoyuna ilan ediliyordu. Her şeyden önce
devletimize ve milletimize karşı açık bir saygısızlık ve küstahlık
olan bu yaklaşıma, maalesef ne asker ne sivil yetkililer bir tepki
vermiyordu. Üstelik bazı politikacılar ve ABD’yi her kırdığı potta
savunmaya çalışan yandaş köşe yazarları, olayı önemsiz sayıyor,
mazur göstermeye uğraşıyordu. Evet, ABD’yi yönetenler, Türki-
ye’yi bir kobay gibi görüyordu. Çünkü bu ciddiyetsizliğin ve la-
ubaliliğin hesabı sorulamıyordu. Bu harekette, aynı zamanda bir
tehdit sırıtıyordu. Yani “bize göre Türkiye, üzerinde istediğimiz
şekilde operasyonel provaları yapabileceğimiz bir ülkedir” de-
meye getiriliyordu. Bazı yalaka ve yalama yorumcular, “ABD’de,
sayısız Think-Tank kuruluşları var. Bunlar özel sektör niteliğin-
dedirler. Ücret mukabili çalışır, senaryolar üretirler, Hudson rapo-
runun pek o kadar ciddiye alınmaması icab eder” diyordu. Ama
bunların, ABD’nin gizli Derin Devleti olan Siyonist Yahudi Lobi-
lerinin güdümünde olduğu gizleniyordu.

Zira ABD’de devlet politikaları, Avrupa ülkelerinde olduğu
gibi doğrudan devlet kuruluşlarınca üretilmiyordu. Dış politika
ve askerî stratejiler bile ABD’de önce bu işlerle uğraşan sivil ve
Siyonist vakıf ve derneklere ihale ediliyordu. Bize çözüm üre-
tin deniyor, her Think-Tank kuruluşu raporunu hazırlıyor, ko-
nu ordu ile ilgili ise Pentagon bunları inceliyor, maksadına uy-
gun gördüğü senaryoyu kabul ederek uygulamaya koyuyordu.

Ama üretilerek kesinlik kazanan ve uygulamaya hazırlanan
senaryolara karşı, “efendim bunlar özel sektörün hazırladığı
önemsiz senaryolardır. Biz bunları pek ciddiye alamayız” diye
bu projeleri göz ardı edenler yanılıyordu. Meselâ, Morton Abro-
mowitz’in başında bulunduğu, Carnegie-Endowmend Vakfı’nın
düzenlediği senaryo, diğer öneriler karşısında isabetli bulunuyor,
ABD’nin Ortadoğu ülkelerindeki siyasi ve askerî aksiyon ve ope-
rasyonları, harfiyen bu senaryoya uygulanarak hayata geçiriliyor-
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du. Hatta Birinci ve İkinci Körfez Savaşları, Irak’ın işgal edilip
parçalanması ve Kuzey Irak’ta Barzani ve Talabani aşiretlerine bir
kukla devlet kurdurulması, bu senaryoların uygulanmasıyla orta-
ya çıkıyordu.

Yeni Şafak’tan Derin ABD’nin yerli avukatı ve şimdi AKP’nin
Akil adamı Ali Bayramoğlu, bu olayı saptırmak için şunları or-
taya atıyordu:

Düşünelim ve soralım: 

1. Türk Silahlı Kuvvetleri teröre destek verdikleri gerekçesiy-
le Barzani ve Talabani'yle görüşmeyi, siyasetçilerimize adeta
men eden bir tavır takınmamışlar mıydı? Bu durumda Talaba-
ni'nin yakını ile iki tuğgeneralin aynı masada oturup, üstelik ina-
nılmaz şiddet senaryoları tartışması ne demektir, nasıl açıklanır? 

2. Bu Türk askerinin dolaylı olarak Talabani'yle görüştüğü
anlamına mı gelmektedir? Türk Silahlı Kuvvetleri bu konuda
bir açıklama yapacak mıdır? 

3. Nasıl olur da resmi görevliler, askerler, senaryo bile olsa,
seçimleri dizayn edecek, siyasi iktidarı hedef alan bir tartışma-
nın içine katılmaktadır?

4. Nasıl olur da iki General, AK Parti'ye yarayacak diye
PKK'lı yöneticilerin teslim edilmesine itirazı onaylamıştır? Te-
rörün AK Parti'nin zayıflamasıyla ilişkilendiren en hafif tabiriy-
le akıl almaz bu durum nasıl açıklanacaktır?

5. Asker kimi gerginlik ve kriz politikaları yürütmekte ve
bunu ABD'li kimi resmi aktörlerle mi tartışıp planlamaktadır? 

6. Bu toplantının dışarıya sızması ve sızdırılması, toplantı-
nın kendisi kadar önem taşımaktadır. Zira soru şudur: Askerle
dirsek teması halinde olan bir Amerika ile bu ilişki ve düzeni-
ni bozmak isteyen diğer Amerika karşı karşıya mıdır?

Soruları yanıtlanmalı ve eğer varsa bir oyun, bozulmalı-
dır…”42
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Aynı Gazetenin aynı günkü nüshasında, aynı yerden talimat
almışçasına İbrahim Karagül de şunları soruyordu:

1- Bu çevrelerin birkaç yıldır hükümete karşı başlattıkları sa-
vaş Türkiye'den mi yönetiliyor? Karşılığında neler veriliyordu? 

2- “Türkiye'ye İslamcı Cumhurbaşkanı!” ya da “Türkiye şe-
riata mı gidiyor” şeklindeki yazıları kim yazdırıyordu? 

3- Zeyno Baran'ın Newsweek dergisindeki darbe senaryosu
Türkiye'de mi hazırlanıyordu?

4- Neoconlar ve İsrail’e bağlı adamlar aslında daha çok Tür-
kiye'de mi bir yerlere çalışıyordu? 

5- Bu ortaklığın niteliği nedir ve söz konusu işbirliği ile Or-
general Büyükanıt'ın güvenlik değerlendirmeleri birlikte ele
alındığında nasıl bir sonuç ortaya çıkıyordu?

6- 28 Şubat, Neocon/İsrail aşırı sağının yönettiği bir müda-
haleydi. İslamcılar üzerinden bir sistem revizyonu yapıldı. Ay-
nı çevreler, bu sefer Kürt milliyetçiliği üzerinden yeniden bir
sistem revizyonu mu yapıyordu? 

Şimdi İbrahim Karagül gibilere biz de şunları soralım,

a -Madem 28 Şubat’ı ABD Neoconları ve İsrail ajanları yap-
tırdı (ki öyledir), neden bu kahraman AKP asker ve sivil figü-
ranlarla uğraşıp, asıl baronlara selam duruyor ve saygı sunu-
yordu?

b - Madem Kürt Milliyetçiliğini, aynı Siyonist merkezler kızış-
tırıyordu, bugün o doğrultuda hareket eden Erdoğan ve ekibi de
Neoconların ve İsrail uzantılarının hizmetçisi mi oluyordu?

c – Kuzey ırak yönetimiyle masaya oturmak o gün yanlıştı
da, bugün Barzani'ye resmen devlet muamelesi yapan AKP ikti-
darını bu denli savunmanızın altında ne yatıyordu? 

7- Türkiye, ABD tarafından Kuzey Irak yönetimiyle masaya
oturtuldu da bizim mi haberimiz olmuyordu?43
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Siyonist Güçlere fikri mahkumiyet ve fiili esaret tuzağına ve
aşağılık kompleksine kapılmış Mahir kaynak gibileri “Türki-
ye’de Milli ve haysiyetli bir hareket olmayacağına” inanıyor ve
şunları söylüyordu:

Gerçekte bakış açınız temeldeki bir sorunun da cevabı olacaktır.
Dünyadaki olaylar aşağıdan yukarıya doğru mu belirlenmektedir?
Yani bireysel davranışlar üst üste toplanarak genel gidişi mi belirle-
mektedir, yoksa olaylar yukarıdan aşağıya doğru mu gerçekleşmek-
tedir? Yani bireysel davranışlar genel eğilimin bir yansımasından mı
ibarettir? Bireyler, buna her düzeydeki politikacıları da dahil edebi-
lirsiniz, belirleyen değil belirlenen midir? Benim modelim yukarıdan
aşağıya doğrudur. Mesela seçim sonuçlarını tahmin etmek için oto-
büslerle halkın nabzını yoklayan medya mensuplarını çok yararsız
bulurum. Seçim sonuçlarını tahmin etmek için ‘ Nasıl bir sonuç ön-
görülüyor? ‘ Sorusuna cevap ararım. Ders verdiğim yıllarda, yirmi
yıla yakın bir süre önce, öğrencilerime ‘Güçlü, büyük ve müreffeh
bir Türkiye’de yaşayacaksınız, keyfini sürün ama bunu biz yaptık
demeyin. Çünkü ülkemizde bunu hayal eden bile yok’ derdim. Ay-
nı şeyi düşünüyorum.44

Ama Genelkurmay’ın basın açıklaması bunların suratlarına
şamar gibi patlıyordu:

13 Haziran 2007 tarihinde ABD'de, bir düşünce kuruluşun-
da yapılan çalışmada ortaya konulduğu iddia edilen bir senar-
yo, ülkemizde geniş şekilde tartışılmakta, toplantıda TSK per-
sonelinin de bulunmuş olması öne çıkarılarak, senaryonun
TSK ile ilişkilendirilmeye çalışıldığı ibretle ve üzüntüyle izlen-
mektedir. Genelkurmay Başkanlığınca, bu tartışmaların boyut-
larını ayrıntılı olarak saptamak ve yaratılan bu ortamın arkasın-
daki aktörlerin gerçek yüzlerini ve niyetlerini ortaya çıkarmak
maksadıyla, özellikle başlangıçta bir açıklama yapılmamış, bek-
lenilmiş ve olayın yeteri kadar tartışıldığı sonucuna varılarak
bir açıklama yapılmasına karar verilmiştir. Konu tüm ayrıntıla-
rı ile araştırılmış ve aşağıdaki sonuçlara varılmıştır:
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1. 04 Haziran 2001 tarihinde kurulmuş olan Genelkurmay
Stratejik Araştırmalar ve Etüd Merkezi (SAREM) Başkanı, diğer
ülkelerdeki benzerlerinin yaptığı gibi bazı düşünce kuruluşları-
nın yapısı ve çalışma yöntemleriyle ilgili bilgi alışverişinde bu-
lunmak amaçlı olarak, çok daha önceden planlı bir ziyaret çerçe-
vesinde 11-16 Haziran 2007 tarihleri arasında ABD'de bulunmuş-
tur. Bu ülkedeki beş ayrı düşünce kuruluşunu ziyaret kapsamın-
da, anılan düşünce kuruluşu da ziyaret edilmiştir. Ancak bu ziya-
ret kesinlikle yapılan toplantı ile ilgili değildir. Önemli bir gaze-
tenin ABD muhabirliğini yapan ve bu konuda yeterli tecrübesi ol-
ması gereken bir muhabirin bu olayı saptırır tarzda haberler yap-
ması, TV kanallarında yanlış yorumlarda bulunması maksatlı bir
girişim olarak görülmüştür. ABD'yi ziyaret eden SAREM Heyeti,
diğer düşünce kuruluşlarına yaptığı planlı ziyaretler nedeniyle,
anılan kuruluşa öğle yemeğine yakın bir zamanda gidebilmişler
ve söz konusu toplantının yemekten önceki son kısmına çok kı-
sa süreli olarak ve izlemek amacıyla katılabilmişlerdir. Bu süre
içinde, habere konu olan senaryo ile ilgili hiçbir konuşma olma-
mış ve ziyaretçi durumunda olan SAREM üyeleri hiçbir yorumda
bulunmamışlardır. Daha sonra yemeğe geçilmiş, yemek ve sonra-
sında iki düşünce kuruluşunun çalışma şekilleri üzerinde bilgi
alışverişinde bulunulmuştur.

SAREM Heyetinin ABD'ye yapacağı ziyaret kapsamında di-
ğer düşünce kuruluşlarıyla olduğu gibi bu kuruluşla da temas
kurularak genel anlamda ziyaret programı üzerinde mutabakat
sağlanmış, ancak hiçbir şekilde söz konusu toplantı için, senar-
yoyu da içeren bir davet alınmamıştır. Ayrıca anılan toplantıda
bir Kürt grubun liderinin oğlunun da bulunması tamamen bir
tesadüf olup, SAREM Heyetinin bu kişiyle hiçbir şekilde tema-
sı olmamıştır.

2. Washington Silahlı Kuvvetler Ataşesi, yapılan toplantıya şi-
fahi bir şekilde davet edilmiştir. Ataşeliğe toplantı öncesi senaryo
ile hiçbir bilgi ve belge verilmemiştir. Ataşe bu toplantıya Genel-
kurmay Başkanlığının izni ile katılmıştır. Bu katılım, ataşelerin
doğal görevlerinden biridir ve toplantı sonuçları Genelkurmay
Başkanlığına raporla bildirilmiştir. 
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3. Toplantının asıl tartışılacak kısmı olan; "Irak'a Yapılacak
Müdahaleye Muhtemel Tepkiler" konulu çalışma iki saat süre ile
devam etmiş, bu süre boyunca askeri ataşemiz, Türkiye'nin Irak'a
yönelik bilinen görüşleri dışında hiçbir ifade kullanmamıştır.
Toplantıyı gündeme taşıyan basın mensubu tarafından iddia edi-
len: "Türkiye'ye teslim edilmesi düşünülen teröristlerle ilgili ha-
ber" tamamen hayal ürünü olup, yalanı yalanla örtme ve hedef
saptırarak kurumları karalama amacını taşımaktadır. O nedenle
bu konu, söz konusu gazetecinin açıklık getirmesi gereken bir
husus olarak görülmektedir.

4. Yukarıda özetlenen gelişmeler, Hudson Düşünce Kuruluşu
yetkilileri tarafından yapılan müteaddit açıklamalarla da doğru-
lanmıştır. Ancak, toplantıda ele alınan asıl konunun değil de söz
konusu hayali senaryonun geniş şekilde tartışılması, bu olayın
bazı odaklar tarafından bilinçli olarak tırmandırıldığı izlenimini
vermektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından da kabul edilme-
si mümkün olmayacak böyle bir senaryodan yola çıkılarak yapı-
lan açıklama ve yorumların hangi amaca hizmet ettiği, üzerinde
düşünülmesi gereken bir husus olarak değerlendirilmektedir. Ka-
muoyuna saygı ile duyurulur.

Vatanın bağımsızlık ve bekası ve TSK’nın saygınlığı konu-
sunda böylesine net ve mert tepkiler koyan E. GKB Yaşar Büyü-
kanıt’ın daha sonraki yıllarda suskunlaşması dikkat çekiyordu.
Hatta Bolu Milletvekili Tanju Özcan mecliste: Başbakan Erdo-
ğan’la, Büyükanıt’ın Dolmabahçe Sarayındaki meşhur özel gö-
rüşmesinde; “Ergenekon davasında sanıklar aleyhine gizli tanık-
lık yapması karşılığında, kendisinin soruşturma ve tutuklama dal-
galarından kurtulacağı” teklif ve tehdidiyle hizaya sokulduğu
iddialarını gündeme taşıyordu. Ve zaten Sn. Başbakan’ın “Bu
görüşmelerde ele alınan konular bizimle mezara gider” şeklinde-
ki açıklamaları, her ikisinin de özel sırları ve karşılıklı hasıral-
tı edilmesi gereken “dosya”ları bulunduğu yorumlarına neden
oluyordu. Bunlar doğruysa, en tepedeki insanların bile, gizli ve
kirli dosyalarıyla biri birine şantaj yaptığı bir ülkeyi hangi akı-
betler bekliyordu?
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Hudson-Ümraniye Hattı: Muzaffer Tekin’in ilginç bağlantısı
kafa karıştırıyordu.

Akın Birdal'ı vuran Semih Tufan Gülaltay'ın yolu, emekli Yüz-
başı Muzaffer Tekin ile kesişiyordu. Tekin ile Gülaltay'ın bazı
planlar yaptıkları telefon dinlemelerinde ortaya çıkıyordu. İnsan
Hakları Derneği eski Başkanı Akın Birdal'ı vuran Semih Tufan
Gülaltay'ın yolunun, emekli Yüzbaşı Muzaffer Tekin ile kesiştiği
anlaşılıyordu. Gazeteport'un haberine göre, Gülaltay hakkında
hazırlanan soruşturmada müşteki olarak ifade veren Feride Esra
Gökçimen, ikilinin geçmişe dayanan ilişkileri hakkında çarpıcı
bilgiler veriyordu. Gökçimen, Gülaltay'ın Tekin'e 'Komutan' diye
hitap ettiklerini belirterek: "Danıştay saldırısının olduğu gün, Ve-
li Kılıç beni arayarak, 'Söyleyeceğim isimleri not al ve bunları
www.ulusalbirlikkomitesi.com isimli siteden sil. Bu acil bir du-
rum. Bunları bu gece mutlaka sil' dediğini söylüyordu. Bu isimler
Muzaffer Tekin, Savaşhan Tosunoğlu ve Mahmut Aydın'dı." Ör-
gütün telefonlarını dinleyen polis, ikili görüşmelerde kanlı ey-
lemlerden bahsedildiğini ve hedefte önemli 5 kişi olduğu bilgisi-
ne ulaşıyordu. 

MİT bağlantılı emekli yüzbaşı, Teğmen Hıristiyan olmuştu!?

Danıştay baskınında "kilit isim" işaret etmekle görevli olan
Zekeriya Öztürk, Ümraniye'de ele geçirilen patlayıcılarla ilgili
olarak gözaltına alınıyordu. MİT bağlantılı Öztürk, Teğmen iken
Hıristiyan olmuştu. Yüzbaşı rütbesindeyken de paranoyak tavır-
ları ve davranış bozuklukları nedeniyle TSK'dan istifaya zorlana-
rak emekli olması sağlanıyordu. Danıştay saldırısında "kilit isim"
olarak sunulan Emekli Yüzbaşı Muzaffer Tekin, Danıştay baskını-
nın akşamı Fenerbahçe Orduevi'nde İsmail Paker, Zekeriya Öz-
türk ve devre arkadaşı Rafet Aslan'la yemekte iken, eşinden gelen
telefonla arandığını öğreniyordu. Tekin teslim olmak istiyor an-
cak Öztürk ve İsmail onun çevresini sarmalayıp teslim olmasına
izin vermiyordu. Hatta Öztürk, Muzaffer Tekin'in kimlik kartını
alıyor, Avukat Ertaç Giray'a vekâletname vereceğini söylüyordu.
Av. Giray teslim olması gerektiğini belirtiyor, Öztürk ve Paker de
Tekin'i esrarengiz bir kaçak durumuna düşürmek istiyordu. Ertaç
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Giray'ın Eski MİT Kontrterör Dairesi Başkan Vekili iken istifa
ederek ABD'ye kaçan ve halen Princess Otellerinin güvenlik so-
rumlusu olan Mehmet Eymür'ün avukatı olması dikkat çekiyor-
du. Ayrıca Giray, Zekeriya Öztürk'ün de avukatlığını yapıyordu.
Öztürk, Danıştay baskının ardından Vatan gazetesine verdiği bir
demecinde de 'Şemdinli olaylarından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin
sorumlu olduğu' imasını içeren beyanda da bulunuyordu.

Senaryolar Hudson’da mı Ümraniye’de mi yazılıyordu?

Hudson adlı think-tank kuruluşunda çeşitli senaryolar üze-
rinden Türkiye-ABD ilişkileri "B Planı" çerçevesinde tartışılı-
yordu. Türk askerlerinin de katıldığı toplantıyla ilgili birkaç
gün aradan sonra Genelkurmay yukarıda verdiğimiz açıklama-
yı yapıyor ve haberi duyuran gazeteci Yasemin Çongar’ı yalan-
lıyordu. Ümraniye’de bir gecekonduda 18 adet MKE yapımı el
bombası, el bombalarına ait kutu içinde 18 adet fünye, DM41
NATO standardı tabir edilen 7 adet el bombası ve iki adet Al-
man el bombası ele geçiriliyor, Gazetelere göre, Ümraniye’deki
gecekonduyla irtibatlandırılan emekli yüzbaşı Muzaffer Te-
kin’in evinde yapılan incelemede de TSK’da 2003’ten bu yana
yapılan atamaların listesi bulunuyordu. Tekin’in, "Son olaylar
ve AK Parti" başlığı altında yaptığı çalışmaları, TSK’da bir ko-
mutana gönderdiği iddia ediliyor, "Master plan ön çalışması"
adlı bir rapor da ele geçiriliyordu. Raporun amacı, "tam bağım-
sız, milli devleti yeniden yapılandırmak"! (Acaba Türkiye’de
emperyalizme karşı oluşan Milli ve haysiyetli cephe, böylesi kirli
şebekelerle yozlaştırılmak ve imajı bozulmak mı isteniyordu?)

El konulan bilgisayar ve dokümanlardan çıkan bilgilere da-
yandırılan iddialara göre, Tekin ve arkadaşları AKP aleyhinde
dosyalar hazırlıyor, "fişleme" yapıyordu. Ayrıca, dokümanlar
içinde birilerine servis yapıldığı izlenimi veren belgelere de
rastlanıyordu. Tekin ve birkaç emekli subay tutuklanıyor, Üm-
raniye’de bulunan bombalar, Danıştay cinayetiyle irtibatlandı-
rılıyordu. Hudson’da ve Ümraniye’de bunlar olurken; hemen
her gün şehit cenazeleri kaldırılıyor, MGK toplanıyor, Başba-
kan ve Dışişleri Bakanı, Genelkurmay Başkanı’nı ziyaret edi-
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yorlar, ABD Büyükelçisi de Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şe-
ner’i ziyaret ediyor, ardından Şener Cumhurbaşkanı’na gidiyor-
du. Daha sonra AKP’den ayrılacak ve Recep T. Erdoğan’ı çok
ağır şekilde suçlayacak olan, ama Erbakan’a hıyaneti birlikte
planlayan Abdüllatif Şener hem büyükelçi, hem de Cumhur-
başkanlığı ziyaretinin Başbakan’ın bilgisi dışında gerçekleştiği-
ni söylüyordu. O zaman da insan sormadan edemiyordu: Bu ne
biçim iktidardı ve Türkiye nereye sürükleniyordu?
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AKP’NİN İSRAİL AŞKI VE
SUNİ SATAŞMALARI

Bu ülkede terörün sonlanmasını, kanın durmasını ve huzu-
run sağlanmasını, iz’an ve vicdan sahibi herkes kadar biz de is-
tiyoruz. Kalkınmış ve kararlı bir ülke olarak İsrail’e diz çöktü-
rülmesini herkesten daha fazla arzu ediyoruz. Ama, işte özür
şartı olan Gazze’ye ambargonun kaldırılacağı balonunun 2 haf-
ta geçmeden patladığını görüyoruz. Çünkü yerli yabancı bütün
haber ajanslarından, güya kendisine soba borusuyla fırlatılan
füzeleri bahane eden İsrail’in Gazze’nin hayat damarı da “Ke-
rem Şalom” sınır kapısını kapattığını öğreniyoruz. Yani biz ba-
rışmadan değil ayrışmadan korkuyoruz. Çözümden değil çözül-
meden kuşku duyuyoruz. Çünkü Sn. Erdoğan’ı ve onunla bir-
likte Milli Görüşten kaytaranları tam kırk yıldır, rahmetli Erba-
kan’ın tabiriyle, avucumuzun içi gibi tanıyoruz. O dönemlerde
Milli Gazetedeki yazılarımızda ve kitaplarımızda bu şahıslarla
ilgili kanaatlerimizi tesbit ve tenkitlerimizi de, bu iddialarımı-
zın şahitleri olarak, merak edenlerin dikkatine sunuyoruz.
Çünkü on bir yıldır AKP iktidarının tahribatlarını ve tutarsız
tavırlarını gün be gün takip ediyor ve asla unutmuyoruz. Bun-
ların geçmişi geleceklerinin aynası olduğu için güvenmiyoruz.
Bunların siyasetleri de, stratejileri de, sistemleri de hem
Kur’an’a hem Resulullah’a hem vicdana hem de selim akla ve
ahlak’a aykırı olduğu için asla hayırlı ve yararlı sonuçlar bekle-
miyoruz. Bir hafta öncesinde “NATO’nun ve Batılı Orduların
Libya’da ne işi var, biz buna razı ve alet olmayız!” dediği halde,



hemen ardından Haçlı güçleriyle birleşip Libya’ya saldıran, bü-
tün ülkeyi harabeye çevirip 98 bin insanın katline sebep olan,
ama bu gün kalkıp hiç utanıp sıkılmadan “Arabamıza koyduğu-
muz benzinin içine bir Libyalının kanı bulaşmışsa vicdan azabı
duyarız” diyerek riyakârlık yapan bir adama asla itimat ve iti-
bar etmiyoruz. PKK ile barış pazarlığının da, İsrail’in özür pa-
lavrasının da, Şeytani merkezlerin bir planı ve tuzağı olduğunu
seziyor ve halkımızı uyarıyoruz.

Sn. Erdoğan, beş yıl önce İsrail Başbakanı Ehud Olmert’i An-
kara’da ağırlarken bu günün senaryoları hazırlanıyordu!

Türkiye'nin 2007 Şubat’ında sürpriz bir konuğu vardı. İsrail
Başbakanı Olmert Ankara'daydı, Başbakan Erdoğan'la görüşüp
anlaşmıştı. Türkiye'nin Ortadoğu politikasında 'Filistin sorunu'
çok önemli yer tutuyordu. Ve Başbakan Erdoğan sorunun çözü-
mü için aktif rol alacaktı. Erdoğan'ın Mescid-i Aksa etrafındaki
çalışmalar nedeniyle yaptığı 'uyarı' ciddiye alınacak(!) Türkiye
inceleme yapmak üzere İsrail'e teknik heyet yollayacaktı. Bütün
bunlar, Filistin direnişini kısırlaştırmaya, kendi halkımızı ve İs-
lam dünyasını uyutmaya yönelik şovlardı. Çünkü İsrail verdiği
hiçbir sözünü tutmamıştı.

İsrail’e Göre 'İslam Dünyasının Lideri Türkiye Olma-
lı'ymış!?

İsrail Başbakanı Ehud Olmert'in Türkiye ziyareti dolayısıyla
İsrail basınında Türkiye ile ilgili çeşitli yazılar yayınlanmıştı.
Bunlardan en ilgi çekicisi ise Ortadoğu'da nüfuzu artan İran'a
karşı Türkiye'nin, İslam dünyasının ve bölgenin lideri olması ge-
rektiğini söyleyen Avrupa Yahudi Kongresi Başkanı Pierre Besna-
inou'nun yazdıklarıydı. 

Siyonist Besnainou, Haaretz gazetesinde yayınlanan yazısında,
“'ümmeti' birleştirme hareketlerinin, ütopyadan öteye bir anlam
taşımadığını, son zamanlarda ise İslam dünyasında azınlık olan
Şiileri temsil eden İran'ın liderliğe oynadığını aktarmıştı. Ancak
"şiddet dilini" kullanan Tahran'ın zayıflatılması gerektiğini savu-
nan Besnainou, Batı ile Doğu arasında kavşak noktasında yer
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alan, gelenek ile modernite arasında dengeyi koruyan Türki-
ye'nin bu rol için "doğal tercih" olduğunu vurgulamıştı. Makale-
de, "Körfez'deki monarşilerden Orta ve Doğu Asya'ya; İslamcı
Hamas'tan ılımlı Filistinlilere kadar tüm Müslüman dünyasının
saygı duyduğu Türkiye, aynı zamanda ABD ve İsrail ile güçlü ve
sadakatli bir işbirliği korumayı başarıyor. Dahası bölgedeki tüm
etkili katılımcılarla temas kurma meşruiyetine sahip. İşte bu ko-
numu, Türkiye'yi, bölgesel lider olarak hizmet etmesi konusunda
doğal tercih pozisyonuna taşıyor" saptamaları yapılmıştı. Türki-
ye'yi, "İsrail'in temel stratejik ortağı" olarak tanımlayan Besna-
inou, AK Parti iktidarıyla birlikte bu işbirliğinin sekteye uğradığı
eleştirilerine ise karşı çıkarak, "Aksine, İsrail-Türkiye ittifakı hâ-
lâ çok canlı." ifadesini kullanmıştı.

Olmert, Enerji İçin Bastırıyordu!

ABD'nin Irak işgalini protesto etmek amacıyla bir araya gelen
sendikalar ve çeşitli sivil toplum örgütleri, "Savaşa Dur De" baş-
lıklı bir kampanya başlatmıştı. Taksim Hill Oteli'nde düzenlenen
basın toplantısında, kampanyaya destek veren sendika ve meslek
odaları adına ortak açıklamayı TMMOB Genel Başkanı Mehmet
Soğancı yapmıştı. Açıklamada, "ABD'nin Orta Doğu'dan çıkması,
Irak'ta süren işgalin son bulması, savaşın ve ölümlerin durdurul-
ması için” sesimizin yükseltilmesi gereği vurgulanmıştı. Kampan-
ya kapsamında, Irak'ta ölen 1 milyona yakın insan için Türkiye
çapında bin toplantıda savaşın ve işgalin kirli yüzünün 1 milyon
kişiye duyurulacağını belirten kesimlerin Ortadoğu’yu asıl karış-
tıran terörist İsrail ve Başbakan katil Olmert’i ağırlayan AKP’yi
tenkit etmemeleri kafa karıştırıcıydı. Irkçı İsrail yönetiminin baş-
bakanı Ehud Olmert’in, Türkiye Cumhuriyeti başbakanının da-
vetlisi olarak gerçekleştirdiği ziyareti, devletlerarası olağan bir zi-
yaret saymak mümkün değildi. Bir defa devletlerarası ya da hü-
kümetten hükümete ziyaretlerde kural, ya var olan bazı sorunla-
rı görüşmeye ya devam eden ilişkileri geliştirmeye veya o zama-
na kadar olmayan bir ilişki tesis etmeye yönelik olarak gerçekleş-
tirilirdi. Oysa genel olarak bakıldığında ırkçı İsrail yönetimiyle
Türkiye cumhuriyeti devleti arasındaki ilişki, adeta “mecburiyet-
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ten” bir ilişki niteliğinde idi, AKP de bunu aynen sürdürmektey-
di. Bizi komple teorisi üretmekle suçlayanlar, ya basiret ve feraset
fakiriydi veya gerçekleri gizleme gayretindeydi. 

Üstelik “komplo teorileri” öngörüsünü uygulamada verimli
hale getirebilmek, her şeyden önce hayal kurabilme, imgelem
kavrayışına sahip olabilme, kuramsal zihni donanımda olabilme
yeteneğini bir ön şart olarak gerektirirdi. Böyle bir yeteneğe sa-
hip olabilmenin ışıltılarını, özellikle siyasette gösteren pek az
siyasetçimiz, devlet adamımız olduğu söylenebilirdi. İstisna
şahsiyetler olarak II. Abdülhamit, Mustafa Kemal ve Prof. Dr.
Necmettin Erbakan sayılabilir. En fazla gadre uğratılan, önüne
anlayışsızlık duvarları örülen ise Erbakan Hoca olduğu kesindi.

Erbakan Hoca gerçekten; ırkçı İsrail’i, Batı emperyalizminin
değişmez karakterini derin bir vukufiyetle tahlil ederek İslâm
dünyası ve insanlığı uyarma çabasını gösteren bir liderdi. Söz-
gelimi bir D-8 tasarımı, bırakınız siyasetçileri, düşünme konu-
mundan olanların bile sağlıklı değerlendirme zahmetinin sınır-
larını zorlayan boyutlara sahipti. Amerika (aynı zamanda ırkçı
İsrail)’nın, Müslümanları ve insanlığı felakete sürükleyecek
BOP girişimine tam destek verip gerçekçi bulanlar, D-8’i sükût
ile karşılaya gelmişlerdir. Daha doğrusu sukût ile karşılama bir
strateji yöntemi olarak benimsenmiştir. Ancak Siyonist ve Em-
peryalist merkezlerde D-8’in yerine ikâme edilebilecek ve ırkçı
İsrail yönetiminin güvenliğiyle ABD ile Avrupa’nın çıkarına
hizmet edecek bir proje ihtiyacı hissedilmiştir. Aynı zamanda
bu proje İslâm coğrafyasında istikrarsızlığı sürekli besleyen,
Müslümanları birbirine bileyen ve için için takatten düşüren
unsurları da içermeliydi.

Özetle, somut düzlemde Olmert’in ziyaretini gerektiren cid-
di bir neden gösterilemezdi. Aksine, bu ziyaretinin yapılmama-
sını icab ettiren bir sürü sebep sayılabilirdi. Daha birkaç ay ön-
cesine kadar Lübnan’ın altını üstüne getiren haksız saldırıları ya-
pan, Harem-i Şerif’te sözüm ona hafriyat, gerçekteyse zemin yok-
lama girişiminde bulunan, Filistin’deki vahşetini, giderek artıran
ve Türkiye’de izi bir yerden sonra silinen (veya öyle görülmesi is-
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tenen) olayların fikren de olsa bir yerinde varlığı sırıtan İsrail’i ve
onun temsilcisini davet etmek Siyonizm’e ve Yahudi Lobilerine
mahkûmiyet ve mecburiyetin bir neticesiydi.”

Münafıkların ve Münafık Başların Vasıflarını Hatırlatmak
Gerekiyordu!

Bir gurup arkadaşla birlikte tefsir okurken ayetlerin hikmet
ve hedefleri üzerinde kafa yorarken. dersimiz esnasında
Kur’an-ı Azimüşşan’ın mucizesine şâhit oluyoruz ve ”Allahu
Ekber” diyerek âyet-i kerimelere ve günümüzde olup bitenlere
daha dikkatli bakıyoruz. 

Fatihâ-i Şerifeden sonra Bakara Sûresinin beş âyet-i kerime-
sinde ile Mü’minlerin vasıfları zikrediliyordu. Daha sonra iki
âyet-i kerimede kâfirlerden bahsediliyordu. Hemen peşinden
tam 12 âyet-i kerimede münafıklar anlatılıyordu. Münafıklarla
ilgili âyet-i kerimelerin tefsirlerine bakınca ibretle ve hayretle
ürpermekten kendimizi alamıyoruz. Meselâ, 8. âyet-i kerime-
den sonra münafıklar tarif edilmeye, onların kullandıkları yön-
temler ve uyguladıkları taktikler, kurdukları tuzak ve hileler ta-
nıtılmaya başlanıyordu. Kur’an-ı Azimüşşan bizlere, münafıkla-
rın “iman ehlinden” gözükmelerine rağmen gerçekte mümin ol-
madıklarını, hatta muzır hayvanlardan da aşağı ve tehlikeli ol-
duklarını haber veriyordu. 

9. Ayet-i Kerimede münafıkların kullandıkları dört yöntem
şöyle sıralanıyordu: 1) İnsanları kandırmak ve Müslüman rolü
oynamak. 2) İfsat (bozgunculuk) yapmak. 3) Mü’minlerin aklı-
nı karıştırmak, Müslümanlara “Sefih, budala, gerici, vs” mu-
amelesi yapmak. 4) İstihza; Müslümanları alaya almak. Bu
âyet-i kerime münafıkların Müslümanları sürekli kandıramaya-
caklarını ve Müslümanların imanın verdiği ferasetle bunların
farkına varacaklarını ve bütün münafıkların sonunda teşhir edi-
lerek rezil olacaklarını da bildiriyordu. 

11. Ayet-i kerimede münafıkların, “Bizim gayemiz, Müslü-
manlarla kâfirlerin arasını (ıslah edip) bulmak ve aralarında di-
yalogu sağlamak” diyeceklerini söylüyor ve Sahabe-i kiram, “Bu
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tâife bizim aramızda yok, bunlar ileride zuhur edecek” diyor-
du. Diğer âyet-i kerimelerde, münafıkların Müslümanlara karşı
nasıl uysal, oysa Hıristiyan ve Yahudilerin yanına gittiklerinde
nasıl düşmanca davranıp konuştukları da uyarılıyordu. Burada
Münafıkûn Suresi’nin 4. âyet-i kerimesine baktığımızda müna-
fıkların elebaşılarının vasıflarının net biçimde tarif edildiği gö-
rülüyordu. Ayet-i Kerimede belirtildiği üzere bunların en bâriz
üç vasfı şunlar oluyordu: 

1) Dış görünüşleri düzgün, imrendirici ve göze hitap edici-
dirler. 

2) Bunlar içi kof ama dışı hoş keresteler gibidirler. Bir yer-
lere yaslanarak ayakta dururlar ve illa başköşeye geçmek niye-
tindedirler.

3) Belagat ve hitabetleri güçlü kimselerdir. Kitleleri konuş-
malarıyla etkileyip yönlendirirler. Bir cemiyet içinde konuşur-
ken lafı ölçüp biçerek, dikkatli ve cerbezeli biçimde söylerler.

Recep Bey Katile Kucak Açıyordu!

Hatırlayacaksınız Filistin’de yapılan seçimler sonucunda
halkın büyük oranda oyunu alan Hamas’ı önce Türkiye’ye davet
eden Yahudi Lobileri bastırınca da görüşmekten çekinen Başba-
kan Recep Tayyip Erdoğan, yıllardır Müslümanlara kan kustu-
ran ve Mescid-i Aksa’nın altını oyan İsrail’in Başbakanı Ehud
Olmert ile iki saat boyunca bir araya gelmişti. Başbakanlık Mer-
kez binada yapılan görüşmenin ardından her iki başbakan or-
tak bir basın toplantısı yapıp sıcak görüntüler vermişti. Erdo-
ğan konuşmasında Mescid-i Aksa konusunda Olmert’e endişe-
lerini ilettiğini vurgularken, İran’ı da eleştirmişti.

Erdoğan konuşmasına iki ülke arasındaki iyi ilişkilere dikkat
çekerek girmiş, antisemitizme karşı olduğunu söylemiş, Osman-
lı’nın Endülüs’ten sürülen Yahudilere kucak açtığını belirtmişti.
Hamas ve El Fetih’in Mekke’de yaptığı anlaşmanın Filistin’de uz-
laşı için bir umut olduğunu ifade eden Erdoğan, Hamas’ın iktida-
rını kabul etmeyen ABD, AB, Rusya ve BM’den oluşan Ortadoğu
dörtlüsünün bu sürece olumlu katkı sağlayacağını iddia etmişti.
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Aynı Erdoğan'ın bugün İsrail’le uzlaşması ve intifadayı bırak-
ması için Hamas’ı Türkiye’ye çağırıp İsrail’le buluşturması hay-
ret vericiydi.

İsrail Başbakanı Ehud Olmert ise yaptığı konuşmada Hamas’ı
asla tanımayacaklarını, onların kendilerini tanıması gerektiğini
vurgularken, ABD Temsilciler Meclisi’nde bulunan sözde Erme-
ni tasarısı konusunda nezaketen bile Türkiye’ye destek verme-
mişti. Ayrıca Türkiye’nin ‘arabuluculuk’ şeklinde bir rolü üstlen-
mesine ihtiyaç hissetmediklerini de ince mesajlarla Erdoğan’a
iletmekten çekinmemişti. Ayrıca Olmert bir yandan barış ve is-
tikrarın sağlanmasından söz ederken diğer yandan yine Hamas’ı
hedef alıp hakaretamiz sözler söyleyip, Hamas’ın İsrail ile yapı-
lan bütün anlaşmaları kabul etmesini ve İsrail’i tanıması halinde
ancak masaya oturup konuşabileceklerini ifade etmişti.45 İşte
bugün Sn. Recep T. Erdoğan o şartları ve talimatları yerine geti-
rir gibi hareket etmekteydi.

Oysa, İsrail’in Çöküşüne Dair Kuvvetli İşaretler Alınıyordu!

İsrail’in belli aralıklarla nükseden ve son olarak Mescid-i Ak-
sa’yı hedef alan saldırganlığının amacı, Yahudi toplumunda yaşa-
nan yozlaşma ve kirlenmeyi gözlerden saklamak olabilir miydi?
Bu sorunun cevabını bulmak için yapılacak bir araştırma bizi
dehşet verici sonuçlara götürecektir. Çünkü son dönemlerde ba-
sından takip ettiğimiz, İsrailli siyasilere ilişkin yolsuzluk ve fuhuş
skandalları, buz dağının görünen yüzde biridir. İsrail toplumu-
nun geldiği noktayı anlamak için, yaşanan mali yolsuzlukları ve
cinsel ahlâksızlık vakalarını kısaca irdeleyelim:

Ariel Şaron’un oğlu Omri Şaron’a, yolsuzluklar dolayısıyla
2006 Şubat’ında hapis cezası verilmişti. Oğul Şaron, 1999 yılında
babasının seçim kampanyası için usulsüz para toplama, evrakta
sahtecilik, yalan beyanda bulunma ve paravan şirket kurma suç-
larından mahkûm edilmişti. 

Eski Başbakan Ehud Olmert’in, 2005 yılında maliye bakanı
iken bir bankanın özelleştirilmesi sürecine, yakın dostlarına çıkar
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sağlamak amacıyla müdahale ettiği belirlenmişti. Böyle kimseleri
maliyede önemli mevkilere getirerek menfaat elde ettiği iddia
edilmişti. Olmert hükümetinin Maliye Bakanı Avraham Hirch-
son, sendika başkanı olduğu dönemde zimmetine para geçirmiş-
ti. Olmert’in uzun zamandır danışmanlığını yapan Şula Zaken ve
Vergi Kurumu Şefi Jackie Matza’nın da aralarında bulunduğu bir
grup bürokrat, rüşvet almak ve vergi kaçırmak suçuyla mahke-
meye sevk edilmişti. Jarusalem Post gazetesinin 5 Ocak 2007 ta-
rihli haberine göre bu şekilde soruşturulan ve görevden alınan
üst düzey yetkili sayısı yirmi ikiydi. İsrail’deki Aşkenazi (Doğu
Avrupa kökenli) Yahudilerin Baş hahamı, yüklü miktardaki ba-
ğışlarla ilgili olarak dolandırıcılıktan ceza yemişti. 

İsrail toplumunun yaşadığı yozlaşmanın öteki cephesinde cin-
sel ahlâksızlıklar vardı. Denebilir ki, çürüme tepeden aşağıya bü-
tün bir toplumu kuşatmıştı. Manşetlere çıkmış örneklerden baş-
layarak, yaşananları şöyle özetleyebiliriz:

İsrail Eski Devlet Başkanı Moşe Katsav, beraberinde bulunan
bayan devlet memurlarından birine tecavüz ve pek çoğuna taciz-
de bulunmaktan dolayı yargılanıp ceza almıştı. Olmert’in Adalet
Bakanı Haim Ramon, bir kadın askere tacizde bulunmaktan dola-
yı suçlu bulunmuş, taciz olayı, İsrail’in geçen yaz Lübnan saldırı-
sını başlattığı gün yaşanmıştı. Bir askeri üste İsrail askerlerinin,
kendi meslektaşlarından birinin kız çocuğuna toplu tecavüzü
2006 Ağustos’unda ortaya çıkarılmış, 14 yaşındaki çocuğun bu
sapkın ve insanlık dışı davranışa dört yıldır maruz kaldığı anla-
şılmıştı. Dahası, ordudaki kadın askerlerin de yaygın olarak bu
tür cinsel saldırganlıklara maruz kaldığı ortaya çıkmıştı. İsrail
Yüksek Mahkemesi 2006 Kasım’ında verdiği kararla yurtdışında
yapılmış “homoseksüel evlilikleri”nin İsrail sınırları içinde geçer-
li ve normal kabul edileceğini açıklamıştı. Kudüs’teki bir stadyum-
da toplanan binlerce cinsel sapık bu kararı kutlamıştı. İsrailli hu-
kuk uzmanı Moşe Negbi’nin Associated Press’e açıkladığı gibi, as-
lında karar sadece sembolik bir önem taşıyordu; zira İsrailli ho-
moseksüel erkekler normal kimselerin sahip olduğu haklara nice
zamandır sahiptiler. Orduda görev alabiliyor ve yüksek rütbelere
terfi edebiliyorlardı.
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7 Aralık 2006 günü Amerika Birleşik Devletleri’nin New
York şehrinde Haham Yehuda Kolko yetişkin ve çocuklara yö-
nelik bir dini cinsel istismar suçundan tutuklanmıştı. Bundan
birkaç hafta sonra, 28 Aralık 2006 günü yine New York’ta Jerry
Brauner adlı bir diğer haham, kanser hastası bir kadını sahte
avukat belgesiyle dolandırmaktan suçlanıp yakalanmıştı. Bra-
uner, daha önce çocuklara cinsel tacizde bulunma suçundan
hüküm giymiş ve “cinsellik suçunu tedavi programı”na katıl-
ması şartıyla serbest bırakılmıştı.

Daha ilginci, medyada gündeme gelen son vakalar olduğu
için zikrettiğimiz bu örneklerin yüzlerce benzerinin İsrail için-
de yaşanmış olmasıdır. Denebilir ki, İsrail ve Amerikan mahke-
meleri hahamların işlediği, çocuk ve yetişkinlere yönelik cinsel
ahlâksızlık suçlarına bakmaktan usanmıştı. “Cinsel İstisma-
ra/Saldırıya Karşı Yahudi Koalisyonu”nun internet sitesinde
açıklanan, mahkûmiyetle sonuçlanmış veya devam etmekte
olan bin dört yüz yirmiye yakın dava, hahamlık kurumunun iç-
ler acısı halini ortaya koymaktaydı.46

Haaretz gazetesinin 13 Aralık 2006 günkü haberine göre İs-
rail’deki “Tecavüz Krizi Merkezleri Derneği”ne yapılan ihbar ve
başvurular ürkütücü boyutlara ulaşmıştı. 2006 yılı içinde 12
yaşın altındaki çocuklardan iki bin, 13-18 yaşındaki çocuk ve
gençlerden iki bin beş yüz civarında başvuru alınmıştı. Kurban-
lardan % 17’si kendi ailesi içinde cinsel istismara maruz kal-
mıştı. Bu rakamların sadece gün ışığına çıkmış vakaları yansıt-
tığı unutulmamalıydı.

“İnsan Hakları İçin Hahamlar” adlı bir grup duyarlı kimse-
nin kurduğu örgüt 29 Aralık 2006 günü yayınladığı değerlen-
dirmede fuhuş amacıyla kadın ticaretinin İsrail’de kanayan bir
yara olmaya devam ettiğini vurgulamıştı. Polis, çıkarılan yeni
yasayı uygulamamaktadır. Çoğu Rusya ve Doğu Avrupa ülkele-
rinden olmak üzere İsrail’e yılda iki bin beş yüz-üç bin civarın-
da kadın kaçırılmakta ve fuhuş tüccarlarına açık arttırma yo-
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luyla satılmaktadır. Görüldüğü gibi İsrail devletinin gerilim po-
litikalarıyla gizlemeye, unutturmaya, gözlerden saklamaya çalı-
şabileceği çok büyük sorunları vardı. Fakat çürüme ve kokuş-
ma bu aşamaya geldikten sonra hiçbir toplum onu gizleyerek
ayakta kalamazdı.”47 Evet Kur’an’ın bozuk fıtratlarını haber
verdiği Yahudi toplumu çürüyüp yıkılmaktaydı. 

AKP Eliyle Enerji Yolları İsrail’e Bağlanıyordu!

Daha 2007 yılında Maden Tetkik Arama (MTA) eski daire baş-
kanlarından jeoloji ve petrol yüksek mühendisi Tufan Erdoğan,
55 yıldır çalışır durumda olmayan Kerkük-Hayfa ve Musul-Hay-
fa petrol boru hatlarının onarımı ile İsrail’in Hayfa Limanı’na
günde 5 milyon varil petrol taşınacağını belirterek, "Irak’ta petrol
üretiminin günlük en fazla 3 milyon varil olması planlandığı şu
sıralarda, sadece Kuzey Irak’ta bu kadar yüksek kapasiteli hatla-
rın yapılması, gelecek 20 yılda hiçbir şeyin şansa bırakılmadığını
gösteriyor." diye uyarıyor ve hatların devreye girmesi ile günlük
kapasitesi 1 milyon varil olan Kerkük-Yumurtalık hattına da ge-
rek kalmayacağını söyleyerek, "İşte bu da Türkiye’nin kalesine
atılan ilk goldür’ ifadelerini kullanıyordu. 

Suudi petrolleri de İsrail’e taşınıyordu

BOP kapsamında Suudi Arabistan petrollerinin de unutulma-
dığına dikkat çekerek, "İkinci Dünya Paylaşım Savaşı sonlarında,
Suudi petrollerini Akdeniz’e taşımak için, ABD ordusunun ina-
nılmaz desteği ile yapılan Trans-Arabistan (TAP) petrol boru hat-
tı, uzun süredir kapalı. Bir ucu Lübnan’a, bir ucu da İsrail’in iş-
gali altındaki Golan Tepeleri’nden Hayfa’ya giden bu hattın ona-
rılarak yeniden hayata geçirilmesi çalışmalarına başlandı bile. Bu
hat, günde 2 milyon varil Suudi petrolünü İsrail’in Hayfa limanı-
na taşıyacak" diyor ve söz konusu hatta günlük kapasitesi 1 mil-
yon varil olan Rumeyla-Hayfa boru hattının eklenmesi ile Hay-
fa’ya günde toplam 3 milyon varil Güney Irak ve Suudi petrolü
taşınacağını kaydederek, "Bu sıralarda İsrail kaynaklı haritalarda,
Hayfa’nın adının altına "Yeni Rotterdam" yazılması boşuna değil"
diye konuşuyordu. 
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BOP’un ikinci perdesi BTC de açılıyordu.

Böylece birinci perdede Ortadoğu petrollerinin denetimi sağ-
landıktan sonra sıranın Rus ve Hazar petrollerinin denetimine ge-
leceği anlaşılıyordu. "Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) petrol boru hat-
tı’nın dayandığı Azerbeycan’daki uluslararası AIOC konsorsiyu-
munun Azeri-Çıralı-Güneşli sahalarının üretimi günlük 360 bin
varili buluyordu. Bunun günde 100 bin varillik bölümü Azpet-
rol’ün Sangaçal terminalinden demiryolu ile Gürcistan’ın Karade-
niz’deki Batum limanına gönderiliyor, günlük 146 bin varili ise Ba-
kü-Supsa petrol boru hattına veriliyordu. 82 bin varillik bir kısmı
da, her gün Bakü-Novorosissysk petrol boru hattı ile yine Karade-
niz’e çıkıyor, geriye günlük 32 bin varil kalıyordu. Günlük kapasi-
tesi 1 milyon varil olan Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) petrol boru hat-
tına giren işte bu 32 bin varil oluyordu. Bu nedenledir ki aylardır
doldurulan hattaki petrol daha yeni sınırımıza ulaşabiliyor ve en az
2–3 ay daha geçmeden Ceyhan’a varamıyordu. Bakü-Tiflis-Ceyhan
(BTC) petrol boru hattına Kazakistan’ın daha uzun yıllar verebile-
ceği ciddi boyutlarda petrol bulunmuyordu. Hazar Denizi’nde ye-
ni bulunan sahalarının gelişmesi durumunda bile buranın petrolü,
Çin H.C.nin yapmaya soyunduğu iki adet 3.000’er kilometrelik bo-
ru hatları sayesinde batıya değil, doğuya taşınacaktı. Kazakistan’ın
şu anda mevcut ve yapmakta olduğu boru hatlarının toplam kapa-
sitesi, Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) hattına çok uzun bir zaman pet-
rol verilebilmesinin boş bir hayal olduğunu ortaya koyuyordu. Bü-
tün bunlar ortada iken, başta BP olmak üzere tüm konsorsiyum
şirketlerinin son ana dek "geri zekâlılık" olarak adlandırdıkları
bu BTC hattı neden yapılıyordu? Daha da önemlisi, ABD neden
bu projeyi ciddi şekilde destekleyip, konsorsiyum şirketlerine
hattın yapılması için bastırıyordu? Tabii ki bu hattın bir şekilde
dolması için bir planı vardı ve bu plan Büyük Ortadoğu Proje-
si’nin ikinci perdesini oluşturuyordu."

Hazar ve Rus petrolleri İsrail’e Akıtılıyordu!

"Türk-İsrail Enerji Çalışma Grubu" ilk toplantısını 9–10 Ekim
2005 tarihlerinde Ankara’da yapıyordu. "İşbirliğinin ilk yazılı bel-
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gesi de dönemin AKP’li Enerji Bakanlığı müsteşar yardımcısı ve
İsrail Enerji Bakanlığı müsteşarı tarafından imzalanıyordu. İşbirli-
ği çerçevesi 11 Ekim 2005 tarihinde Enerji Bakanı ile İsrail Ener-
ji ve Altyapı Bakanı tarafından düzenlenen basın toplantısında
açıklanıyordu. Buna göre, Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) petrol boru
hattından Akdeniz’e akacak petrol, İsrail’in güneyindeki Aşkelon
limanına ya tankerlerle, ya da kıyı boyunca denizde yapılacak bir
boru hattı ile, yani Ceyhan-Aşkelon (CAP) petrol boru hattı ile ta-
şınacaktı. Rusya uzun süredir BTC petrol boru hattına karşı çık-
mıyordu. Hatta Putin’in açıklamalarına göre BTC’de işbirliği bile
öneriyordu. Zaten Putin’in 28-29 Nisan 2005, Sn. Recep T. Erdo-
ğan’ın da 1-2 Mayıs 2005 tarihlerindeki İsrail temaslarında bu ko-
nu görüşülüyordu. Aynı konu Erdoğan ve Putin’in 17-18 Temmuz
2005’te Soçi’deki görüşmelerinde de gündeme geliyordu. Daha
sonra Enerji Bakanımızın İsrail seyahati ile de iyice pekiştiriliyor.
Rusya, dolması mümkün görülmeyen Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC)
petrol boru hattını kendi petrolü ile dolduruluyordu. 11 Ekim
2005’te bizim bakan ile İsrailli bakanın yaptıkları ortak basın top-
lantısının bir diğer konusu da, Rus petrollerinin ve Rusya’dan ge-
çen Kazak petrollerinin bir kısmının Samsun-Ceyhan arasında ya-
pılacak ve günlük kapasitesi 2 milyon varil olacak bir boru hattı-
na (SCP) verilmesindeki görüş birliği oluyordu.

Artık böylece, gerek Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) ve gerekse
Samsun-Ceyhan (SCP) petrol boru hatlarından gelecek Hazar
ve Rus petrolleri, Ceyhan-Aşkelon (CAP) petrol boru hattı yo-
lu ile İsrail’e gönderiliyordu. 

Türkiye taşeronluk mu yapıyordu?

"Medyada Ceyhan’ın bir Rotterdam olacağını hiç sıkılmadan
söyleyebilen, ama buna karşın Ceyhan’a BTC ve SCP petrol boru
hatları ile taşınacak petrolün, Ceyhan’da hiç vakit geçirmeden
CAP boru hattı ile İsrail’e gitmesi için anlaşmalar yapan yetkililer,
kendi ayağımıza nasıl kurşun sıktıklarının farkındaydı. İsrail ve
ABD tarafından daha 1940’lı yıllarda planlanıp, günümüzde sah-
neye konan Büyük Orta Doğu Projesi’ne "biz de dâhiliz" diye sık
sık açıklama yaptıklarına göre, son derece bilinçli olarak, yani ta-
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ammüden, İsrail’e hizmet ediliyordu. Daha önce, ABD neden Ba-
kü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattının yapımı için onca ter döktü?
sorusunun yanıtı da ortaya çıkıyordu. Ayrıntıya gerek kaldı mı?
ABD’nin, dolayısı ile İsrail’in bu işten çıkarı ortadaydı. Peki, Rus-
ya’nın Bakü-Tiflis-Ceyhan’ı (BTC) doldurup, Samsun-Ceyhan’ı
(SCP) desteklemekte ve bunlardan geçecek petrolünü Ceyhan-
Apşeron hattı (CAP) ile İsrail’e göndermekte ne çıkarı olabilir?

Yıllar önce İran tarafından yapılan ve İsrail’in Kızıl Deniz’deki
Eylat limanından, Akdeniz’deki Aşkelon limanına İran petrolünü
taşıyan Trans-İsrail (TİP) petrol boru hattı, uzun süre kullanım
dışı bırakılıyordu. İsrail bu hattın kapasitesini günlük 3 milyon
varile çıkartarak, pompa yönünü tersine çeviriyordu. Yani TİP
petrol boru hattı artık, İsrail’in Akdeniz limanı Aşkelon’dan Kızıl
Deniz limanı Eylat’a, Ceyhan-Aşkelon (CAP) petrol boru hattı ile
gelecek Hazar ve Rus petrollerini taşımaya hazırlanıyordu. Böyle-
ce bir taşla kaç BOP kuşu vurulmuş oluyordu! 

Bütün hatlar İsrail’in denetimine geçiyordu!

Samsun-Ceyhan (SCP) ve Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) hatla-
rından geçerek, Ceyhan-Aşkelon (CAP) ve Aşkelon-Eylat (TİP)
hatları sayesinde Kızıl Deniz’e açılmak Rus petrolleri için artık
mümkün hale geliyordu. "Ruslar memnundu. İsrail-ABD çok
daha memnundu. İlk kez doğu denizlerinde Ortadoğu petrolle-
rine çok güçlü bir rakip doğuyordu. Günde 3 milyon varil pet-
rolün bu pazara girmesi, Arap ülkelerinin tekellerindeki bu pa-
zarı allak-bullak edeceğe benziyordu. Artık Ortadoğu ülkeleri-
nin, Japonya, Çin H.C., Hindistan gibi petrol süngerlerine tek
başlarına, istedikleri miktar ve fiyatta petrol satma fırsatları el-
lerinden alınıyordu. Bu sularda artık Rus petrolleri büyük ra-
kipleri oluyordu. Tabii ki İsrail’in denetiminde! Hem de ne
müthiş bir denetim! İsrail, Aşkelon-Hayfa arasında çok önce-
den tamamladığı ve günlük kapasitesi en az 1 milyon varil olan
Aşkelon-Hayfa (AHP) petrol boru hattını kullanarak, Kızıl De-
niz’e açılmasına izin verdiği Rus petrollerinin miktarını da çok
rahat denetleyebiliyordu. Yani Hazar ve Rus petrolleri de bü-
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yük ölçüde İsrail ve ABD’nin denetimine geçmiş, insafına bıra-
kılmış oluyordu!" 

AKP Türkiyesi, BOP’un şakşakçısı oluyordu!

Musul-Hayfa ve Kerkük-Hayfa petrol boru hatları ile Ker-
kük-Yumurtalık hattını ve bunun gelirini kaybedecek olan, ya-
ni Ceyhan-Aşkelon petrol boru hattı ile Samsun-Ceyhan ve Ba-
kü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hatlarının Ceyhan limanını batıya
açılan petrol penceresi yapmaları imkânından, mahrum bırakı-
lan Türkiye maalesef, Büyük Ortadoğu Projesi’nin bedava taşe-
ronluğunu yapıyordu. 

Samsun-Ceyhan ve Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hatlarının, bo-
ğazlardaki tehlikeli tanker trafiğine çare oluşturacağı yönünde
yapılan açıklamalar da gerçeği yansıtmıyordu. Çünkü "Boğaz-
lar’dan geçen petrollerin batıya, Samsun-Ceyhan’dan geçenle-
rin ise doğuya gideceği gerçeğini aslında bizim BOP’çular çok
iyi biliyordu, ama buna rağmen bu dezenformasyon kampanya-
sı talimatla yürütülüyordu. Tüm bu boru hatları sadece petrol
taşımıyor gelip geçtikleri ülkelere, gerisin geriye ABD-İsrail po-
litikaları da pompalıyordu! Bu boru hatları, bu yolla pompala-
nan siyasal iktidarlarla imzalanan "BTC Ev Sahibi" gibi antlaş-
malarla çok açık ortaya konduğu gibi, sadece petrol taşımak
amacıyla yapılmıyor, bunlar milli politikalarını oluşturamamış
ülkelerde bağımsız birer devletcik alanları kuruyor ve coğrafya-
ları ve ulusların gelecek programını değiştiriyordu."

Neler oluyordu?

55 yıldır çalışır durumda olmayan Kerkük-Hayfa ve Musul-
Hayfa petrol boru hatlarının onarımı ile ve AKP sayesinde İsra-
il’in Hayfa Limanı’na günde 5 milyon varil petrol taşımaya baş-
lanıyordu. Suudi petrollerini Akdeniz’e taşımak için, 2. Dünya
Savaşı sonrasında ABD ordusunun desteği ile yapılan Trans-
Arabistan (TAP) petrol boru hattı hayata geçiriliyordu. Bir ucu
Lübnan’a, bir ucu da İsrail’in işgali altındaki Golan Tepele-
ri’nden Hayfa’ya giden bu hat, günde 2 milyon varil Suudi pet-
rolünü İsrail’in Hayfa limanına taşıyacak şartları AKP hazırlı-
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yordu. Petrol Kanunu komisyondan geçiyor ve AKP yanlışta ıs-
rar ediyordu!

Milli menfaatlerini göz ardı ettiği ve petrol şirketlerine sınır-
sız ihraç hakkı getirdiği gerekçesiyle dönemin Cumhurbaşka-
nınca veto edilen yeni petrol kanunu, Meclis Sanayi Komisyo-
nu’nda tekrar kabul ediliyor, petrolün çıktığı illerin il özel ida-
relerine devlet payının yüzde 50’sinin aktarılmasını öngören
bölüm kanun metninden çıkarılıyordu.48

Ve Türkiye Petrol ve Doğalgaz konusunda İsrail’le stratejik
ortak yapılıyordu!

Meşhur özür cambazlığından hemen sonra İsrail’in özellikle
Doğu Akdeniz’deki Münhasır Ekonomik Bölgesi içinde yer alan Le-
viathan parselinde bulduğu doğalgazını Türkiye üzerinden Avru-
pa’ya göndereceği neredeyse kesinleşiyordu. Uzmanların yaptığı
hesaplar İsrail’e ait parsellerde 425 milyar metre küp doğalgaz ol-
duğunu ortaya koyuyordu. Bu çok büyük bir rezerv ve İsrail çıka-
racağı doğalgazı sıvılaştırıp özel tanker gemilerle göndermek ye-
rine denizin altından ve karadan 600 kilometrelik boru döşeyip
Türkiye üzerinden doğalgazını Avrupa’ya göndermeye karar veri-
yordu. Bu 600 kilometrelik boru hattının maliyeti doğalgazın geti-
risi ile karşılaştırıldığında çok sayılmıyordu. Toplamı 2 milyar do-
lara mal olacağı söyleniyordu. Zaten daha güvenli ve daha da ucuz
başka bir alternatif de bulunmuyordu. İsrail gazının güneş yüzü
görmesi bir aksilik çıkmazsa 2016 yılının sonbaharında gerçekleş-
mesi bekleniyordu. Borulardan akmasının ise Türkiye ile anlaşma
imzalamasından sonraki 2–3 yıl içinde tamamlanması öngörülü-
yordu. Türkiye ile İsrail’in bölgede politik, ekonomik ve stratejik
ortaklık başlatmalarından sonra batık bir Yunanistan ile batık
Kıbrıs Rum Yönetimi’ni kimseler dikkate ve kaale almıyordu.49
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İSRAİL’İN TUŞ OLMASI MI,
YOKSA ÖZÜR HAVUCUNUN

YUTULMASI MI?

Önce şu gerçeği hatırlatalım; Siyonist ve saldırgan İsrail’in
hezimetine ve hizaya getirilmesine, hiç kimse bizim kadar sevi-
nemez ve bu yoldaki gayretleri sahiplenemezdi. Çünkü bizim
hayatımız şeytanın askerleri ve Deccal’ın avenesi olan Siyo-
nizm’e ve zalim İsrail’e karşı fikri ve siyasi mücadele ile geçmiş-
ti. Ancak bu İsrail Siyonizmine ve ABD emperyalizmine en
stratejik hizmeti, Yahudi Lobilerinden çifte madalyalı Recep T.
Erdoğan ve AKP iktidarı vermekte, ama bu BOP eş başkanlığı
görevlerini, yine Siyonist merkezlerin izniyle, ucuz kahraman-
lık ve kof kabadayılık rolüyle yerine getirmekteydi.

Obama’nın itiraf ve ifadesiyle “ABD’nin ebedi dostu ve hizme-
tinden şeref duyduğu” İsrail’in;

• İran’a yönelik bir askeri güç gösterisi ve nükleer reaktör-
lere müdahalesi

• Ve “Arap Barış Gücü” kılıflı ABD ve İsrail güdümlü askeri
birliklerin Suriye’yi işgal edip bölünmeye hazır hale getirmesi
öncesinde,

• Türkiye’yi yanlarına çekme, pasifize etme ve zulümlerine
ortak pozisyona itme niyetiyle, Netanyahu’nun telefon açıp gü-
ya üzüntülerini beyan etmesi, Mavi Marmara’da katlettiklerine
tazminat ödeneceğini ve Gazze’ye insani yardımlara şartlı ola-
rak izin verileceğini belirtmesi, “AKP’nin İsrail’i hizaya sokan



tarihi başarısı ve İsrail’in de talihsiz baş ağrısı” gibi takdim edi-
liyordu. 

Ve zaten İsrail ordu radyosuna konuşan Ulusal Güvenlik Da-
nışmanı Yaakov Amidar, Gazze’ye ambargoyu kaldırmak anla-
mına gelecek sözlerin verilmediğini, her şeyin İsrail’in kontro-
lü ve güdümü altında yürütüleceğini açıklıyordu.50

Oysa, İsrail’in arz-ı me’vud hedefine ulaşmak için atacağı son
adımlarda kendilerine destek olmak, en azından köstek olmamak
üzere AKP yönetimine sadece bir havuç uzatıyordu. Her şeyden
önce; geçmişi azgın ve kanlı, bu günü küstah ve şımarık, gelece-
ği Türkiye’nin de yarısını kapsayan Büyük İsrail maksatlı ve sap-
kın şu Siyonist İsrail’le her ne pahasına ve her ne bahane ardında
olursa olsun, iyi ilişkiler ve ittifak süreci başlatmak, bir hükümet
ve başındakiler için, vebal olarak, ayıp olarak yeterli bir olguydu!
Kaldı ki, AKP yandaşı ve Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül’ün
yazdıklarına göre Obama İsrail’den ayrılmadan önce ona telefon
açan bizim Başbakan oluyordu ve bu senaryonun daha evvelden
hazırlandığı ve Erdoğan’ın ona göre davrandığı sırıtıyordu. (Bak:
23.03.2013, İsrail’e Özür Diletmek)

“Hollanda dönüşünde Başbakan Tayyip Erdoğan'a sorduğum
sorulardan biri şuydu: 'ABD Başkanı Barack Obama İsrail'de. Dik-
kat çekici bir karşılama izliyoruz. Obama'nın bu ziyareti, Türkiye-
İsrail ilişkilerinde bir değişikliğe neden olabilir mi?' Kastım, Oba-
ma'nın iki ülke arasında arabulucu olup olamayacağı idi. 'Bizim
şartlarımız belli, hiç değişmedi' dedi ve ekledi. 'Özür, tazminat ve
ambargonun kaldırılması… Tazminatı kabul ettiler zaten. Özür ve
ambargo konusunda bir gelişme olmadı.' 'Peki, Obama'nın bir bas-
kısı ve sonrası bir değişiklik söz konusu olabilir mi' sorusuna ise,
'Olabilir. Ama ambargo konusunda bir karışıklık var. (Obama'yı
kastederek) Yarın telefonla konuşacağım' şeklinde cevap verdi. Ve
dediği gibi de oldu. Başbakan'ın 'yarın görüşeceğim' dediği Obama
ile görüşme, Benjamin Netanyahu ile de görüşmeye döndü.” diyen
İbrahim Karagül baklayı ağzından şöyle çıkarıyordu:
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“'ABD, hem Türkiye hem de İsrail'le olan yakın ortaklığına bü-
yük değer veriyor. Bölgesel barış ve güvenliğin güçlendirilmesi
için Türkiye ile İsrail'in ilişkilerinin tekrar düzelmesine büyük
önem veriyoruz' ifadelerinin, yani 'özür' açıklamasının Türkiye ve
İsrail'den değil Beyaz Saray'dan gelmesi dikkat çekici. Muhteme-
len, iki ülke de Obama'nın elini güçlendirmeyi öncelediler. Daha
sonra Ankara'dan açıklama geldi. Türkiye ile İsrail arasındaki
ilişkilerin tekrar güçlendirilmesine yönelik vurgu öne çıkıyordu.”
Yani bu girişim ve gelişmeler İsrail-Türkiye ilişkilerini güçlen-
dirmek ve AKP hükümetini İsrail’in suç ortağı haline getirmek
için tertipleniyordu. Gerisi ise sadece şovdu.

İbrahim Karagül’ün PKK uzlaşması için de:

“Bölgesel güç haritasını değiştirecek, Türkiye'nin adeta yeni-
den kuruluşu anlamına gelebilecek, içinde bulunduğumuz coğraf-
yada bir tür enerji patlamasına yol açabilecek, Türkiye toplumu-
nun onay verdiği bir barış süreci bu. Öcalan'ın açıklamasındaki
cümlelerin hepimizi şok ettiğini, 'inadına birleşme' vurgusunun
PKK'nın da ötesinde bölgesel düzeyde Kürtlerle ortaklık geleceği-
ne vurgu yaptığını söylemeliyim.” Sözleri ise “Irak ve Suriye
Kürdistan’ı, Güneydoğumuzu da kapsayacak şekilde kurula-
cak, ama bütün Kürdistan Türkiye’nin himayesinde olacak” pa-
lavrasının ve Siyonist Yahudi propagandasının nasıl bir havuçla
tavşan beyinlerin uyuşturulduğunu gösteriyordu. 

Hatta İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres 25 Mart 2013’te
CNN Türk’te yayınlanan özel röportajında “Türkiye’nin Gaz-
ze’nin silahtan arındırılması konusunda garanti verdiğini” itiraf
ediyor, böylece rahmetli Erbakan’ın “Bu AKP’liler İsrail’i dur-
durmak değil, Hizbullah’ın ve Filistin halkının silahlarını topla-
mak istiyor” şeklindeki tespit ve kerameti bir kere daha gerçek-
leşiyordu.

Bir vatandaşın fiyatı kaç liraydı?

İsrail Gazze’ye insani yardım taşıyan Mavi Marmara gemimiz-
deki insanlarımızı öyle kazayla veya hata ile öldürmemişti. Ulus-
lararası sularda, Türkiye’ye savaş ilanı sayılacak kasıtlı bir küs-
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tahlıkla saldırıp vatandaşlarımızı katletmişti. Devletimizi hedef
alan bu cinayetlerin bedeli öyle para ile ve “üzgünüz” laflarıyla
geçiştirilemezdi. Milli haysiyetimiz ve devlet otoritemiz buna izin
vermezdi. AKP iktidarının ve yandaş medyanın zafer edebiyatı,
sadece bir züğürt tesellisiydi. Bu olay Elazığlı kabadayı fıkrasını
hatıramıza getirmişti. Yolda giderken tanınmış iş adamlarından
birisine istemeden omuz vuran kabadayı, hiç ummadığı ağır bir
küfür ve yumrukla yere serilir. Hemen kalkıp silahına sarılınca,
araya girilir ve karakola gidilir. İş adamını tanıyan komiser, baş
göz işareti ile “git ve gelme, ben bunu biraz oyalayıp gönderirim”
edasıyla: “Bu beye küfür ve yumruğun cezası 100 liradır, hemen
bulup getir” diye seslenir. İşadamı gitmiş, ama yarım saat geçtiği
halde dönmemiştir. Bunun üzerine yerinden kalkan kabadayı,
uyuklamaya başlayan komiserin yüzüne okkalı bir küfür ve tokat
indirir. “Delirdin mi be adam, ne yapıyorsun?” diyen komisere:

“Efendim benim acil bir işim var. Madem bir küfürle toka-
dın cezası 100 liradır, o adamın getireceği para artık sizin hak-
kınızdır!” deyip sıvışıverir. Şimdi Siyonist Lobilerin iki tane ma-
dalya verdikleri için tıynetini çok iyi bildikleri Sn. Başbakana kar-
şı “al paranı kes sızlanmayı” şeklindeki küstah tavırları da buna
benzemekteydi.

Eski komünist Aydınlıkçı, yeni liberalist AKP yanlısı Oral
Çalışlar İsrail’in Özür tuzağının perde arkasını şöyle deşifre
ediyordu:

“Bugün itibariyle Türkiye, Kürtlerle kalıcı bir barışa ve kar-
deşliğe adım atarken, İsrail’le de yeni ve olumlu bir sayfa açılıyor.
Obama’nın İsrail’de olduğu bir zamanda gerçekleşen “özür telefo-
nu” yeni stratejinin uluslararası bir ayağı olduğuna da işaret edi-
yor. “Şii yayı” üzerine birkaç defa bazı değerlendirmelerde bulun-
dum. “Şii yayı”nın dışında kalan üç halk, şimdi yeni bir strateji-
nin kurucu oyuncuları olarak rol alıyorlar. Türkiye, Bağdat’taki
Şii Maliki yönetimiyle geçen Irak seçimleri döneminde kapışmıştı.
Suriye’deki Esed rejimiyle de ilişkilerin durumu belli. Bu ülkeler-
deki Şii kimlikli yönetimlere destek veren İran, onlarla kader bir-
liği ediyor. Lübnan’daki “Şii Hizbullah”ı da denkleme kattığımız-
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da tablo tamamlanıyor. “Karşı oyuncular” kimler? İsrail, Kürtler
ve Türkiye. Ankara, yakın bir tarihe kadar Kürtlerle, düne kadar
da İsrail’le çatışma ve gerginlik içindeydi.”51

Oral Çalışlar bu sözleriyle İran’a ve Hizbullah’a karşı
AKP’nin, Kürtlerin ve İsrail’in stratejik bir ortaklığa gittiğini
açıkça itiraf ediyordu.

PKK İran ve Suriye’ye yerleşiyordu!

Ve zaten aynı süreçte PKK terör örgütü üyelerinin, sınır dışı-
na çıkışta K.Irak’taki kamplarda yoğunluk olduğu için İran’daki
Şehidan ve Suriye’deki Kobani, Kamışlı ve Afrin bölgelerindeki
kamplara gidecekleri belirtiliyordu. Star’ın haberine göre: Abdul-
lah Öcalan’ın çağırısı üzerine ülke dışına çıkacak olan silahlı
PKK’lı grupların çekileceği ilk alanlar belirleniyordu. İstihbarat
birimlerinin elde ettiği bilgilere göre, silahlı örgüt üyelerinin ilk
çekileceği alanlar içinde İran topraklarındaki Şehidan kampı ile
Suriye’nin Kobani, Kamışlı ve Afrin bölgeleri olacağı öğrenildi.
Türkiye’den Kandil’e çekilmenin ise ‘yoğunluk’ nedeniyle müm-
kün olmayacağı belirtiliyordu.

PKK’lı öncüler Şehidan’a gidiyordu

Türkiye toprakları içerisinde bulunan örgüt elemanlarının
günler öncesinden çekilmeye başladığı haber veriliyordu. İran’ın
PKK’sı olarak PJAK kontrolünde bulunan Şehidan kampına ise
ağırlıklı olarak üst düzey yöneticiler yerleştiriliyordu. Türkiye sı-
nırına yakın olan Zap, Haftanin bölgelerinde bulunan kamplara
Hakkâri ve Şırnak bölgesinde bulunan örgüt üyelerinin gideceği
bildiriliyordu. Ancak kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu
bölgede halen çekilme olmadığı öğreniliyordu. 

Yani başta ABD ve İsrail olmak üzere bütün dış güçler şim-
di PKK’yı İran’ı karıştırmak ve Suriye Kürdistan’ı kurmak üze-
re sınır dışına çekiyor ve buna “tarihi barış” kılıfı geçirip
AKP’yi parlatıyordu.
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Bu arada ABD Dış Bakanı Yahudi John Kerry, İran’a yönelik bir
saldırı öncesi, “hiçbir şekilde İran’a destek sağlamama ve hava sa-
hasını kullandırmama” yönünde uyarmak üzere Irak’a gidiyordu.
Bütün bu görüşmelerin Suriye’nin parçalanmasına bir hazırlık ol-
duğunu sezen Suriye Muhalefet Lideri Muaz El Hatip sürpriz şe-
kilde görevinden istifa ediyordu.

Muaz El Hatibin istifası nedenleri arasında, herhalde, muha-
liflerce Şam’da bir camide patlatılan canlı bomba sonucu ölen
50 masum Müslüman arasında bulunan çağımızın en önemli
âlimlerinden başta Fıkhussiyre, Kur’an’da insan ve medeniyet
gibi 60 eserin sahibi ve Kürt asıllı Ramazan El Buti’nin katledil-
mesi de bulunuyordu. Arap baharı safsatasıyla tezgâhlanan Si-
yonist oyunların farkında olan rahmetli El Buti, Suriye’deki
kardeş katliamına taraf olmadığından Esad yanlısı olmakla suç-
lanıyordu. 

İsrail Suriye’yi vurmaya başlıyordu!

İsrail ordusunun, Suriye sınırındaki Golan bölgesinde dev-
riye gezen İsrail askeri araçlarına Esed güçlerince son 24 saat-
te iki kez ateş açılması bahanesiyle, Suriye topraklarındaki bir
askeri mevziyi hedef aldığı bildiriliyordu. İsrail'in, Golan'daki
gerilimin daha da artabileceği ihtimalini göz önünde bulundu-
rarak, bölgeye takviye birlikler gönderdiği kaydediliyordu. İs-
rail Savunma Bakanı Moşe Yaalon, sınırdaki gerilimden Suriye
rejimini sorumlu tutarak, İsrail'in Suriye'den kaynaklanacak sı-
nır ihlallerine derhal karşılık vereceği uyarısında bulunuyordu.
İsrailli askeri yetkililer, basına yaptıkları açıklamada, Suriye sı-
nırından açılan ateşin "askerleri öldürmeyi hedeflediğinin an-
laşılması" üzerine bu mevzinin vurulduğunu belirtiyordu. Yani
İsrail’in Suriye’ye müdahalesi fiilen başlıyordu.

Nusayriler de Esed’i terk ediyordu!

Bu arada ilginç bir gelişme daha yaşanıyor, İsrail’in ve tabi
tüm batılı güçlerin Suriye’deki doğal müttefiki sayılan ve yıllar-
ca Suriye’deki Müslümanlara kan kusturan NUSAYRİ’ler de, re-
jimin yıkılacağını sezip, Esed’i terk ediyor ve Mısır’da toplanan
Nusayri liderler, Suriye muhalefetine destek çağrısı yapıyordu.
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Obama’nın İsrail’e yaptığı “Siyonist terörizmine destek” zi-
yaretinde üç konuda ittifak pekiştirilmişti:

1- İsrail’in güvenliği ABD için her şeyden önemliydi

2- İran’a karşı ortak tehditkâr tavır sürdürülecekti

3- Suriye’ye müdahale için kimyasal silah yalanı piyasaya
sürülecekti!

Kudüs’te bir araya gelen ABD Başkanı Obama ve İsrail Başba-
kanı Binyamin Netanyahu, görüşmelerinin ardından ortak basın
toplantısı düzenlemişti. İsrail ile ABD arasındaki ilişkilerin öne-
mine işaret eden Netanyahu, ‘’İsrail’in, Amerika’dan daha iyi bir
dostu olmadığını’’ söylemişti. Bu görüşmenin Netanyahu’yla 10.
buluşması olduğuna, kendisiyle şimdiye kadar temasta bulundu-
ğu bütün liderlerden daha fazla vakit ayırdığına dikkati çeken
Obama ise, ‘’Liderler olarak en önemli sorumluluğumuz ABD ve
İsrail halklarının güvenliğidir. Bu, bir numaralı işimizdir” demiş-
ti. Asıl önceliklerinin İsrail’in güvenliğini sağlamak olduğunu di-
le getiren Obama, “ABD’nin İsrail devletinin güvenliğine olan
bağlılığı önemli bir görevdi. İsrail’in güvenliği tartışılamaz bir
meseledir. İki ülke arasında askeri ve istihbarat alanında yaşanan
yoğun işbirliği devam edecektir. ABD tarafından desteklenen ‘’De-
mir Kubbe’’ füze savunma sistemlerinin de finanse edilmesi süre-
cektir. İsrail’in nitelikli askeri yapısını muhafaza etmesi için des-
tek sağlamaya devam edilecek ve İsrail kendisini tehditlere karşı
kendi kaynaklarıyla savunabilir konuma getirilecektir” 

Suriye için de bahane kimyasal silah yalanıydı!

Obama, Irak’ta yapıldığı gibi Suriye’de de kimyasal silah kul-
lanıldığı iddialarını bahane edeceklerini göstermiştir. Obama,
“Gerçekleri tespit ettiğimizde, kimyasal silahlar oyunun gidişa-
tını değiştirir” diyerek Suriye rejiminin kimyasal silahla saldırı
düzenleme kapasitesine sahip olduğunun bilindiğini iddia etmiş-
tir. “Potansiyel yıkım ve toplu ölümlere neden olan silahlar gör-
meye başladığınızda ve cin lambadan bir kere çıktığında, Suri-
ye’de şimdiye kadar gördüğümüzden daha korkunç sahnelere ta-
nık olabiliriz demektir. Bu bilgi ışığında uluslararası toplumun
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harekete geçmesi gerekir” değerlendirmesi herkesin hatırına Irak
vahşetini getirmişti.

İsrail’in yeni hedef tahtası Suriye oluyordu

Terörist İsrail İstihbarat ve Stratejik İlişkiler Bakanı Yuval Ste-
initz, Suriye'de kimyasal silahların kullanıldığını ileri sürmektey-
di. Ordu radyosuna konuşan Steinitz, Suriye'de son dönemde hü-
kümet ya da muhalifler tarafından kimyasal silahlar kullanıldığı-
nın "görünüşe bakılırsa açık" olduğunu iddia ederken, bu sonu-
ca nasıl varıldığına ilişkin bir bilgi vermemişti. Steinitz, bu konu-
nun, ülkeyi ziyaret edecek ABD Başkanı Barack Obama ile yapı-
lacak görüşmelerin ana gündem maddelerinden biri olacağını da
kaydetmişti. Beyaz Saray sözcüsü Jay Carney Suriye'de her iki ta-
rafın kimyasal silah kullandığına ilişkin iddiaları 'dikkatle incele-
diklerini' belirtirken, Esad rejiminin “Suriyeli muhaliflerin kim-
yasal silah kullandığı iddiasını destekleyecek kanıt olmadığını”
söylemişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise Suriyeli muhaliflerin,
Halep'te tanımlanamayan bir kimyasal içeren cephaneyi havaya
uçurduğu, saldırının, Suriye'de iki yıldır süregelen krizde "çok
tehlikeli" bir gelişmeyi temsil ettiğini öne sürmüşlerdi.

Yine İran’a gözdağı verildi

Obama’nın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı
görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, nükleer
programı nedeniyle İran’a sert mesajlar gönderilmişti. İran’a yö-
nelik yaptırımların yetersiz olduğunu ve yaptırımların askeri teh-
dit ile desteklenmesi gerektiğini ifade eden Netanyahu, “Güven-
liğimiz söz konusu olduğunda en iyi dostumuz istese bile kenara
çekilemeyiz” diyerek niyetini belli etmiştir.

Obama ise: “İran’daki durumun en kalıcı çözümü, bu ülkenin
sonunda nükleer silah edinmeye değmeyeceğini anlayacak nokta-
ya ulaşması” tehditleriyle İsrail’in sadık bir uşağı olduğunu gös-
termişti.

Şimdi, izan ve insafla düşünüp karar verelim; Böyle bir Si-
yonist Netanyahu Yahudisinin ve İsrail’e hizmeti şeref sayan
Obama kâfirinin, beraber oturup ta, Türkiye’nin yararına ola-
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cak kararlar alması beklenebilir miydi? Sn. Recep T. Erdoğan’ı
ve yandaşlarını rahatlatacak bu “özür tazminat” jestinin arka-
sında çok daha sinsi ve tehlikeli hesaplar yattığını düşünmek
gerekmez miydi? “Şeytanın şakirtlerinden şerden başka bir şey
beklenmez” deyip uyarmamız, bazılarının niye bu denli zoruna
gitmekteydi?

Medya ve medyumlar MOSSAD’ın emrinde çalışıyordu!

Reagan gibi gelecekten haber veren Yahudi Ovadia Yosef, Ba-
rak Hüseyin Obama’nın günlerinde, yani önümüzdeki dört yıl
içinde beklenen Mesih’in zuhur edeceğini söylemişti. Birinci dö-
neminde İsrail’e uğramayan Obama ikinci dönemine İsrail’den
başlaması Yahudileri coşturup mest etmişti. Ovadia Yosef, Ma-
ariv gazetesine yaptığı değerlendirmede günümüzde kral kalma-
dığını ama herkesin saygısını hak eden Obama’nın bir nevi kut-
sal kral gibi Kral Davut’a en yakın kimlik olduğunu ileri sürmek-
teydi. Ona göre, önemli olan İsrail’i desteklemektir. Gerisi tefer-
ruattır. Kim İsrail’i destekliyorsa o yeni Davut olmaya namzettir.
Yosef istediği devlete savaş açmak gücüne sahip olduğundan do-
layı Obama’nın Davut’un makamında olduğunu belirtmişti. Hep
turfa (şer’i usullere uymayan) yemekten usanmış olan Obama’yı
akşam yemeğinde kendi elleriyle besleyeceğini ve ona koşer (he-
lal gıda) ikram edeceğini söylemiş ve bütün taraftarlarından da
Kral Obama/Davut’a dua etmelerini istemişti.52

Medyadan ve halkımızdan gizlenen haberlere göre, Obama Ya-
hudi ve Müslümanların kutsal mekânlarına uğramamış fakat İs-
rail Müzesi, Holokost Anıtı, Siyonizmin kurucusu Theodor
Herzl’in ve suikast sonucu öldürülen eski İsrail Başbakanı İzak
Rabin’in kabrini ziyaret etmişti. Siyasi Siyonizmin banisi ve Sul-
tan Abdülhamit’i tahttan indiren Yahudi Theodor Herzl’in ziyare-
ti birçok yönüyle başta Türkiye olmak üzere, İslam dünyasına yö-
nelik önemli mesajlar içermektedir ve ABD’nin İsrail’in gönüllü
ve daimi hizmetçisi olduğunu göstermektedir. Filistinlilere karşı
başvurduğu yöntemler itibarıyla kendisine “kemik kıran” lakabı
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takılan ve “Demir Yumruk” politikalarıyla da ön plana çıkan Ra-
bin’in kabrinin ziyareti, Obama’nın ayarını ve amacını yansıtan
bir girişimdir.

ABD-İsrail-Yunanistan ortak tatbikat yapıyordu!

Bu arada ABD, İsrail ve Yunanistan ortak tatbikatı Akdeniz’de
yapılmıştı. Tatbikatın arama kurtarma, tıbbi tahliye ve denizdeki
acil durumlara hızla yanıt verme alanlarını kapsadığı açıklanmış-
tı. Tatbikat "Noble Diana" adıyla 2001 Nisan ayından beri uygu-
lanmaktaydı. 2011'den önce 10 yıl boyunca Yunanistan yerine
Türkiye'nin yer aldığı tatbikat, "Reliant Mermaid" (güvenli de-
nizkızı) adıyla yeniden planlanmıştı. İsrail komandolarının Gaz-
ze'ye yardım amacıyla yola çıkan Mavi Marmara adlı gemide bu-
lunan 9 Türk vatandaşını katletmesi üzerine Türkiye tatbikattan
çekilmiş bunun üzerine ABD-İsrail ikilisine ertesi yıl Yunanistan
katılmıştı. Yunanistan ayrıca 2012 yılında İsrail'le savunma işbir-
liği anlaşması imzalamıştı.

Patriot görevlisi Haçlılar, Türk Subaylarının yolunu kesiyor-
du. Siyasi irade sessiz, asker tepkili, halk endişeli bekliyordu!
Mütareke basını, askerin Patriot tavrından neden rahatsız olu-
yordu?

Adana ve Gaziantep’in yanı sıra sadece 70 km. hava menzili-
ne sahip olduğu halde sınırdan 300 km. içerideki Kahramanma-
raş’a konuşlanan patriot füze sistemlerinde görevli Alman asker-
leri ile Türk askerleri arasında yaşanan gerilimin yankıları sürü-
yordu.

Gaziantep 5’inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Kahraman
Güneş’in, Alman askeri Çavuş R.’yi itip, görevi olmadığı halde
yolu kapatıp barikat kuran Alman yarbayı dövmesine Alman Bild
gazetesinden daha çok, bazı sözde Türk basınının üzülmesi mü-
tareke dönemi basınını hatırlatmıştı. “Türk generale şok suçla-
ma!” şeklinde verilen haberlerde, Türk askerinin patriot füze sis-
temlerinde görevli NATO askerlerine karşı gösterdiği tavırdan
duyulan rahatsızlık açık bir şekilde ortaya çıkmıştı. Türkiye’deki
gelişmelere Alman Bild gazetesininin ağzıyla yaklaşılan haberlere
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göre, Alman Savunma Bakanı Thomas de Maiziere’nin Patriot bir-
liğini ziyaret ettiği 23 Şubat’ta gerginlik yaşanmıştı. Türk kayma-
kama tokat atan, PKK’ya açık destek verdikleri saptanan Çekiç
Güç askerinden, çuval skandalına, İncirlik’te kirli ayaklarıyla ca-
miye girmelerinden, Patriot askerlerinin tavrına kadar, NATO as-
kerinin işgalci sicili oldukça kabarıktı. Ama yandaş medyanın
Haçlıların hatırına TSK’ya sataşmaları daha da aşağılıktı.

Oysa yine Almanya’nın haftalık haber dergisi Der Spigel ise,
çıkan kavgaya Kahramanmaraş’taki Alman askerlerinin hatalı
tavrının neden olduğunu yazmıştı. Habere göre, Alman ordusu-
nun Hareket Dairesi, Alman Savunma Bakanlığı’na yazdığı rapor-
da, “Alman askerlerinin orada bir işi ve yolu kesmeye yetkisi yok-
tu. Türk tarafının tepkisi anlaşılabilir. Çünkü onlar haklı” yoru-
mu yapılmıştı.

Türkiye’deki işgal askerlerinin sicili kabarık!

Bilindiği gibi Türkiye’deki NATO üsleri, İncirlik ve daha önce
Çekiç Güç’ün Türkiye’deki “tepeden bakan, işgalci tavırlarına”
karşı da Türk halkı ve özellikle asker içinden milli tepkiler gel-
mişti. Çoğunlukla siyasi iktidarlar ve basın ise hep alttan alan,
olayı geçiştiren adeta kendi insanımızın onurlu tavrını suçlayan
bir tutum takınmıştı. Özal döneminde, Çekiç Güç’te görevli bir
askerin, Türk kaymakamına tokat atması milli gururumuzu in-
citmiş, ancak medya olayı geçiştirmişti. Kuzey Irak’taki Türk Bir-
liği’nde görevli subayların başına, Irak’taki işgalci Amerikan as-
kerlerince çuval geçirilmesi de emperyalist tavrın yansımasıydı.
İncirlik’te yaşanan olayların ise haddi hesabı yok. En son skandal
ise geçtiğimiz yılbaşında, necis ayaklarıyla camiye girip, Kur’an-ı
Kerim’e el uzatma cüretinde bulunmaları da günlerce milletimi-
zin tepkisine neden olmuştu. Şimdi bir Türk generalin, Türk top-
raklarına tartışmalı bir şekilde konuşlanan patriot NATO askeri-
ni dövmesi ise “Türk medyasının ağırına gitmiş” görünüyor.
Türk halkının, yönetimden şahsiyetli bir dış politika, medyadan
ise milli bir duruş özlemi ise hep öteleniyor...53
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NATO pusuda bekliyordu!

NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Komutanı Oramiral
James Stavridis, NATO'nun Suriye'de olası bir askeri müdahale için
ihtimal planlamaları yaptıklarını ve Libya'da olduğu gibi bir angaj-
mana girmeleri yönünde talep gelmesi halinde buna hazır oldukla-
rını söylemişti. NATO’dan Suriye’ye askeri müdahale konusunda 2
kritik açıklama gelmişti. Cumhuriyetçi Senatör John McCain'in,
''NATO, Suriye'de olası durumlara dair bir askeri planlama yapıyor
mu?'' sorusu üzerine Stavridis, ''Evet. Geniş yelpazede operasyonel
seçenekleri değerlendiriyoruz ve Libya'da olduğu gibi talep gelme-
si durumunda angajmana girmeye hazırız'' demişti. Stavridis, Suri-
ye'de yaşanan çıkmazı kırabilecek şekilde muhalefete yardım sağ-
lama seçeneğinin NATO üyeleri tarafından aktif şekilde incelendi-
ğini belirterek, NATO'nun Suriye'de askeri bir rol üstlenmesi için
İttifak'ın 28 üyesi arasında mutabakat ve BM Güvenlik Konseyi ka-
rarına ihtiyaç olduğunu kaydetmişti.

“Patriotlar Suriye uçaklarını düşürebilir”

Senatör McCain'in bir sorusu üzerine Stavridis, Türkiye'ye
yerleştirilen Patriotların Suriye uçaklarını düşürecek şekilde ko-
numlandırılabileceğini ve bunun bölgede uçan pilotlar için güç-
lü bir caydırıcı olabileceğini söylemişti. Oysa Patriotların menzi-
li buna müsait değildi ve bunlar Türkiye’ye karşı kullanılmak
üzere yerleştirilmişti.

Bu ABD’nin Irak’a sadece kan ve gözyaşı getirdiği nasıl unu-
tuluyordu?

Kimyasal silah olduğu yalanıyla Irak’ı 10 yıl önce işgal eden
ABD bölgede sadece kan ve gözyaşı bırakmıştı. İşgalci ABD as-
kerlerini başkent Bağdat’ta sevinç gösteriyle karşılayanlar, bu-
gün Saddam Hüseyin rejimini bile mumla arar durumdaydı.
Hakların ve halkların düşmanı ABD, petrol için girdiği Irak’tan
ardından terör bırakarak çıkmıştı. İşgalin 10’uncu yılında Irak-
lıların ortak düşüncesi ABD’nin ülkeye girmekle hiçbir fayda
sağlamadığı yolundaydı. Irak’ın işgal edildiği 20 Mart 2003’ten
bu yana kan ve gözyaşının aktığını dile getiren Iraklılar, işgalci
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ABD ve müttefiklerinin ülkelerini sadece petrol için işgal etti-
ğini şimdi daha iyi idrak ettiklerini yeni anlamışlardı. Irak hü-
kümetinin Kürt milletvekili Mahmut Osman, ABD’nin ülkesini
işgal etmekle sadece Saddam’ın gitmesine vesile olduğunu, bu-
nun dışında kendilerine hiçbir fayda sağlayamadıklarını, hatta
işgalin bölgede sadece İran’ın işine yaradığını, çünkü Sad-
dam’ın kurduğu rejim başka türlü yıkılamazdı. Şimdi Irak’ta
İran’ın etkisi giderek artmaktaydı” ifadesini kullanmıştı. Sad-
dam’ın düşmesinin Kürt bölgesi için olumlu neticeler doğurdu-
ğunu ifade eden Mahmut Osman, “ABD, Kürt bölgesine doğru-
dan müdahil olamadı. Çünkü Kürtler müdahaleye gerek duy-
madan bölgeyi yönetebiliyorlardı. Kürtler, o dönemde ABD’den
yardım aldılar” açıklamasını yapmıştı. Öte yandan ABD ile Ba-
tılı müttefiklerinin Irak işgalinin 10. yıldönümü Japonya’da tar-
tışmalara yol açmıştı. Tokyo’nun Washington’a verdiği destek
tekrar sorgulanmaya başlamıştı. Japonya’nın önde gelen Asahi
gazetesi, “Japonya, Irak savaşına verdiği desteği araştırmalı”
çağrı yapmıştı. Asahi gazetesinin editöryal köşesinden hükü-
mete: “Irak savaşı 10 yıl önce başladı. ABD, Irak’ın kitle imha
silahlarına sahip olduğunu savunarak bu savaşı kışkırttı. Oysa
bu silahlar hiçbir zaman bulunamadı” sorularının yanıtlanma-
sını istemesi anlamlıydı.

İsrail Krizleri ve İsmail Kerizleri!

Gizli Yahudi Kerry’nin Erdoğan ve Davutoğlu görüşmeleri-
nin içeriği ortaya çıkıyordu. Özür sonrası Türkiye’nin yeni gö-
revi: "Hamas’a diz çöktürmek" oluyordu!

AKP “Taşları bağla, köpekleri sal” politikasına taşeronluk
yapıyordu. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin bir ay içinde
üç defa Türkiye’yi ziyaret etmesinin gizli ve kirli kodları çözü-
lüyordu. ABD tarafından terör örgütü olarak nitelenen Hamas,
İsrail’i tanımadığı için masaya oturmuyordu. Direnişin simgesi
olan HAMAS’ın bu tutumu İsrail’in meşruiyeti için en büyük
tehlike arz ediyordu bu yüzden ABD, Türkiye’den Hamas’ı ik-
na etmesini istiyordu. Türkiye’ye verilen görev şuydu: Hamas
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şiddeti kınasın, direnişi bıraksın, İsrail’in varlığını tanısın, el
sıkışmak için masaya otursun!

Her şey yavaş yavaş ortaya çıkıyor, son dönemlerde yaşanan
ani gelişmelerin nedeni, Kerry’nin Türkiye'ye bir ayda yaptığı üç
ziyaretle anlaşılıyordu. Kerry daha Türkiye’ye gelmeden ABD’de
yayımlanan gazete ve dergilerde ziyaretin İsrail için yapıldığı be-
lirtiliyordu. Yaşanan gelişmeler de bu iddiaları doğruluyordu. Ya-
ni Türkiye İsrail için devreye sokuluyor ve özür havucu uzatılı-
yordu!

20 Mart’ta İsrail’i ziyaret eden Obama, telefon diplomasisiy-
le, Türkiye ve İsrail ilişkilerinde yeni bir süreç başlatıyordu.
Özür diplomasisiyle göz boyayan İsrail, Filistin’de yaptığı kat-
liamlara devam ederken "Türkiye’ye öne sürülen şartlara ilişkin
söz vermedik" açıklaması yapıyordu. Yani Türkiye tek taraflı
olarak ‘bayrakları suya indirirken’ İsrail bildiğini okumaya de-
vam ediyordu. Şimdi de ABD de İsrail’in güvenliği ve varlığının
teminatı için Türkiye’den Hamas’ı ikna etmesini istiyordu.
Uluslararası platformlarda yapılan bütün değerlendirmeler Ha-
mas’ı ikna görevinin Türkiye’ye verildiğini gösteriyordu.

“Başbakan Erdoğan'ın Gazze'ye yapacağı ziyaretle El Fetih ve
Hamas'ı birleştirme projesi, İsrail'i köşeye sıkıştırdı” palavraları
çabuk patlamıştı. Yenişafak'tan Kazım Canlan'ın haberine göre
ABD Dışişleri Bakanı Kerry'nin, 'Erdoğan şimdi gitmesin' talima-
tının altında, Tel Aviv yönetiminin, 'birleşik Filistin' fikrinden
duyduğu rahatsızlık varmış... Türkiye'nin tavrı ise net ve açık-
mış: Kimseden izin alınmayacak, Kerry’nin çıkışı hesaba katılma-
yacakmış!....

ABD Başkanı Barack Obama'nın ziyaretinde İsrail'in Türki-
ye'den özür dilemesiyle birlikte Gazze trafiği hızlanmıştı. Başba-
kan Erdoğan, 16 Mayıs'ta yapacağı ABD ziyareti sonrası Gazze'ye
gitmeyi planlamıştı. Güya Filistin'de kalıcı barışın sağlanması
için El Fetih ile Hamas'ın ortak hareket etmesi amaçlanmıştı. Bü-
lent Arınç’ın “ABD Dış Bakanı Jhon Kerry, bunları açık ve medya
huzurunda söyleyeceğine özel görüşmelerde ve tavsiye şeklinde
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belirtse daha iyi olurdu” sözleri işbirlikçilik psikolojisini yansıtı-
yordu.

AKP dış politikada tam teslimiyetçi ve işbirlikçi bir tavır sergi-
liyordu. ABD-İsrail ortak yapımı olan “özür” mizanseninin ardın-
dan bir anda kıymete binen Türkiye’ye gelenin gidenin haddi he-
sabı yoktu. ABD Dışişleri Bakanı Kerry, 1 ayda 3 defa Türkiye’ye
gelirken, İsrail de Türkiye’yle girişecekleri yeni “işbirliklerini” ifşa
ediyordu. Mavi Marmara şehitlerinin kanı üzerinden yapılacak pa-
zarlıklarla İsrail kendini aklamaya uğraşırken, Türkiye ise Suriye
ve İran’daki durumdan HAMAS’ın pasifize edilmesine kadar birçok
konuda şer ittifakının dümen suyuna çekilmek isteniyordu.

Ortadoğu ve İslam coğrafyası son dönelerde büyük çalkantılar
yaşarken, Türkiye de iç ve dış siyasette son derece kritik bir aşa-
maya gelmiş bulunuyordu. ABD’nin ön ayak olmasıyla birden bi-
re İsrail’le kamuoyu önünde yeniden yakınlaşma ve muhtemel iş-
birliği fırsatlarının art arda gelmesi, bölgede yeni bir hareketlili-
ğin işareti olarak görülüyordu. İsrail’in sözde özürle ilgili yaptığı
“Suriye ve İran’daki durumla ilgiliydi” itirafı tazeliğini korurken,
öte yandan da Türkiye vasıtasıyla HAMAS’ın pasifize edilmeye
çalışılması İslam coğrafyasının başına yeni çoraplar örüleceğini
gösteriyordu. ABD’li ve İsrailli yetkililerin ardı arkasına ziyaretle-
ri ve bölgede yaşananlar, Türkiye’nin yeni bir “ortaklığa” zorlan-
ması olarak görülüyordu.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’nin ziyaretlerinin önemli bir
gündem maddesi de HAMAS’ın direncinin kırılması olduğu bili-
niyordu. Türkiye’yi vasıta olarak kullanıp HAMAS’ın İsrail’i tanı-
maya ikna edilmesine çalışan ABD-İsrail şer ittifakı, bu durumu
ise “Ortadoğu barış süreci” olarak formüle ediyordu. Gittiği her
yere kan ve gözyaşı götüren ABD’nin, binlerce kilometre ötedeki
Ortadoğu coğrafyasının barışı için çaba sarf etmesi ise tam bir te-
zat oluşturuyordu.

Şehitlerin kanı üzerinden pazarlıklar yapılıyordu

Ankara’ya gelen ve tazminat konusunu görüşeceği söylenen
İsrailli heyet hükümetle, Mavi Marmara’da şehit olan 9 vatanda-

AHMET AKGÜL 191



şımızın kanları üzerinden tazminat pazarlığına tutuşuyordu. Ma-
vi Marmara katliamının sorumlularını cezalandırmaya yanaşma-
yan İsrail, sözde özür ile sadece tazminat ödeyeceğini belirtiyor-
du. İngiliz Sunday Times gazetesine göre, heyetin başkanı olan
İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Yaakov Amidror’un, An-
kara’daki Akıncı Hava Üssü’nün kullanım hakkı karşılığında Tür-
kiye’ye gelişmiş füze ve izleme teknolojileri teklif edeceği söyle-
niyordu. Haberde Ankara’nın da İsrail’in elindeki Arrow balistik-
savar füzeleriyle ve Elop şirketinin ürettiği gelişmiş görsel istih-
barat sistemleriyle de ilgilendiği vurgulanıyordu.

Amaç, “İran’ı yalnızlaştırmak, Suriye’yi paylaşmak” oluyor-
du!

ABD, İsrail ve Filistin görüşmelerini yeniden başlatarak soru-
nun İsrail’den yana çözümü için bastırıyordu. Bunun içinde Ha-
mas ve Müslüman Kardeşler’le arası iyi olan Türkiye’yi işin içine
sokuyordu. ABD için İsrail ve Türkiye’nin ortak hareket etmesi
gerekiyordu. Obama’nın diplomatik çabası bunu amaçlıyordu.
ABD, Hamas ve Müslüman Kardeşler’i Türkiye ile birlikte kendi
çizgisine çekmeğe ve bitirmeye çalışıyordu. Böylelikle İran’ın da-
ha da yalnızlaşacağı, Rusya ve Çin’in karşısına da ABD’nin dizayn
ettiği bir blokla çıkılacağı hesaplanıyordu.

Hatırlayınız, Olmert’in 2007 ziyaretinden sonra, Gazze’de
“Dökme Kurşun Harekâtı” başlatılmıştı!

Türkiye ile İsrail arasında yaşanan 'alçak koltuk' krizinin gay-
ri resmi özürle noktalanması, akıllara birçok kuşkuyu getiriyor-
du. Bir dizideki sahneler gerekçe gösterilerek çıkarılan diploma-
si krizi, İsrail Savunma Bakanı Siyonist Ehud Barak'ın Türkiye
ziyaretini nedense etkilemiyordu. Tam altı yıl önce dönemin Baş-
bakanı Ehud Olmert'in Türkiye ziyaretinde 5 saat ateşkes konu-
şulduktan sonra İsrail, bir hafta geçmeden 1500'ü aşkın kişinin
hayatını kaybettiği Gazze operasyonunu gerçekleştiriyordu. Aca-
ba; 'Diplomasi krizi ve özür tartışmaları konuşulurken, Barak'ın
ziyaretinde asıl ele alınan yeni gelişmeler gözlerden mi kaçırılı-
yordu? İsrail, bir yıl önce yaptığı gibi kamuoyunun başka bir yö-
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ne odaklandığı sırada yeni bir hamle mi hazırlıyordu?” soruları
hala yanıtını bekliyordu. İsrail, Türkiye ile ilişkilerinde 'boz-yap'
stratejisi izliyordu. Kamuoyu önünde tartışılan gündemle, yapı-
lan gizli görüşmeler ve gerçekleştirilen eylemler arasında büyük
farklılıklar yaşanıyordu. Recep Erdoğan ise millete farklı, Yahu-
di lobilerine farklı bir tavır sergiliyordu.

Alçak koltuk küstahlığı

Türkiye kamuoyundan bu sözlere tepki yağarken, güya Kurt-
lar Vadisi dizisinde yer alan İsrail karşıtı görüntü ve ifadeleri pro-
testo etmek üzere Türk Büyükelçisi Oğuz Çelikkol'u, Dışişleri
Bakanlığı yerine İsrail parlamentosu olan Knesset'e çağıran Dış
Bakan Yardımcısı Danny Ayalon, büyük bir diplomatik küstahlı-
ğa imza atıyordu. Aşırı sağcı Bakan Liberman'ın talimatıyla Büyü-
kelçi nezdinde Türkiye'yi aşağılamak için diplomatik bir tuzak
kuran Yardımcısı Ayalon, Büyükelçi Oğuz Çelikkol'u önce kapı-
da bekletiyor, ardından kendisinden aşağıda bir koltuğa oturtu-
yordu. Gazetecilerin ısrarlarına rağmen büyükelçimizle el sıkış-
mayı reddediyor, hiçbir ikramda bulunmuyor, alçak koltuk için
de İbranice "Onun bizden daha aşağıda oturduğunun ve masada
tek bir bayrak olduğunun görülmesini istedik" açıklamasını yapı-
yordu. Bu seviyesiz hareket nedeniyle, Türkiye ile İsrail arasında
yeni bir suni kriz patlak veriyor ve kerizler yine oyalanıyordu.
Türkiye'de basın ve kamuoyu krizin üzerine gidince, İsrail tarafı
güya geri adım atıyor, Cumhurbaşkanı Şimon Peres devreye giri-
yor ve Peres'in isteği üzerine İsrail Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye
muhabbet mektubu gönderiyordu. Mektupta Ayalon'un "Sizi kü-
çük düşürmek gibi bir niyetim hiçbir şekilde yoktu. Girişimimin
yapılış biçimi ve algılanışı nedeniyle özür dilerim. Lütfen bunu
büyük saygı duyduğumuz Türk halkına iletiniz" ifadesi yer alı-
yordu. Yani kendi küstahlığından değil, yanlış algılayanların ah-
maklığından(!) söz ediyordu. Ancak ilginçtir bu kriz, İsrail Sa-
vunma Bakanı Ehud Barak'ın Türkiye'ye gelmesinden bir hafta
önce çıkıyor, ancak kamuoyundaki gerginlik ve diplomatik skan-
dal, Barak'ın gerçekleştireceği bu ziyareti etkilemiyordu. İsrailli
Bakan, Başkent'te Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül ve Dışişleri
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Bakanı Ahmet Davutoğlu, Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ile
görüşüp ayrılıyordu.

Barak gitmiş müsteşarını yollamıştı!

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Barak'ın Türkiye ziyaretinden sonra
hemen bakanlık müsteşarını Ankara'ya gönderiyordu. İsrail Dı-
şişleri Bakanı Avigdor Lieberman ve yardımcısı Danny Ayalon'un
iki ülke arasında yol açtığı gerginlik üzerine İsrail Savunma Ba-
kanı Ehud Barak, Ankara'da ağırlanıyor, İsrail'den yapılan sözde
özür açıklamaları ve Barak'ın Ankara ziyaretinden sonra İsrail Dı-
şişleri Bakanlığı Müsteşarı Yossi Gal, Türkiye'ye geliyordu.
Gal'ın, Türk Dışişleri Bakanlığı'nda Müsteşar Feridun Sinirlioğlu
ile yapacağı 13. istişare toplantısında “Türkiye-İsrail ilişkilerinin
yanı sıra bölgesel konuların da ele alınacağı” öğreniliyordu. Her
ne hikmetse bu tür özür senaryolarının ardından hep AKP iktida-
rı eliyle İsrail’e büyük hizmetler yaptırılıyordu.!?

İsrail'le 13. Stratejik İstişare Toplantısı...

İsrail'le ilişkilerde hemen her adımın büyüteç altına alındığı
günler yaşanıyordu. Tıpkı Davos'ta yaşanan 'one minute' çıkı-
şında olduğu gibi 'alçak koltuk' olayı da Türkiye'de tuhaf bir at-
mosfer oluşturmuştu. Alçak koltuğa oturtulan Türkiye değil-
mişçesine 'İsrail'e haddini nasıl bildirdik' türünden açıklamalar
havada uçuşuyordu. Malum, alçak koltuk krizinden hemen son-
ra İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak Türkiye'ye geliyor, çuval
dolusu sıcak mesajı Ankara'ya bırakıp ülkesine dönüyordu.
Ama bize göre bu ziyaretten de daha önemli olanı İsrailli bir
müsteşarın Barak'dan hemen sonra Ankara'ya gelmesi oluyor-
du. Müsteşar Gal'in Ankara ziyaretinde önemli ve gizemli ko-
nular gözlerden kaçırılıyordu. Bu ziyareti Ehud Barak'ın ziyare-
tinden de daha önemli kılan bir şey; “İsrailli Müsteşarın Anka-
ra'ya, Türkiye-İsrail Dışişleri Bakanlıkları arasındaki düzenli
istişare toplantıları kapsamında gelmiş olmasıydı. Bir önceki
stratejik istişare toplantısı ise 6 ay önce Kudüs'te yapılmıştı. 

Garip değil mi, Davos'ta 'one minute' deniyor; alkışlar top-
lanıyor, eller havaya, oylar sandığa aktarılıyordu... Fakat ne tu-
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haftır ki; 'one minute'den sonra da, 'alçak koltuk'tan sonra da
Türkiye ile İsrail Dışişleri Bakanlıklarının STRATEJİK İSTİŞA-
RE toplantıları devam ediyordu. Üstelik dönemin Milli Savun-
ma Bakanı Vecdi Gönül, İsrail ile şu anda üzerinde çalışılan ye-
ni bir anlaşmanın bulunmadığını belirterek, "Ama zaten her
türlü ilişkimizi düzenleyecek, mesela askeri alanda 16 tane anlaş-
ma var. Bunlardan hiçbiri yürürlükten kalkmış değil, hepsi yürür-
lükte" diyordu. Gönül, İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Aya-
lon'un "Büyükelçiyi sınır dışı ederiz" şeklindeki sözlerinin ha-
tırlatılması üzerine, "Onlar Dışişleri Bakanlığının konusu. Dı-
şişleri Bakanımız zannediyorum etraflıca görüştü" şeklinde ko-
nuşuyordu.

Danny Ayalon'un özrü, Mair Hartzion'un kancıklığı!

Eli kanlı katil Ariel Sharon'un arkadaşı ve suç ortağı olan Me-
ir Hartzion, 1950'li yılların başında Gazze'de yapılan bir İsrail bas-
kınında masum bir Filistinli'yi sırtından bıçaklayarak şehit edi-
yordu. Daha sonra kendisiyle yapılan bir röportajda, yaptığından
vicdan azabı duyup duymadığı sorulduğunda Meir Hartzion bö-
bürlenerek: "Vicdan azabı mı? Hayır! Neden vicdan azabı duyma-
lıyım ki? Bir adamı tabancayla öldürmek çok kolayadır. Tetiği çe-
kersin hepsi bu kadar. Ama bıçak bambaşka bir şey, gerçek bir si-
lah. Fantastik bir duygu bu, erkek olduğunu hissettiriyor insana"
yanıtını veriyordu. Bir masumu, savunmasız bir Müslüman’ı arka-
dan bıçaklayıp öldürmeyi 'erkeklik' sayanların erkeklikleri ne ka-
dar kancıklıksa; özürleri de işte o kadar küstahlık sırıtıyordu.

"Bir Türk öldür ve dinlen" cümlesini bilmeyen Yahudi var
mıydı?

Hikâyenin tamamıysa şöyledir: Çarlık Rusya'sında bir Yahu-
di genç, Türklerle savaş esnasında askere çağrılmıştır. Annesi
gözyaşları içinde tren istasyonunda veda ederken onu şöyle te-
selli eder: "Kendini çok paralama! Bir Türk (Müslüman) öldür,
dinlen. Bir Türk (Müslüman) daha öldür, yine dinlen!...". Çocuk
sözünü keser: "İyi de anne, [ben dinlenirken] ya Türk beni öl-
dürürse?" diye sorunca Anne büyük bir şaşkınlıkla feryat eder:
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"Seni öldürürse mi? Neden ki oğlum, sen ne yaptın ki ona?"
(Not: Batılı ve Rusyalı gavurlar Türk ile İslâm'ı aynı anlamda
kullanırdı)

Türk Büyükelçisinin saflığı mı, yavşaklığı mıydı?

O süreçte İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Danny Ayalon
makamına çağırdığı Türk Büyükelçisi Oğuz Çelikkol'u kendi
koltuğundan daha alçak bir koltuğa oturtarak sözde İsrail dev-
letinin ne kadar büyük olduğunu göstermek istiyordu. Yaptığı
nezaketsizliğin ne denli derin olduğunu gösterircesine etrafın-
daki basın mensuplarına bu fotoğrafı bir de açıklamaya kalkışı-
yordu. Denny Ayalon'un yaptığı açıklama: "Dikkat edin o alçak-
ta biz yüksekte oturuyoruz, masada sadece bir İsrail bayrağı var
ve gülümsemiyoruz" alçaklığın derinliğini gösteriyordu. Evet,
fotoğrafa dikkatlice bakanlar ortada alçaklık durumu olduğunu
fark etmekte zorlanmıyordu. Fakat kimin neye ve kime göre al-
çak olduğu koltukların konumlanış biçiminden değil, bize fo-
toğrafa ne tarafınızdan baktığınıza bağlı gibi geliyordu. Peki,
Denny'nin küstahlığı karşısında acaba Büyükelçi Oğuz Çelik-
kol'un yapacak bir şeyleri olması gerekmiyor muydu? Haydi,
İbranice bilmediği için hazırlanan tezgâhı anlayamadı diyelim,
yahu vücut dilinden de anlamaz ve vurdumduymaz birisi nasıl
büyükelçi yapılıyordu?

Posta’dan Rauf Tamer: “Hasta ruhluların özlediği fotoğraf”
diyerek gizli Yahudi aşıklığını, Siyonizm uşaklığını ve AKP şak-
şakçılığını açığa vurmaktaydı!

“Danny Ayalon, hem Türkleri öfkelendirdi, hem İsrail kamu-
oyunda fazla destek bulamadı. Nedir o, yüksek iskemle / alçak ka-
nepe şovları? Bunlar şık olmadı. Zekice bir iş sayılmazdı. Akıllıca
hiç değil. Kurnazca bile değil. Üstelik kendine ve ülkesine on para-
lık faydası yok. Bu ne biçim Yahudi? Kafası hiç işlemiyor!.. Gelelim
bizimkilere. Adam Türkiye'ye hakaret etti ya, aramızda sevinenler
bile var. Yani üzüntü değil mutluluk duyuyorlardı. Askerlerimizin
başına çuval geçirildiği gün de bunlar mutlu olmuşlardı. Bir şey söy-
leyeyim. İsrail'de ikinci sınıf bir memurun beni alçak kanepe'ye
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oturtmasıyla ben alçalacak değilim... Bay Ayalon da yüksek iskem-
lede oturmakla yücelmiş falan değildir. Ama asıl irtifa farkı, bazı
Türklerle bazı Türkler arasında meydana geliyor. Beni Danny Aya-
lon'dan daha çok rahatsız eden budur. T.C.'nin Hariciye Politikası
külliyen hezimete uğrarsa bunlar göbek atıp oynayacaklar. Kürt
Açılımı, K. Irak, Kıbrıs,? Ermenistan, Batı Trakya... Her tarafta fi-
yasko bekliyorlar. İsrail özür mektubu falan yazmasın ki, bunların
mutluluğu ikiye katlansın istiyorlar... Gerçi özür mektubu yazılsa
bile bunlar ona da bir kulp bulurlar. Hasta ruhlar, hasta...” diyen
bay yalakanın bu tavrı hastalıktan da beter bir “haspa”lıktı,
haysiyet hamlığıydı ve İsrail hayranlığıydı!

İsrail’in özür küstahlığına işbirlikçilerin katkısı:

"Türkiye-İsrail ilişkileri dün akşam itibarıyla yeni bir döneme
giriyor. Ancak yeni bir döneme giren, İsrail'in yalnızca Türkiye ile
ilişkileri değil, bölgedeki varlığı başta olmak üzere uluslararası si-
yasetteki ağırlığıdır da" ifadelerini kullanan Radikal yazarı Murat
Yetkin, İsrail'in özrünü "altın çağının sonu" olarak niteliyor ve
Recep Bey’i kahraman ilan ediyordu. Oysa, Cumhurbaşkanı Ab-
dullah Gül'ün, Köşk'te İsrail ile büyükelçi krizi üzerine yaptığı
açıklamalar uluslararası Siyonist merkezlere verilen bir mesaj ni-
teliği taşıyordu. Gül bu açıklamaları, bir ödül töreni sonrası ka-
bul resminde gazetecilerin talebi üzerine özellikle yapmıştı. Bir
gün önce Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail'i protestosu biliniyordu.
Müsteşar Feridun Sinirlioğlu'nun İsrail Büyükelçisi Gabby
Levy'ye ortaçağ benzetmesi ile bir an önce izahat ve özür bek-
lendiğini söylemesi de olağandı. Ancak Türkiye'nin İsrail'e yazı-
lı özür için süre verdiği, böylece İsrail’in zararına olacak inatlaş-
manın önlenmeye çalışıldığı anlaşılmıştı. Bu ültimatomu dünya-
ya ilan etme işini Cumhurbaşkanı Gül’ün üstlenmesi; İsrail yö-
netiminin atacağı adımın özür beklentisi dışında başka anlamla-
ra çekilmesi girişiminin önüne geçmeyi amaçlamıştı. Gül'ün,
“özür gelmediği takdirde Türkiye'nin İsrail'deki büyükelçisi Oğuz
Çelikkol'un uçağa atlayıp yurda döneceğini” tekrar vurgularıyla
söylemesi İsrail’i kurtarmaya yönelik çıkışlardı. Bu ültimatom-
dan saatler sonra İsrail'den değil, Levy’den yazılı özür gelmiş ve
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Erdoğan hemen bunun istenen cevap olduğunu açıklamıştı.
Cumhurbaşkanı Gül'ün dün "Neden kendinizi bölgeden ve dün-
yadan bu kadar dışlatıyorsunuz' diye İsrail'e sormak lazım" de-
mesi Türkiye’nin mi, yoksa İsrail’in mi çıkarınaydı?

Arsız AKP’nin “Kaç Filistinlinin öldüğü beni alakadar etmez”
diyen katil Barak’ı Türkiye’de ağırlaması alçak tezgâhtan da al-
çaltıcı bir davranıştı

O zaman da Türkiye büyükelçisine yönelik alçak tezgâhın ar-
dından Hükümetten İsrail'e kurusıkı tepkiler yağmıştı. Ancak al-
çak tezgâhın yaşandığı aynı gün Türkiye'den Milli Savunma Ba-
kanlığı'ndan bir heyet silah alımı ile ilgili müzakereler yapmak
için İsrail'de bulunuyorlardı. Büyükelçiyi çekme tehdidinden ön-
ce bu heyeti de çekmesi gereken Türkiye, üstelik Dökme Kurşun
Operasyonu'nun emrini vererek binlerce Filistinliyi katleden İs-
rail Savunma Bakanı Ehud Barak'ı ağırlamıştı. Barak, Türk yetki-
lilerle görüşmesinde Türkiye'ye silah satmak ve yeni savunma
antlaşmaları imzalatmak için buradaydı. Katil Barak'ın Türki-
ye'de bulunması Alçak Tezgâh'tan da daha alçaltıcıydı. Terörist
İsrail'in katil Bakanı Ehud Barak'ın Türkiye'ye yapacağı günü bir-
lik ziyaretine tepkiler haklıydı. Daha Gazze'deki İsrail soykırımı-
nın acısı yüreklerde tazeliğini korurken bu soykırımı başlatan
Ehud Barak'ın Türkiye’ye gelerek Dışişleri Bakanı Ahmet Davu-
toğlu ve Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül tarafından kabul edi-
lecek olması yürekleri yakmıştı. Bu ziyaretin İsrail'in Gazze'ye 27
Aralık 2008'de yaptığı işgal girişiminin birinci yıl dönümü pro-
testolarının yapıldığı bir dönemde gerçekleşiyor olması da mani-
dar karşılanmıştı. Terörist Ehud Barak, Mescid'i Aksa katliamının
ardından yaptığı şu açıklama hafızalara kazınmıştı: "Bana Gaz-
ze'de, Batı Şeria'da ve diğer mıntıkalardaki çatışmaların nasıl di-
neceğini sormayın. Filistinli kalabalıklara karşı her türlü aracı
kullanmak meşrudur. Kaç Filistinlinin öldüğü beni alakadar et-
mez. Benim için önemli olan halkımın emniyetidir"

İngiltere'ye giremeyen katil Türkiye'de ağırlanmıştı!

Ehud Barak, fosfor bombaları da dâhil olmak üzere uluslara-
rası anlaşmalarca yasaklanmış çeşitli silahların da kullanıldığı bu
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barbarlığın "Savunma Bakanı" sıfatıyla birinci dereceden sorum-
lulardan biri olarak kabul edildiği için İngiliz mahkemelerince
savaş suçlusu sayılıp ülkeye giriş yapması halinde tutuklanması-
na karar alınmıştı. BM ve birçok uluslararası insan hakları örgü-
tü Başbakan Ehud Olmert ve Dışişleri Bakanı Tzipi Livni ile bir-
likte Barak'ın da Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi'nde yargı-
lanmaları gerektiğini ısrarla vurgulamıştı. Yine bu çerçevede İn-
giltere'de bir mahkeme Tzipi Livni hakkında İngiltere'ye gelmesi
durumunda tutuklama kararı çıkartması üzerine, Livni'nin bu ül-
keye planladığı ziyaretini yapamamıştı. Ardından bu kişilerin bir
'güvercin' edasıyla Ankara'ya gelip AKP tarafından ağırlanması
karşısında, nedense Türkiye yargısının kılı kıpırdamamıştı!

İsrail Erdoğan'a “haddini bildirmeyi ve hizaya getirmeyi”
amaçlamıştı!

“İsrail “kriz”le aslında Başbakan Tayyip Erdoğan’a haddini bil-
dirmek istemiştir. “Çok konuşuyorsun, çok ileri gidiyorsun, had-
dini aşıyorsun, çizdiğimiz hudutların dışına çıkıyordun” mesajı
vermiştir. Bakınız sonunda Tayyip Bey “İsrail ile krizi daha yuka-
rıya götürmeyeceğiz” demiş ve bu mesele bitmiştir. Burada
önemli nokta: Türkiye gibi bir ülkenin bir takım ahmak gazete-
cilerle ve medya yöneticileriyle bu yaşananları anlaması mümkün
değildir. İsrail de Osmanlı topraklarından çıkmıştır. Ben Gurion
İstanbul’da okumuştur. Bir ara Osmanlı olmaya çalışmış, fes giy-
miştir. İkinci Cumhurbaşkanı Ben Zvi İstanbul Hukuk’ta oku-
muştur, fes giymiştir. İlk Dışişleri Bakanı Moşe İstanbul’da oku-
muştur, Türk Ordusu’nda subaylık yapmıştır. Şimdi de hepsi
Türkiye’yi düşürmek istemektedir. Ve maalesef kiralık kafalar bu-
nu kabul etmiştir. Dolayısıyla Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı kol-
tuğunda oturan bir kimsenin İsrail’in hakaretlerine karşı: “özür
dilersen bu işler düzelir” demesi, hayret vericidir. Türkiye’nin öğ-
renmesi gereken nokta şudur: Dışişleri Bakanı olan Lieberman
çok yakın zamanlara kadar Sovyetler Birliği’nden, Rusya’dan ge-
len Yahudilerin kurdukları bir partidendir. Ortodoks bir partidir,
ve “büyük İsrail” peşindedir. Bu sırada Ehud Barak geldi. Niye
geldi, nasıl bir muamele gördü? Bunu doğru perspektife oturta-
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bilmek için benim iki hatırlatma yapmam lazım. Bunlardan bir
tanesi şudur: 1958 yılında Adnan Menderes’in başbakan olduğu
zamandaki yolculuğunda Ben Gurion’un uçağı Ankara’ya inmiş-
tir ve gizli bir ittifak yapmıştır. 1958’de Türkiye ile İsrail arasın-
da gizli bir anlaşma gerçekleşmiştir ve bu anlaşma, Türkiye ile
Amerika arasında olan ve ikili anlaşmaların hiçbiriyle mukayese
edilmeyecek güçtedir. Bu ittifak uzun müddet işlemiştir. Aşağı
yukarı 1958 ittifakıyla Türkiye ile İsrail neredeyse “tek devlet”
düzeyinde iç içe girmiştir. Sonra çeşitli nedenlerle bu eskimiştir.
1996’da Tansu Çiller döneminde yeni bir ittifak imzalamışlardır.
(Ama Yalçın Küçük gibi Yahudilik dürtüleri kabaranlar, Refah
Yol’dan 4 ay önce imzalanan bu anlaşmayı Erbakan Hoca’ya mal
etme sahtekârlığına yeltenmiştir) Bu ittifaka göre iki ordu, Hava
ve Kara kuvvetleri sık sık ortak tatbikat yapabilmekte ve iki ülke-
nin belirli yüksek görevlileri belirli zamanlarda birbirini ziyaret
etmektedir. İki devletin güvenlik, İstihbarat her türlü devlet iliş-
kilerini, tek bir devletmiş gibi konuşup değerlendirmektedir.
Ehud Barak bunun için gelmiştir. Ve hiçbir kriz olmadan Türki-
ye’de görüşmelerini yapıp gitmiştir. Türkiye bir cahiliye devrine
girmiştir. Şu hale bakın; güya Barak gelmiş ve biz kendisine tep-
ki göstermişiz! Ne tepkisi, Tayyip Bey, Abdullah Bey, onunla gö-
rüşmemişmiş!… Bir bakan geldiği zaman haliyle bir ülkeye o ba-
kan karşılığında olan bakanla görüşecektir. Türk Dışişleri Bakanı
Amerika’ya gidince Obama’yla görüşüyor mu? Türk Savunma Ba-
kanı sık sık Paris’e gidiyor Sarkozy ile görüşüyor mu? Başba-
kan’ından veya Cumhurbaşkanı’ndan özel bir mesajı varsa o za-
man görüşebilir. Dolayısıyla Ehud Barak geldiğinde: Bakın Başba-
kan ve Cumhurbaşkanı Onunla görüşmedi” diye hava atılıyor!
Peki, Genelkurmay’la görüşmesinin ne ilgisi olabilir… Bu ziyaret
1996’da Mesut Yılmaz ve Süleyman Demirel ittifakına göre yapıl-
mıştır ve hiçbir tepki gösterilmemiştir. Ben Gurion 1958’de Tür-
kiye ile gizli ittifakı yapmadan önce “Şu Türklere bakın ilişkile-
rimiz metres ilişkisine döndü” demiştir. Niye, çünkü çok zaman
yüksek komutanlar İsrail’e gizli giderler. Onların listesi bende
var, açıklayacağım. Ama bakanlar düzeyindeki görüşmeler açık-
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tır. Artık Ehud Barak geliyor. Bunlar resmi birbirine sır veriyorlar
sır alıyorlar. Tek devlet gibi. Çünkü Türkiye’nin gücü onun gel-
mesini önleyemezdi. Aradaki gizli ittifak hala yürürlükteydi.
Çünkü Türkiye’de İsrail, İsrail’de olduğundan daha güçlü vazi-
yetteydi. Sadece iktidar ve yalakalarının değil, medyanın ve mu-
halefetin davranışlarından ve İsrail’e karşı saygılı tavırlarından,
İsrail’in ne kadar güçlü olduğu kendini göstermiştir. 

İsrail, Türkiye’nin hiçbir hareket serbestliği olmadığı için cid-
di hiçbir tepki göstermeyeceğini biliyor ve buna göre davranıyor.
70’lerin sonunda İsrail’de çok önemli bir değişiklik oldu: O za-
mana kadar İsrail’i kuran Ben Gurion’un Emek Partisi iktidarday-
dı. 70’li yılların sonundan itibaren Likud partisi gelmiştir. Ergun
veya Ezel’in partisidir. Bazen İrgun Demir bazen Ergun Demir di-
ye geçer ve şöyle söylenir: Ziveyi Limni Askeri Teşkilatı. İrgun ve-
ya Ergun, “askeri teşkilat” veya “örgüt” demektir. Kısaca, İzel ve-
ya Ezel deriz. Bu 1936 yılından sonra Filistin’de çıkan bir terör
örgütüdür. Biz Türkiye’de buna Ezel diyoruz. Dolayısıyla bugün
Ezel diye dizileri, isimleri gördüğümüz zaman ben İsrail’i bilen
bir insan olarak bu örgütü hatırlarım. Bu örgüt Büyük İsrail tara-
fındadır ve şiddet partisidir. Menhaim Begin’le iktidara gelmiştir.
Bu örgütün partisi Likud’tur, iktidardadır ve Netenyahu bu parti-
dendir. İshak Şamir bu partidendir. Bu partinin ufku, eski Ben
Gurion’un İsrail’i gibi değildir, bu parti Büyük İsrail Projesi’nin
sahibidir. Kendilerini çok büyük görürler. Bırakın İsrail’in işgal
ettiği topraklardan çekilmesini hatta yeni topraklar almayı hedef-
lemiştir. Bugünkü İsrail’i anlayabilmek için biz kendi tarihimizi
bilmemiz gerekir. Ne yazık ki bugünkü Türkiye’de de Başbakan-
lıkta da, Çankaya’da da, gazetelerin başında da, tarihlerini bilme-
yen ve kendi medeniyetlerine güvenmeyenler görülmektedir. Bi-
zim tarihimizde 1300’den itibaren 1550’ye kadar 250 yıl Türki-
ye’nin sabit bir haritası yoktu, çünkü her sene harita değişip ge-
lişiyordu. İşte bugün de İsrail’in haritası yoktur; on yılda bir İsra-
il, kendi haritasını genişletmektedir. Bütün ahmaklar artık anla-
sınlar ki, bizim doğu illerimizdeki Devlet kontrolünün zayıfla-
ması, bir İsrail Projesidir. Bunu Türkiye’de sadece iki kişi dile
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getirmiştir: Biri Erbakan, diğeri Biz. İsrail’in önünde bir Suriye
engeli bulunmaktadır. Büyük İsrail hedefinde ve Arzı Mev’ud
içinde bir de Türkiye’nin Güneydoğusu vardır. Burayı da vaat
edilmiş topraklar içine alır. Ayrıca İsrail şu anda Azerbaycan’la
tıpkı 1958’de, 1996’da (Süleyman Demirel, Mesut Yılmaz ve Çe-
vik Bir'le) Türkiye’yle yaptığı İttifaklara benzer ittifaklar yapmak
üzeredir. Bizim Türkiye’deki kadar İbrani Yahudi Azerbaycan’da
da yerleşiktir. Ayrıca Ermenistan’la çok ileri ilişkiler içindedir. Şi-
mon Peres, Ben Gurion’un iki adamından biridir. Biri Moşe Da-
yan’dı, diğeri Şimon Peres’dir. Ben Gurion’un bütün komploları-
nı öğrenmiştir. Şimdi İsrail’deki bir dışişleri bakan yardımcısının
Şimon Peres’ten habersiz bunu yapacağını sanmak gaflet ve ceha-
lettir. Bakınız İran’ın, kendisi için her şartta ölmeye hazır ordusu
görevdedir, İsrail’in de böyledir. Bizim içimizde ise Türk ordusunu
devamlı kötüleyip köstekleyen bir cephe teşkil edilmiştir. Devam-
lı ordusunun kanadını kolunu ve onurunu kıranlar, bu gizli tahri-
bat planlarına, CIA üzerinden Fethullah Gülen’le ekiplerini de
saldırıya geçirmektedir. Ama ana muhalefet partisinin liderinin
böyle bir ilişkiden habersiz olması bu konuda dudakların oynat-
maması, nerdeyse yerin altına girip saklanması, bizim ne durum-
da olduğumuzu göstermektedir. Son olarak şunu söylüyorum:
1992 yılını herkes hatırlayacaktır. Bir yarışa çıktılar. O zamanki
Devlet Başkanı Turgut Özal, “21. yüzyıl Türkiye yüzyıl’ı olacak”
dedi. O zamanki Başbakan Süleyman Bey bundan geri kalmak is-
temedi. Ne oldu; 1993’de bundan bir hafta sonra 24 Ocak’ta Uğur
Mumcu, arkasından Eşref Paşa, arkasından Turgut Özal öldüler.
Turgut Özal 1990-91’de Musul’u almaya kalktı, ama bunu haya-
tıyla ödedi. Ben ne dedim; "AKP Türkiye’yi küçültmek için iktida-
ra geldi. Kıbrıs’ı ve Musul’u vermek için. Bugün Musul’u verdi. Şu
anda da Türkiye’nin onurunu vermektedir." Türkiye’de herkes şu-
nu bilmelidir: Basit şahsiyetler büyük ve bağımsız Türkiye proje-
sine sahip çıkamaz. (Erbakan’ın başına gelenleri unutamaz!..) İs-
rail bunların yularını elinde tuttuğu için “Sen kimsin!” diyor ve
Tayyip Bey’e haddini bildiriyor!" diyen Yalçın Küçük doğru söylü-
yor, ama yanlış yollar öneriyordu.
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Türkiye gerçekten bağımsız mıydı?

Türkiye'de "bağımsızlık" sokak düzeyinde tartışılıyor ve ma-
alesef asla bir "metre" ileri gitmiyordu. Sokaklarda, "Biz Ameri-
ka'yı istemiyoruz" diyenler toplanıyor, birileri de onlara, "Biz de
şehrimizde PKK'yı istemiyoruz" diye saldırıyor... Farkında olsun
olmasın her iki tarafta sadece Siyonizm’e figüranlık ediyordu!

Hangi ülkelerde Türkiye'deki gibi kontrolsüz bir "eline geçeni
önüne gelene sat" politikası uygulanıyor ve giderek gizlice sö-
mürgeleşiyordu? Meksika'da bugün sistemin yüzde 82'si yaban-
cıların elinde, Arjantin'de yüzde 48, Şili'de yüzde 42, Peru'da
yüzde 47, Macaristan ve Polonya'da yüzde 65, Çek Cumhuriye-
ti'nde yüzde 95, Slovakya'da yüzde 93, Estonya'da yüzde 100.
Oysa: Amerika-Avrupa "dışarı" diye gösteri yapmakla hiçbir şey
değişmiyor, küresel güçler “finansal prangayı” boğazımıza geçi-
riyor ve Türkiye Siyonizm’in sömürgesi haline geliyordu!

Kızılderililer New York'u kaça satmıştı?

Bugün dünyanın en pahalı arazisi sayılan New York'un ünlü
Manhattan adasının 1624 yılında Peter Munite adlı bir tüccar
tarafından Kızılderililerden 24 dolar değerindeki incik boncuk
karşılığında satın alındığını, toplam 58 kilometrekare olan
Manhattan'a ilk olarak aralarında Yahudi asıllıların da bulun-
duğu Hollandalı göçmenlerin sahip çıktığını ve buraya New
Amsterdam adı verildiğini, bölgeye 1664 yılında yerleşen İngi-
lizlerin New York adını taktığını, Kızılderililerin 24 dolarlarını
386 yıldır Amerikan hazine bonolarına yıllık yüzde 5 faiz ile
yatırsalar bugün 2 milyar 336 milyon 536 bin 394 dolarları ola-
cağını biliyor muydunuz? Peki, AKP’nin günü kurtarmak ve
koltuğunu korumak için çoğu Yahudi asıllı yabancılara pırasa
fiyatına peşkeş çektiği sanayi kuruluşlarımızın ve stratejik ku-
rumlarımızın, tekrar hangi şartlarda ve kaç trilyon dolara kaza-
nılacağını hiç düşünmüyor musunuz?

İsrail'in “Teröristlikten kurtulamama ve devlet olamama” sı-
kıntısı 
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İsrail yönetiminin ve dayandığı Siyonist ideolojinin, Yahudi
inanışının asıl düşmanı sayılması gerektiği açıktır. Bu şizofrenik
durum bizzat İsrail yönetiminin varlığından kaynaklanmaktadır.
Nitekim İsrail, altmış yılı aşkın süre içinde, devlet olgusunun
kimlik cüzdanı demek olan bir Anayasa'dan bile yoksun bulun-
maktadır. Öteden beri Filistin'de Yahudi inancı kimliğiyle yaşa-
yanlar ile çeşitli coğrafyalardan derlenmiş göçebe niteliği sabit
Yahudiler arasındaki uyumsuzluk en büyük engeli oluşturmakta-
dır. Siyonistler Filistin'den gasp edilmiş bir toprağın adeta kiracı-
eşkiyaları konumundadır. Dolayısıyla İsrail'in devlet olamama
psikozu, devletin ülke unsurunu içselleştirememe durumuyla da
alakalıdır. İsrail'in şizofrenik ilişkisinin bir nedeni de Avrupa'nın,
özelde İngiltere Krallığının kendilerine lütuf gibi gelen aldatma-
sıdır. Bunu açıkça dile getiremiyorlar, çünkü şizofrenik kişilik
kendine duyduğu özgüvenin mutlak doğruluğunu kabul ettiği
için, asıl gerçekliğe asla yanaşmamaktadır. Sapkın davranışlarda
bulunması da bu psikozu dolayısıyladır. Nitekim Türkiye'yle,
sözgelimi, aynı fotoğraf karesinde görünmesinin bile, kendi gü-
venliği bakımından ne derecede anlam ifade ettiğini pek çoğu al-
gılayamayacak kadar gerçeklik dünyasından kopuklardır. İsrail
yönetimi ve Siyonist ideoloji, geleceğinin Avrupa'da veya Kuzey
Amerika’da olduğunu anlayıp gereğini yapıncaya kadar, kendisi-
ne Ortadoğu'da yaşama imkânı bulunmadığını hesaba katmak
durumundadır ve İsrail’in son şansı ve sigortası AKP gibi işbir-
likçi iktidarlardır, onların da sonu yakındır.

Siyonist İsrail’le işbirlikçi AKP arasında bu suni krizler ya-
şanırken, bizim “İsmail” dediğimiz, bazı İslamcı yazarlar ve Re-
cep Bey hayranları “İsrail’e hak ettiği dersin verildiğinden…”
“Recep Erdoğan’ın cesaretli ve dirayetli siyasetinden” dem vurup,
iktidara rüşvet-i kelam cinsinden selamlar gönderince: “Bu ne
turşu, bu ne perhiz? Sanmayın ki herkes keriz!” sorusunu hak
ediyordu.
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PKK’NIN MARKALAŞMASI,
TSK’NIN MARKAJA ALINMASI!

Siyonist Yahudi Lobilerinin ve onların güdümündeki emper-
yalist güçlerin, PKK gibi on yıllardır emek verdikleri ve masraf
ettikleri “markalaşmış bir terör şirketini”, öyle “Türkiye’de top-
lumsal barışı sağlamak hatırına” hemen vazgeçip tasfiye edecek-
lerini düşünmek, en hafif tabiriyle, saflıktır. Güneydoğumuza
özerklik sağlamaya hazırlık süreci kapsamında, PKK’nın bir bö-
lümüne geçici eylemsizlik kararı aldırsalar da, “Bunlar Öcalan’ı
takmıyor!” bahanesiyle, Kandil’deki fiili PKK eşkiyabaşı Murat
Karayılan ve Suriyeli Nusayri Fehman Hüseyin ekiplerinin
anarşist saldırılara devam edecekleri anlaşılmaktadır. Çünkü
yıllık 500 milyar dolarlık cirosundan bahsedilen Afganistan,
İran, Kuzey Irak ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaştırılan
uyuşturucu trafiğinin en önemli “taşıyıcı” ve “dağıtıcı” eleman-
larını PKK’lılar oluşturmaktadır. Hatta İstanbul’da esrarengiz
bir cinayetle ortadan kaldırılan Bayan Sierra’nın da, bu uyuştu-
rucu şebekesinin Türkiye-AB ülkeleri irtibatıyla görevli bir
ABD FBI özel ajanı olduğu ortaya çıkmıştır.

Ayrıca ABD ve İsrail, PKK’yı İran, Irak ve Suriye’ye karşı kul-
lanmak ve sözünden çıkarsa tekrar Türkiye’nin başına bela sar-
mak üzere elinde tutacaktır. Çünkü böylesine markalaşmış bir
terör şirketini ve cinayet şebekesini dağıtmak onların işine ya-
ramazdı. Hepsinden geçtik, bölge ülkelerini ve hükümetlerini



“hizaya sokmak ve kendisine mahkûm bırakmak” üzere, CIA ve
MOSSAD ajanlarının, hatta patriot füzeleri komandolarının ya-
pacağı “kanlı saldırı ve patlamaların” suçunu üzerine yıkacakla-
rı, PKK gibi bir bölgesel eşkıya şebekesine ihtiyaçları vardı.

PKK, İran’ın üzerine salınacak ve “Suriye Kürdistanı oluştu-
rulacak”!

İran kaynaklarına göre, ‘açılım’ın seyrine bağlı olarak, Türki-
ye’den çekileceklerle birlikte PKK militanları İran’a, Irak Nuri Ma-
liki hükümetine ve Suriye’ye karşı kullanılacaktı. PKK bunun ilk
işaretini Suriye için vermiş, Yeni Şafak Yazarı Abdülkadir Selvi,
‘Öcalan, devlete, Suriye’de işbirliği yapılması önerisinde bulundu’
şeklinde yazmıştı. AKP hükümetinin, Mesut Barzani’den sonra
PKK ile de ortak zeminde buluşturulması, Tahran’ın önüne koca-
man bir soru koymuştu: Türkiye’den Kuzey Irak’a çekilecek PKK
militanları ne olacaktı? Çekileceklerle birlikte toplam 7-8 bin ki-
şilik silahlı bir güç söz konusuydu. Bunun yaklaşık yarısı, üç böl-
ge ülkesinde (İran, Irak ve Suriye) yuvalanmıştı. Tahran’ı tedirgin
eden görüş, yeni süreçte PKK’nın bölge ülkelerine, özellikle de
İran’a karşı kullanılacağıydı. Üstelik Türkiye’den sadece bir kıs-
mı, o da silahlarıyla birlikte ayrılacak PKK’lılar, Suriye’ye gönde-
rilip Yeni Kürdistan oluşumuna taşeronluk yapacaktı.

PKK’nın yeni görev alanı

Tahran’daki endişe, önce Türkiye’de İran politikasına yakın
çevrelerde tartışılmaya başlandı. Kaygı, rasthaber.com’da yorum-
lara konu olmuştu:

“AKP-PKK arasında sıkı bir pazarlık yaşanmaktadır... dikkat-
lerden kaçmayan sayın Başbakan’ın PKK için söylediği şu hatır-
latmasıdır: ‘Silahları bırakıp çekildikleri sırada operasyon yap-
mayız!?’ Bu söz, PKK için yeni bir görev tayin edilmiş kokusu ve-
riyor. İran ciddi bir tehlike ile karşı karşıya demektir. Çünkü, Tür-
kiye’de misyonu biten PKK, kardeş örgüt PEJAK ile İran’ın başı-
na bela olacakmış gibi görünüyor.” (12 Ocak 2013)

Başka İran kaynaklarında, PKK’nın yeni “görev alanı”nın
İran’la sınırlı olmadığı, Suriye ve Irak Nuri Maliki Hükümetini de
kapsadığı yorumlarına rastlanıyordu.
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Üst düzey Dışişleri kaynağı

Habertürk gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Altaylı da
gelişmeleri doğrulayan bir yazı kaleme almış, 4 MİT görevlisinin
Kandil’e Öcalan’dan bir mektup götürdüğünü vurgulamıştı. Mek-
tup, “yeni dönem”de örgütün İran ile nasıl karşı karşıya olacağı-
nın da işaretini veriyordu:

“Öcalan‘ın Kandil’e ilettiği en ‘kritik mesaj’ ise, ‘İran’a dikkat’
olmuş. ‘Provokasyonlar olacaktır ama en önemlisi İran’dan gele-
bilecek provokasyonlar. Bunu engelleyin’, demiş.” (10 Ocak
2013).

Bütün bu gelişmelere Tahran nasıl bakıyordu acaba? İran Dı-
şişleri’ne yakın üst düzey bir kaynağa, “doğru mu, spekülasyon
mu” diye sorulduğunda, İranlı kaynağın cevabı netti. “Evet”,
kendileri de böyle bir yönlendirme bekliyordu. PKK’yı bölge ül-
kelerinin üzerine sürme politikasını, bir halk deyimiyle, “anası-
nın oynaşını komşunun kapısına yollama”ya benziyordu.

BBC, PKK ile OSLO Yerine “ERBİL” Görüşmelerine Başlana-
cağını duyuruyordu.

BBC'ye konuşan Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Hükümet
Sözcüsü Dizai sürece destek vereceklerini söylüyordu. Dizai’nin,
"Eğer bu sorunun çözümüne katkıda bulunmak için herhangi bir
destek veya bir rol oynamamız gerekirse kesinlikle rolümüzü oy-
namaya çalışacağız" sözleri dikkat çekiyordu. KDP Dış İlişkiler
Sorumlusu Hawrami ise "Kolaylaştırma, teşvik etme ve fikir verme
konusunda kırmızı çizgilerimiz yok" şeklinde konuşuyordu. MİT
ile PKK arasındaki görüşmelerin yeni adresinin Oslo yerine Erbil
olacağı yönündeki iddialar, İngiliz yayın kuruluşu BBC'yi harekete
geçiriyordu. "PKK-MİT görüşmeleri Erbil'e mi taşınıyor?" sorusu-
nun yanıtını Erbil'de arayan BBC'ye konuşan Bölgesel Kürt Yöne-
timi Hükümet Sözcüsü Safin Dizai "Gerekirse kesinlikle rolümüzü
oynamaya çalışacağız" diyordu. BBC, Kuzey Irak Bölgesel Yöneti-
mi'nin başkenti Erbil'i, "Son yıllarda Türkiye için git gide önem ka-
zanan bir adres" olarak nitelerken "Erbil'in dört yanında hemen
hemen her sektörde Türk şirketleri göze çarpıyor" diye övüyordu.
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Ama Erbil'in adının bugünlerde Türkiye kamuoyunda sadece eko-
nomik değil, iç siyasal gelişmelerle ilgili de sıkça telaffuz edildiği-
ni kaydeden BBC, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "siyasi mu-
hataplarımız yerli de olur, uluslararası da olur. Eğer uluslararası
camiada da Erbil'deki siyasi muhataplardan istifade edeceksek on-
larla da bu işi görüşürüz" sözlerine vurgu yapıyordu. Bu arada Vi-
ranşehir’de “Amara’dan doğan güneş, Rojava’yı özgürleştirecek”
adıyla miting düzenleyen BDP’den PYD’ye destek veriliyordu. Vi-
ranşehir’de düzenlenen, “Amara’dan (Abdullah Öcalan’ın doğduğu
Halfeti İlçesi’ne bağlı Ömerli köyü) doğan güneş, Rojava’yı (Suri-
ye’nin Kamışlı kenti) özgürleştirecek” adlı miting, büyük Kürdis-
tan hayalini deşifre ediyordu.

Barak’tan İran’a mesaj

Münih Güvenlik Zirvesi’nde konuşan İsrail Savunma Bakanı
Ehud Barak, Türkiye ile İsrail’in arasının düzeltilmesi gerektiğini
söylüyordu. İsrail-Filistin arasındaki ihtilafların giderilmesi ve
Filistin meselesi’nin halledilmesi için tüm planların masaya yatı-
rılmasından yana olduklarını ifade eden Barak, “Biz çözüm için
masa başında bir araya gelinmesini istiyoruz. Her ülkenin planı-
nı da bekliyoruz. Ancak hala İsrail’i tanımayan Hamas problem
oluşturuyordu. Ancak biz İsrail-Filistin meselesini çözsek bile
körfezde ve bölgede hâkim olmak isteyen İran, sıkıntı çıkarmaya
devam ediyordu.

“Türkiye ile Yakınlaşmalıyız”

İsrail Savunma Bakanı sözlerini şöyle sürdürüyordu: “Türkiye
ve Mısır bölgedeki en büyük kilit ülkeler. Türkiye gerçekten çok
kilit bir noktada yer alıyor. Türkiye ile tekrar yakınlaşmalıyız.
Birkaç sene öncesine kadar aramız gayet iyiydi, ancak malum
Mavi Marmara hadisesinden sonra hükümetler arası anlaşmazlık
çıktı ve Türkiye-İsrail arası biraz açıldı. Türkiye ile aramızda
tekrar iyi ilişkiler kurulacağını ümit ediyorum. Bilhassa bölgenin
böyle çetin hadiselere gömüldüğü bir devirde aramızdaki tansiyo-
nu mümkün mertebe düşürüp iki ülke arasındaki karşılıklı ve an-
layışlı yakınlaşmaların tesis edilmesi gerektiğini düşünüyorum”
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ABD’nin ‘Bölgesel Süper Güç’ zokasını AKP yutuyordu!

Cengiz Çandar, 7 Ocak 2013 günü Vatan gazetesinde yayınla-
nan röportajında Mine Şenocaklı’ya, “Kürt sorununun çözümünün,
Türkiye’nin Kuzey Irak bölgesi ve Kürtlerin yaşadığı Kuzey Suriye
ile federasyon şeklinde birleşmesinden” geçtiğini söylüyordu.

Çandar zaten 1990’lı yıllardan beri “ya büyüyecek ya küçüle-
cek” diyerek, Kerkük-Musul’u ilhak etmeyen bir Türkiye’nin par-
çalanacağı görüşünü savunuyordu. Aslında bu görüşlerin asıl sa-
hibi bilindiği gibi Turgut Özal’dır. ABD’nin “Türkiye himayesinde
Kürdistan” planını 1987 yılında ABD Savunma Bakan Yardımcısı
William Taft, Türkiye’ye gizlenen bir “yıldırım ziyareti” yaparak
getiriyordu. “Türk-Kürt ittifakını gerçekleştirerek Türkiye Bölge-
sel Süper Güç olacak!” AKP’nin İmralı’da Öcalan’la başlattığı ye-
ni “Açılım süreci” bu şekilde propaganda ediliyordu.

Türkiye’nin Bölgesel Süper Güç olacağı propagandasının asıl
sahibi Washington oluyordu. Obama’nın başkan seçilmesinden
sonra ABD, Irak ve Afganistan’dan çekileceğini ilan ediyor, doğa-
cak boşluğun ise taşeron devletler tarafından doldurulması he-
defleniyordu. İşte, Türkiye’nin Irak’ın kuzey ile bütünleşmesi an-
lamına gelen “Kürt açılımı” böyle başlıyordu. Abdullah Gül
“Kürt açılımı iyi olacak” diyor, Türkiye Erbil’de konsolosluk açı-
yor, Oslo’da PKK ile gizli görüşmeler başlıyor, kamuoyu yapıcıla-
rı da harekete geçiriliyordu. Niall Ferguson tarafından Newswe-
ek’te büyük bir Osmanlı İmparatorluğu haritası ile birlikte kale-
me alınan yazıda, Ortadoğu’da ABD’nin çekilmesiyle doğan boş-
luğun Türkiye tarafından doldurulacağı anlatılıyordu. Haber-
Türk, Newsweek yazarı N. Ferguson’un, “Çokuluslu şirketlerin
sömürge danışmanı” olduğunu belirtiyordu. İşte bu “Siyonist sö-
mürge danışmanı; Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’sinin bölgesel bir
süper güç olacağını, Atatürk öncesi sürece dönme arzusu taşıdı-
ğını ve Türkiye’nin “Ortadoğu’da yeni bir Müslüman imparator-
luğa ulaşacağını” söylüyordu.

“Bölünmüş Irak, ucuz enerji demek” haberleri bilinçli yayı-
lıyor, Barzani ile gizli anlaşmalar yapılıyordu.
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Aytun Çıray, AKP Hükümetinin, Kuzey Irak yönetimiyle 2012
Mayıs’ında gizli anlaşma yaptığını ve bunu Meclis’ten kaçırdığını
söylüyordu. Çıray, Mayıs 2012 de AKP Hükümeti’nin “Bağdat’ı
devre dışı bırakarak Kuzey Irak bölgesi Yönetimi ile bir enerji an-
laşmasını imzalamak üzere olduğunu, bir madde hariç anlaşma-
nın diğer maddelerinde mutabakat sağlandığını, bu anlaşmaya
zemin teşkil edecek olan çerçeve düzenleme anlaşmasının da
çoktan imzalandığını” belirtiyordu. “Basında çıkan haberlere gö-
re anlaşma, Irak’ın kuzeyinde petrol ve doğalgaz arama ve çıkar-
mayı, bulunan petrol ve doğalgazın Türkiye üzerinden dünya pi-
yasalarına pazarlamayı içeriyordu. Türkiye, Kuzey Irak Bölgesel
yönetimi ile henüz TBMM’den çıkmamış bu anlaşmayı çerçeve
Düzenleme Anlaşması’na dayanarak hayata geçiriyordu.

Babakan’ın Neçirvan Barzani, Enerji Bakanı Taner yıldız ve
kuzey Irak’ın Doğal Kaynaklar Bakanı Ashti Hawrami arasında
doğalgaz ve ham petrole yönelik imzalar atıldığını söylediğini
hatırlatan Çıray, petrölü çıkartan ve özerk bölgenin onayıyla
Türkiye üzerinden satan şirketin genel müdürü Tony Hey-
vard’ın 17 Ocak 2013 tarihinde uluslar arası haber ajanslarına
bir açıklama yaptığını ve bu açıklamada söz konusu sevkiyata
cevaz veren anlaşmanın niteliğinin “devletten devlete” olduğu-
nu söylediğini belirtiyordu.

- Bu anlaşma varsa ve ilgili şirket yetkililerince ifşa edildiği
şekilde "devletten devlete" imzalanmışsa, Türkiye ile hangi
devlet arasında imzalanmıştır? KIBY diye uluslararası tanınılır-
lığı olan bir "devlet" statüsü kazanmış mıdır?

- Eğer böyle bir anlaşma yapıldıysa, Irak ve KIBY Anayasala-
rına göre KIBY’nin merkezi Irak hükümetinin onayı olmadan
bu anlaşmaya imza atma yetkisi var mıdır?

- KIBY’nin bu anlaşmayı yapma yetkisi varsa, Irak Merkezi
hükümeti neden ve neye dayanarak petrolün doğrudan Türki-
ye’ye sevk edilmesi ve satılması halinde üretici firmayı dava
edeceğini, satılan mallara el koyacağını resmen açıklanmış mı-
dır?
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- Irak Merkezi Hükümeti’nden bu onay alınmadıysa, T.C adı-
na bu anlaşmayı imzalayanlar hangi hukuki zemine, kanuna,
kararnameye veya yönetmeliğe dayanarak bu belgeye imza at-
mışlardır?

- Dış İşleri Bakanlığımız KIBY’ni muhatap kabul ettiği tak-
dirde, bu muhataplık hangi ulusal ve uluslararası hukuka uy-
gun yapılmıştır?

- Bu anlaşma hala TBMM'nin onayına sevk edilmediği ve hu-
kuken yürürlüğe girmediği halde, Kuzey Irak'tan petrol sevki-
yatı neye dayanılarak merkezi Irak yönetiminin kesin muhale-
fetine rağmen başlatılmıştır?

Bu anlaşma, KIBY ile Türkiye arasında federatif bir cumhu-
riyet kurulmasının alt yapısı ve hazırlığı mıdır? Soruları hala
yanıtını aramaktaydı.

Yani Anayasa Hazırlığı!

ABD Ankara Büyükelçisi Ricciardone de Türkiye’deki sorunlara
çözüm için, “Yeni Anayasa”ya işaret ederek, “Hükümet örnek bir ça-
ba ile yeni anayasa yapmaya çalışıyor” ifadesini kullanıyordu.

Gazetelerin Ankara temsilcileri ile bir araya gelen ABD Anka-
ra Büyükelçisi Francis Ricciardone, halen hapiste olan milletve-
killerini, öğretim üyelerini, eski YÖK Başkanını ve tutuklu asker-
leri gündeme getirerek, “Tam anlaşılamayan suçlamalar, 16 yıl
önceki çalışmalarla ilgili belirsiz ithamların ve hüküm öncesi
uzun süren tutuklamalar ve şeffaflık eksikliği gibi hatalar” oldu-
ğunu hatırlatıp, “Bu insanlar terörist olarak yorumlanırsa kafalar
karışır, Avrupa ve ABD mahkemelerinin buna anlam vermesi zor-
laşır. Burada iyi haber şu: Hükümet son derece örnek bir çaba ile
yeni bir Anayasa yapmaya çalışıyor. Bunu Türkiye dışında yapan
pek görünmüyor. Eminim daha iyi bir Anayasa olacak. Ayrıca
Adalet Bakanı, bir değil, 2 değil, tam 4 yargı paketi gündeme ge-
tirdi. Türkiye, hukukun üstünlüğüne dayalı, mükemmel bir ya-
samaya sahip bulunuyor” diye övüyordu.

Ricciardone, “nüfusunun bir parçası olan Kürtlerin ana dilini
kullanması konusunda birlikte attıkları adım için” de hem hükü-
meti hem de muhalefeti kutluyordu.
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“ABD ve Türkiye’nin üst düzey askeri liderleri arasında çok
önemli ziyaretler oldu. Bunları gizli tutmam gerekiyor. Bizim,
‘operasyonel istihbarat füzyonu’ dediğimiz bir çalışma sistemi var,
yürüyor” diyen Ricciardone’nin sözünü ettiği işbirliği çerçevesin-
de, geçen yıl Ağustos ayında Türkiye-ABD Dışişleri, istihbarat ve
askeri birimleri arasında “Operasyonel Ortak Görev Gücü” adlı
bir birim kuruluyordu. Suriye’deki gelişmeler gerekçesiyle kurul-
duğu açıklanan bu görev gücünün daha geniş bir görev kapsamı
olduğu ortaya çıkıyordu. Bu mekanizmaların kurulmasının ar-
dından, İzmir NATO’nun Kara Kuvvetleri Komutanlığı merkezi
yapıldı, Patrotlar Türkiye’ye yerleştirildi ve Ricciardone’nin sözü-
nü ettiği “deneyim paylaşımı” gerekçesiyle ABD-Türkiye Özel
Kuvvetleri arasında süresiz bir ortak çalışmayı hedefleyen özel
anlaşma imzalanıyordu.

NATO’nun Patriot Tuzağı

Hatırlayınız gazeteciler Endonezya’da bulunan Başbakan Er-
doğan‘a patriotları sormuştu. Verdiği yanıt “iplerin kimin elinde”
olduğunu açığa vuruyordu. “NATO’dan sınıra füze talebimiz ol-
madı, iddialar asılsız. Bu füzeyi alma konusunda karar verecek
merci biziz. Bu dışişleri yetkilisi kim. Böyle bir şeyden haberimiz
yok. Sağır duymaz uydurur cinsinden Reuters bir haber yapıyor”

Oysa sağır da yoktu, uyduran da... Türkiye’nin Ankara yerine
Washington ve Brüksel’den yönetildiği gerçeği sırıtıyordu. O ne-
denle Erdoğan sözlerini yuttu ve Patriot konusu gerçeğe dönüş-
tü. Hatta 4 Aralık 2012 tarihli NATO Dışişleri Bakanları toplantı-
sında ortaya çıktı ki, aslında talep Ankara’dan değil, NATO’dan
gelmişti! Bir NATO görevlisinin şu sözleri tam bir dış politika fa-
ciasıydı: “Suriye ile gerginlik arttığında, Türkiye’ye ‘talep edin,
hemen size Patriot verelim’ dedik.”54 Milli Savunma Bakanı İsmet
Yılmaz‘ın TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşma ise Patriot-
ların Erdoğan‘a rağmen Davutoğlu üzerinden getirildiğini doğru-
luyordu. Yılmaz, NATO’dan “resmi olarak” 21 Kasım 2012’de
Patriot talebinde bulunduklarını açıklıyor! Yani Erdoğan‘ın “sağır
duymaz, uydurur” demesinden 14 gün sonra...
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Nitekim NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen de
21 Kasım 2012’de yaptığı açıklamada, Türkiye’nin “resmi olarak”
Patriot talebinde bulunduğunu açıklamıştı. Ancak daha ilginci ve
aslında iplerin kimin elinde olduğunu gösteren açıklama ise dört
gün önce, 17 Kasım 2012’de ABD Savunma Bakanı Leon Panet-
ta‘dan gelmişti. Panetta, “Türkiye Patriot talep etti, verebiliriz”
diyordu!

Komuta kimde olacaktı?

AKP sözcüsü Hüseyin Çelik, 22 Kasım 2012’de parti genel
merkezinde düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında “Tetik,
Türkiye’de olacak” diyordu. Hiçbir doğruluğu olmadığı ortada
olan bu sözler, kuşkusuz tabanın gazını almaya yönelikti. Nite-
kim NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen 27 Kasım
2012’de “komuta NATO’da olacak” diyerek son noktayı koyuyor-
du. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz da TBMM Genel Kuru-
lu’nu bilgilendirdiği konuşmasında “Patriotların komutası Avru-
pa Müttefik Kuvvetler Komutanlığı’nda olacaktır” diyordu. Yani
Brüksel’deki ünlü SHAPE karargâhında, yani komutası Penta-
gon’da olan NATO’da...

Patriotların menzili kısaydı!

Peki, Patriotların asıl hedefi ve menzili neydi? Bakan Yıl-
maz‘dan dinleyelim: “Bazı arkadaşlarımız, ‘bunların konuşlandı-
rılmasının amacı, İran’dan atılacak füzelerin İsrail’i korumasına
yöneliktir’ şeklinde, gerçekle hiç bağdaşmayan iddialarda bulun-
muştur. Hedefi 36 kilometre olan bir füzenin, İran’dan İsrail’e atı-
lan bir füzeyi Türkiye’de bulunduğu mevzilerde yok edebilmesi
teknik olarak mümkün değildir.”

Peki, Patriot bataryaları sınırdan 300 km geriye Adana, Antep
ve Maraş’a konuşlandırıldığına göre, 36 km menzille nereyi koru-
yabilecektir? diye soran Mehmet Ali Güller’in aradığı yanıt şuy-
du: “Güneydoğumuzda Kürdistan kurulmasına karşı çıkan Türk
ordusuna karşı kullanılmak üzere patriotlar “Kürdistan’ın(!) çev-
resine” yerleştiriliyordu.
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NATO’nun İhanetleri ne çabuk unutuluyordu?

2005’li yıllarda Türkiye’yi sarsan şu bilgi, basında yer almıştı,
inşallah unutulmamıştır… Yıl 1961’dir…Yer: Washington, NATO
Askerî Komite Karargâhı. NATO’nun yeni Kurmay başkanı Fran-
sız general, Karargâhtaki müttefik kuvvet temsilcileri olan proje
subaylarını toplar ve önlerine ‘Kendisine tevdi edilen proje dos-
yalarını ‘ koyar. Türkiye’yi temsîlen toplantıda bulunan Kurmay
Albay Atıf Erçıkan da önüne konan NATO dosyasının, “Sovyetler
Birliği’ne Karşı Uygulanacak Psikolojik Harp Harekâtı” başlıklı
kapağını kaldırır. Lâkin daha dosyanın bir satırını bile okumadan
biri Amerikalı diğeri İngiliz 2 NATO Albayı hışımla içeri girip
Türk Albayın tepesine dikilir: “Kurmay Başkanı elindeki dosyayı
sana yanlışlıkla vermiş, derhal geri istiyor!” diyerek dosyayı al-
mak için uzanırlar. Türk Albay Atıf Erçıkan daha atik davranarak
dosyayı çekmecesine atar ve kilitler. İngiliz ve Amerikalı Albaylar
Türk Albayı ölümle tehdit ederler ve “bu dosyadan bir kelime sız-
dırırsan neticesi ölümün olur” tehdidi savurup giderler.

Peki o dosyada ne vardır?

“SSCB dağıldığında bağımsızlığını elde edecek 5 veya 6 Türk
devleti ile (İslam Dünyasının tabii ve tarihi lideri A.A) Türkiye
Cumhuriyeti birleşirse Hitler Almanya’sı veya Stalin Rusya’sından
daha etkili bir kuvvet Batı’nın karşısına çıkacaktır” denilmekte ve
şu öneride bulunulmaktadır:

“Türkiye Cumhuriyeti ile Doğu Türklerini birleştirmemek için
elden gelen yapılmalı, Türkiye ile bu devletler arasında tampon
devletler kurulmalıdır. Türkiye’nin lider devlet olmasını engelle-
mek için bütün tedbirler alınmalıdır.”

İşte PKK bu hedefin hizmetkârıdır ve tampon devlet olarak
Kürdistan adım adım yaklaşmaktadır. Güle oynaya yürünen bu
yolun sonunda Türk’e de Kürt’e de gözyaşından başka bir şey
kalmayacaktır. Çünkü proje ne Türk’ün, ne Kürt’ün değil, Siyo-
nist Haçlı projesi olmaktadır. Bizzat üreticilerinden biri olan
Condoleezza Rice’nin itirafıyla, aralarında Türkiye’nin de bu-
lunduğu 30’a yakın halkı Müslüman olan devletin sınırlarını
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değiştirecek olan ‘Büyük Orta Doğu Projesi’ bu hedefin ürünü
olan başka bir tuzaktır.55

Hatta, belki de, NATO generallerinin Türk Albay’ına, güya
yanlışlıkla verdikleri dosya bile bir tuzaktır. Böylece Türkiye hak-
kında, asıl korktukları şeyin “İslam dünyasına öncülük yapması
ve Kur’an merkezli Adil Bir Dünyanın kurulması” değilmiş te, sa-
dece Türki Cumhuriyetlerle kucaklaşmasıymış” kanaatini verip
hedef saptırmak için, gafletle değil bilerek böyle yapmışlardır.
Çünkü NATO’nun, Sovyet’lerin dağılmasından sonra düşman
olarak İSLAM’ı seçtikleri kendi açıklamalarıdır.

Davutoğlu’nun “Çakıl taşı” palavrası! 

İsrail uçaklarının Suriye’yi vurması üzerine Dışişleri Bakanı
Davutoğlu: “Suriye, İsrail’e bir çakıl taşı dahi atmadı” diyerek
eleştiriyordu. Mavi Marmara’dan sonra Türkiye İsrail’e çakıl taşı
attı da biz mi görememiştik? İsrail’in Suriye’ye düzenlediği hava
saldırısı karşısında “Şam”ın tavrını eleştiren Dışişleri Bakanı Ah-
met Davutoğlu, “Niye İsrail uçakları Esad’ın sarayının üzerinden
uçup ülkesinin onuruyla oynarken bir çakıl taşı bile atmıyor? Di-
ye hava atıyordu. Oysa İsrail, Akdeniz’de 9 Türk’ü Mavi Marma-
ra gemisinde şehit edip ülkenin gururu ile oynarken Davutoğlu
ve AKP kadrosu sadece şov yapıyordu. Çünkü Türkiye’nin 10 yıl-
lık AKP iktidarında en fazla ticaret hacminin genişlediği ülkeler
arasında ABD ve İsrail ilk sıralarda yer alıyordu. Rakamlara bakıl-
dığı zaman 10 yıllık süre içinde ABD’de ile ihracatımız tavan ya-
parken, ithalatımız yerinde sayılıyordu. Türkiye ve İsrail arasın-
daki toplam dış ticaret hacmi de bu süre içinde 29 milyar 510
milyon dolara yükseliyordu. 8 milyon nüfuslu İsrail ile yapılan
bu ticaret hacmi, İsrail ile AKP arasındaki, ilişkinin “duygusal”
boyutunu gözler önüne seriyordu. AKP Türkiye’si vatandaşları-
nın kanını İsrail’e “dış ticaret” “reel politik” adı altında para kar-
şılığında satıyordu. Oysa AKP’nin Beşar Esad karşıtı politikala-
rında sarıldığı bir yalan da “İsrail’in Şam yönetimini destekledi-
ği” iddiası oluyordu. Böylece tabanlarının “Biz İsrail karşıtıyız.
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İsrail Beşar Esad‘ı desteklediğine göre, partimizin Şam’a karşı ha-
rekete geçmesi doğrudur ve normaldir” şeklinde düşünmesi sağ-
lanıyordu.

AKP’nin Yeni Şafak‘ta yazan Merkez Karar Yönetim Kurulu
(MKYK) üyesi Yasin Aktay ise; “Esad’a İsrail’den hayat öpücüğü“
başlıklı yazıyla, bu yalanın dozajını daha da artırıp, iki ülkenin iş-
birliğinin uzun yıllara dayandığını ileri sürüyordu. Profesör un-
vanlı Yasin Aktay‘ın Şam’ın sürekli İsrail’in çıkarlarını savundu-
ğunu yazması, kuşkusuz cehaletten değil fakat yalanın kuyruklu-
suna duyulan ihtiyaçtan kaynaklanıyordu.

İsrail’in Suriye’ye operasyon hazırlığı sürüyordu!

Peki, gerçek ne? Olayları ve açıklamaları tarihi sırasına göre
anımsayalım:

1) İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak: “Suriye’ye operasyon
için hazırlıklara başladık“ diyordu. (Hürriyet, 21 Temmuz 2012)

2) İsrail Dışişleri Bakanlığı Siyasi Direktörü Pinhas Avivi, Su-
riye konusunda Türkiye ile masaya oturmayı öneriyordu. (Hürri-
yet, 22 Ekim 2012)

3) İsrail’den Suriye’ye ateş açılıyordu. (Hürriyet, 11 Kasım
2012)

4) İsrail, Ürdün’de Özgür Suriye Ordusu subaylarıyla gizli gö-
rüşme yapıyordu. (Ajanslar, 31 Aralık 2012)

5) Almanya’da yayımlanan Focus dergisi, İsrail’in Sayeret Mat-
kal adlı komando birliğinin, Özgür Suriye Ordusu’na destek için
uzun bir süredir Halep’te olduğunu yazıyordu. (1 Ocak 2013)

6) Lübnan’da yayımlanan El Manar Dergisi, Türkiye ile Ka-
tar’ın 20 Ocak 2013’te Tel Aviv’de İsrailli yetkililerle Suriye konu-
sunda gizli bir görüşme yaptığını açıklıyordu. Dergiye göre Tür-
kiye’yi İstihbarat Başkan Yardımcısı temsil ediyordu.

7) Ve nihayet İsrail uçakları, Suriye’yi vuruyordu. (31 Ocak
2013). Ve bunu artık alenen ve resmen yapıyor ve tekrarlıyor-
du. Yani aslında Türkiye de, PKK de, El-Kaide de, Cemaat de,
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hepsi Büyük İsrail’in kurulması hesabına İsrail’e figüranlık ya-
pıyordu. 

İsrail güvenliğinin mihenk taşı: AKP Oluyordu.

8) İsrail’in eski güvenlik danışmanı Moşe Maoz, 1 Şubat
2013’te ABD’nin Los Angeles Times gazetesine verdiği demeçte,
“İsrail’in Suriye saldırısının ABD ve Türkiye ile koordine edilmiş
olabileceğini” belirtiyordu.

9) İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak‘ın Münih Güvenlik
Konferansı’nda söylediği şu sözler, İsrail’in gerçekte AKP’nin Su-
riye politikasıyla uyumlu olduğunu gösteriyordu: “Hizbullah ve
İranlılar Esad’ın kalan tek müttefikidirler. Esad’ın düşüşü çok ya-
kındır ve bu İranlılar ile Hizbullah’a büyük bir darbe olacaktır.”

Üstelik Ehud Barak konuşmasında, Şam Yönetimine karşı mü-
cadele eden Türkiye ile Suudi Arabistan’ı “bölge güvenliğinin mi-
henk taşı” olarak övgüler yağdırıyordu. (Anadolu Ajansı, 3 Şubat
2013) Haliyle “İsrail’den Esad’a hayat öpücüğü” diyen AKP yöne-
ticilerine sormak durumundayız: İsrail aslında kimi öpüyordu?56

Böylesine kuru sıkı palavralarla “halkın havasını” alan AKP
En büyük terörist olan ABD’ye hizmet yasası çıkarıyordu.

Hükümet, “Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Tasarısı” adı
altında, başta Hamas olmak üzere Müslüman örgüt, grup ve siya-
si oluşumlara yapılacak yardımın önünü kesmeye hazırlanıyordu.
Tasarı yasalaşırsa ABD ile İsrail’in istemediği İslami gruplar tüm
dünyada yalnız ve yardımsız bırakılıyor bu kuruluşlara destek ve-
ren kurumlar da ‘’terörü finanse ediyorlar’’ yaygarasıyla kapatılı-
yor ve mal varlıklarına el konuluyordu. Yasaya göre Türkiye, ABD
ve İsrail’in terörist ilan ettiklerini terörist olarak kabul ediyordu.
Bu yasayla, başta ABD ve İsrail olmak üzere dünyada terör estiren
devletler, kendi çıkarları doğrultusunda, kendilerine tehdit olarak
gördükleri kişi ve kurumları ‘terörü finanse ediyor’ suçlamasıyla
bertaraf edebiliyordu. Yapılan düzenlemeye ve BM Terörizmin
Önlenmesi İle İlgili Uluslararası Sözleşme’nin pratiğine bakıldı-
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ğında, başta ABD olmak üzere Güvenlik Konseyi’nin, terörist ola-
rak ilan ettikleri, örgüt, grup, siyasi oluşum ve camialar Türkiye
tarafından da terörist sayılması gerekiyordu. Bu şekilde terörist
ilan edilen kuruluşlarla ilişki kuran bütün kişi, STK ve şirketler
de kara listeye alınıyordu. Hiçbir yargı kararı da terör listesine gi-
ren kurum ve kuruluşları aklayamayacaktı. Aynı zamanda bu ku-
rum ve kuruluşların mal varlıkları da dondurulacaktı.

11 Eylül anlayışı Türkiye’de hâkim kılınıyordu!

İHH İnsani Yardım Vakfı İnsan Hakları ve Hukuk Komisyonu
Başkanı Avukat Gülden Sönmez de Terörizmin Finansmanının
Önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı’nın, özgürlüğü, insan hak-
larını ve insanların güvenliğini birkaç devletin politikalarının gü-
vencesine ve siyasi menfaatlerine kurban eden 11 Eylül anlayışı-
nın Türkiye’de yasal düzenlemeye büründürülmesinden başka
bir şey olmadığını söylüyordu. Sönmez, yaptığı yazılı açıklamada,
kanun çalışmasını Birleşmiş Milletler’in istediğini ve çalışmanın
ABD ile İsrail’in istemediği ve benimsemediği grupları dünyada
tecrit etmek, ‘’terörü finanse ediyor’’ yaftası yapıştırmak için ger-
çekleştirildiğini savunuyordu.

STK’ların terörizm kapsamına alınmasının önü açılıyordu.

Öte yandan Mazlumder’de söz konusu tasarıya karşı çıkarak
tasarının yasalaşmaması gerektiğini belirtiyordu. Mazlumder’den
yapılan açıklamada “Tasarı kabul edildiği takdirde özellikle insa-
ni yardım kuruluşlarının ve genelde tüm STK’ların her bir faali-
yeti, keyfi bir biçimde terörizm kapsamına alınabilecek ve bu ku-
ruluşların malvarlıklarının dondurulması, el konulması, hukuki
işlemler başlatılması ve faaliyetlerinin engellenmesine yargı kara-
rı gerektirmeksizin zemin açılabilecektir.” diyordu. Şimdi bunla-
ra sormak gerekiyordu: Yıllardır desteklediğiniz AKP’nin aslında
ABD ve İsrail’in taşeronluğunu yaptığını, yeni mi fark ediyordu-
nuz? Hayırlı sabahlar! Üstelik bu yasa PKK’yı değil, İslami olu-
şumları hedef alıyordu. Terörizm Finansmanının Önlenmesi
Yasası’yla oluşturulan komisyon “terörü finanse ediyor” dediği
herkesin malına el koyabiliyordu. Ancak Türkiye’nin bu yasaya
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göre PKK’nın yurt dışındaki mallarına el koymasına fırsat ta-
nınmıyordu!

AKP’nin ‘Bölünme anayasası’ için yol haritası belli oluyor;
‘BDP ile yola devam’ kararı alınıyordu. Ama hayret IHH ve Maz-
lumder gibi STK’lardan tıs çıkmıyordu! 

Başbakan Tayyip Erdoğan, Orta Avrupa ziyaretleri çerçevesin-
de çıktığı gezinin son durağı Slovakya dönüşünde uçakta kritik
açıklamalar yapıyordu. Duyarlı Aydınların “Bölünme anayasası”
adını verdiği “Yeni anayasa” ile ilgili görüşlerini açıklayan Erdo-
ğan, Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun çalışmalarının süresinin
sınırsız olmadığını vurguluyordu. Yeni anayasa için uzun vadeli
bir çalışma olamayacağını kaydeden Erdoğan, “Anayasayı değiş-
tirme gücüne sahip olacağımız herhangi bir parti veya partilerle
biz bunu parlamentoda yaparız. CHP kabul ederse yapabiliriz,
MHP yaparsa kabul edebiliriz. Ama şu andaki görüntü öyle bir
sinyal vermiyor” diyerek, BDP ile ortak hareket edebileceklerini
ifade eden Erdoğan, “Şimdi BDP ile anayasal değişiklik yapmaya
sayımız yetmiyor. Ama referandum noktasında anlaşabilirsek on-
larla da müşterek adım atabiliriz” itirafında bulunuyordu. Tayyip
Erdoğan’ın açıklaması, Oslo’dan İmralı’ya ABD’nin patronajında
yürütülen ittifak çalışmalarının tamamlandığını gösteriyordu.
AKP-PKK Koalisyonu kurulmuş tahribatlarına devam ediyordu.
Tayyip Erdoğan, başından bu yana ifade ettiğimiz gerçeği bir kez
daha itiraf ediyordu. Erdoğan bu açıklamasıyla Apo’nun kendisi-
ne yazdığı mektubu da kısmen açıklamış oluyordu. Erdoğan ve
Öcalan’ın, Türk Milletinin Anayasa dışına sürülmesi ve Türki-
ye’nin bölünmesi için birlikte mücadele edecekleri anlaşılıyordu. 

Bu arada BDP’den “Mali Özerklik” talebi geliyordu.

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu bünyesindeki Yazım
Komisyonu, önceki gün “merkezi idare” ve “mahalli idareler”
başlıklı maddeleri görüşürken BDP Abdullah Öcalan’ın “bölge-
sel özerklik” isteğini gündeme getirerek “bölgesel Yönetimler
Kurulmasını” istiyordu. BDP’nin “Merkezi Kamu İdaresi” öneri-
sinde bölgesel yönetimlerin mali kaynakları ile ilgili, “Mali kay-
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nakların kullanımı konusunda bölge kamu idarelerine mali özerk-
lik esasları uygulanır” ifadeleri yer alıyordu.

Mısırlı gazeteci Hasaneyn Heykel: “Suriye’deki olaylarda
MOSSAD’ın doğrudan rolü var” diyor ve bunu belgelerle ispat-
lıyordu.

Mısırlı ünlü gazeteci Hasaneyn Heykel, İsrail istihbaratı MOS-
SAD’ın Suriye’de yaşanan olaylara doğrudan müdahale ettiğini
açıklıyordu. Mısır’dan yayın yapan CBC televizyonuna demeç ve-
ren Heykel, Suriye’nin içine düştüğü durumdan İsrail’in büyük
bir memnuniyet duyduğunu belirterek İsrail gizli servisi Mos-
sad’ın Suriye’de yaşanan olayları bizzat tezgâhladığını söylüyor-
du. Suriye’ye yönelik askeri müdahale isteyen Katar’ın oynadığı
role de dikkat çeken Heykel, Katar’ın Suriye’deki krizde 15 mil-
yar Dolar harcadığını savunuyordu. Rusya ve Çin’in Suriye poli-
tikasının Libya tecrübesinden çıkarılan dersin bir sonucu oldu-
ğunu belirten Heykel, “biz Arap ülkeleri hala tecrübelerden hiç-
bir ders çıkarmıyoruz” diye konuşuyordu.

Zaman - Taraf ve Özgür Gündem AB’yi manşetlerine taşıyor-
du. Cemaat ve PKK Atlantik cephesinde de kol kola giriyordu!

Cemaat basını ve PKK’nın yayın organları ortak cephede
mücadelelerine devam ediyordu. Son olarak Başbakan Erdo-
ğan’ın Şanghay İşbirliği Örgütü’ne (ŞİÖ) katılma yönünde yap-
tığı açıklamalardan sonra cemaat ve PKK, Avrupa Birliği (AB)
ve Amerika’ya yine göz kırpıp emperyalizme bağlılık mesajları
veriliyordu. Taraf ve Özgür Gündem’in pişti olduğu manşet ha-
berlerde “AB’nin yolu İmralı’dan geçiyor” başlığı kullanılıyor-
du. Zaman’da “Türkiye hayal kırıklığı yaşıyor” başlığını manşe-
te çekerek Avrupa Birliği üye devletlerinin “Erdoğan tepkisin-
de haklı” mesajlarını okurlarına sunuyordu. Taraf gazetesinde:
“Avrupalı parlamenterlerden İmralı sürecine ortak destek gel-
di: Müzakerelerden sonuç alınırsa üyelik takvimi hızlanır” ifa-
delerini kullanırken, PKK ile organik bağı bulunan Özgür Gün-
dem gazetesi de “Avrupa Parlamentosu’nda “Kürt sorununa ba-
rışcıl çözüm için diyalog” oturumuna katılan AB ve AP temsil-
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cileri İmralı sürecine tam destek verirken, Türkiye’nin AB’ye
girebilmesinin koşulunun “Kürt sorununun demokratik çözü-
mü” ifadelerini spotuna taşıyordu.

YÖK'ün heybesinden ruhban okulu çıkıyordu!

ABD ve AB’nin dayatmasıyla Ruhban Okulunu yeniden açmak
için kolları sıvayan Hükümet, hazırladığı yeni YÖK yasa taslağıy-
la, Ruhban Okulunu yeniden açmaya hazırlanıyordu. Taslak ya-
salaşırsa Türkiye’yi büyük tehlikeler bekliyordu. Üstelik Recep T.
Erdoğan’ı 16 Mayıs 2013’te Beyaz Saray’a kabul şartlarının başın-
da, İstanbul’da 2. Vatikan olacak Heybeli Ruhban okulu açtırma-
sı geliyordu.

Ruhban okulu yabancı üniversiteye bağlı olacaktı! 

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Heybeliada Ruhban Okulu’nun ye-
niden açılması için kurmaylarına talimat vermesinin ardından hız-
landırılan çalışmalarda sona doğru yaklaşıyordu. Milli Eğitim Ba-
kanlığı ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) bünyesinde Heybeliada
Ruhban Okulu’nun açılmasına yönelik yapılan çalışmalarda Ruh-
ban Okulu’nun yüksekokul düzeyinde açılması isteniyordu. Yeni
YÖK yasa taslağı kapsamında, Patrikhane’nin YÖK’e bağlı vakıf
üniversitesi ya da kendi ülkesinin mevzuatına bağlı yabancı üni-
versite olarak kurulmasına imkân tanınıyordu. Bu yasa taslağı şu
haliyle Türkiye’de bir değil birden fazla Ruhban Okulu’nun açıl-
masına zemin hazırlıyordu. Patrikhane okulun yabancı bir üniver-
site üzerinden açılmasında ısrar ediyordu. Bunun nedeni çok açık:
Ekümenik Patrikhanenin taşları döşeniyordu. Eğer bu tasarı yasa-
laşırsa, herhangi bir yabancı üniversite Türkiye’de fakülte veya
yüksekokul açabiliyordu. Yabancı üniversiteler YÖK’ten bağımsız
olarak, kendi mevzuatlarını, kendi eğitim programlarını uygulu-
yordu. Tasarının yasalaşması durumunda, Yunanistan’ın veya baş-
ka bir ülkenin Türkiye’de yüksekokul açması, bu yüksekokulda is-
tediği programı uygulaması kolaylaşıyordu. Örneğin yabancı bir
üniversite “Dinler Anabilim Dalı, Ortodoks Bölümü” kurarak, öğ-
rencisini ve öğretmenini yurt dışından getirebiliyordu. Ortodoks
Bölümü’nün uzmanı ve öğretim üyelerini de Ortodoks papazları
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oluşturuyordu. Bu taslak yasalaşıp uygulamaya koyulduğu takdir-
de, çok sayıda Ruhban Okulu açılabiliyordu.

Peki, PKK’dan nasıl kurtulacaktık?

Eşkıya başıyla ve Batılı gavurların dayatmasıyla pazarlığa otu-
rup, Güneydoğumuzun adım adım koparılmasına yol açacak ta-
vizleri vermek, PKK’yı uslandırmaz, daha da azdırırdı. PKK be-
lasından ancak Kürt kardeşlerimizin bilinçlenmesi ve direnişe
geçmesi sayesinde kurtulma imkânı vardı, bunun da yolu “mane-
vi şuura ve maddi huzura”, yani İslam’a dayanmaktaydı. Öyle
lafta kalan bir “Din kardeşliği” edebiyatıyla değil, tamamen Al-
lah rızasına ve Kur’ani esaslara bağlı bir iman inkılâbı yapılma-
sı, Türk-Kürt bütün halkımıza temel hak ve hürriyetlerinin sağ-
lanması, PKK’nın zehirli zihniyetini kökünden kurutacaktır.

18. Yüzyılın sonunda emperyalistlerin kayıtlarında açık şe-
kilde görüleceği üzere Batılılar, birden Kürtleri keşfediyor;
Türklerden koparmak ve başka bir millet inşa etmek için çalış-
maya başlıyordu. Oysa, 19. Yüzyıla kadar ne Kürtler kendileri-
ni ayrı bir millet olarak görüyordu, ne de Türkler Kürtleri ayrı
sayıyordu. Hatta Avrupalılar bile, bu tarihlere kadar Kürtlerde
dâhil, Anadolu’da yaşayan herkesi Türk sayıyor ve Türk kavra-
mını Müslüman anlamında kullanıyordu. Yani Batıda “Türk”le
“Müslüman” biri birini çağrıştırıyordu. Bunu en çarpıcı örneği,
İngiliz ansiklopedisi Encyclopedia Britannica’nın Kürdistan
maddesi görülüyordu. Encyclopedia Britannica’nın 1875-1911
yılları arasındaki bütün baskılarında Kürtler, Turanî bir toplu-
luk olarak tanıtılıyordu. 1911 yılından sonra ise, Turanî olan
Kürtler, birdenbire İrani olup çıkıyordu.57

1993 yılında, lise çağında iken 13 arkadaşıyla Selam Anadolu
Hareketi’ni başlattığını söyleyen Galip İlhaner, şu an 5 binin üze-
rinde üyeye eriştiklerini, Türkiye’nin 81 ilinde ve birçok ilçede
temsilciler belirlediklerini, partileşme çalışmalarına hız verdikle-
rini belirtiyordu. PKK/BDP karşıtı “Selam Anadolu Hareketi”nin
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“Benim adıma kan dökme” yürüyüşleri ve “Artık yeter” mitingle-
ri düzenleyeceğini bildiren Kürt kökenli İlhaner, şunları kaydedi-
yordu: “Tüm halkımızı bizlere destek vermeye, terörü beraberce
lanetlemeye davet ediyoruz. Biz barış isteyen Kürtleri temsil edi-
yoruz. Bütün Kürtler adına PKK’yı silah bırakmaya, bizim adımı-
za kardeşlerimizi öldürmekten vazgeçip, vatanlarına dönmeye,
kendi kendilerini tasfiye ederek, Türkiye’ye teslim olup bu kirli
savaşa son vermeye çağırıyoruz” PKK, ancak Kürt halkının iste-
ğiyle, çocuğu, yakını PKK’da olanların örgüte baskı yaparak ‘ço-
cuğumu, kardeşimi, yakınımı istiyorum’ çağrısıyla tasfiye edilebi-
lir. Sadece Kürt halkının barışçıl iradesi PKK’yı dağdan indirme-
ye yeterlidir. Bunu PKK’nın ana gövdesinden bahsederek söylüyo-
rum. Yoksa Ortadoğu coğrafyasında PKK’lar daha uzun süre bit-
mez. Bugün PKK, başta İsrail adına, ABD ve AB gibi dış güçler
adına Türkiye’de kaos çıkarmaya çalışmaktadır. PKK, Türkiye’yi
dış güçlerin müdahalesine açık hale getirerek Libya’daki, Suri-
ye’deki gibi bir ortama zemin hazırlamaya çalışmaktadır”

“PKK’nın en zayıf halkası Kürtlerdir. En güçlü halkaları ise
İsrail’dir, ABD’dir, AB ülkeleri ve bazı komşu devletlerdir.
PKK’nın Öcalan üzerinden tasfiye edilmesi neredeyse imkân-
sızdır. Biz bu şekilde zaman kaybediyoruz. Çatışma uzuyor ve
insanlarımızı kaybediyoruz. PKK, bugün Kürtlerin elinden çık-
mıştır. Mossad güdümlü, Suriye istihbaratının elemanı olan,
Nusayri Fehman Hüseyin’in eline geçmiştir. MOSSAD ajanı bir
Nusayrinin Vanlı, Diyarbakırlı, Şırnaklı, kardeşlerime emir ve-
rerek; Konyalı, Antalyalı, Trabzonlu, kardeşlerimize kurşun
sıkmasına seyirci kalamayız. Bu oyun Kürt halkının iradesiyle
bozulacaktır. BDP ve avanesi çocuklarımızı kendi rantlarına
alet ediyor, çocukları kullanarak ortalığı karıştırıyorlar. Molo-
tofçu bir nesil oluşturmaya çalışıyorlar. Biz barış isteyen son
nesiliz diye de tehditler savuruyorlar. Kendilerini vazgeçilmez
olarak görüyorlar. Bizce PKK, ancak Kürt halkının baskısıyla,
annelerin karşı çıkmasıyla silah bırakabilir. Biz bu yolun en
mantıklı yol olduğunu düşünüyoruz”58
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Küresel Odaklar Kıskacında;
‹KT‹DARIN VE

GENELKURMAYIN TAVRI

Öcalan hikâyesi ve Kürt Meselesi!

Abdullah Öcalan 04 Nisan 1949’da Şanlı Urfa’nın Halfeti ilçe-
si yakınlarında Ömer ve Üveyş Öcalan’ın çocukları olarak doğ-
muşlardı. Mahalle çocukları sokak kavgasında kafasını kırdıkla-
rında annesi ona: “Ya onlardan intikamını alacaksın veya seni eve
sokmayacağım!” diye azarlamıştı. Ve zaten Öcalan şiddete, ailesi-
ni gereği kadar sahiplenip koruyamadığına inandığı ve pasiflikle
suçladığı babasına isyan etmekle başlamıştı. Zorlu yamaçlara ve
kayalıklara tırmanmaktan, yılan tutmaktan, köy çocuklarını alıp
dağlara çıkmaktan hoşlanırdı. Yaşıtları ve komşu çocukları “ma-
ğaralara girmek ve yılan öldürmek” dışında Abdullah Öcalan’ı
aralarına sokmazlardı. Bunun, ailesinin Ermeni dönmesi olduğu
söylentileri nedeniyle köylülerin kendilerine iyi gözle bakmama-
larından ve bu tavırlarını çocuklarına yansıtmalarından kaynak-
landığı anlatılmıştı. Yani Öcalan’ın ilk intikam hırsı Türklere de-
ğil, komşuları olan Müslüman Kürtlere karşı kızışmıştı. Acaba
Türklerle Kürtleri kapıştırıp her ikisini birbirine boğdurma ga-
yesi ve girişimi bu horlanma ve dışlanma yüzünden gelişen aşa-
ğılık psikolojisinden ve intikam dürtüsünden mi kaynaklıydı?

Derken Ankara Tapu ve Kadastro Meslek Lisesini bitiren Öca-
lan 1969’da Diyarbakır’a kadastro memuru olarak atanmıştı.
1970’de İstanbul’a tayini çıkıp Devrimci Doğu Kültür Ocakların-



da faaliyetlere katılmıştı. 1971’de İstanbul Hukuk Fakültesine ka-
yıt yaptırmış, aynı yıl Ankara Siyasal Bilgilere yatay geçiş yaptır-
mıştı. 1972 yılında DHKP/C bildirileri dağıtırken yakalanıp, evlilik
hazırlığındayken 7 ay hapis yatmıştı. Ve bu dönemlerde, maalesef
CIA ve MOSSAD güdümlü MİT ile irtibatları ortaya çıkacaktı.

Hapisten sonra MİT ihbarcısı ve Şeyh Said isyanında devlet
elemanı bir babanın kızı olan Kesire Yıldırım’la Ankara Gençlik
parkında nikâhları kıyılmıştı. 27 Kasım 1978’de ise PKK’yı ku-
rup, Türkiye, Irak, Suriye ve İran’dan koparılacak topraklar
üzerinde Bağımsız ve birleşik Kürdistan hayaline ulaşmak üze-
re yola çıkmıştı. Oysa Öcalan’ın dış güçlerin kışkırtması ve kul-
lanması olmadan, değil yola çıkması böyle bir hayal kurması bi-
le imkânsızdı.

Daha sonra 12 Eylül 1980 askeri darbesini haber alan Öca-
lan Suriye’ye geçip, örgütü buradan yönetmeye başlamıştı. Sol-
cu Komünist Maocularla, sağcı faşist militanların Bekada birbi-
rine yakın kamplarda aynı CIA-MOSSAD ajanlarınca eğitilip
ülkemize salındıklarını ve Türkiye’deki kardeş kavgasında te-
tikçi figüranlık yaptırıldıklarını daha sonra bizzat kendileri an-
latacaklardı. Yalçın Küçük ve Doğu Perinçek gibi birçok aydın
ve yazar takımının Apo’yu ziyaret edip kucaklaşmaları ve gelip
Onu kahramanlaştıran röportajları yayınlamaları da aynı döne-
me rastlamaktaydı. Apo’yu toplum gündemine getirip tanıt-
mak, reklamını yaparak Liderlik konumuna taşımak üzere ve
tabi malum güçlerin tertip ve teşvikiyle Bekaa’ya gidip O’nunla
ilk röportajı yapan sabataist kafalı… Ve yakın dostu Hasan Ce-
mal gibilerin iltifatlı ifadesiyle “İblis” lakaplı Mehmet Ali Bi-
rand… Eşi, NATO’dan emekli Cemre Hanım’a evlilik öncesi bir
mektupta açıkça itiraf ettiği üzere, genellikle Yahudilerde rast-
lanan bir ahlak ve anlayışla; “… Kuvvete inanan, hep güçlüden
yana olan, zayıf insanlardan hoşlanmayan…” Mehmet Ali Bi-
rand… Kürdistan’a özerklik, Apo’ya resmi liderlik pozisyonu
kazandırmak için, son nefesine kadar çırpınmışlardı.

Abdullah Öcalan 20 Haziran 1987’de Pınarcık köyünde 16
çocuk, 6 kadın, 8 erkek toplam 30 kişiyi katlettirip PKK’nın
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vicdansızlığını ispatlayacak ve korku salacaktı. APO, 15 Mayıs
1996 PKK 6.kongresinde, “Ne kadar cinayet o kadar rütbe; ne
kadar kanlı eylem, örgütte o kadar yükselme” diyerek dinsiz ve
terörist militanlarına toplu katliam talimatları yağdırmıştı. Ve
tekrar hatırlayalım ki, bütün bu süreçlerde CIA ve MOSSAD
ajanlarınca ve Türkiye dâhil bölge ülkelerindeki ABD ve AB ül-
keleri diplomatlarınca kendisine arka çıkılmıştı. 1998’de Tür-
kiye’nin baskıları üzerine Suriye’den çıkarılan Apo, önce İtal-
ya’ya, sonra Kenya’nın Yunanistan konsolosluğuna taşınıp sak-
lanmış; 15 Şubat 1999’da ise ABD yetkilileri ve CIA şeflerince
ve tabi “Asla öldürülmeyip PKK’yı hapisten yönetmek” şartıyla
Türk ekibine teslimatı yapılmıştı. 29 Haziran 1999’da idama
çarptırılan Öcalan’ın cezası, AB uyum yasaları gereğince müeb-
bet hapse çevrilmiş bulunmaktaydı.

Paris Cinayeti ve Hedefleri

“İmralı müzakere süreci az da olsa yolunda giderse, Kandil-
İmralı kapışması kaçınılmaz görülmektedir. Hakikatte Kandil-İm-
ralı kapışması, müzakere sürecinin etkin ve ciddi bir şekilde yürü-
düğünü gösterir. Ayrıca böyle bir kapışma Kandil, Türkiye ve Av-
rupa dâhil tüm KCK etki sahasında zincirleme reaksiyonlara ne-
den olabilir. Son gelişme PKK'nın kurucu kadrosundan Sakine
Cansız'la birlikte 3 PKK'lı kadının Paris'te profesyonelce öldürül-
mesi akla 4 ihtimal getirmektedir:

1-İmralı sürecini sabote etmek üzere Türk derin yapılanması
ve özel harp unsurları tarafından yapılan bir operasyon olabilir.

2-İmralı sürecini sabote etmek ve PKK'ya mesaj vermek üzere
yabancı istihbarat servislerinin kendi inisiyatifleriyle yaptıkları
operasyon olabilir. (Savama, MOSSAD veya Batılı servisler.)

3-İmralı sürecini sabote etmek üzere, müzakere karşıtı ve so-
nuna kadar silahlı mücadeleyi savunan Kandil'in yabancı istihba-
rat servislerine siparişi olabilir.

4-İmralı sürecini sabote etme gayesinin yanında, örgüt içi he-
def kanada ve örgüt sempatizanı Kürt tabanına psikolojik bir ha-
rekât olabilir. Örgüt içi kanat hesaplaşmasıdır sayılabilir.
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Benim teşhisim bu son şıktır. PKK kurucu kadrosundan Sakine
Cansız'ın öldürülmesiyle ihalenin Türk tarafına bırakılması müm-
kün değildir. Çünkü, Türkiye müzakereler esnasında operasyonla-
rı zaten sürdürmekte, sıcak temas sağladığı mevkilerde teröristle-
ri tasfiye etmeye devam etmektedir. Yani Türkiye İmralı süreci de-
vam ederken, hiçbir PKK'lının veya PKK kurucusu veya liderinin
kılına dokunmayacağını taahhüt etmemiştir. Bilakis operasyonlara
devam edeceğini belirtmiştir. Bugün TSK ve Özel Harekât, KCK
Yürütme Konseyi üyesi birisini veya Karayılan'ı veya Fehman'ı öl-
dürse bile kimse, Türk tarafının süreci sabote ettiğini iddia edemez
çünkü Türk tarafının böyle bir taahhüdü söz konusu değildir”59

diyen Gültekin Avcı ya aşırı safiyet ve feraset zafiyetiyle veya
kasten, PKK gibi AKP’nin de aynı küresel odakların güdümün-
de olduğu gerçeğini gizlemek niyetiyle olayı çarpıtmaya yelten-
mektedir. Çünkü doğruları-yanlışlarla harmanlayıp eksik arz et-
mek ve zoraki yorumlarla dikkatleri farklı yönlere çekmek gü-
nümüzde yalanın en yaygın ve maalesef saygın halidir.

“Kandil-İmralı gerilimi, Öcalan ve takipçilerinin örgütten
ayrılmasına kadar gidebilir. Büyük parça dağda kalıp terör de-
vam edecektir. Zira terör örgütünü Öcalan kurmuş ama bugün-
lere kendisi getirmemiştir. Öcalan,12 Eylül darbesinin gerçek-
leşeceği kendisine haber verilince karısı, kardeşi ve örgütün
bilgisi olmadan Suriye'ye geçmiştir. Eski PKK'lı Şükrü Gülmüş,
Öcalan'a MİT'in haber verdiğini söylemektedir. Öcalan, örgü-
tün kuruluş evresinde para transferini anlatırken, yıllar sonra
MİT mensubu Pilot Necati'nin bu paraları örtülü ödenekten ge-
tirdiğini itiraf etmiştir. 

“Öcalan'ın MİT'e olan zaafını müzakere karşıtı Kandil bil-
mektedir. Dolayısıyla Öcalan üzerinden örgütün erozyona uğra-
masını engellemek için bundan sonra da Öcalan kanadına yö-
nelik saldırı ve infazlar gerçekleşebilir. Olaya Kandil-İmralı ka-
pışması olarak baktığımızda ilk randevunun Çukurca saldırısı
olduğunu söylemek yerindedir. İmralı sürecinin akıbetini de
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örgüt içi kapışmanın galibi belirleyecektir” sözleri tamamen,
PKK’nın dış bağlantılarını, Siyonist merkezlere figüranlığını,
AKP’nin de aynı güçlerce programlandığını gizlemeye yönelik-
tir.

Hatta aynı yalaka ve kiralık yazarlar bir gün sonra, Paris ci-
nayetinde küresel çeteyi aklamak ve saklamak gayretiyle “Bu
infazların gerekirse Türk Gladyosu tarafından işlenmesinin gayet
doğal ve normal olduğu” kanaatini aşılayan yazılar döşenmişler-
di. Fransız yetkililer, önce cinayetlerinin 7.65’lik tek tabanca-
dan çıkan kurşunlarla işlendiğini saptamışken, 1 hafta sonra 3
ayrı silahın kullanıldığını ve 3 ayrı katilin arandığını açıklama-
sı da ilginçti. Hatta bazı dostlarımıza “izleyin, bu işin suçu İran’a
yıkılmaya çalışılırsa şaşmayın!” tespitimiz gerçekleşmiş, o ma-
lum ve marazlı figüranlar: “Türkiye’nin bölgesel aktör olmasını
kıskanan ve PKK terörünün devamından fayda uman İranlı ajan-
ların katil olabileceği!” yorumları dillendirilmişti. Oysa Fransa,
Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya ve İtalya gizli servisle-
rinin, CIA ve MOSSAD’ın tertip ve teşvikiyle PKK içine soktuk-
ları, bir kısmı da Kürtlerden oluşan elemanların varlığı herkes-
çe bilinmekteydi. FEYKA (Fransa Kürt Dernekleri Federasyo-
nu) Başkanı Mehmet Ülker 3 PKK’lı kadının öldürüldüğünü
“Kürdistan Enfarmosyon Merkezi” binasının, önce anahtarları-
nın çalındığını yani olaya bir hırsızlık süsü verilmeye çalışıldı-
ğını söylemişti.60 Oysa kurşunların tek silahtan çıktığı olay sı-
rasında bir boğuşma yaşanmadığı, olayın 18:00’de değil öğle-
den önce yapıldığı gerçeğinin de Fransız yetkililerce çarpıtıldı-
ğı belirlenmişti.

Aslında Paris’te üst düzey PKK’lı olan ve birisi Fransa Cum-
hurbaşkanı ile rahatlıkla görüştüğü açıklanan üç kadını öldü-
renler, devletlere ve hükümetlere hükmü geçen küresel güçler-
dir ve şunları hedeflemişlerdir:

a-AKP iktidarı; PKK’yi kurduran ve kullanan ABD ve İsra-
il’in istediği özerk Kürdistan’a razı olduktan sonra da, devam
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ettirilecek olan terörist saldırıların suçunu güya APO’ya bağlı
olmayan Kandil’in üstüne yıkmak, böylece hem Erdoğan’a hem
de Öcalan’a yönelik ithamları yumuşatmak. Ve tabi Kandili de
parlatıp pohpohlamak

b-Apo’nun 40 sene önce PKK’yı kurarken amaçladığı: “Tür-
kiye Irak, Suriye ve İran’daki Kürtleri kapsayacak tek ve birleşik
Kürdistan’ı oluşturmak”, böylece Büyük İsrail hedefine yaklaş-
mak ve BOP’u gayesine ulaştırmak üzere devam ettirilmesi ge-
reken PKK terörüne ve “kürt meselesi” denilen ayırımcılık sü-
recine hem bahane hem meşruiyet ve mazeret kazandırmak.

c-İsrail Siyonizm’inin (ABD ve AB emperyalizminin) kontro-
lü dışında, ne Apo’ya ne Erdoğan’a bağımsız davranma ve karar
alma imkanı ve fırsatı bırakmamak istemişlerdir.

Eski ABD Ankara Büyükelçisi Ross Wilson Wikileaks belge-
lerine sızan, PKK ile ilgili 2007 tarihli gizli kriptoda: “Şimdi bi-
zim iki ana hedefe odaklanmamız; Sakine Cansız ve Rıza Al-
tun’un takibini daraltmamız gerekiyor” diyordu. Yani Sakine
Cansız’ın ortadan kaldırılmasına, PKK’nın asıl patronu olan
ABD Yahudi Lobileri 2007’de karar veriyordu. Şimdiki ABD
Ankara Büyükelçisi Ricciardone’nin “Karayılan’ın öldürülmesi
ve Abdullah Öcalan’la rahat müzakere yürütülmesi” teklifi ise,
arada kaynayıp gidiyordu! Yani hayret verici şekilde Abdullah
Öcalan “barış meleği” gibi parlatılmaya çalışılıyor, “Kandil gru-
bu teröre devam ederse, bu Apo’nun suçu değil” propagandası ya-
pılıyordu. Böylece ABD-İsrail; hem Güneydoğumuza Özerk
Kürdistan’ı kurduracak, hem AKP’yi “barışı sağlayan kahra-
man” konumuna taşıyıp daha rahat taşeronluk yaptıracak, hem
de yıllardır besleyip büyüttüğü PKK terör mafyasını, kendileri-
ne yüz milyarlarca dolarlık kazanç sağlayan uyuşturucu ve ci-
nayet işlerinde kullanmaya devam edeceklerdi. Çünkü dış güç-
lerin, PKK gibi markalaşmış bir “terör şirketini” fesh edecekle-
rini düşünmek yanlıştı.

Eski PKK liderlerinden Nizamettin Taş, Ruşen Çakır’la rö-
portajında, özellikle tezkere krizi sonrasında, ABD’nin PKK’yı
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resmen Türkiye’ye karşı kışkırtıp kullandığını açıklamıştı.61

Yetmez Erdoğan’ın yaptığı kabine değişikliği ile PKK’yla müza-
kereye mesafeli duran ve az buçuk Milli haysiyet taşıyan Bakan-
ları görevden aldığını ve yerlerine, daha ılımlı ve uyumlu kişile-
rin atandığını söylediğimizde “o kadarda olmaz” der gibi bakı-
şan dostlarımız, iki gün sonra ABD’nin en çok satan ve Yahudi
Lobileri adına çıkan Wall Street Journel’in bizim tespitimizi
doğrulayan yorumunu okuyunca şaşırmışlardı. Evet Erdoğan bu
seferde Siyonist Lobilerinin Nobel Barış ödülünü kazanacaktı!

Çünkü bölge barışı uğruna, Güneydoğumuzu da içine alacak
Büyük Kürdistan’ı (küçük İsrail) kurma yolundaki cesur adım-
ları yanında, NATO ve Amerika’nın bile girmekten sakındığı Su-
riye konusunda Rusya ve İran’la bile sürtüşmeye hazırdı! Hatta
bu maksatla, Erdoğan’ın da fiilen katıldığı Libya saldırısında
kullanılan zehirli gaz bombalarından arta kalanların Suriye’ye
taşınıp Rus ve Esat subaylarının patlattığı imajı verilsin diye Ka-
tar’ın İngiliz SAS komandolarına büyük paralar teklif ettiğini
AKP yandaşı Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül yazmıştı.62

Bu arada bay Bülent Arınç’ın Paris’te infaz edilen, ve tabi ke-
sinlikle sürpriz olmadık şekilde layık ve alışık oldukları bir akı-
betle bu dünyadan göçen PKK’lı kadınlar için: “Hiç te böyle ölme-
yi hak etmemişlerdi!” sözleri, sadece ahmaklıktan halkımıza ve
şehit analarımıza karşı küstahlıktan çok daha öte, bir ruh röntge-
nini ve karakter genini yansıtır cinstendi. “PKK ile uzlaşın ve gü-
neydoğoya özerkliğin alt yapısını hazırlayın!” talimatı veren Si-
yonist merkezlere yaranmak ve Diyarbakır surları önünde kucak-
laştığı BDP’lilere yağcılık yapmak üzere sarf edilen bu sözleri du-
yunca içimizden Sn. Arınç’a “Bari bekle, PKK’lı teröristlerin ce-
naze namazını da sen kıldır ve ruhları şad olsun diye hatimler
okutup şirinlik helvası dağıt!” demek geçmişti. Milli haysiyetin ve
Dini hassasiyetlerin bu denli yozlaşması mümkün değildi, tam
aksine bu tavırlar, temelde bu değerlerin zaten önceden de bu-
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lunmadığının göstergesiydi. Diyarbakır’da PKK bayraklarıyla
kaldırılan ve ne konuşmacıların ne katılımcıların ağzından tek
bir kere olsun “Allah” kelimesi çıkmayan ve her ne hikmetse, o
gün ortalıkta polise rastlanmayan cenaze töreni, dinsiz-komü-
nist Kürdistan’ın ilanı gibiydi.

Paris güvenlik kamerası ağıyla çevriliydi!

Fransa genelinde 700 bin civarında güvenlik kamerasından
söz edilmekteydi. Paris’teki toplu taşıma araçlarındaki kamera
sayısı 10 binlerceydi. Bu rakam İngiltere’de 4 milyonu geçmek-
teydi. İstanbul’daki resmi-özel güvenlik kamerası sayısı 130
binlerdeydi. Sadece her saat Fransa dışına bir hızlı trenin kalk-
tığı Paris’in Gare Du Nord bölgesinde 540 kamera her an insan-
ları gözetlemekteydi. Bazıları Paris’te sokağa çıkan her insanın
en az günde 70 kere kameralara yakalandığını belirtmekteydi.
Yani Fransa’nın başta Apo’ya yakın Sakine Cansız olmak üzere
3 PKK’lı kadını infaz edenleri tespit edememesi mümkün değil-
di. Ancak bu cinayetleri küresel şebekenin ve onların güdü-
mündeki Fransız emniyetinin işlediği bilinmesin diye, yapıla-
cak ilk şey, olay mahallindeki güvenlik kameralarının arızalı
gösterilmesiydi. Ve bizim tahmin edip beklediğimiz haber
Fransız Yahudilerinin güdümündeki Le Monde gazetesinden
gelmişti. Le Monde, hadiseden bir gün sonra, infazın gerçekleş-
tiği binanın ana kapısındaki dijital şifrenin, o gün boyunca dev-
re dışı bırakıldığı haberini vermişti. Hayret, bu haberi Fran-
sa’daki başka hiçbir yayın organı geçmemişti!? Yani bundan
sonra, bu cinayet uydurma senaryo ve figüranlarla PKK içinde-
ki bir fraksiyon çatışması olarak gösterilecekti.

İkide bir “Küreselleşme”nin önemini ve gereğini vurgula-
yanlar; hatta küreselleşmeye karşı çıkanları ve bunun “gizli
dünya düzeni”ne köleleşme anlamını taşıdığını savunanları
bağnazlık ve çağdışılıkla suçlayanlar, aslında dünyanın aynı
odaklarca yönetildiğini ve tabi güya demokratik veya despotik
usullerle işbaşına gelen hükümetlerin de aslında bu küresel
merkezlerin sömürge valiliğini yürüttüklerini itiraf etmiş ol-
maktadır. Öyle ise, bu Siyonist sömürme ve sindirme sistemin-
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de, hükümetler de muhalefet de, istihbarat servisleri de terörist
çeteler de, medya hizmetçileri de, mafya şebekeleri de; evet
hepsi bu küresel merkezlerin kontrolü altındadır ve kendileri-
ne verilen rolleri oynayıp halkı oyalamaktadır. 

O nedenle, bu şeytani gücü dağıtmadan, siyonizmin ekono-
mik, teknolojik, masonik, politik ve askeri saltanatını yıkma-
dan PKK’nın de AKP’nin de aynı merkezlerce manipüle edildi-
ğini hala anlamadan yapılacak bütün yorumlar boşuna bir yo-
rulmadır ve farkında olmadan Siyonist düzene figüranlık yap-
maktır. Evet, bugün BM’nin bu küresel gücün siyasi mekaniz-
ması, NATO’nun ise bu Siyonist şebekenin askeri karargâhı ol-
duğunu anlamayan veya aksini savunan, kiralık bir işbirlikçi
değilse, herhalde ahmaktır. İşte bu gerçeği kavramak ve insani
sorumluluklarını kuşanmak, kurtuluşun ilk anahtarıdır. Ve bu
hakikati büyük bir cesaret ve dirayetle ortaya koyan Erbakan
gerçek bir kahramandır ve zulüm düzeni onun projeleri ve tek-
nolojileriyle yıkılacaktır.

İncirlik Üssünde Conilerin Camiye saldırı küstahlığına Ge-
nel Kurmayın cılız Tepkisi!

Adana’da günlük olarak yayınlanan bir yerel gazete İncirlik
Üssü’nde Amerikalı Askerlerin yılbaşı gecesi 10. Tanker Üs Ko-
mutanlığı’nda bulunan camiye saldırıp, ahşap minberi yıkarak
dağıttıklarını ve Kuran-ı Kerimi parçaladıklarını yazınca, Ada-
na’da bulunan Sivil Toplum Kuruluşları bu olayı şiddetle kına-
mıştı. Konuyla alakalı bir basın açıklamasında bulunan Anadolu
Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Adana Şube Başkanı Re-
cep Çalışkan, “Hiç kimse ibadethanelerimize saldıramaz, kutsal
kitabımıza saygısızlık yapamaz.” Açıklamasını yapmıştı. Saldırı-
nın sıradan bir talan olayı olmadığını söyleyen Çalışkan, “Bu sal-
dırının İslami değerlerimize yönelik olduğu açıktır. Kutsal kitabı-
mız Kuran’ı Kerim, camilerimizin minberleri, camı-çerçevesi bir
bütün oluşturmaktadır ve kutsaldır. Hiç kimse ibadethanelerimize
saldıramaz, kutsal kitabımıza saygısızlık yapamaz.” şeklinde
tepki koymuşlardı.
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Olayı ilk yayınlayan Adana’da günlük olarak yayın yapan Mer-
haba Gazetesi Editör ve Yazarı Murat Kulan’ın ise, “İslam dinine
yapılan bu çirkin saldırıyı kınıyoruz. Yaptığımız haber sağlam
kaynak ve delillere dayanmaktadır. Biz gerekenleri yaptık. Yetki-
lilerde üzerine düşeni yapmalıdırlar. Genel Kurmay yaptığı açık-
lamada olayı doğruladı fakat, ABD askerlerinin yaptığına yönelik
net bir bilginin olmadığını açıkladı. Eğer ABD Askerlerinin bu çir-
kin hareketi yaptığı ispatlanırsa uluslar arası bir kriz çıkacağın-
dan dolayı özellikle üstü kapatılmaya çalışılıyor izlenimi oluştur-
maktadır. Umarım gerçekler ortaya çıkarılıp hesabı sorulacaktır.
Bu olayı ABD Askerlerinin yaptığı doğrudur ve kesin kanıtlara ve
tanıklara dayanmaktadır” iddiaları açıktı.

Genelkurmay’ın Açıklaması ilginçti!

Genelkurmay Başkanlığı ise, Bazı ABD’li askerlerin İncirlik’te-
ki askeri üste bulunan bir camiye saldırarak zarar verdiği ve
Kur’an’ı Kerim’i yırtığı iddiası ile ilgili bir açıklama yapmıştı.
TSK’nın internet sitesinde yapılan açıklamada şu ifadeler yer al-
mıştı. “kimlikleri bilinmeyen şahıslar tarafından birlik mescidinin
bazı camlarının kırıldığı ve ufak çapta bir hasar meydana geldiği,
ilgili birlik komutanlığınca tespit edilmiş; aksaklıklar aynı gün gi-
derilerek mescit ibadete açılmıştır. İncirlik Kışlası’ndaki mescidin
tahribat neticesinde ibadete kapatıldığı ve Kur’an’ı Kerim’in par-
çalandığı iddiaları asılsızdır”

Oysa Türk Diyanet Vakıf-Sen Adana Şube Başkanı Ayhan Ara-
bacı ise, Konuyla ilgili şunları vurgulamıştı: “Vatanımızın içerisin-
de Camiyi işgal ediyorlar, burasının Irak olmadığını unutuyorlar.
Bizim Savunduğumuz Kitap Ahlaksızlığı emretmiyor, bu ABD’li
Haçlı zihniyet Öldürdükleri insanlara bile akla hayale gelmeyecek
terbiyesizliği yapan edepten nasibini almamış insanlardır. Haçlı
Zihniyeti tekrar hortlatılmaya mı çalışılmaktadır. Cami şuan tadi-
lat yapılma bahanesiyle ibadete kapatılmıştır, çalışanlar ve üs ko-
mutanlığı ise kandırılmaya çalışılmaktadır. Haddini bilmez Ameri-
kalı askerleri bu çirkin saldırıları dolayısıyla şiddetle kınıyoruz.”63
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“Despotikliği”liği bırakıp “demokratik” tavırlar takındığı
için övgüler dizilen E. GKB Hilmi Özkök döneminde Irak-Sü-
leymaniye’de askerlerimizin başına çuval geçiren ABD’li subay-
ların bu küstahlığı sineye çekilince… Ve İsrail’e karşı dik du-
ran(!) kahraman Erdoğan yönetimindeki Türkiye’de ve
2012’nin son günlerinde, en zor kış şartlarında PKK ile savaşan
ve bir mağarada son sistem Amerikan taşınır füzelerine ulaşan
subaylarımızı sorguya çekmek ve gözdağı vermek üzere İncir-
likteki ABD subaylarının ve MOSSAD ajanlarının, kalkıp onla-
rın birliğine kadar gidip mahkeme etmesine müsaade edilin-
ce… Artık iyice azıtan Amerikan Conileri bu sefer yılbaşı gece-
si İncirlik üssündeki Camiye saldırıp Kur’an’ı Kerim’leri yırt-
maktan bile çekinmemişlerdi! Bizi en çok kahreden durum ise,
Genel Kurmayın cılız tepkisi, hatta nerdeyse “Üsse sızan bazı
kişiler, ABD ile aramızı bozmak üzere bu saldırıyı gerçekleştir-
miştir. ABD askerlerinin böyle bir girişimi söz konusu değildir”
demeye getirecek serzenişleriydi. Komutanlarımızın bütün bu
hakaret ve rezaletlerden rahatsız olmadığına ve Milli duygula-
rının kabarmadığına ihtimal dahi verilmezdi. Ama ABD ve NA-
TO’ya nasıl bir mahkûmiyet ve mecburiyet hissedilmekteydi ki,
bu mahcup edici cılız tepki ve teslimiyet gösterilmekteydi?

NATO’ya esir miyiz?

Bazı köşe yazarlarının: “Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları-
nın bu dönemde gördükleri hakaret ve eziyeti hiçbir zaman gör-
medikleri” konusundaki kanaatleri yerindedir. Ancak TSK men-
suplarının haksızlığa ve aşağılanmaya uğradığı dönem bundan
ibaret değildir. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin subaylarına yönelik
önemli kıyımlardan biri 1960 darbesinden sonra gerçekleşmiş-
tir. O dönemde TSK’dan 7000’e yakın subay çeşitli nedenlerle
ordudan atılmış, generallerin yarıya yakını emekliye sevk edil-
miştir. Yapılan subay kıyımı o denli büyüktü ki, bunların emek-
liye sevki için gereken parayı bile bulmakta zorluk çekilmiştir.
Darbe sırasında Türkeş’i radyoya getiren adam olarak bilinen o
dönemin ABD Ataşemiliteri Hanes’ten yardım istenmiş, ABD
Büyükelçisi Hanes ise kendisine iletilen bu talebe, “Biz para ve-
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remeyiz, rezalet olur” yanıtını vermiş, hemen ardından döne-
min NATO Komutanı General Norstad, Türk subaylarının
emekliye sevk edilebilmesi için gereken parayı teslim etmek
üzere Türkiye’ye gelmişti. Washington Temsilcimiz Kasım Cin-
demir bunu 2001 yılında itiraf etmiştir. Yani TSK’ya asıl haka-
ret ve hıyanet; NATO’ya girmemiz ve hala bu Haçlı Siyonist ga-
vurların kahrını çekmemizdir.

“Suriye’de Irak modeli Tatbik edilmekteydi!

Irak’taki siyasi krizde ABD işgalinin önemli payı olduğunu be-
lirten RASAM Genel Başkanı Ahmed Hakkı, “Suriye’de hâlihazır-
da yaşananlar, işgal ve mezhep çatışmalarıyla geçen yıllar boyun-
ca Irak’ta da yaşandı” demesi ilginçti. RAFİDEYN Stratejik Araş-
tırmalar Merkezi (RASAM) Genel Başkanı Ahmed Hakkı, Suri-
ye’de hâlihazırda yaşanan, işgal ve mezhep çatışmalarının geçen
yıllar boyunca Irak’ta da yaşandığını belirtmişti. Merkezi İstan-
bul’da bulunan RASAM’ın Genel Başkanı Dr. Ahmet Hakkı,
Irak’taki son siyasi gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunup
Irak’taki siyasi krizde ABD işgalinin önemli payı olduğunu belir-
terek işgal ve ardından ülkeyi etkisine alan şiddet nedeniyle yak-
laşık 4 milyon Iraklının göç etmek zorunda kaldığını, 700 bin ki-
şinin hapse atıldığını, çok sayıda kişinin de kaybolduğunu söyle-
mişti. Hakkı, “Suriye’de hâlihazırda yapılan, işgal ve mezhep ça-
tışmaları geçen yıllar boyunca Irak’ta da yaşandı” diyerek,
ABD’nin işgalden önce de Irak’ta etnik ve mezhep temelli gerili-
mi artırdığını ifade etmişti.

Maliki İran’ın mı, ABD’nin mi güdümündeydi?

Irak Başbakanı Maliki’nin, komşu ülkelerle ilişkiler başta ol-
mak üzere hassas konularda “kriz çıkarma” temelinde bir siyaset
izlediğini öne süren Hakkı, Bağdat hükümetinin İran ve Suriye ile
yakın ilişkilerine de değinerek İran’ın, bölgesel çıkarlarını koru-
mak amacıyla Maliki hükümetini kullandığını söylemişti.64 An-
cak ABD’nin de aynı Maliki’ye dolaylı destek sağladığını herkes
bilmekteydi.
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ABD Demokrasisi, Siyonizm’e Hizmet aletiydi!

Suudi Arabistan yönetimi ABD açısından kolay vazgeçilmez
müttefiktir. Menderes, Şah, Mübarek, Saddam, Kaddafi, Bin
Ali’den rahatlıkla vazgeçen ABD Suudilerden vazgeçmezdi. Bu-
nun en önemli nedeni Mekke ve Medine gibi İslam’ın kutsal
belde ve mabetlerinin Suudi Arabistan’da olması ve bu toprak-
larda dünyanın en zengin petrol ve doğalgaz kaynaklarının bu-
lunması idi. ABD bizim coğrafyamıza yönelik tüm pis planları-
nın çoğunu Suudiler üzerinden hayata geçirmişti. Saddam’ı
İran’a saldırtmak, Kaide ve Taliban’ı kurdurmak ve şimdi de
Arap âlemine demokrasiyi getirmek bahanesiyle iç savaşlar çı-
karmakta, Suudiler önemli bir etkendi. Mademki; demokrasiyi
getirecekti, ayıp olmasın diye Suudi Arabistan’ın da gösterme-
lik demokratik adımlar atması gerekirdi. Üstelik artık Suudile-
rin bölgede rakibi vardı: Katar Şeyhi Hamed, O da zengin ve
ABD’lilere “Ben size fazla hizmet ederim” tavrı içindeydi. Bu
nedenle Suud Kıralı Abdullah, 150 kişilik (göstermelik) şura
meclisine 30 kadın üye atayarak, demokratik bir adım atıver-
mişti! Buradan Bay Erdoğan’a hatırlatalım, bu kadarcık demok-
rasi Suudileri kurtarmaya yeterdi, ama Siz Kürdistan’ı kurup
ülkeyi de parçalasanız bu sizi ABD ve Siyonist Lobileri nezdin-
de “vazgeçilmez” konuma getirmezdi!?

Başbakan’ın ofisini dinleyenler de Dış güçlerdi!

Eski başbakanlardan Bülent Ecevit’in koruma amiri Recai Bir-
gün, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın dinlenmesinin iç politi-
kaya yönelik olmadığını belirterek, dış kaynaklı olduğuna inan-
dığını söylemişti. Önemli olanın, burada bilgileri saklanacak ki-
şinin iyi korunması olduğunu dile getiren Birgün, son sistem tek-
nolojilerle koruma yapmak gerektiğini kaydetmişti. Cihan Haber
Ajansı (Cihan) muhabirine konuşan Birgün, Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan’ın, katıldığı bir televizyon programında ofisinde
ve evinde dinleme cihazlarının bulunduğuna yönelik açıklamala-
rını değerlendirirken, Türkiye’de Ecevit döneminde bu kadar yay-
gın bir dinleme usulü olmadığına dikkat çekerek Başbakanlığa
geldiği zaman jammer cihazları aldırdığını ifade etmişti. Bunla-
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rın, dinlemeyi etkileyen bir sistem olduğunu anlatan Birgün, “Ba-
kanlar Kurulu toplantısı olduğu sırada jammer kullanıyorduk.
Bombaya karşı da hareket halinde jammer kullanıyorduk. O za-
man Türkiye'de yaygın dinleme fobisi yoktu." demişti.

Başbakan'ın dinlenmesinin, iç politikaya yönelik olmadığını
düşündüğünü dile getiren Birgün, bu dinlemenin dış kaynaklı ol-
duğuna inandığını belirtmişti. "Tabii ki iç elemanlar kullanılarak
oraya yerleştirildiği kesindir. Türkiye'nin, özellikle bu Suriye ko-
nusunda, İran konusunda, Patriotlar konusunda, Kuzey Irak'taki
son gelişmeler konusunda gerçek niyetinin ne olduğunu, ben emi-
nim ki dış güçler çok merak etmektedir. Başbakan’ın alacağı ka-
rarları, hangi adımları atacakları bilinmek istenmektedir. O açı-
dan çok kritik bir dönemden geçiyor Orta Doğu ve Türkiye haliy-
le. Buna dayanarak, ben bu dinlemenin iç kaynaklı değil dış kay-
naklı olduğu kanaatindeyim. Dinlemeye ilişkin teknolojiyi vatan-
daşlarımız bilseler içinden bile düşünmeyeceklerine eminim”

“GES”in Geçen Yıl MİT’e Devredilmesi, CIA Ve MOSSAD’ın
elini mi güçlendirmişti?

Genelkurmay Elektronik Sistemler (GES) Komutanlığı, tüm
dinleme cihazlarıyla birlikte geçen yıl MİT’e devredilmişti. Baş-
bakan Erdoğan’ın talimatıyla yapılan devir işlemiyle, yıllarca
devlet için istihbarat toplayan Türkiye’nin en büyük askeri din-
leme üssü sivil kontrolüne girmişti. 12 Eylül darbesinin tüm
planlama ve muhabere işlemlerini yürütülmesinden dolayı ha-
rekâtın ismiyle yani ‘Bayrak’ Garnizonu olarak bilinen Genel-
kurmay Elektronik Sistemler Komutanlığı sahip olduğu tekno-
lojik altyapı ve kapasite ile dikkat çekmekteydi. GES, ülkemiz-
de dinleme ve istihbarat denilince akla gelen il kurum niteliğin-
deydi. Ne Emniyet’te ne MİT’te ne de Jandarma’da olmayan sa-
dece GES’in bünyesinde bulunan teçhizatla Balkanlar, Kafkas-
lar ve Ortadoğu ülkelerinde elektronik izleme yapılabilmektey-
di. “GES’in dinleyemeyeceği, izleyemeyeceği bir iletişim aracı
yok” bilgisi verilmekteydi. Şimdi kafaları kemiren ve yanıtı bu-
lunması gereken soru şuydu: GES’in MİT’e devredilmesi ve
CIA-MOSSAD müdahalesine daha açık hale getirilmesiyle, Baş-
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bakan’ın, Bakanların, Genel Kurmay’ın ve diğer stratejik ku-
rumların daha rahatlıkla ve sıklıkla dinlenmesi girişimleri ara-
sında bir bağ kurulabilir miydi?

Abdullah Öcalan’ın ilginç tavsiyesi: Anayasanın kritik bö-
lümlerini Numan Kurtulmuş ile Osman Can yazıversin!” Yarı res-
mi ABD sözcüsü gibi davranan Ruşen Çakır 16 Ocak 2013 ta-
rihli (www.gazetevatan.com) yazısında bunları dile getirmişti.

“Çünkü gördüğüm kadarıyla PKK’nın silahsızlandırılması süre-
cinde rol alan aktörler, bunun her iki taraf için belki de son şans ol-
duğunun bilincindeydi. Yine temel aktörler, sürecin başarıyla sonuç-
lanmasını istemeyen odakların ellerinden geleni yapacaklarını da
çok iyi bilmektedir. Her ne kadar iktidar partisi Paris suikastinde
“PKK içi hesaplaşma”yı, BDP de “Türk Gladyosu”nu işaret etse de,
taraflar, tetiği kim çekmiş olursa olsun, “olayın gerçek sorumluları-
nın süreci sabote etmek isteyenler” olduğunda müttefiktir.

Bu bağlamda, telefonla görüştüğüm Mehmet Öcalan’ın, önceki
gün ziyaret ettiği Abdullah Öcalan’ın “Derin güçler yine devrede.
Herkes çok çalışmalı. Yoksa bunun ardından başka hamleler de
gelebilir. Özellikle cenazelerde sağduyu hâkim olmalı” şeklindeki
uyarılarını aktarmak isterim. Zaten anladığım kadarıyla bu süreçte
Öcalan’a tahmin edebileceğimizin ötesinde kritik bir rol düşmekte-
dir: Bir yandan her türlü etki ve manipülasyona açık olan Kürt si-
yasi hareketini (BDP’yi), özellikle de PKK’yı aktif bir şekilde sürece
katmak; diğer yandan bu hareketin kitle tabanının çözüm umudunu
diri tutmak; öte yandan hükümetle belli bir güven ilişkisi tutturmak
ve nihayet Türk kamuoyunun kaygı ve hassasiyetlerini gözetmektir.

Öcalan’ın bu kaygı ve hassasiyetler nedeniyle, örneğin “de-
mokratik özerklik” ısrarından (şimdilik) vazgeçmiş olduğunu;
benzer bir şekilde yeni anayasada “Kürt” tabirinin geçmesini de
talep etmediğini öğrenmiştik. Dün Ankara’da bu konuyla ilgili
olarak bir başka şey daha öğrendim: Yeni anayasada en temel sı-
kıntının Kürt sorunu nedeniyle yaşanacağını, 4 partili ortak ko-
misyonun bu konuda uzlaşamayacağını düşünen Öcalan şöyle bir
pratik çözüm önerisi geliştirmişti: Anayasanın Kürt sorunuyla il-
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gili bölümlerini, iktidar partisine son kongre öncesi katılmış olan
ve yönetime giren iki isim, Has Parti eski Genel Başkanı Numan
Kurtulmuş ile Anayasa Mahkemesi eski raportörü Osman Can ka-
leme alsın” dediği belirlenmişti.

Okurlarımız hatırlayacaktır: Numan Kurtulmuş’un AKP’ye
transferi konusunda “Bu olaya sadece, AKP’nin oy oranını biraz
daha arttırmak, cemaate ve Abdullah Gül’e karşı Recep bey ekibi-
ne destek sağlamak ve Milli Görüş tabanını AKP’de toplamak” açı-
sından bakmanın yeterli ve tutarlı olmayacağını, Siyonist mer-
kezlerin Milli Görüş’e özel görevlerle soktukları Numan Kurtul-
muş’a, Türkiye’nin parçalanma sürecinde kritik roller oynatıla-
cağını belirtip biraz beklenmesi gerektiğini söylemiştik. İşte Ru-
şen Çakır’ın “Abdullah Öcalan Yeni Anayasa’nın Numan Kurtul-
muş ve Osman Can tarafından yazılmasını teklif etti” haberi bu
öngörümüzün gerçekleşmesiydi. Aslında Abdullah Öcalan’ın
Numan Kurtulmuş’u böylesine yakından tanıması ve güven duy-
ması mümkün değildi. Yani Öcalan ağzıyla gündeme getirilen
bu teklif, Siyonist Yahudi Lobilerinin bir tavsiyesi ve tertibiydi.

AK Partiye uzatılan üçüncü can simidi ve Hukuk’un özelleş-
tirilmesi!

“Hatırlayalım: “Yenilikçi Hareket” mensupları kuracakları
partiye son şeklini vermek için 02 Ağustos 2001’de Afyon İkbal
Termal Otel’de kampa girmişti. Çalışmalarla ilgili basına açıkla-
ma yapan İstanbul Bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Şahin önce
tüzüğün ele alındığını söylemişti. Şu cümleler Sayın Şahin’e aitti:
“Bir kişi sadece 4 kongre dönemi genel başkanlık yapabilecektir.
Bu, Türkiye şartlarında en az 8, en fazla 12 yıl demektir. Çünkü
2 ile 3 yıl arasında kongreler yapıldığına göre... Bundan şöyle de
bir sonuç çıkarabiliriz. Bu tüzüğü uygulayan bir genel başkan,
eğer üst üste genel başkanlık yapacaksa en fazla 12 yıl görev ya-
pabilir. Eğer bu partinin genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ola-
caksa, 60 yaşında siyaseti bırakmak durumunda kalır.” O gün, bu
açıklamayı yapan Sayın Mehmet Ali Şahin şimdi 63 yaşında. Eğer
bu taahütleri hala geçerliyse Sayın Başbakan’ın önümüzdeki yıl
siyaseti bırakması gerekmektedir. Gene o günlerde en çok dillen-
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dirdikleri bir şey daha vardı; o da; 65 yaşında birinin milletveki-
li yapılmayacağı sözü idi. “65 yaşında olan bir şahıs mülk sata-
caksa kendisinden bir heyetten alınmış ‘akıl sağlığı’ raporu isten-
mektedir. Bu durumda olan biri nasıl devleti idare edebilir” der-
lerdi. Ama AKP’de her dönemin etkili ismi; TBMM Başkanı Sayın
Cemil Çiçek 67 yaşına girmiştir. Ve işte bugünlerde Anayasa
Mahkemesi’nin AK Parti’yi kendi tüzüğünden kurtaracağından
söz edilmektedir. Eğer bu söylenenler gerçekleşirse, AK Parti’ye
uzatılan üçüncü can simidi olacaktı. 

İlk can simidi uzatılıyor: 

AYM 22 Haziran 2001’de Fazilet Partisini kapatarak yenilikçi-
lerin yolunu açmıştı. Yenilikçi kanat 20 Temmuz’da kurulan Sa-
adet Partisi’ne katılmayarak yollarını ayırmıştı. Bu ekip de 14
Ağustos 2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi’ni kurmuşlardı.
3 Kasım 2002’de yapılan genel seçimleri Adalet ve Kalkınma Par-
tisi kazanmıştı; yeni kurulan bu parti tek başına iktidara taşın-
mıştı, ancak buruk bir iktidardı… Çünkü partinin genel başkanı
milletvekili olamamıştı ve Başbakanlık koltuğunda bir emanetçi
oturmaktaydı. 

İkinci can simidi uzatılıyor:

Bu konuyu CHP eski Milletvekili Zülfü Livaneli’nden dinleye-
lim; (26.07.2007 Vatan Gazetesinde yayınlanan köşe yazısı)
“2002 seçimlerinden hemen sonra, karlı bir kış günü. Öğleden
sonra saat 3. Beylerbeyi’ndeki Bosphorus Balık Lokantası’na iki
araba yanaşıyor. Arabalardan birinde Deniz Baykal ve Bülent Tan-
la var, ötekinde Tayyip Erdoğan ve Haluk Örgün. (…) İki genel
başkan lokantada buluşup üst kattaki bir odaya çıkıyorlar. Orada
kendilerine yemek servisi yapılıyor. Sonra saatlerce baş başa ka-
lıp konuşuyorlar. Bu buluşmadan ne CHP organlarının haberi var
ne kamuoyunun. (…) Baykal, bu buluşmadan geldiği gibi gizlice
ayrılmıştı. Daha sonra kamuoyuna söz verdiği dokunulmazlık
şartını öne sürmeden, Erdoğan’a koşulsuz başbakanlık yolunu
açacaktı.”

Üçüncü can Simidi:
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TOBB ile ilgili verdiği kararı ellerine alıp AYM’nin yolunu tu-
tacak olan AK Parti’li tüzük mağdurları (!) bu yolla ömür boyu
siyaset yapma özgürlüğüne yeniden kavuşmuş olacaklardı. Ne il-
ginç değil mi? Şimdiye kadar Anayasa Mahkemesi partileri kapa-
tır, siyasi özgürlükleri kısıtlardı. Ama bundan böyle partililerin
kendileri için aldığı kısıtlama kararlarını iptal edip özgürlüklerin
önünü açan bir kurum olarak anılacaktı”65

Ülkemizde bunlar yaşanırken ve endişe verici sonuçlara yak-
laşılırken, asıl kafamızı karıştıran ve merakla yanıtı aranan soru
şuydu: 

Bütün bu talihsiz gelişmeler karşısında Kahraman Ordumuz
ve Genel Kurmayımız, acaba çok stratejik bir sabırla ülke ve böl-
ge dengelerini değiştirecek tarihi çıkışa mı hazırlanıyordu; yoksa
vurdumduymaz ve sorumluluk almaz bir tavır mı takınıyordu?
Şahsen bizim kanaatimiz olumlu ve onurlu bir stratejik sabır gös-
terildiği ve şartların olgunlaşmasının beklendiği yönünde yoğun-
laşıyordu.
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APO’NUN KÜSTAHLIKLARI;
HÜKÜMET VE CEMAAT’İN

KIVRANMASI!

Konuya samimi bir hatırlatma ile başlayalım. Öncelikle biz,
herkesin temel insan haklarına hürmet ve riayet hususunda, as-
la din, köken ve görüş ayrımcılığı yapmayız. İkincisi “Ben Müs-
lümanım” diyen, resmen öyle bilinen ve aksini söylemeyen her-
kesi; Alevi-Sünni diye mezhebine, sağcı-solcu diye meyline,
Türk-Kürt diye mensubiyetine, Nurcu-Süleymancı diye meşre-
bine, Kadiri-Nakşi diye tarikatına ve iktidarda mı, muhalefette
mi gibi mevki ve mertebesine ve şahsi hayat tarzı ve tercihine
bakmaksızın hepsini mümin sayar, ona göre davranırız. Üçün-
cüsü “Müminler ancak kardeştir” (Hücurat: 10) ayetinin emri
gereği bütün Müslümanların daha şuurlu ve sorumlu davran-
maları, daha huzurlu ve onurlu yaşamaları, İslam’a ve insanlığa
daha uygun tercih ve taraftarlıkta bulunmaları için de çalışırız,
uyarırız. Takva ölçüsü, yani ilahi emir ve yasaklara uyma, zalim
kâfirlerin değil, mazlumların ve müminlerin safında yer alma
dürüstlüğü dışında, hiç kimsenin Allah katındaki değerini ve
ahiret derecesini bilmeyiz, tartışmayız. Dördüncüsü ise, Dini-
mize ve Devletimize karşı yanlış yaptıklarına inanıp karşı çık-
tığımız hükümet ve cemaatlerin, yönetici kadrolarıyla, peşin-
den giden toplulukları birbirinden ayırır, biz tenkit ve taleple-
rimizde öncü kimseleri muhatap alırız.

Ve tabi mahşer meydanında, bir İslam düşünürünün “Çağdaş
Necaşi” olarak tanımladığı emperyalizm ve Siyonizm karşıtı Vene-



züella kahramanı Hugo Chavez’in mi, yoksa ABD ve İsrail işbirlik-
çisi, Haçlı AB heveslisi ve hizmetçisi Hocaefendilerin mi daha üs-
tün konumda olacaklarını da yine Allah’a ve ahirete bırakırız. 

Amerika’nın derin devleti olan Siyonist odakların sinirlerini
yerinden oynatan ve Güney Amerika’da emperyalizm aleyhtarı
bir rüzgâr oluşturan Chavez kanserden ölüyordu. Geçen gün bir
internet sitesinde okumuştum, üstelik hem Chavez hem de Kü-
ba lideri Castro aynı şeyi söylüyordu. ABD Yahudi Lobileri, ken-
dilerine karşıt olan liderleri kanserle öldürmek üzere, özel bir
tıbbi teknoloji kullanıyordu. Gerçekten de Amerika’ya ve çıkar-
larına karşı çıkan Küba lideri Fidel Castro ve Hugo Chavez’in
dışında, Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousseff ile onun selefi
Luiz Inacio Lula da Silva, Arjantin Devlet Başkanı Cristina Fer-
nandez de Kirchner, Paraguay Devlet Başkanı Fernando Lugo
kanser olan liderler arasında bulunuyordu. Aynı Yahudi odakla-
rın, Amerika’yı ziyaret eden öteki ülkelerin liderlerinin sağlıkla-
rı ile ne kadar ilgilendiklerini de rahmetli Bülent Ecevit’in Was-
hington gezisi sırasında yayılan “dışkı ve idrar tahlilleri üzerine
kendisini aniden, kaldığı otelde bölgenin en iyi tıp fakültelerin-
den biri olan Johns Hopkins’ten iki profesör doktorun ziyareti
sonrası öğreniyorduk. Belki Tayyip Erdoğan’ın da rahatsızlığını
Amerikalılar biliyor, Türk halkından saklanıyordu.”66

Şimdi gelelim Fetullahçı olarak bilinen yazar ve yorumcula-
rın, PKK başı Abdullah Öcalan’la yürütülen pazarlıklar konu-
sundaki patavatsızlıklarına:

”Bir gazetenin sürmanşetinde yer alan ve içeride tam iki say-
fa ayrılmış 'İmralı Zabıtları' bundan sonra sıkça tartışacağımız
yeni bir sürece işaret ediyor. Çok net bir gerçek var: Derin bir
operasyonla karşı karşıyayız. Uzun bir zamandan beri iyimser
bir hava içinde yürütülen 'İmralı görüşmeleri' bu saatten sonra
yeni bir 'Habur süreci'ne dönüştürülmüştür. Üstelik pervasızca...”
diyen Zaman yazarı Ekrem Dumanlı’ya göre:67 “Kullanılan o
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başlık sanki hükümet ile PKK arasında yapılan görüşmeleri nak-
lediyor gibi bir hava uyandırıyormuş. Mevzuun aslı Öcalan'ı İm-
ralı'da ziyaret eden BDP heyetine 'önderlik'in attığı nutuk-
muş…Tahrik var, tehdit var, sabotaj var, provokasyon varmış..
Anlaşılan o ki saatlerce BDP'li vekillere coşkun konuşmalar ya-
pan Öcalan, esip gürlüyormuş… Konuşulanların bir kısmını me-
galomanik bir söylem kabul etseniz bile bunların sızdırılması ve
kamuoyuna nakledilmesi sürecin çok açık bir operasyon ile yüz
yüze olduğunu ispat ediyormuş…?!

'Sayın Öcalan'? Neler demiyor ki! “AKP'yi 10 yıldır ayakta tu-
tanın kendileri olduğunu, ta baştan beri söylediği gibi hakikat ko-
misyonu kurulduğunu, AKP'ye iktidar sunduğunu… “Ne ev hapsi
ne de af; bunlara gerek kalmayacak. Hepimiz özgür olacağız. Ba-
şarılı olursam ne KCK tutuklusu kalır ne başkası. Bu olmazsa 50
bin kişiyle halk savaşı olacak" buyurduğunu söyleyen Fetullahçı
Ekrem Dumanlı’ya göre: Bu 'zabıtlar'ı ifşa edenler siyasetin kuca-
ğına bir de saatli bomba bırakıyormuş… Güya Öcalan: "Başkan-
lık sistemi düşünülebilir. Biz Tayyip Bey'in başkanlığını destekle-
riz. Yalnız başkanlık ABD'deki gibi olmalı” diyormuş. Sırf bu
cümle bile kamuoyuna şöyle mesaj vermek için sarf ediliyormuş:
"Biz başkanlık sisteminde Tayyip Erdoğan'a destek vereceğiz; o
da bize bazı şeyler verecek." Sürecin tam da bir bahar havası için-
de yürütüldüğü bugünlerde böyle bir söylemin sabote etmek is-
tediği hedef AK Parti Hükümeti oluyormuş. Tıpkı Oslo görüşme-
lerinin sızdırılması gibi bu da bir rüzgârı tersine çevirme girişimi
olarak görülüyormuş.. 

Ekrem Dumanlı şöyle devam ediyordu: “AK Parti dışındaki bü-
tün siyasi partiler bu işten kazançlı çıkacak. Bunu düşünen ve bu-
na göre planlama yapan derin odaklar yeni bir Habur senaryosu
yazmış. Hedef şaşırtmak için de klasik bir yola başvurarak Fet-
hullah Gülen Hocaefendi'ye saldırmayı da ihmal etmemiş. Üstelik
bir nevi şark kurnazlığına başvurarak MİT'i kendine kalkan yap-
mış, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı da sütre haline getirerek güya
Sayın Fidan'ı koruyor gibi yaparak sağ gösterip sol vurmayı dene-
miş. Oradaki laflar 'Terörist Başı'nın fikirleriyse bunda şaşılacak
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bir durum yok; bir Stalin özentisinden sevgi de beklenmez, saygı
da. Ancak orada yer alan bazı cümleler psikolojik operasyonun
daha uzman bir heyet tarafından yapılabileceğine dair kuşku
uyandırıyor. Belli ki "konuşma metni" uzman bir heyet tarafından
edisyona tabi tutulmuş. Üstelik Öcalan'ın 'zabıtlar'da yer alan
küstah beyanlarıyla Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan ve defa-
larca tekzip edilmiş bir haberin iftira dolu cümleleri örtüşüyor.
Farklı mecralarda aynı lafların gevelenmesi ve her ikisinde de
MİT'in arkasına saklanılması psikolojik harekât kuşkusunu artı-
rıyor. Ya MİT içindeki derin PKK şu sıralar yoğun çalışıyor ya da
PKK içindeki derin yapı bir yandan tahribat yapıp diğer yandan
arkasında MİT izi bırakıyor.”

Yahu iyi de, şu Cemaat’in ve Hükümet’in yetkili ve etkili ke-
simlerine sormak gerekiyordu:

Ekrem Dumanlı’nın ifadesiyle; “Kendisinden sevgi saygı bek-
lenmez bir Stalin taklitçisi; terörist başı, megaloman (kendisini
yarı tanrı gören ruh hastası) Abdullah Öcalan’ın” Türkiye Cum-
huriyeti Devletini ve milletini tehdit eden bu hezeyanları mı,
asla kabul edilemez bir küstahlık ve alçaklık oluyordu?

Yoksa Apo’yu devlet muadili bir konuma taşıyıp, O’nunla ül-
kemizin parçalanmasına ve milli birlik ve dirliğimizin dağılma-
sına zemin hazırlayacak, sözde barış ve uzlaşı görüşmelerini
yapanlar ve Zaman Gazetesi gibi onları alkışlayanlar mı, daha
büyük bir gaflet ve dalalet sergiliyordu?

Ve hele başta Zaman bütün yalaka medyaya soralım: “Stalin
bozuntusu, terörist başı ve megaloman (üstünlük saplantısı ruh
hastası)” dediğiniz Abdullah Öcalan’la aynı masaya oturup söz-
de barış görüşmesi yapanlar, hangi derekeye düşüyordu?

Sn. Recep T. Erdoğan, kendi yanlışlık ve haksızlıklarını konu-
şan ve yazan herkese açıkça ve pervasızca hakaretler yağdırıyor,
tehditler savuruyor, azarlıyor; ama buna rağmen kıymeti ve rağ-
beti artıyordu. Bu durum bize şu ayeti hatırlatıyordu:

“(Firavun) Böylece kendi kavmini küçümseyip hafife aldı (on-
ları hafifmeşrep ve haysiyetsiz ayak takımı kimseler saydı) Buna
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rağmen, onlar kendisine hürmet ve itaatini (artırdı). Gerçekten
onlar fasık (duyarsız, davasız ve bayağı bir kavim) insanlardı”
(Zuhruf: 54)

Tam bir Siyonist Yahudi kafasıyla; İslam’ı ve ilahi kuralları in-
kâr havasıyla:

“Ahlak gökten zembille inmez. Ahlak insanlar tarafından üre-
tilen bir üst yapı kurumudur. Çağına göre, yerine göre değişir. Ob-
jektif ve mutlak bir ahlak ölçüsü yoktur. Örneğin biz Hinduları
“inek yemiyor” diye, onlar ise bizi “domuz yemiyor” diye küçüm-
ser” (4 Mart 2013 Sabah) diyerek ayarını ve ahlak anlayışını or-
taya koyan AKP yalakası Engin Ardıç, Recep Bey’e yaranmak için
“Apo’yla gizli barış görüşmelerinin tutanaklarını yayınlayanları”
ahlaksızlıkla suçluyor ve bunlara: “Yarın bir savaşa girsek, ordu-
muzun özel konumlarını ve sırlarını da yazacak mısınız?” diye
soruyor ve saçmalıyordu! Yoksa yalama olmuş Engin Ardıç yala-
kası, PKK’yı Türk ordusu, Öcalan’ı da komutanı mı sayıyordu?

“Herkes çenesini tutsun” talimatı bir telaşı yansıtıyordu!

“İmralı süreci” olarak isimlendirilen, PKK terör örgütü ele-
başısı Abdullah Öcalan ve Hükümet arasında yürütülen müza-
kerelerin basında yer alması nedeniyle Hükümet kanadı ve yan-
daş-yalaka medyası ortaya çıkan tutanaklardan rahatsız oluyor,
Öcalan’ın ifadeleri gündeme bomba gibi düşüyordu. Tutanak-
larda “AKP’nin kurulmasına biz yardımcı olduk” ifadeleri yer
alıyordu. Sn. Başbakan ve yandaşları, suçüstü yakalanmanın ve
gizli sırlarının deşifre olmasının telaşını yaşıyordu.

Hükümetin ortaya çıkan tutanaklarda yer alan bilgilerden
daha çok bu konuda konuşanları susturmaya çalışması dikkat
çekiyordu. Teröristbaşı Öcalan’ın mesajlarında yer alan bilgile-
ri yalanlama ya da herhangi bir açıklama yoluna gitmeyen Hü-
kümet, sadece tutanakların ortaya çıkmasına kızıyor ve süreç
hakkında yapılan yorumları yok saymaya hatta susturmaya ça-
lışıyordu. 

Başbakanın şantajlarından tırsan Milliyet’in menfaate tapı-
nan sahipleri Hasan cemal ve Can Dündar’ı harcamaya kalkışı-
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yordu. Oysa bu Sabataist Hasan Cemal İmralı görüşmelerinin
ve Kürt açılımı sürecinin beyin takımı içinde yer alıyordu! Yok-
sa yine danışıklı bir dövüş mü sergileniyordu? Sn. Başbakan
Apo’ya ve BDP’nin küstahlıklarına gösterdiği sabrın yarısını,
niye kendisini tenkit eden vatanseverlere göstermiyordu?

Öcalan’ın “İmralı süreci” olarak başlayan müzakerelerde hü-
kümetin izniyle adaya giden BDP grubu ile yaptığı görüşmede
“Kendime kızıyorum, 2001-2004’te biz eylemi ‘tak’ diye kestik.
Hükümet anlamadı, ‘terör bitti’ dediler. (Altan Tan’a dönerek) Sa-
yın Altan bilirsin İslamcıların 40 yıllık rüyasıydı, rüyalarını ger-
çekleştirdik. Biz AKP’ye iktidarı altın tepside sunduk.” ifadelerini
kullanması hükümet tarafından öfkeyle karşılanıyordu. AKP’li
bakanlar ve genel başkan yardımcıları açıklama üstüne açıklama
yaparak ortaya çıkan tutanakları ve konu üzerinde konuşanları
susturmaya uğraşıyordu.

Basına sızan görüşme tutanaklarında yer alan diğer bir ifade-
de Öcalan, müzakere sürecini kendisinin başlattığını söyleyerek
şöyle konuşuyordu: “Metiner, ‘Apo sıkıştı’ diyor. Yanlış söylüyor,
sıkışma yok, ben darbeyi önledim. Bir darbe var, fakat derinliğini
tam fark edemiyorum. MİT’i düşürseydiler, Türkiye’de tüm kale-
ler düşmüş olacaktı. Hakan Fidan tutuklansa, sonra sıra Başba-
kan’a gelecekti. Benim bu süreci canlandırmam, darbeyi engelle-
me sorumluluğu... Darbeyi önleyebileceğimi fark ettim ve süreci
başlattım.” Bu sözler, Öcalan’ın ABD güdümlü Gladyo’nun bir fi-
güranı olduğunu ve kendisine –belki de MİT elemanlarıyla öğreti-
lenleri konuştuğunu göstermiyor muydu?

Kapalı zarflarda Kandil’e mesaj

Teröristbaşı Öcalan’la yapılan görüşmelerin kapalı zarflarda
Kandil’e gönderilmesi de kamuoyunda sorgulanıyordu. Hükümet
tarafından özel izinle adaya giderek Öcalan’la görüşen BDP Heye-
ti’nin taşıdığı mesajlarda neler olduğu, neden bunların kamuoyu
ile paylaşılmadığı kafalardaki soru işaretleri olarak duruyordu.

Adalet Bakanı Sadullah Ergin İmralı tutanaklarının basına sız-
dırılmasının sürece yönelik bir provokasyon olduğuna dikkat çe-
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kerek, “Bu sürece müdahale olacak, provokasyon olacak, aslında
bunlar beklenen şeylerdir. Bu tür girişimlerin bu çalışmaları sek-
teye uğratacağını düşünmüyorum” açıklamasında bulunuyordu.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, tutanaklarla ilgili,
“O konuşulanlar doğru mu değil mi bilmiyorum. Varsayalım ki
doğru, öyle konuşmalar olmuş, ama bunun bu sürece hiç katkısı
olmaz. Sürecin sağlıklı ilerlemesine katkı vermeyecek, tam aksine
provokasyon amaçlı olduğu konusundaki görüşe ben de katılıyo-
rum” diyerek ayarını ortaya koyuyordu.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, İmralı tuta-
naklarının sızmasını ise “Yolda giderken birtakım yanlışlar da
olabilir. Yol kazaları yaşanabilir. Herkes söylediğine yaptığına
dikkat ederse bu süreci en az zararla atlatırız” diyerek toplumun
havasını alıyordu.

Twitter üzerinden süreçle ilgili yorumlar yapan Prof. Dr. De-
niz Ülke Arıboğan ise olaya çok farklı bir açıdan yaklaşarak bu
tür sızmaların kamuoyunu sürece hazırlama maksatlı olacağını
ifade ediyordu: “Bütün politik sızıntılar aşı etkisi gösterir ve ka-
muoyunda antikor üretir. Oslo sızıntısı da aşı etkisi yaratmıştır.
Bu da aşının reçetesidir (tekrarı). Sızdırılmanın amacını bileme-
yiz, ama sonucu kestirebiliriz. Kamuoyu bu sürece ve söylemlere
alışıyor, alıştırılıyor” sözleriyle derin hıyaneti dile getiriyordu.

“6 maddeli AKP-PKK mutabakatı” niçin halktan saklanıyor-
du?

Başbakan Erdoğan’ın “görüşüyoruz ama masaya oturmuyo-
ruz” diyerek, AK medyanın “barış ve çözüm” diyerek, bazı çevre-
lerin akil adam ilan ettiği isimlerin de “sorunun bir şekilde bit-
mesi” diyerek, Türkiye’yi içine soktukları süreç barış değil savaş
hazırlığıdır. Her üç ifade de savaşı perdeleme argümanlarıdır. Sü-
rekli, AKP’nin hiç taviz vermeden şu dört aşamalı “barış planını”
PKK’ya dayattığı işlenmektedir: 1. PKK önce çatışmasızlık ilan
edecekmiş. 2. Ardından PKK sınır dışına çekilecekmiş. 3. PKK si-
lahlı mücadeleyi bıraktığını söyleyecekmiş… 4. PKK silahlı mü-
cadeleden tamamen vazgeçecekmiş…
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Bu dört madde, AKP’nin Türk milletine giydirmek istediği 4
düğmeli deli gömleğidir. Hükümet kamuoyunu müzakereye ikna
etmek ve “asıl planı” hayata geçirmek için yılbaşından beri bu “4
düğmeli deli gömleğini” vitrinde tutmaktadır. Yandaş ve yalaka
medya her gün bu safsataların reklamını yapmaktadır. Oysa
PKK’nin üst düzey yöneticileri bırakın silah bırakmayı, gerçekte sı-
nırları bile terk etmeyeceklerini ortaya koymaktadır” diyen ve ül-
kemiz üzerindeki şeytani tuzaklara dikkat çeken Mehmet Ali Gül-
ler’e göre, Başbakan Erdoğan’ın “görüşüyoruz ama masaya otur-
muyoruz” diyerek perdelediği ve masada olan “asıl plan” ise şudur:

1. KCK tutukluları kamuoyunu rahatsız etmeyecek şekilde
parça parça salıverilecek. Kaldı ki bu sözün daha Oslo sürecinde
PKK’ya verildiği sezilmektedir. Oslo’da Hakan Fidan’ın karşısın-
da masada oturan Zübeyir Aydar, “görüşmelerde KCK operas-
yonlarının gündeme geldiğini, kendilerine ‘bu hükümetin tavrı
değildir, bazı savcıların kendi başlarına yaptıklarıdır, kısa süre-
de bırakılacaklardır” demiştir. KCK tutuklularının serbest bıra-
kıldığı koşullarda PKK fiili çatışmasızlık sağlayarak AKP hükü-
metinin kamuoyu nezdinde elini güçlendirecek. Toplumda “ba-
rış” havası estirilmesi için, örgütün elinde rehin tutulan 16 kişi
adım adım ve PKK’ya resmiyet ve itibar kazandıracak şekilde tes-
lim edilecek. Bu süreçte medyada “barış” ve bunun ekonomiye
olumlu etkisi işlenecek.

2. PKK’nın alt örgütlerine siyaset yapma alanı açılacak. Bunun
için hem seçim yasalarında kimi düzenlemelere gidilecek hem de
Kürt siyasetçilerine açılmış davalar adım adım düşürülecek. Bu
aşamada Avrupa’da olan yönetici düzeyindeki kimi Kürt siyaset-
çiler Türkiye’ye getirilecek ve “kardeşlik rüzgârları” estirilecek.

3. Anadil meselesi çözülecek. İki dilli eğitim modeli hayata
geçirilecek.

4. Adım adım “demokratik özerkliğe” gidecek bir yerel yöne-
timler reformunda mutabakata varılacak. “Bölge belediyeler bir-
liği merkezi” türünden yapılarla Diyarbakır’a Kürdistan’ın mer-
kezi olma özelliği sağlanacak.
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5. Vatandaşlık formülüyle ve AKP-BDP mutabakatıyla Anaya-
sa süreci tamamlanacak. Başkanlık modeli ile demokratik özerk-
lik arasındaki bağa dayalı bir konsensüs sağlanacak.

6. Tüm bu aşamaların gerçekleşmesinin karşılığı olarak Öca-
lan’a özgürlük yolu açılacak. Çünkü kamuoyu, ancak “barış” gel-
diğinde Öcalan’ın özgürlüğüne razı olacak. Bu aşamaya kadar
MİT’in yönlendireceği bir kampanyayla Öcalan adım adım “terö-
ristlikten”, “barışı getiren adam” konumuna taşınacak. Medyada
Öcalan’ın İmralı’daki günlerinden aşama aşama “insanlık portrele-
ri” çıkarılacak. Kuş ve çiçek sevgisi türünden objeler kullanılacak.

Başta belirttik: Bu bir barış değil savaş planıdır. Çünkü gerçek-
te, Kürt meselesi üzerinden sınırların değiştirilmesi ve haritaların
yeniden çizilmesi amaçlanmıştır. Sonuçlarına bakarak artık daha
da net gözükmektedir ki, ABD “Kürt sorunu” yaratmak üzere
Irak’a 1991’de ve bu sorunu bölgeselleştirmek üzere 2003’te sal-
dırmıştır. 2011’den itibaren Suriye’de aranan “demokrasi” de böl-
geselleşmiş Kürt meselesini Akdeniz’e açma harekâtıdır. 2009’da
Türkiye’de başlatılan “Kürt harekâtı” ise aslında PKK’yı bölgede
iktidar yapma planıdır. 2013’te başlatılan “İran Kürtleri uyanı-
yor” kampanyası ise Tahran’ın direnişini kırma operasyonlarıdır.
Ancak ne İran, ne Irak ne Suriye ne de Türk milleti “haritaların
yeniden çizilmesine” teslim olmayacaktır! O nedenle AKP’nin es-
tirdiği barış rüzgârı, aslında bir bölgesel savaş çıkarma adımıdır.

Bu arada, Milli birlik ve dirliğimizi dinamitleyen talihsiz laf-
larına mazeret ve meşruiyet kazandırmak üzere “Dinsel milli-
yetçilik de ayaklarımın altındadır” diyen Sn. Başbakan, şayet
bunu, “insanlar arasında ve vatandaşa hizmet sırasında, muha-
taplarımızı dinine ve mezhebine göre ayırmayız” anlamında
sarf ediyorsa, söz kalıbı olarak çok yanlış olmakla beraber, kas-
tı doğru sayılabilir. Ancak bu söz zahiri anlamıyla ve mutlak be-
yan tarzıyla kullanılıyorsa açıkça küfürdür; İslam kardeşliğini
ve Kur’an faziletini esas alan ümmet kavramını inkâr ve tahkir
etme ifadesidir. Ve tabi, Siyonist merkezlere “Biz dinimizi sade-
ce istismar ediciyiz, yoksa İslamiyet’i esas ve amaç edinen bir
parti değiliz, sizin hizmetinizdeyiz…” mesajı yerindedir.
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Öcalan’a göre: Özekliğin ilk adımı atılıyordu!

Milliyet gazetesine servis edilen İmralı tutanaklarında Öcalan
heyete, “Tayyip Beyin başkanlığını destekleriz. Kürtler kendini
yönetecek... Bunun adı rejim değişikliği... Türk ulusçuluğu dediği-
niz faşist bir örgütlenmedir… Tek taraflı bir çekilme olmayacak.
Çekildiğimiz alanda gerillayı daha da büyüteceğiz” diyordu. İşte
Öcalan'ın mesajları:

"Kürtler kendini yönetecektir”

"Kürtler kendilerini özgürce ifade edecek ve yönetecektir...
Mesela AB yerel yönetim özerklik şartı ki (AKP) buna şerhi kal-
dırırlarsa bu mesele önemli ölçüde çözülür."

"Bu bir rejim değişikliğidir”

"Eski yaşam alışkanlıklarını topyekûn bırakmak gerekir. Ne-
den, çünkü bir rejim değişikliği olacak."

“PKK Gerillaları daha güçlenecektir”

"Tek taraflı çekilme olmayacak. Çekildiğimiz alanda gerillayı
daha da büyüteceğiz. Şu anda Suriye’de 50 bin, Kandil’de 10 bin,
İran’da 40 bin (gerillamız)var.”

“Bize af sözü verilmiştir”

"Ne ev hapsi, ne de af. Bunlara gerek kalmayacak. Herkes, he-
pimiz özgür olacağız. Başarılı olursam, ne KCK tutuklusu kalır
ne başkası. Bu olmazsa 50 bin kişiyle halk savaşı olacak."

“Erdoğan'ın Başkanlığı desteklenecektir”

"Başkanlık sistemi düşünülebilir. Biz Tayyip Bey'in başkanlığı-
nı destekleriz. Biz AKP ile bu temelde bir başkanlık ittifakına gi-
rebiliriz. Yalnız Başkanlık ABD'deki gibi olmalı."

“Anayasadan Türk sözcüğü silinecektir”

"Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlılığını ifade eden her birey Tür-
kiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Sizin Türk ulusçuluğu dediğiniz
faşist bir örgütlenmedir. Alet olamayız."

“Bir zamanlar Namaz kılan birisiydim”
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"Kürtler dindardır, ilk dönemlerde (ben de) namaz kılıyor-
dum, 33 sure ezberlemiştim. Ben İslam’a sol jargonla bakmam.
Kürt halkının da dini inancı kuvvetlidir." 

Bu arada CHP şaşkınları oynuyordu:

CHP'nin vatandaşlık tanımı Öcalan'ınkine uyuyormuş! CHP
Genel Başkan Yardımcısı Nihat Matkap, Öcalan'ın önerdiği vatan-
daşlık tanımının, CHP'nin programında yer alan "Milliyetçilik" ta-
nımına uyduğunu söylüyordu. Matkap, Öcalan'ın mektubunda
"ürkütücü" talepler olmadığını iddia ediyor ve "Sözcüklere boğu-
lup bu süreci heba etmemek lazım" ifadelerini kullanıyordu. 

Aynı CHP’nin Grup Başkan vekili Muharrem İnce, 35 milletve-
kiliyle birlikte düzenlediği basın toplantısında, AKP-PKK anayasa-
sına izin vermeyeceklerini söylüyordu. İnce, "Tayyip Öcalan-Ab-
dullah Erdoğan anayasası yapmak istiyorlar. Türk vatandaşlığı ve
Türk milleti kavramını anayasadan çıkarmak istiyorlar" diyordu.

İhsan Dağı’nın Kimyası ve Hükümete tavsiye buyurdukları:

Öcalan: Pimi çekilmiş el bombasıymış!

Kimilerine göre konuşulabilecek ‘en makul’ isim, kimilerine göre
Kürt sorununun çözümü için ‘en milli, en yerli’ kişi. Abdullah Öca-
lan’dan söz ediyorum... Milliyet’te yayımlanan Öcalan’ın görüşme
zabıtlarını okuyunca doğrusu kafam karıştı. Barış için ‘son umut’ ol-
duğu söylenen adam buysa herkesin işi zor, başta da ‘İmralı süreci-
ni’ yürüten hükümetin. Karşımızda ‘komplo’larla düşünen, her şeyi
kendisine bağlayan megaloman bir ‘lider’ var. 

Görüşme notlarında barış süreci için olumlu olan nokta Öca-
lan’ın sürece ilişkin umudu; ‘Ne ev hapsi ne de af, bunlara gerek
kalmayacak. Herkes, hepimiz özgür olacağız... Başarılı olursam,
ne KCK tutuklusu kalır ne başkası’. Bu umut ve iyimserlik bir ka-
rarlılık göstergesi olarak iyi; ancak Öcalan’ın beklentilerinin karşı-
lanmaması durumunda tepkisi çok sert olabilir. Bunu zaten söylü-
yor; ‘Bu olmazsa 50 bin kişiyle halk savaşı olacak. Ölen ölecek... Ne
eskisi gibi yaşayacağız ne de eskisi gibi savaşacağız... Şimdiye ka-
dar yaşadıklarımız devede kulak kalır.’ Bu girişimden sonuç çıkma-
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ması durumunda ortaya çıkabilecek riskli tablo tasviri doğru. Ancak
dikkat çekici olan, görüşmelere ve kendine biçtiği misyon; ‘Başarılı
olursak, yepyeni bir Cumhuriyet’e... Radikal demokrasi, tam demok-
rasi, Anadolu ve Mezopotamya’nın tam demokratikleşmesi, hazırlı-
ğım bu yönde’. Yeni bir düzen-rejim kurucu misyonu üstlenmiş ken-
dine. Bu ne gerçekçi, ne sağlıklı; şişirilmiş bir ‘öz yüceltme’.

Öcalan’ın kafasında bir plan var. Çatışmasızlık kararını vermiş.
‘Newroz’da bunu ilan etmek istiyorum... Karar verip ilan edece-
ğim. Kandil karamsar, aşarlarsa iyi olur’... (Kandil’e şu günlerde
yapılan hava operasyonu bu karamsarlığı giderecek, onları ‘ba-
rış’a ikna edebilecek mi acaba?) Bir sonraki aşama olan PKK’nın
çekilmesi için ‘Komisyonlar kurulacak... Akil adamlar denetimin-
de olacak. Çekilme o zaman olacak. Köylere geri dönüş olacak.
Bunları yapmazlarsa geri çekilme olmaz. Çekildiğimiz alanda ge-
rillayı daha da büyüteceğiz. Çekilirsek gerilla biter görüşüne ka-
tılmıyorum. Suriye var, İran var.’ Diyen Öcalan’dan, adamlarını
devlete teslim etmesini kimse beklemesin. Zaten bunu yaptığı düşü-
nülen bir Öcalan’ın örgüt ve tabanı nezdinde itibarı kalmaz. 

“Süreç ilerlemeli, ama görüşme zabıtları bir ‘iletişim kazası’.
Anlaşılan o ki Öcalan, öyle kamuoyunda allanıp pullanacak bir
adam değil. Bu Öcalan’dan ‘makul bir lider’ imajı yaratmak için
çok çalışması gerekecek devletin. Konuşma zabıtları hem Türkle-
rin hem de Kürtlerin ortasına düşen pimi çekilmiş el bombası...
Bu işi yürütenlere benim tavsiyem şu; barış için elinizdeki malze-
me buysa onu kamuoyu önüne çıkarmak yerine köşe bucak sak-
layın.” Yani, Fetullahçı İhsan Dağı: halkı aldatıp oyalayarak ve
ara sıra kof çıkışlarla toplumun havasını alarak, ABD ve İsra-
il’in gizli talimatları doğrultusunda Türkiye’nin parçalanmasını
sağlayın!?” demeye getiriyordu.

ABD planı çerçevesinde Öcalan’la protokol yapan AKP ana-
yasa çalışmalarını hızlandırıyordu

Başbakan, dört partinin yazdığı maddeleri alıp –diyelim ki 20
madde- başkanlık sistemine ilişkin üç dört madde de kendisi ek-
leyip referanduma hazırlanıyordu. Haziranda muhtemel bir refe-
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randum bekleniyordu, hem CHP, hem de MHP Uzlaşma Komisyo-
nu’na üye vermekle Başbakan’a alet oluyordu. AKP İmralı'da Ab-
dullah Öcalan'la uyum sağladığı protokol uyarınca "yeni anayasa"
için çalışmalarını yoğunlaştırıyordu. Başbakan Erdoğan'ın daha
önce yeni anayasa için 31 Aralık'a kadar süre tanıdığına dikkat çe-
ken siyasi gözlemciler, bu tarihin Öcalan'la yapılan görüşmeler ve
anlaşılan protokol çerçevesinde belirlendiğini belirtiyordu.

AKP+BDP+CHP’deki liberaller

Aslında bölünmeye hazırlık anayasası olan anlaşmada yine ba-
şa dönülüyordu. Daha önce İmralı ile yapılan görüşmeler ve çizi-
len yol haritasının ilk maddesinde "siyasi partilerin eşit temsili ile
yeni anayasa kornişonu oluşturulması" yer alıyordu. Bu bölünme
anayasasının meşrulaştırılması için gündeme getiriliyordu.
AKP+BDP+CHP’deki liberallerle anayasanın TBMM'den geçiril-
mesi amaçlanıyordu. Şimdi AKP’de bazı firelerin verileceği konu-
şuluyordu. ABD’li "uzmanlar" devrede olmasına rağmen
TBMM'de 367’yi bulmak zor görünüyor, bu nedenle AKP-PKK it-
tifakı ile referandum görünüyordu. 

Gizli protokollerden açık müzakereye geçiliyordu!

Hükümet’in PKK ile müzakerelerinin zemini, Öcalan’ın 2009
yılında şekilleniyordu. AİHM’ye yolladığı yol haritasında, bu yol
haritası temelinde, Öcalan’ın belirlediği ve Tayyip Erdoğan’ın
temsilcileriyle yaptığı görüşmelerde “büyük ölçüde üzerinde an-
laştık” dediği üç protokol, içinden geçtiğimiz süreçte yapılacak-
ları öngörüyordu. Öcalan ile Hükümet’in ilk görüşmeleri, 2005
yılına kadar uzanıyordu. Ancak Habur’la taçlanan süreç, 2008 yı-
lında başladı. Bu görüşmelerde rol üstlenen Öcalan’ın avukatla-
rından İrfan Dündar’ın bu konuyla ilgili anlatımları, KCK avukat-
lar iddianamesi olarak adlandırılan iddianamede yer alıyordu.

AİHM’e yollanan yol haritası

Öcalan, Hükümet’in bilgisi ve onayıyla açıklanan açılım poli-
tikasına destek olmak üzere bir yol haritası açıklıyordu. Türki-
ye’de Demokratikleşme Sorunları, Kürdistan’da Çözüm Model-
leri (Yol Haritası) adlı belgeyi Öcalan, 15 Ağustos 2009’da İmra-
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lı Cezaevi yönetimine veriyordu. 156 sayfalık “yol haritası” 10
ilkeyle beraber 3 aşamalı bir planı içeriyordu. Belge, “Giriş,
Kavramsal, kurumsal ve ilkesel çerçeve, Türkiye’de demokrasi
sorunu ve demokratik anayasa çözümü, Kürt sorunu ve çözüm
olasılıkları, Eylem planı ve Sonuç” bölümlerinden oluşuyordu.
Söz konusu belgenin içeriğinde ilk olarak PKK’nın eylemsizlik
kararı alması, ardından TBMM’de Hakikatleri Araştırma Komis-
yonu’nun kurulması ve en sonunda yeni anayasa sayılıyordu.
PKK’nın silah bırakması konu edilmiyor, tam tersine öz savun-
ma kavramı çerçevesinde PKK’nın uzun vadede kurulacak özerk
bölgede silahlı otorite olarak varlığının devamı için zemin hazır-
lanmak isteniyordu. PKK’nın silahlı unsurlarının ülke dışına çı-
karılmasının şartı, PKK’lı tutukluların serbest bırakılması olu-
yordu. Öcalan, Hükümet’e ve AİHM’ye sunduğu yol haritasında
döne döne “muhatap benim” diyor ve rahat hareket etme imkâ-
nının sağlanmasını istiyordu. PKK’nın Öcalan’dan sonraki en
üst düzey yöneticisi Murat Karayılan, son süreçle ilgili yaptığı
açıklamalarında devam eden görüşmelerle ilgili zeminin Öca-
lan’ın hazırladığı protokoller olduğunu vurguluyordu.

Milli Gazete’den Burak Kıllıoğlu’nun şu soruları hala yanıtı-
nı bekliyordu:

• İçinde “barış” ve “çözüm” geçen cümleler kurarak bir terör
örgütünün ve elebaşının meşrulaştırılması kimsenin vicdanını
yaralamıyor muydu? “Analar ağlamasın” ana temalı bu girişim,
nedeniyle bugüne kadar terör yüzünden hayatını kaybetmiş 40
bin kişinin yakınlarından helallik alınıyor muydu? Devlet, kendi
kafasına göre terör suçunun faillerini affetme hakkına sahip bu-
lunuyor muydu? İlk olarak, mağdurların ve kurbanların hakkını
mı, yoksa teröristlerin mi hakkını korumak gerekiyordu?

• Bugüne kadar, gerçekleşen her terör eyleminden sonra “te-
rörle bir yere varılamayacağını” söyleyenler, hapisteki bir caninin
ağzının içine bakarak “çözüm” (!) için onla masaya oturup, nere-
deyse onun himmetinden faydalanmayı nasıl izah ediyordu? Azı-
lı bir terör şebekesi ile koskoca Türk devletini aynı masaya oturt-
mak, nasıl bir olgu ve onurdu?
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• Resmen “uyuşturulmuş” gibi duran ve hemen hiçbir konu-
da sesini çıkaramaz şekilde vicdani duyarlılığı dumura uğratılan
topluma terör örgütünün başı yerine sürekli “İmralı” ile görüşül-
düğü mesajlarını iletmek Şark kurnazlığı mı oluyordu? Hapiste
bulunan kişi bir kanaat önderi olmuş da barındığı yerin adıyla mı
anlıyordu, yoksa ona bu paye kazandırılmaya, teröristle değil de
meşru bir kişiyle görüşülüyor mesajı mı verilmeye çalışılıyordu?

• Hapisteki terör örgütünün başı, (ziyaretine giden heyete)
“Ne ev hapsi, ne de af; bunlara gerek kalmayacak. Hepimiz özgür
olacağız” sözlerini kime ve neye güvenerek veriyordu? Bu sözler
de mi “çözüm” diye terörün legalize edilmesini boş gözlerle izle-
yen (AKP’li dindar) Müslümanları hala rahatsız etmiyordu? Va-
tan kavramı kutsalsa, vatana ihanetin de o derecede ciddi bir suç
olduğu gerçeği unutulmuş muydu?

• “Terör örgütü ile görüşen namussuzdur” diyenler, hapisteki
şahsın “Başkanlığı destekleriz” açıklamalarını (yeni anayasayı ge-
rekirse BDP ile yapacaklarını söyledikleri de göz önünde tutuldu-
ğunda) nasıl değerlendirmek gerekiyordu?

• Türkiye’nin uluslararası bir aktör olarak sahneye çıktığını
söyleyip hava atanlar; acaba, kendi topraklarını bile savunmak
için NATO’dan Patriot isteyen, Suriye konusunda bu kadar üst
perdeden konuştuğu halde sonunda ABD-Rusya çekişmesinin
anlaşmayla neticelenmesini bekleyen tavırlarını neye bağlıyordu?

• Mantıksız şekilde komşularla tansiyonu yükseltip ne anlama
geldiği meçhul “sıfır sorun” politikasının nasıl bir fiyasko oldu-
ğunu ortaya koyan ABD Türk dış politikası, Kuzey Suriye’de ba-
ğımsız bir devleti kabul etmeyeceğini söylerken ne kadar samimi
ve inandırıcı davranıyordu? 10 sene öncesinin Kuzey Irak’la ilgi-
li “kırmızı çizgilerimiz” gibi, yarın Kuzey Suriye’yi de sineye çe-
kecekleri anlamına mı geliyordu?

• Kerameti kendinden menkul açılım sürecinin meyvelerin-
den olan Ermeni açılımını yapan hükümet, bugün neden birden
bire Hocalı katliamını hatırlıyordu? 3 sene önce Ermeni açılımı
yaparken ve “tarihimizle yüzleşme” krizlerine girerken, Hocalı
katliamı bilinmiyor muydu?
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Öcalan İmralı’da NATO’nun uzantısı Gladyo’nun avucunda
bulunuyordu

PKK lideri Abdullah Öcalan, İmralı'da Gladyo'nun sözcüsü
olarak konuşuyordu. Apo, Suriye'den çıkartıldığı 1998 yılı Ekim
ayından sonra 'Gladyo'nun kontrolünde olduğunu' kendi ağzıyla
açık açık söylüyordu ve değişen bir şey yoktu. AKP iktidarı ve
Hakan Fidan, acaba Apo'yu Gladyo adına bir 'enstrüman' olarak
mı kullanıyordu? Yoksa İmralı'yla müzakere palavrasıyla, Glad-
yo'nun 'Türk Milletini' tasfiye planı mı uygulanıyordu? Evet, İm-
ralı sürecinde barış yoktu, ABD emperyalizminin kanlı Ortadoğu
projesi tezgâhlanıyordu. Amaç: Türkiye, Irak, Suriye ve İran'ı bö-
lerek İkinci İsrail'in kurulmasıydı!

PKK'nın Özgür Gündem gazetesi 15-16 Şubat 2013 tarihlerin-
de "Büyük Gladyo Komplosu" başlığı altında Öcalan'ın Gladyo
itiraflarını yayınlamıştı. PKK lideri, 1998 Ekiminde Suriye'den çı-
karılıp 15 Şubat 1999'da Kenya'dan Türkiye'ye getirildiği zamana
kadar olup bitenleri anlatmıştı. Bu yazı dizisi, Öcalan'ın "Kürt so-
runu ve Demokratik Ulus Çözümü" başlıklı kitabından alınmıştı.
Abdullah Öcalan, Gladyo enstrümanlığını, Aralık 1999'da Özgür
Halk dergisinin 100. sayısında da açık açık vurgulamıştı.

Apo, yakalandığı zaman, uçakta, "Bana fırsat verin devlete
hizmet etmeye hazırım" diyordu. İşte o hizmeti "devlete" değil
BOP Eşbaşkanlığı'na ve Gladyo’ya veriyordu.

Proje: 'Diyarbakır'ı merkez yapmak'

BOP ne oluyordu? Tayyip Erdoğan'ın kendi ağzıyla itiraf etti-
ği üzere, "ABD'nin Büyük Ortadoğu Projesi içinde Diyarbakır'ı
merkez yapmak."68 istiyordu.

Abdullah Öcalan'ın görevi?

- PKK'yı proje kapsamında İran'a ve Suriye'ye karşı konuşlan-
dırmak, Tayyip Erdoğan'ın bedava petrol hayaliyle Güneydo-
ğu’muzu içine alacak ve ikinci İsrail yapılacak Birleşik Kürdistan
hedefine "enstrüman" gibi kullanıldığı anlaşılıyordu.
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Apo'nun itirafları: ‘Beni Suriye'den ABD ve İsrail çıkarttı'

Öcalan, "Kürt Sorunu ve Demokratik Ulus Çözümü" adlı ki-
tabında Suriye'de iken Hafız Esad'ın kendisini Türkiye'ye karşı
kullanmak istediğini; ABD ve İsrail'in ise bundan rahatsız olduğu-
nu söylüyordu. Suriye'den ayrılmasına ABD ve İsrail için ne anla-
ma geldiğini ise şöyle ifade ediyordu: "Clinton ve ilişki içinde ol-
duğu Irak Kürt liderleri Suriye'de bulunmamı kendi stratejik
amaçları için uygun görmüyorlardı. Çünkü Kürdistan ve Kürtler
giderek kontrollerinden çıkıyordu, İsrail de bu durumdan çok ra-
hatsızlık duyuyordu. Kürdistan'ı kontrolleri altında tutmak,
özellikle Irak’la ilgili planlarını uygulamak için Suriye'den mut-
laka ayrılmam ve kontrol altında tutulmam gerekiyordu."69

Öcalan, Suriye'den ayrılışından İsrail’in oynadığı rolü de şöy-
le anlatıyordu. “Çıkışın az öncesinde İsrail istihbaratı dolaylı yol-
dan ısrarla Suriye'den çıkmam gerektiği mesajını vermişti."70

‘NATO’nun özel operasyon biriminin kontrolündeydim'

''Suriye'den itibaren benim içine girdiğim süreç, NATO’nun içine
girdiği süreçtir. Bu süreçte, NATO'nun özel operasyon birimi tarafın-
dan kontrole alınma durumum vardır. Suriye'den çıkıp Yunanistan'a
(tuzağa) çekilirken bile oradaki NATO görevlileri etkili olmuştur. Bu
süreçte; benimle muhatap olan, hem askeri hem de sivil kesimler
NATO'nun elemanlarıydı."

"İtalya’da benimle ilgilenen grubun da NATO'yla bağlantıları
vardır, İtalyan Hükümeti’ni de aşan bir Gladyo birimi Roma sürecin-
de belirleyici bir hal almıştır... Yunanistan'a son gittiğimde de NA-
TO'nun ve ABD'nin askeri çevresi etrafımdaydı. Bu anlamda Avru-
pa'da genel olarak benimle ilgilenen NATO'nun çekirdek birimidir."

'Beni enterne eden NATO Gladyosu idi'

"Kenya'ya gönderildiğimde beni karşılayan Yunanistan Büyükel-
çisi Kostulas; 'NATO'da 20 yıldır seni araştıran birimin başınday-
dım. 'Seni gökte ararken yerde buldum' dedi."
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"Görünüşte her ne kadar Türkiye'yi bilgilendiriyoruz deseler de,
Yunanistan İstihbarat Şefi, Bahy Kolenderis ve Kostulas, her üçü de
NATO çalışanı ve azılı Türk düşmanıdır... Bu ekip daha sonra beni
Türkiye'ye pazarlamak istedi ve sonuçta beni enterne eden de NA-
TO'nun Gladyosu'dur."

"İnisiyatif ABD'lilerin elindeydi. ABD'den komplodan sorumlu
kişi Ulusal Güvenlik Dairesi Başkanı Sandy Berger'dir."

"İmralı'da benim için ABD'nin arkasında durduğu ve AB'nin
kontrol ettiği bir sistem icat edilmişti. Sistemin kurgulanması İngil-
tere’ye aitti, icrası da Türklerin payına düşmüştü."71 diyen Öcalan
ABD ve İsrail’in kuklası olduğunu açıkça itiraf ediyor ve bunu
PKK’nın yayın organına yazıyordu.

Gladyo'nun kontrolünde devri âlemin özeti

9 Ekim 1998'den 15 Şubat 1999'a kadar olan 4 aylık dönem-
de olanları Öcalan'ın söylediklerinden hareketle şöyle özetleye-
biliriz.

- ABD'nin ve Türkiye'nin sıkıştırması ve İsrail istihbaratının
ısrarlı tavsiyesi üzerine Suriye'den çıkartıldı.

- Atina'dan itibaren doğrudan CIA görevlilerinin kontrolünde
Moskova - Roma - Moskova-Atina-Kenya hattında dolaştırıldı.

- Varılan anlaşma sonucu CIA tarafından, Türkiye'ye tesli-
matı yapıldı.

ABD 2004'ten sonra PKK'ya hangi görevi verdi?

PKK, ABD'nin Irak'ı işgalinden sonra, sınır dışına çıkardığı si-
lahlı güçlerini 2004 yılında yeniden Türkiye'ye taşıdı. Osman
Öcalan ve Nizamettin Taş gibi eski PKK yöneticileri, ABD'nin bu
dönemde PKK'nın Türkiye'ye yönelik silahlı eylemlere girişmesi-
ni istediklerini açıkladı.72

PKK Oslo'da ve Brüksel'de ABD'nin başköşesinde yer aldığı
masaya oturtuldu. Bugün de Hakan Fidan ile Öcalan arasında İm-
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ralı'da süren görüşmeler yine ABD'nin gözetimi ve kontrolünde
yapılmaktaydı.

Obama, Milliyet gazetesinde yayınlanan açıklamasında İmralı
sürecine tam destek veriyordu. Apo'nun 9 Ekim 1998'de Şam'dan
çıkartıldıktan sonra yaşadığı Gladyo kontrolü; Brüksel ve Oslo
süreçlerinden geçerek bugün İmralı senaryosunda devam ediyor-
du. Apo, Anayasa'yı "Osman Can yapsın" diyerek AKP'nin güdü-
münde olduğunu ilan ediyordu. Yani krizler, Gladyo denetimin-
de açılıyordu!

Hakan Fidan Apo ile niçin baş başa buluşuyordu?

“Ne devlet terbiyesinde ve örgüt disiplininde teke tek görüşme
olmazdı. Ne var ki, devletinden ve örgütünden gizli plan ve uygu-
lamalar içinde bulunanlar, teke tek görüşmeler yapmaktaydı. As-
lında Apo ile görüşen, Tayyip Erdoğan sayılırdı. Çünkü MİT Müs-
teşarı Hakan Fidan bu görüşmelerde, Tayyip Erdoğan’ın temsilci-
si konumundaydı.

Siz şüphelenmiyor musunuz? Hakan Fidan ve Öcalan, gizli
gizli hangi uygulamaları planlıyorlardı? Gazeteler açıkça yazıyor,
görüşmelerin dinlenmesini önlemek için, İmralı’da koğuşların or-
tasındaki yerde, baş başa konuşuyorlardı!? Eğer bu görüşmeler
barış içinse, niçin halktan gizlenmeye çalışılmaktaydı? Yalnız
halktan mı? Türkiye’nin devlet kurumlarından da saklanmaktay-
dı. Hatta MİT’ten de gizli; Çünkü görüşmeyi Hakan Fidan’ın yal-
nız yürütmesi kafaları karıştırmaktaydı. Bu gizli görüşmelerde
vatan bütünlüğüne, Cumhuriyete, milletin birliğine karşı sinsi ve
tehlikeli adımların atılıp atılmadığından nasıl emin olacaktık?”
soruları ve kuşkuları haksız mıydı?

Türkiye Ortadoğu’da söz sahibi olmak istiyorsa elbette ken-
di içerisinde bu terör olayını bitirmek zorundaydı. Ancak
PKK’nın arkasındaki odaklara teslimiyetle, PKK’yı tesirsiz hale
getirmek farklı oluyordu. PKK’yı yıllarca taşeron olarak kulla-
nan ülkelerin ve güçlerin PKK’dan vazgeçeceklerini sanmak saf-
lıktır. PKK’nın bitirilmesi, PKK’nın gayrı meşru yoldan elde et-
tiği trilyonların son bulması olacaktı. Doğudan batıya akan bir
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uyuşturucu trafiğinden dolayı bazı güçler bu pazarı kaybetme-
mek adına PKK’yı avucunda tutacaklardı. Bu uyuşturucu para-
sı hangi ülkelerin bankalarındaydı? Ülkemizin kalkınmasının
önlenmesi ile komşularımızla ilişkilerimizin düzelmemesi için
yıllarca tuzaklar hazırlanmıştı. Bugün komşularımızla yaşanan
sorunlar bu çalışmaların sonuçlarıydı.

Avrupa birliğinin terör örgütleri listesine aldığı PKK’nın kır-
mızı bültenle aranan kurucularından bir kadın, Fransız Cumhur-
başkanıyla zaman zaman görüştüğünü bu olayın arkasından yap-
tığı açıklamadan anlaşılmıştı. Stratejik ortağımız ABD başta ol-
mak üzere birçok Avrupa ülkesi PKK’ya destek vermektedir. Tür-
kiye cumhuriyeti PKK ile yürüttüğü müzakereler sonucunda
PKK geçici ve göstermelik biçimde silahı bıraksa bile Ermeni te-
rör örgütü olan ASALA, CIA ve MOSSAD bunu istemeyecektir.
Çünkü ASALA 1984’de yapılan ikinci bir anlaşmayla, destek
odaklarını ve kadrolarını PKK’ya devrederek Türkiye’ye yönelik
eylemleri gerçekleştirmeye devam etmişlerdir. Bunun en büyük
kanıtı geçtiğimiz yıllarda PKK terör örgütüne yönelik operasyon-
larda etkisiz hale getirilen teröristlerin büyük çoğunluğunun Er-
meni asıllı olduklarının kesinleşmesidir.

PKK’nın Avrupa ile ilişkisinin yanı sıra İsrail ile ilişkisi vardır
ve bu halkımızdan özenle saklanmaktadır. 10 Eylül 2011 tarihin-
de İsrail’de yayınlanan Yedioth Ahronoth gazetesinde ilginç bir
haber yayınlanmıştır: Haberin detayında şu yazıyordu: “Bu ay
içerisinde ABD’ye gidecek olan Lieberman’ın, işbirliği yapmak ve
mümkün olan her alanda destek vermek için PKK’nın Avrupa’da-
ki elebaşları ile görüşmek de bulunuyor. PKK’nın İsrail’den, eğitim
ve silah desteği olmak üzere askeri yardım isteyebileceği bu konu-
da gerekli her türlü yardım yapılmasına İsrail hazır.” Dünyanın
en saygın gazetecilerinden sayılan ABD’li Seymour Hersh, 09 Ha-
ziran 2010 tarihinde Takvim gazetesine verdiği röportajda İsrail-
PKK ilişkisine yönelik çok çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu:
“İsrail, Ortadoğu’da eski gücüne kavuşmak için birçok hamle de-
niyor. Türkiye’yi zayıflatmak için de hazırda bekleyen PKK kulla-
nılıyor. İsrail’de hangi hükümet iktidarda olursa olsun, devlet tav-
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rı olarak PKK’yı destekliyor. Çünkü Ortadoğu’da güç dengelerini
kendi lehlerine çevirmek için Türkiye’ye karşı oyunlar hazırlanı-
yor ve özellikle silah konusunda PKK’ya son derece büyük destek
veriliyor. Kandil’e silah yardımı helikopterlerle yapılıyor İsrail
PKK’ya desteğini giderek arttırıyor, birçok ülkedeki MOSSAD
ajanları, bu konuda çalışıyor.” bundan dolayıdır ki Fransa’daki
olayın perde arkasında MOSSAD, CIA ve ASALA’ya bakmak gere-
kiyordu. Güçlü bir Türkiye ne Ermenistan’ın nede İsrail’in işine
geliyordu! Dış güçler Türkiye’yi bir ağaca benzetiyor; gürlediği
zaman budanacak, ölmeye yüz tuttuğu zaman da sulanacak” de-
niyordu. PKK Türkiye’nin PKK’sı olmaktan çıkarılıp, hangi ülke
kullanacaksa o ülkenin dizayn ettiği konumlara taşınıyordu.

Hıyanet ve dalalet sona yaklaşıyordu:

Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin, Sözler Mecmuası 33. Söz,
Lemaat bölümünde şu müjdeler veriliyor ve biri hariç hepsi ger-
çekleşiyordu. “Lemaat”; kalbe akseden Rabbani fikir parıltıları ve
müjdeli ilhamlar anlamına geliyordu.

“Kur’an medeniyetinin esasları müsbettir (olumlu ve adildir)
ÇARH-I SAADET (saadet ve adalet düzeni); beş müsbet esas üze-
rine dönmektedir. Nokta-i istinadı (dayanağı), kuvvet değil Hak-
tır; Hakkın şe’ni (özelliği ve gereği), adalet ve teavün (yardımlaş-
ma ve dayanışmadır). Bundan SELAMET çıkacak ve şekavet zail
olacak (inkâr ve isyan dönemi kapanacak, “Hak gelince Batıl kay-
bolacaktır”)tır. (Selamet’in) Hedefi ve gayesi, menfaat değil FAZİ-
LETtir. Faziletin şe’ni (gereği ve göstergesi); muhabbet ve tecazüb
(halkı hakka çekmek)tir. Bundan (ise) SAADET çıkacak, (top-
lumdaki) adavet (düşmanlık ve kutuplaşma) zail olup (yıkılacak-
tır. Saadet Nizamının) Hayattaki düsturu, cidal kıtal (menfaat
mücadelesi ve çarpışma) yerine, teavün (yardımlaşıp dayanışma-
yı) esas almanın şe’ni (alameti ve işareti olarak) ittihat ve tesanüd
(birlik ve birbirini desteklemek ve Milli Görüş’ün hazırladığı ze-
mini ve iklimi istismar etmek neticesi); CEMAAT hayatlanıp (et-
kinlik ve yetkinlik kazanacaktır. Bu aşamalarda samimi ve istika-
metli insanların) suret-i hizmetinde (hizmet şekli ve hedeflerinde
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nefsanî) heva ve heves yerine hüdây-i hidayet (ilahi hidayet ve
Hakka teslimiyet) bulunacaktır.

İşte o Hüdâ’nın şe’ni (gereği ve neticesi olarak) insana layık
tarzda (bir) terakki ve REFAHET (süreci yaşanacak) Ruha ve vic-
dana lazım ve yakışır surette (bir) nurlanma ve olgunlaşma döne-
mi başlayacaktır. (Bunlardan sonra) Toplulukların cihet-ül-vahde-
tine, (milli birlik ve dirliğine) engel olan her türlü ırkçılık ve men-
fi milliyetçilik (din dışı ayırım ve kayırımcılık) yerine: Rabıta-i
Dini (Din bağını), nisbet-i vataniyeyi (ortak vatan anlayışını) ve
alaka-i sınıfıyi (meslek, meşrep ve mezhep alakadarlığını esas
alan bir) uhuvveti imani (inanç ve ideal kardeşliği) temelindeki bu
rabıtanın (irtibat ve ittifakın) şe’ni ve meyvesi olarak (ülkemizde
ve yeryüzünde), UMUMİ BİR SELAMET (dönemi ve adalet düze-
ni kurulacaktır).

(Bu mutlu ve kutlu gelişmeleri hazmedemeyen dış güçler)
hariçten tecavüze yeltenirse (Türkiye’ye saldırıya geçerse) O da
mecburen tedafü (kendini müdafaa) edip (zulüm ve tecavüzü et-
kisiz bırakacaktır). İşte şimdi (nedenini) anladın (ki batıl ve bar-
bar Batı) Medeniyeti (ve Avrupa Birliği bize) küsmüş (ve sırtını
dönmüştür, bu yüzden içine) almadı (ve almayacaktır).”73

Sonuç olarak:

Bediüzzaman’ın ilhamat ve lemaat (manevi ışık ve işaretler)
cinsinden olan bu tespit ve temennilerinin birçoğu aynen ger-
çekleşmiş ve artık son aşamaya gelinmiştir. Ama unutmayalım
ki, işaret edilen hizmet ve hareketlerin; mahiyetleri ve maiyet-
leri (ön safta görülen kişilerin asıl niyetleri) değil, bunların ül-
kemize ve bölgemize yönelik mutlu neticeleri haber verilmek-
tedir. “Özel”de, şahsi makam ve menfaatler güdülse ve zalim
güçlerle işbirliğine girilip büyük tavizler verilse de, sonuç itiba-
riyle bu gidişattan Müslüman Milletimizin kârlı çıkacağı önem-
li değişimlere kapı açacağı ve bir devrim yaşanacağı müjdelen-
mektedir.
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BÜYÜK VE UMUMİ SELAMET devrimi öncesi, AKP hüküme-
tine işaret edilen “Terakki ve REFAHET” kavramı oldukça ilginç-
tir. “Refahet”, “refah”ın dişisi yerindedir. Yani Erbakan’ın Refah
Partisinin mert ve net tavrına ve icraatlarına karşılık, O’nun de-
vamı olmak iddiası ve istismarıyla iktidara gelenlerin, silik ve
sinsi bir politika ve palavralarla yol almaya çalışacağına, ama
şahsi ikbal ve iktidar hırsıyla giriştikleri tahribat ve tavizlerin,
sonunda milletin hayrına ve uyanışına yararlı değişimler doğura-
cağına dikkat çekilmektedir. Aynen kurtuluş savaşı öncesi gibi,
şimdi yeniden, gerçek Milli Görüşçülerin, müspet Milliyetçilerin
ve samimi sosyal adaletçilerin el ve gönül birliği ederek, özlenen
ve gözlenen SELAMET dönemine geçmeleri beklenmektedir.
Kim bilir, belki de, Hatay Amik Ovasında yaşanacağı bildirilen
Melheme-i Kübra – Büyük hesaplaşma (Armegeddon) umduğu-
muzdan çok daha yakın bir gelecekte zuhur edecektir. Yani dış
güçlerin de, sağ-sol masonik çevrelerin ve her fırsatta İslam’a
ürenlerin de şeytani düzenleri mutlaka çökecektir!...

Nevroz mu, Balyoz mu? AKP Terörü Komşu Ülkelere mi İh-
raç Ediyordu?

Kasıtlı ve küstah anlamlı bir mesaj olarak bir tek olsun Türk
bayrağının asılmadığı, binlerce sözde Kürdistan bayrağı, PKK
sancağı ve terörist başı Abdullah Öcalan fotoğraflarının zafer
gururuyla dalgalandığı Diyarbakır Nevroz’u hala, marazlı med-
yanın “barış narkozundan” uyanmayan (Türk, Kürt, bütün)
milletimizin kafasına indirilen manevi bir balyoz gibiydi.
Apo’nun Kürtçe ve Türkçe okunan, ancak Öcalan’ın kitaplarını
ve hitap tarzını bilenler için, CIA tarafından hazırlanıp MİT
eliyle kendisine ulaştırıldığı hemen anlaşılan mektubu yorum-
layan Cengiz Çandar ağzından baklayı çıkarıvermişti:

“Öcalan’ın mesajı; artık Türkler bazı gerçeklere hazır olma-
lı, zorlarına giden değişim ve gelişmeleri hazmetmeye alışmalı-
dır!” diyerek teselli emişti.

Başbakan Recep Bey “PKK ile asla pazarlık yapmayız” sözleriy-
le halkın havasını indiredursun, Van Milletvekili Aysel Tuğluk Şır-
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nak’taki Nevroz kutlamasında “Hedefimiz Sn. Öcalan’a özgürlük,
Kürdistan’a özerkliktir!” demekteydi. Ve yine BDP eşbaşkanı Sela-
hattin Demirtaş “Savaşın ancak Öcalan’a özgürlük, Kürdistan’a
özerklik sağlanınca son bulacağı” şeklinde laflar etmekteydi.

Ve zaten Öcalan mektubunda:

“… Bu son değil yeni bir başlangıçtır. Bu mücadeleyi bırakmak
değil, yeni bir mücadeleyi başlatmaktır…

… Silahlı direnişten demokratik siyasete kapı açılmıştır”

Sözleriyle bu güya barış sürecinin “Türkiye’yi aldatan, oyala-
yan ve kendi hedeflerine zaman kazandıran” bir ara mola (Time
Out) olduğunu belirtmekten çekinmemişti.

Öcalan’ın:

“En az Türkler kadar Ermenileri, Türkmenleri ve Arapların da
yakılan ateşten kaynaklı öz eşitlik (hakları) olarak yaşama çağırı-
yorum” sözleri, Irak, Suriye ve Türkiye’deki Kürtlerden oluşacak
Birleşik Kürdistan hedefine Ermenileri, Türkmenleri ve Arapları
da katma davetiydi. Aslında Ateist, Maoist ve Komünist Öcalan’ın:
“Hz. Musa, Hz. İsa ve Hz. Muhammed’in mesajlarındaki hakikat-
ler bugün yeniden harekete geçiyor” ifadeleri din istismarcılığının
ve dinlerarası diyalog safsatacılığının yeni bir örneği idi.

Diyarbakır'daki "Nevruz" kutlamasına ve Abdullah Öca-
lan'ın mesajlarına Gülen Cemaati'nin yaklaşımını Cemal Uşşak
ortaya koyuyordu

Habertürk'te Ece Üner'in hazırladığı Akşam Raporu'na konuk
olan ve Gülen Cemaati'nin kıdemli isimleri arasında sayılan ga-
zeteci-yazar Cemal Uşşak, “Öcalan'ın mesajlarını olumlu buldu-
ğunu belirtip, Kürt sorununda yeni bir aşamaya gelindiğini” vur-
guluyor ve Öcalan'ın dindar kesimler için ince mesajlar verdiği-
ne” dikkat çekiyordu.

Öcalan'ın mesajının üç farklı hedef kitlesi varmış ve tarihi
bir çağrıymış!

"Öcalan'ın mesajının üç hedef kitlesi vardı. Birincisi Kürt hal-
kıydı. İkincisi genel olarak Türkiye'nin tüm vatandaşlarıydı. Üçün-
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cüsü ise Türkiye'nin dindar vatandaşlarına verdiği ince mesajdı.
Kürt halkı ve örgüte çok açık bir şekilde sınır dışına çekilmelerini
ve silahları susturmalarını söyledi ki ben bile bu kadar açık ve net
olmasını beklemiyordum. Türk halkına yönelik mesajları ise Fırat
ve Sakarya'nın kardeşliği üzerineydi. Bunlar Türkiye halkına yö-
nelik barış mesajlarıydı. Özellikle halkımızın dindar kesimlerine
de İslam kardeşliği ve Hz. Muhammed'in mesajlarının hayata ge-
çirilmesi yönünde bir mesaj verdi. Bence güçlü mesajlardı."

Fetullahçıların yorum ve yaklaşımları, Cemaatin de, PKK’nın
da, AKP’nin de aynı okulda eğitildiğini ve aynı müfredattan bes-
lendiğini göstermekteydi.

İmralı’ya gidip Öcalan’la görüşen Selahattin Demirtaş’ın an-
lattığına göre: o toplantıda bir de çok kapsamlı kadın değerlen-
dirmeleri yapan Öcalan şöyle bir cümle kullanmıştı: “Benim için
kadın özgürlüğü Ortadoğu’da vatandan, topraktan, petrolden çok
daha değerlidir” diyormuş… “Bu her şeydir, bu başarılırsa gerisi
çok kolaydır” buyuruyormuş…”74

Öcalan daha önce yazdığı “Nasıl Yaşamalıyız?” kitabında ise
“Kürt kadınlarının nikâh bağından ve tek bir erkeğin esiri duru-
mundan kurtulup (bir nevi herkesin ortak malı) yapıldığı zaman
asıl özgürlüğüne kavuşacağını”, sayfalar boyunca ve ısrarla tek-
rarlıyordu. İşte Demirtaş’ın aktardığı “kadın özgürlüğünden”
PKK’lı-ların anlaması gereken buydu ve zerre vicdanı ve onuru
olan hiçbir Kürt böyle bir sapkınlığa razı olmadığını gösterme-
si gerekiyordu.

“TİME OUT - Ara Mola” ve toplumu hazırlama fırsatı!

Rahmetli Erbakan Hoca Lozan’a, Türkiye’ye bağımsızlık veril-
mesine karşı çıkan Batılı dostlarına, İsmet İnönü’nün özel danış-
manı Mısır Başhahamı Haim Nahum’un:

“Biz savaş ve işgalle bu milleti ortadan kaldıramayız, tehlike
olmaktan çıkaramayız. Bu nedenle onlara zahiren devlet ve hür-
riyet verilmesine razı görünüp, ama manevi ve ahlaki tahribat ve
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ekonomik borç ve bağımlılık sonucu onları özünden uzaklaştırma-
lı, görünüşte Müslüman kalan, ama gerçekte yozlaşmış ve fikren-
fiilen Hıristiyanlaşmış insanlar gibi davranan şuursuz ve sorum-
suz kalabalıklar haline sokmalıyız. İşte Lozan’ın bu gizli madde-
lerini uygulamak için bir ara molaya (İngilizcesi Time Out’a) ih-
tiyaç vardır” yanıtını verdiğini defalarca tekrar etmiştir. Şimdi de
Abdullah Öcalan, bu barış sürecinin, bağımsız Kürdistan hedefle-
ri bakımından bir “pazarlık molası” olduğunu söylemektedir.

Günlerdir bütün ülkeyi meşgul eden Nevruz kutlamalarında
okunan Öcalan’ın mesajında “PKK’ya sınır dışına çıkın” talima-
tıyla “pazarlık molası” vurgusu yapılırken en önemli mesaj ise,
“Bu bir son değil yeni bir sürecin başlangıcıdır” ifadelerinde giz-
liydi. İktidar kanadının sıkça dile getirdiği, “Asla pazarlık yapma-
yız” sözleri ise Öcalan’ın açıklamalarından sonra bir kez daha ya-
lanlanmış ve geçerliliğini yitirmişti. Öcalan’ın “Daha farklı bir
mücadeleye başlıyoruz” sözleri Türkiye’ye tehdit PKK’ya ümit ye-
rindeydi.

Evet, kim ne derse desin, bu gidiş, ertelenen Sevr’in ve Lo-
zan’ın gizli maddelerinin uygulanmasının son aşamasına gelin-
diğini göstermekteydi. Abdullah Öcalan’ın Tayyip Erdoğan’a ait
“Artık silahlar sussun, fikirler konuşsun” sözünü mektubunda
aynen tekrar etmesi, elbette bir tesadüf değildi.

Türk Kürt federasyonuna, “Misakı Milli” kılıfı

Hatırlayınız İmralı tutanaklarının basına sızdırılması konusun-
da PKK Gülen cemaatini, cemaat de PKK’yı suçlamıştı. Ancak
BDP’nin “İmralı sızıntısına” ilişkin açıklaması başka gerçekleri or-
taya çıkarmıştı. Çünkü BDP sızıntıda doğrudan Dicle Haber Ajan-
sı’ndan birisini sorumlu tutmaktaydı. KCK iddianamesine göre ise
Dicle Haber Ajansı’nı MİT kurmuştu. Ve zaten Hakan Fidan ve di-
ğer üst düzey MİT yöneticileri de 7 Şubat 2012’de başta bu iddia
nedeniyle sorgulanmaya çalışılmış, ama başarılamamıştı. Herhal-
de sızdırılan tutanağın amacı “Öcalan Erdoğan’a teslim mi oldu“
diye sorgulayan ve AKP’den gelen açıklamalara tepki duyan PKK
tabanına “önderlik dimdik duruyor“ mesajını ulaştırmaktı.
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Fırat Haber Ajansı’nda çıkan Cahit Mervan imzalı bir yorum-
haberde Öcalan’ın mektubundan kimi kesitler vardı:

1. “Ateşkes iki taraflı olacak: PKK 21 Mart’ta Öcalan’ın çağrı-
sıyla ateşkes ilan edecek. Devlet bu ateşkese uyacak, aksi takdir-
de PKK ateşkesi geçersiz sayacak.”

2. “Öcalan’ın özgür hareket etmesi için koşullar yaratılacak:
Bu olmadan süreç ilerlemeyecek. AKP’nin oyalama, zamana yay-
ma çalışmaları, Kürt tarafınca anında bloke edilecek ve süreç de-
şifre edilerek, kesintiye uğratılacak.”

3. “Sadece idari tedbirlerle bu iş yürümez: Dolayısıyla Meclis
devreye girecek. Yasal ve demokratik reformları hayata geçirecek.
Anayasa değişikliği, Avrupa yerel yönetimler özerklik şartı, seçim
yasası, barajın düşürülmesi, Köye dönüş için çalışmalar başlatıla-
cak. PKK ve KCK dâhil olmak üzere Kürt hareketinin bütün ak-
tör ve yöneticilerinin özgür siyaset yapmaları önündeki engeller
kaldırıldıkça ve bu konuda güven verici yasal düzenlemeler ya-
pıldıkça PKK aşamalı olarak ikinci adımı atacak.”

4. “Yasal düzenlemeler olunca, sınır dışına çıkılacak: Yukarıda
belirtilen adımlar atıldığı takdirde PKK Türkiye’den çekilecek. Bu
çıkış aynı zamanda yeni bir Kürt-Türk ittifakının temelini oluştu-
racak. Kürdistan parçaları arasındaki ilişkiler özgürleşecek. Bir an-
lamda Kürdistan’la birlikte ‘misak-i milli’ güncelleşecek.”

5. “PKK silah bırakmayacak: Varlık ve özgürlük güvence altı-
na alınmadan silahlar bırakılmayacak. Kürtler her şart ve koşul-
da bu güvence sağlanmadan öz savunma güçlerini koruyacaklar.”

Öcalan’ın aldıkları ile Erdoğan’ın verdikleri aynı hedefin bir-
birini tamamlayan yanlarıdır. Alınanlarla verilenlerin toplamı,
barış maskesi altında Türkiye Cumhuriyetini yıkmak ve yerine
Türk-Kürt federasyonu kurmak anlamındadır. “Kürdistan’la
‘misakı milli’ güncellenecek” iddiası, Türk-Kürt federasyonuna
altyapı palavrasıdır. Bu federasyonun sonraki aşaması ise Bü-
yük Kürdistan ile Küçük Türkiye’dir.” diye uyaranlar haklıdır.

İşte bölünme sürecine çanak tutan yandaş yazarlar ve yo-
rumları:
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Yeni Şafak’tan Murat Aksoy’a göre:

CHP’nin AKP-PKK uzlaşmasına katılması zorunluymuş!

AK Parti ve BDP'nin anayasa gibi temel bir metin üzerinde uzlaş-
ması tarihi önemdedir. Çünkü bu iki parti tarihsel olarak Cumhuri-
yet'in ötekileştirdiği iki kimliğin ortaklığı bir anlamda çevrenin mer-
kezi inşa etme girişimidir. Ancak bu inşa bu haliyle temeli eksik olur.
CHP'nin bu temelin içinde olması çok önemli hatta zorunluluk haline
gelmektedir. CHP'nin bu büyük değişimin içinde olması hem değişimi
güçlendirecek hem de yenilenme iddiasını güçlendirecektir.75

PKK Özgür Gündem Gazetesinden Mustafa Yalçıner’er göre:

Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’la Öcalan’ın ittifakına mutlaka ka-
tılması gerekiyormuş!

Kılıçdaroğlu “negatif bakmıyoruz” diyor. TBBM’de çözülsün de-
mişti. İşte Öcalan da “parlamento karar alsın” diyor. N. Matkap,
“Öcalan’ın vatandaşlık tanımının CHP’nin programındaki milliyet-
çilik tanımına uyduğunu” söyleyip “süreci heba etmemek gerek” gö-
rüşünde. Ama “geçit yok” diyen M. İnce ve arkadaşlarına “dur” de-
mesi gerek CHP’nin. “No passaran” İspanyolların faşizme karşı slo-
ganıydı, faşistlerle el ele kullanılması olacak iş değildir. CHP kan
dökmenin ve eşitsizlikte ısrar etmenin kazandırmayacağını bilmeli
ve süreci de demokratlık payesini de AKP’ye terk etmemeli.76

Hürriyet’ten Taha Akyol’a göre:

Başbakan’ın CHP’yi de sürece katmaya çalışması tarihi
önem taşıyormuş!

Özellikle CHP bu sorunun çözümünde iktidara yardımcı olmalıdır.
Fakat CHP’nin yapıcı davranması, hiç olmazsa çelme atmaması için
öncelikle Başbakan’ın CHP ile ilişkilerinde özenli olması gerekir.77

Hürriyet’ten Fatih Çekirge’ye göre:

CHP yanlış yapıyormuş!
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CHP eğer gerçek bir sosyal demokrat partiyse, devrimciyse,
halkların iradesine inanıyorsa... Devletin “kırmızı kitapçığı(!)”na
değil de, halkların sosyal demokrat manifestosuna inanıyorsa... Av-
rupa sosyal demokrat hareketine, neden Öcalan’la görüşüldüğünü
anlatmalıdır.78

Vatan’dan Ruşen Çakır’a göre:

Öcalan MİT’e aşırı güveniyormuş!

Uğur Mumcu’nun ilk kez dile getirmiş olduğu “PKK’yı MİT kur-
durdu” tezi bu vesileyle bir kez daha gündeme gelmiş durumda. Spe-
külasyonlar bir yana, Öcalan’ın bir önceki müsteşar Emre Taner’in
döneminden itibaren MİT ile düzenli olarak görüştüğünü, yıllardır
devlet katında aradığı muhatabı nihayet bulmuş olduğu düşüncesiy-
le onu sahiplendiğini söylemek daha doğru olacaktır.79

Başbakan’ın Başdanışmanı Yalçın Akdoğan’a göre:

Tutanak yok hükmünde sayılıyormuş! Önemli olan Öca-
lan’ın hazırladığı taslak metin oluyormuş!

Başka bir muhtevanın çözüm mutabakatı gibi sunulması son de-
rece yanlıştır. Açık bir sabotajdır… Böyle bir görüşme notunun ba-
sına sızdırılması, asıl Öcalan’ın sunduğu metni boşa düşürmekte ve
anlamsızlaştırmaya çalışmaktadır. Bu durumu, Öcalan’ın mesajının
çok düşük olduğunu düşünen BDP’lilerin çıtayı daha yüksek göster-
mek için bir hamlesi olarak yorumlamak da elbette mümkündür. Sü-
reç açısından yayınlanan metin tamamen yok hükmündedir.80

Milliyet’ten Can Dündar’a göre:

Öcalan ve MİT Cemaat’e karşı kol kola giriyormuş!

Zabıtların yayımlanması, Hükümet ve BDP’ye zarar verdi; Öca-
lan ve MİT’e yaradı… BDP’yi bir “emir eri” konumuna indirgedi.
Zaman’ın “Derin Güçler Devrede” manşetiyle karşıladığı, MİT’in ise
muhtemelen keyifle okuduğu bu ifade, siyasette kartların yeniden
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dağıtıldığının, eski ittifakların dağılıp yenilerinin kurulduğunun
göstergesi...81

Sabah’tan Emre Aköz’e göre:

Gülencileri sıkıntılı günler bekliyormuş!

Barış sürecinin doğası gereği, AK Parti ile BDP arasında bir ya-
kınlaşma olabilir... Bu da Gülencileri sıkıntılı günler bekliyor de-
mektir.82

Oysa Öcalan ve Gülen aynı cephede koşuyordu!

Öcalan’ın sık sık Fethullah Gülen’i hedef alması kimseyi yanılt-
masın zira hep birlikte Atlantik cephesindedirler. Ancak Öcalan şu
aşamada Fethullah Gülen karşıtı sözleriyle Erdoğan’a “ondan bo-
şalttığın yere talibim” mesajı vermektedir!83

Zaman’dan Hüseyin Gülerce’ye göre:

Fetullah Gülenciler süreci çok sıkı takip ediyormuş

Mesele, iyi niyet ve zihniyet değişimidir. Doğru çözüm düzlemi de
demokratikleşme, yeni sivil bir anayasadır. Ama unutmayalım ki,
BDP Meclis’te, parti kapatmayı zorlaştıran maddeye karşı çıktı. 12
Eylül 2010 referandumunda boykot uygulayarak statükocuların, ha-
yırcıların değirmenine su taşıdı. Çözüm sürecine evet. Evlat acılarıy-
la dağlanan bağrımıza taş basarak evet. Ama oyun oynamak iste-
yenler bilsinler ki, gözlerimiz üzerlerinde…84

Sonuç: AKP, PKK’yı İran ve Suriye’ye ihraç ediyordu!

Biri “Baldıran zehri içerim”; diğeri “Süreç başarısız olursa
‘Apo öldü’ bilmelisiniz” demekteydi. Öcalan’la Erdoğan’ın kader
ortaklığı “İmralı tutanakları”nın servis edilmesiyle perçinlenmiş-
ti. Tayyip Erdoğan artık geri dönülmez yola girmişti. Attıkları her
adım millet cephesini daha da güçlendiriyordu. Süreç Kürt kö-
kenli yurttaşlarımız için de çok uyarıcı ilerliyordu. ABD onlara
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Ortadoğu savaşlarında kullanacağı asker olarak bakıyordu. Kürt-
ler de ayakaltında kalmayı elbette kabul etmeyeceklerdi.

İmralı sürecinin getireceği “barışı” Abdullah Öcalan çok gü-
zel özetliyordu.

“Çekildiğimiz alanda gerillayı daha da büyüteceğiz. Çekilirsek
gerilla biter görüşüne katılmıyorum. Suriye var, İran var. Şu an
Suriye’de 50 bin, Kandil’de 10 bin, İran’da 40 bin var.” (İmralı Tu-
tanakları, Milliyet, 28 Şubat 2013).

Evet, Abdullah Öcalan, PKK’nın yönettiği silahlı güçlerin
önüne bir görev koyuyordu: Suriye’de, İran’da ve Irak’ta (Kan-
dil) gerillayı daha da büyütmeyi hedefliyordu. Peki, İran, Irak
ve Suriye devletlerinin, kendi topraklarında “silahlı güç büyü-
tülmesine” “Hoş geldiniz, buyurun büyütün” diyeceği mi sanı-
lıyordu? PKK’nın silahlı güçleri, İran, Irak ve Suriye silahlı kuv-
vetleriyle çarpışırken, sıkıştı mı herhalde Türkiye’ye kaçmayı
hesaplıyordu. Yani artık Kandil üssü Türkiye topraklarında ku-
ruluyordu! Ve üstelik AKP iktidarı, PKK’yı İran ve Suriye’ye
göndermekle, resmen komşu ülkelere terör ihraç ediyordu!

ABD’li istihbarat uzmanları, 9 ay önce İmralı’da Apo’yla 4
saat kalıyordu ve ‘Açılım’ süreciyle ilgili talimatlar veriyordu!

Abdullah Öcalan’ın 2012’de ABD’li uzmanlarla görüştürüldü-
ğü ve “açılım dersi” aldığı ortaya çıkıyordu. Öcalan, ABD’li istih-
barat uzmanı gazeteci Jake Hess ve ismi belirlenemeyen 2 CIA
ajanı ile İmralı Cezaevi’nde görüşüyordu. Görüşmede, ABD’liler
Öcalan’a “Kürtler 1900’lü yılların başındaki Osmanlı İmparator-
luğu’nun parçalanmasına neden olan durumunu canlandırmak zo-
rundadır” deniliyordu.

ABD’lilerle Öcalan arasındaki görüşme 12 Mayıs 2012 tarihin-
de İmralı F Tipi Cezaevi’nde gerçekleşiyordu. Görüşmede 3
ABD’linin yanı sıra, merkezi ABD’de olan Kürt İnsan Hakları İz-
leme Örgütü (Kurdish Human Rights Watch) Başkanı Pary Kara-
daghi, Kuzey Amerika Kürt Ulusal Kongresi (National Congress
of North America) Başkanı Kemal Artin, ABD ve İngiltere’de ya-
şayan Edip Yüksel yer alıyordu.
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ABD’liler adaya orta boy özel sürat yatı ile gelirken, görüşme
13.00’te başlayıp, 17.00’de sona eriyordu. Görüşmede gündem
maddeleri Kürt Sorunu, Abdullah Öcalan’ın ve AKP Hüküme-
ti’nin durumu oluyordu. ABD’lilerle Öcalan arasındaki görüşme-
nin, MİT yetkilileri, cezaevi müdürü ve Garnizon Komutanı’nın
bilgisi dahilinde tamamlandığı ve Ada’ya gelenlere giriş görevlile-
rince kimlik sorgulaması ve üst araması yapılmadığı öğreniliyor-
du. Ayrıca görüşme izni için herhangi bir belge ibraz edilmediği
de bildiriliyordu.

Görüşmede ABD’li istihbaratçılar, “Kürtlerin 1920 yılında ulu-
sal kurtuluş uzlaşması içinde yer aldığını söyleyerek, bugün de
benzer bir uzlaşmanın olması gerektiğini, yoksa Türklerin yenile-
ceğini” ileri sürüyordu.

CIA tarafından ‘mücadele’ talimatları veriliyordu

Görüşmede CIA ajanları Öcalan’a kendi talepleriymiş gibi ak-
tarması için bir dizi talimat aktarıyordu. Buna göre, daha sonra
Öcalan’ın çeşitli vesilelerle mesaj olarak gönderdiği taleplerden
bazıları şunlardan oluşuyordu:

• İzolasyon kabul edilemez. Çürümeye dayalı İmralı sistemi-
ne son verilmelidir. Bilgi ve haber alma fırsatı artırılmalıdır.

• Kürt sorunu, demokratikleşme temel gerçeği olarak tartışıl-
malı, Kürt kimliği yasal ve anayasal güvence altına alınmalı ve
Kürt halkının düzeni, laik, demokratik ve sosyal bir cumhuriyet
ilkesine dayalı anayasal vatandaşlık olarak tanınmalıdır. 

• Dil ve kültür hakları yasal güvence altına alınmalıdır. Rad-
yo, TV ve basın üzerinde uygulanan bir sınırlama olmamalıdır.
Türkçe radyo, TV’lerin bağlı oldukları ile düzenlemeler, Kürtçe
ve diğer dillerde yapılan yayınlarda da aynı prosedüre bağlan-
malıdır.

• İlköğretimde Kürtçe eğitim dili olarak kullanılmalıdır. Kürt
kültürü, dili ve edebiyatı yüksek okullarda ders olarak programa
sokulmalıdır. Üniversitelerde Kürt dili, kültürü, edebiyatı ve tari-
hi üzerine eğitim verilmesi sağlanmalıdır.
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• Tüm düşünce ve örgütlenme özgürlüğüne yönelik engeller
kaldırılmalıdır. Partiler ve seçimler için Kürt sorunu ile ilgili tüm
konular aynı zamanda özgürce sağlanmalıdır.

• Köy koruculuğu sistemi ve devlet içinde kurulan çeteler or-
tadan kaldırılmalıdır.

• Savaş döneminde köylerini terk etmek zorunda kaldığı köy-
lülerin dönüşü için gerekli idari, hukuki, ekonomik ve sosyal ön-
lemler alınmalıdır. Birlikte bu bir ekonomik kalkınma seferberli-
ği ile başlanmalıdır.

• Kürt halkının her türlü hak ve özgürlüğüne kavuşması, meş-
ru savunma güçlerini oluşturması anayasal ve evrensel düzenle-
meler yapılmalıdır. Bu haklar, Kürt halkının son otuz yıldır ulaş-
mak için mücadele verdiği en doğal ve temel haklardır.

Yüzyılın yalanı: PKK ile barış palavrası!

ABD kılavuzluğunda Abdullah Öcalan’la AKP Hükümeti ara-
sında yürütülen görüşmeler topluma “barış süreci”, “çözüm sü-
reci” olarak sunulmaktadır. Oysa PKK bütünüyle silah bırakma-
yacağını açıklamıştır, sadece geçici olarak yurtdışına çıkacaktır.
Öcalan BDP heyeti görüşme tutanakları da bunun kanıtıdır. Ama
AKP sürecin “barış ve çözüm süreci” olduğunda ısrarlıdır.

Emekli Orgeneral Necati Özgen’in, “Silah bırakılacaksa adres
gösterilir. Silahlar kime teslim edilecek? TSK’ya mı, yoksa başka bi-
rine mi? Ortada hiçbir şey yok. Biz geçmişte benzer şeyleri çok duy-
duk. Süreç barış süreci değil. Bunu anladığımızda iş işten geçmiş
olursa bunun sorumlusu bellidir” uyarılarına kulak tıkanmaktadır.

Geçmişte Amerika’nın Irak işgaline “Irak’a demokrasi götü-
rülüyor” yalanıyla, şimdi “Öcalanlı açılım“ palavrası aynı yanıl-
gıdır. Üstelik PKK’nın İran, Suriye ve Kuzey Irak’a çekileceği-
nin belirtilmesi, ileride başımıza daha büyük sorunlar açacak-
tır. Bunun için İran’dan izin alınmış mıdır, oturup bir anlaşma-
ya varılmış mıdır? Böyle karşılıklı bir rıza yoksa, bu “komşu ül-
kelere terör ihraç etme ve içişlerine müdahale” sayılmayacak
mıdır? sorularının yanıtları henüz boşluktadır.
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TERÖR-DEMOKRASİ VE
ÖZELLEŞTİRME MASALI

Altan Tan “Ortadoğu federasyonu istediklerini” açıklamıştı

Çünkü BDP milletvekili Altan Tan, “artık Kürtlerin ulus dev-
let istemediğini” belirtip çözüm süreciyle birlikte yeni demokra-
si dönemine girildiğini söyleyerek, “Türk Devleti de adım atar-
sa daha büyük bir proje olacağını” hatırlatmıştı.

Selahattin Demirtaş da geçtiğimiz aylarda bir gazeteye ver-
diği röportajında da Öcalan'ın yeni bir proje içerisinde olduğu-
nu söylemiş “Öcalan’ın, AB'nin demir-çelik birliğiyle kuruldu-
ğunu ve bu projenin Türkiye için örnek oluşturduğunu ve "Or-
tadoğu Konfederasyonu" şeklinde bir sistem arzuladığını” vur-
gulamıştı.

CNN Türk'te Enver Aysever'in sorularını cevaplayan Altan
Tan ise: “Bölgesel organizasyonlar zamanı geldiğini, Ortadoğu'ya
yeni bir sistem gerektiğini, Kürtlerin, Süryanilerin, Ermenilerin,
Alevilerin, Şiilerin, Sünnilerin birlikte yaşayabileceği bir proje ge-
liştirilmesini" anlatmıştı.

Bundan tam 20 yıl önce, 1993 baharında Reha Mağden şim-
di Barış ve Demokrasi Partisi milletvekili olan Altan Tan’la
“Kürt sorunu” çerçevesinde bir söyleşi yapmış ve Aktüel’de ya-
yınlanmıştı. Şimdi taraf yazarı Alper Görmüş “PKK Türki-
ye’nin partisidir” manşetini atmıştı. O dönemde geçerli olan
Terörle Mücadele Kanunu’na göre, suç unsuru oluşturduğu dü-
şünülen haberlerin sahiplerinin yanı sıra yazı işleri müdürleri
de yargılanıp cezalandırılmıştı. Bugün AKP hükümetinin çö-



züm sürecini desteklediğini söyleyen bazı yazarlara bakılırsa,
PKK hayırlısıyla yurtdışına çıktıktan sonra “buharlaşacak”,
böylece “terörü bitirmek” için “terör örgütü”yle kurulan diya-
log da sonlanacakmış. Oysa Murat Karayılan’ın, savaş bittikten
sonra siyaset yapmak istediğine dair beyanı, PKK’nın “buhar-
laşmasını” bekleyenlerin palavrasını patlatmıştı.

Bütün bu itiraflardan, Abdullah Öcalan’ın “Misakı Milli” di-
ye Büyük Kürdistan amaçladığı, ama buna “Türkiye’nin hima-
yesine bırakılacağı” kılıfı sarıldığı sırıtmaktaydı. Altan Tan’ın
ve Selahattin Demirtaş’ın ifadeleri gayet açıktı: Barış projeleri-
nin sonunda adım adım Kürdistan oluşumu sağlanacaktı. Ve za-
ten AKP iktidarının acziyet ve teslimiyetiyle PKK için: “terö-
ristler” yerine “aktivistler” kavramı kullanmaya, “Anarşistlerle
askerin mücadelesi” yerine “Devletle isyancı gerillanın çekişme-
si” anlamında eşkıyalık masumlaştırılmaya ve yumuşatılmaya
çalışılmaktaydı!?

Hem muhalefeti, hem de daha olumlu ve onurlu teklif ve
tenkit sahiplerini, tamamen dışlayıcı, hakaret yağdırıcı ve kav-
gacı bir üslupla azarlayan Sn. Başbakan’ın sözde barış pazarlık-
larına nasıl bel bağlanacaktı? Kaynaştırıp kucaklayıcı değil, bu
aşağılayıcı ve kaçırıcı üslup giderek “AKP’li olamayan barışçı
sayılamaz” noktasına vardırılmıştı. Hayret, on binlerin katili
PKK ile sözde barış masasına oturanlar, kendi halkının yarısını
niye fesatçılıkla ve “iflah olmaz”cılıkla suçlayıp saldırmaktay-
dı? Yeni Anayasa taslağı teklifinde: 

1- Kürdistan’a özerklik sağlanmasını

2- Kürtçeye okullarda ve devlet kurumlarında resmiyet ka-
zandırılmasını

3- “Türk Milleti” kavramının, bütün yasalardan ve resmi ya-
zışmalardan çıkarılmasını isteyecek kadar küstahlaşan (daha
doğrusu AKP ile birlikte ABD Yahudi Lobilerinin verdiği rolle-
ri paylaşıp paslaşan) BDP ile uzlaşan Sn. Erdoğan, yanlışlarını
söyleyen ve kuşkularını dile getiren kesimlere karşı, niye böy-
lesine hırçındı?
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PKK’nın KCK yapılanmasına katılan Harun Toygar polis sorgu-
sunda: “Örgütün yakında Üniversiteleri karıştırma hazırlıkları
yaptığı, ama bunu PKK dışındaki odaklardan kaynaklandığı şeklin-
de göstermeye çalışacağı” bilgisini vermesinin ardından, koğuşun-
da öldürülmüş halde bulmuşlardı. Bundan birkaç gün sonra Diyar-
bakır Dicle Üniversitesinde barışçı(!) PKK’lılarla Kürtçü ve İslam-
cı Hizbullahçılar birbirine saldırmış ve ortalığı yakıp yıkmışlardı…

Ve bütün bunlar yaşanırken Sağlık Bakanlığı tüm birimlerine,
“TC (Türkiye Cumhuriyeti) kelimelerinin “artık yersiz ve ge-
reksiz olduğu için silinip atılması” talimatını yollamıştı. Yetmez,
Ticari Sicil Müdürlükleri, 1956’da İzmirli meşhur dönmelerden
Evliyazadelerin damadı Adnan Menderes tarafından çıkarılan bir
kanunu referans gösterip: “Türk, Türkiye Cumhuriyet” kavram-
larını kullanan kurum ve kuruluşlara “bunları kaldırın!” uyarısı
yapmıştı!? “Türkiye Cumhuriyeti” ve “Türk Milleti” böylece
resmen ve fiilen ortadan kaldırılmaya çalışılırken, bir yandan da,
güya “Yeni Osmanlı hülyasını” canlandırma adına tam bu süreç-
te Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun, Türkiye’nin Londra
Büyükelçiliği ikametgâhında, Osmanoğlu ailesi mensuplarına ye-
mek vermesi ise projenin bir başka ayağıydı. Bu arada 16 yıl ön-
ce BM Genel Sekreteri Butros Gali, İstanbul’da yapılan Habitat
toplantısında, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Süleyman
Demirel yanı başındayken, İstanbul’dan “İstanbul Federe devle-
ti” ve Türkiye’den “Türkiye Federal Cumhuriyeti” diye söz etme-
si unutulmamalıydı. Butros Gali’nin, “Dünya iki yüz devletli ya-
pıdan, iki bin devletli, beş bin devletli bir yapıya doğru gidiyor”
sözleri hatırlanmalıydı! 

İşte Kerry’nin, tavsiye ve talimatıyla Tayyip Erdoğan’ın ve Ab-
dullah Öcalan’ın “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı” diyerek, mil-
li birlik ve dirliğimizi dinamitlemelerinin arkasında böyle büyük
bir proje yatmaktaydı”85

Şu noktayı da açıkça vurgulayalım ki; “TC”den gıcık alan
“WC”ciler, asla amaçlarına ulaşamayacaktır, değil yurdumuzu
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ve ordumuzu yozlaştırmak, hatta manevi bir devrim ve deği-
şimle doğrulan Türkiye, Yeni Bir Dünya’ya öncülük yapacaktır.
Ancak, “Kürtçülüğün” çaresini “Türkçülük” sananlar, katı ulu-
salcılıkla, ılımlı İslamcılıktan kurtulmaya çalışanlar, din istis-
marcılığına devrim simsarlığıyla karşı çıkanlar da aldanmakta-
dır. Kur’an kaynaklı, akıl ve bilim dayanaklı ve temel insan hak-
larına saygılı ve sağlayıcı Adil bir Düzene ihtiyaç vardır ve mut-
laka kurulacaktır.

“Parçalanmış Türkiye” haritaları blöf değildir, düşmanları-
mızın gerçek hedefidir.

Bugünkü bölünme sürecinin rayları yıllar öncesinden beri
döşenmekteydi. Amerikalı emekli Albay Ralp Peters'in, “Orta-
doğu'nun sınırlarını din, mezhep ve etnik köken kriterlerine
göre yeniden çizdiği ünlü haritası” bu kez 2007 Mayıs’ında Ati-
na'da masaya serilmişti. Güya Yunanistan, NATO bünyesinde
müttefikimizdi. NATO'nun asli görevi ise üyelerinin toprak bü-
tünlüğünü gözetmekti. Yani, Yunanistan, toprak bütünlüğümüz
tehlikeye girerse, Türkiye'nin yardımına koşması gerekirdi.
Ama Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı'nın seminerinde, söz-
de "Beyin fırtınası" estirmek adına Peters'in “parçalanmış Tür-
kiye” haritası açılabilmişti. Hem de bütün bunlar Türkiye'nin
Atina Askeri Ataşesi Kurmay Albay Atilla Şirin'in önünde ger-
çekleşmişti.

Askeri ve stratejik gelişmelerin tartışıldığı toplantılarda bu
haritaların boy göstermesi ne "Yanlışlıkla", ne de yetkililerin
"Bilgisi dışında" oluyor zannedilmesindi. Tam tersine bu hari-
talar titiz ve bilinçli çalışmalarla ortaya çıkıyor ve ABD'nin "Ye-
ni Dünya Düzeni" projesinin can alıcı bölümünü oluşturuyor-
du. Böylece bir yandan bu haritalarla, beyinler Türkiye’nin bö-
lünmesine hazırlanıyor, bir yandan da o haritadaki dinamikleri
tetikleyecek olan Irak'ı üçe bölme planı tıkır tıkır işliyordu. Dö-
nemin Demokrat Partili Senatörü Joseph Biden'in önerdiği pla-
na destek verenler kervanına en güçlü başkan aday adayı Hil-
lary Clinton'dan sonra Brookings Enstitüsü ile John Hopkins
Üniversitesi de katılıyordu. BM Sözleşmesi'ndeki “devletlerin
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toprak bütünlüğü ve sınırların değişmezliği” güvencesine de
inanmayın. BM'nin kurucularından olan Yugoslavya'nın ve
Irak'ın hangi akıbete uğradığını unutmayın. Çünkü bu sonuç-
lar, Kürtler gibi bağımsızlık isteyen halklar için emsal oluşturu-
yordu. Yugoslavya’dan sonra sıranın Ortadoğu'ya geleceği ko-
nuşuluyordu. ABD Pentagon temsilcisi Yahudi Peters'in harita-
sı işte bu niyetini ortaya koyuyordu.

Teröre karşı Ankara-Tahran işbirliğinin gereği

2007 Nisan’ında İran Büyükelçiliği’nin ‘ulusal askeri günü’ ne-
deniyle verdiği resepsiyon önemliydi. İran Büyükelçiliği’ndeki re-
sepsiyondaki -özel bir fotoğraf- Barzani’yi şımartan Washington’a
çok anlamlı-gayet dik duruşlu bir ‘göndermeydi’, Ankara’da İran
Büyükelçiliği’nin verdiği resepsiyona çok sayıda ülkenin, gene-
ralleri-askeri ataşelerinin yanı sıra (şimdi dikkat) Türk Silahlı
Kuvvetlerimiz’den de 11 generalimiz icabet etmişti. İlk defa bu
kadar fazla sayıda generalimizin İran Büyükelçiliği’ndeki ‘ulusal
askeri gün kutlamasında’ hazır bulunmaları “bölgesel güç oyunu-
nun Washington’a bırakılmaması ve de özellikle Kuzey Irak’a bir
askeri operasyon an meselesi iken Türkiye-İran arasındaki işbir-
liğinin arttırılması” adına çok önemli bir göstergeydi. Türkiye’de
kapalı kapılar ardındaki asıl önemli-kritik gündem; sınır ötesine-
Kuzey Irak’a askeri operasyonun her an yapılabileceği idi. Tam
bu kritik noktada, İran Büyükelçiliği’ndeki bu görüntü “stratejik
derin arka plan” içermekteydi. Peki... İran, Türkiye’nin Kuzey
Irak’a-sınır ötesine yapması muhtemel operasyona nasıl bakıyor-
du? Bu soruyu geceye ev sahipliği yapan İran Büyükelçiliği Aske-
ri Ataşesi Hüseyin Romouzi’ye sordum, işte İran’ın bakışı; “Tür-
kiye’nin PKK ve destekçilerine karşı verdiği terörle mücadeleyi ta-
mamen destekliyoruz. Ankara’nın bu anlamda yapmayı planladı-
ğı sınır ötesine askeri operasyonu da ‘Türkiye’nin kendini savun-
ma hakkı’ olarak görüyoruz. Biz PKK’ya karşı aktif mücadele baş-
lattık. Son dönemde 110 PKK’lı terörist yok ettik, Türkiye’nin has-
sasiyetini anlıyoruz.”

Bu arada elbette diplomatik girişimlerin de sonuna kadar de-
nenmesi gerekmekteydi. İran’ın Ankara eski Büyükelçisi Sayın
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Firouz Devletabadi ‘ABD’nin ve desteklediği Barzani’nin “Büyük
Kürdistan projesini” ancak Tahran-Ankara işbirliği durdurabilir,
Tahran-Ankara arasında acilen ASKERDEN ASKERE ilişki geliş-
tirilmesi gerekiyor’ demişti86

ABD-PKK pazarlığı, Muttaki'nin telaşı ve tedirginliği

O süreçte İran Dışişleri Bakanı Manuçer Muttaki neden apar
topar Ankara'ya gelmişti. Siyasi gündemin alabildiğine yoğun ol-
duğu bir dönemde, önceden planlanmamış bir ziyaretin Anka-
ra'da en üst düzeyde ilgi görmesi nasıl açıklanabilirdi? Medyaya
yansıdığı kadarıyla, ilk akla gelenler şöyleydi: Irak'ın Komşuları
Zirvesi'nin İstanbul'da değil Kahire'de yapılmasından iki ülkenin
de rahatsızlık hissetmesi. Sürecin Türkiye ve İran'ın inisiyatifin-
den çıkıp ABD ve Bağdat ile Arap ülkelerin kontrolüne girmesi.
İran'ın nükleer programı ile tırmanan gerilim için Ankara'nın
desteğini istemesi. O şartlarda AKP Türkiye’si İran’la ciddi ve ce-
saretli bir işbirliğini sürdürebilseydi, hem Kuzey ırak bölünmeye-
cekti, hem PKK bitirilecekti.

Önceleri “Filistin'e Türk askeri gitmeli ve İsrail sınırına yer-
leşmeli” diyen İbrahim Karagül nasıl değişmişti? 

“Filistin halkının seçimine karşı ABD, İsrail, “Filistin'in Kar-
zaisi” olarak tayin edilen Mahmud Abbas'ın El Fetih grubu ve ba-
zı Arap ülkeleri aynı safta buluştu. Önce ağır ambargo başlatıldı.
Filistinliler açlıkla terbiye edilecek, Hamas çaresiz bırakılacak,
diz çöktürülecekti. Başarısız oldu. Sonra iç çatışmalar başlatıldı.
Tıpkı Irak'taki Şii-Sünni çatışması gibi. Sayısız ateşkes ilan edil-
di, Mekke Anlaşması yapıldı ve Ulusal Birlik Hükümeti kuruldu.
Ambargo da, iç çatışma da, Mekke Anlaşması da Hamas'ı tasfiye
etmek için bir süreç olarak uygulandı. El Fetih, İsrail ve ABD
omuz omuza Filistin'in bir kesimine savaş ilan etti. Mısır'dan, İs-
rail'den El Fetih'e silah yağdırıldı. Halk ambargo altında kıvranır-
ken Abbas'ın kadrosuna milyonlarca dolar dağıtıldı. Ne de olsa o,
Afganistan'da, Irak'ta, Lübnan'da oluşturulan yeni iktidar elitle-
rinden, kukla liderlerden biriydi. Çatışmalar yaşanırken İsrail
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Abbas'a her an yardıma hazır olduğunu açıklıyor, bu yardımı da
yapıyordu. Çatışmalar sırasında İsrail kontrol noktaları El Fetih
militanlarına tamamen açıldı. Sonunda olan oldu, Hamas El Fe-
tih'i Gazze'den çıkarttı. Abbas, eline tutuşturulan programı harfi-
yen uyguluyordu. Hamas’ı, yasadışı, seçimle işbaşına gelen temsil-
cileri hain ilan etti. Batı Şeria'da Hamas yanlılarına karşı İsrail
ile birlikte operasyonlar başlattı. Olağanüstü hal kararı aldı. Ar-
dından IMF ve Dünya Bankasın'dan, ABD ve İsrail'le iş ilişkileri
olan Selam Feyyad'a hükümeti kurma görevi verdi. Tabi ABD'nin
talimatıyla.

Buraya kadar olan ABD ve İsrail'in hesabı. Bu hesapların tut-
madığını da biliyoruz. Irak'ta tutmadı. Lübnan'da tutmadı. Filis-
tin'de de tutmayacak. Neler olacağını söyleyelim: İşte bu bölgesel
bir kaos demektir. İran ve Suriye'yi de içine alacak, Irak'taki den-
geleri değiştirecek demektir. İşgal yerine iç savaş formülünü bir
kez daha düşünelim. Peki, aynı senaryo bugünlerde Türkiye'de de
konuşulmuyor mu? Bu bir rastlantı mı?”87 diyen İbrahim Kara-
gül’ün bugün AKP eliyle Hamas’ın pasifize edilmesine ve Suri-
ye’nin ABD ve İsrail güdümüne girmesine, bir sürü mazeret ve
keramet uydurması hayret vericiydi.

PETKİM’i alanlar terör destekçileriydi! 

“PETKİM’ AKP iktidarı eliyle; bir kolu Yahudi baronlara, bir
kolu gidip Ermeni Diasporası’na, öbür kolu gidip Yunanistan
borsasına, bir başka kolu gidip Kazakistan’da kara para aklayı-
cılarının Rusya’daki kasası olmuş oligarklara, öbür kolu gidip
ABD’deki bir fabrikaya, başka bir kolu da Avusturya’daki bir
bankaya bağlanan sır perdesi kapkara bir yapıya satılıyordu. 

Oysa, PETKİM zarar etmiyordu. Kredi borcu yoktu. Malını
satma sorunu yok, işletme problemi yoktu. Nakit çalışıyor, 14
fabrikası 8 ortak tesisi bulunuyordu. Cirosu 1.6 milyar doları
geçiyordu. İhracatı 400 milyon doları aşıyordu. Limanı vardı,
barajı vardı, rafineri kurma hakkı vardı, elektrik santrali kurma
lisansı da vardı. İç pazarın da yüzde 33’ünü elinde tutuyordu.
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Uzman expertiz kuruluşlar, Türkiye’nin şehircilik rantlarının
tavan yaptığı en güzel yerlerinde çok sayıdaki arazilerinin de-
ğerlendirilmesi, Ege Bölgesi’nin ikinci büyük limanı olan lima-
nın da ayrıca satılması halinde PETKİM’e 4 milyar dolar değer
biçmişlerdi. Hâlbuki sadece 2 milyar dolara satılmıştı…

Alanlar açık değildi. Niyetleri belli değildi. Amaçları yatırım
değildi. 4 milyar dolar değer biçilen PETKİM’i 2 milyar dolara
alıp, limanı ayrı satacaklar, belediyelere rüşvet yedirip “imar
planları çıkartarak” arazilerinden “lüks konut-alışveriş merke-
zi- turizm merkezi rantları” çıkartacaklar, barajını ayrı, rafine-
ri kurma lisans hakkı ile elektrik santrali kurma hakkını da ay-
rı ayrı satacaklar, fabrikalarını ise Akdeniz çanağında sıkıntısı
çekilen tank çiftliği ve depo olarak kullanacaklar ve “vurgun
vurup” Milletin sırtından daha da zengin olacaklardı. Vurgunu
gölgelemek için de her saat başı yeni bir ortak peydahlıyorlar-
dı. Bu yazdıklarımız, milliyetçi hezeyanlar ve boş bir iddialar
sanılmasın, belgesi vardı. İşte belgesi: 

Avrupa Birliği’nin hem devletleri ve hem de en büyük küresel
şirketlerin içyapılarını, bağlantılarını, bilançolarını, hesaplarını
inceleyip onlara puan veren, sermaye dünyasının en güvenilir
kuruluşu FITCH; “PETKİM’e 2 milyar dolar verenlerin bu parayı
nakit ödeyecek durumları yok. Parayı bulmak için PETKİM’in na-
kit akışından yararlanabilirler” diye açıklama yapmıştı.

Evet, ülkemizin gözbebeklerinden Petkim’in yüzde 51’lik ka-
mu hissesi, 2 milyar 50 milyon dolara, Rus-Kazak ortaklığı olan
Trans Central Asia Petrochemical Holding Ortak Girişim Gru-
bu’na satılmıştı. İddialara göre, bu ortaklığın arkasında Yahudiler
ve Ermeniler de vardı. Hükümetin, seçimlere yirmi gün kala böy-
le bir satışı gerçekleştirmesi de ayrı bir tartışma konusu. “Acele-
niz ne, yangından mal mı kaçırıyorsunuz” diye soranlar haklıydı.

“Rus-Kazak ortaklığı” birazcık tarih bilgisi olanların aklına
iyi şeyler getirmiyordu. Bu ortaklık, Müslüman Türk milletine
çok çektirmiş, telafisi mümkün olmayan kayıplar yaşatmıştır. Kı-
rım Hanlığı’nın yerle bir edilmesinde de, Kafkasların ve Tuna
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boylarının elimizden çıkmasında da, 93 Harbindeki bozgunu-
muzda da, Birinci Dünya Savaşı sırasında da karşımızda hep bu
ortaklık vardı. Profil Yayıncılıktan çıkan “Gazi Osman Paşa” kita-
bında önemli ayrıntılara rastlanıyordu.

Demokrasi: “Cambaza bak!” oyununa çevrilmişti!

Yusuf Genç’in dediği gibi: Demokrasi Eski Yunan’dan bu ya-
na hala tartışılan bir muammaydı. İlk sağlam yumruklarını
Aristo’dan almıştı. Çıkış yeri itibariyle de temel referansları iti-
bariyle de bize uzaktı. Demokrasiyi, çok sonraları Avrupa gör-
müşlerimiz vasıtasıyla tanıdık. Bu yabancı kavramı ne getirip
ne götüreceğine aldırış etmeden, söylendiği gibi yaşanır zan-
nıyla, büyük sofanın en başına taşıdık. Şartlar sonucu doğma-
mış, ihtiyaç duyulup talep olunmamış buna rağmen ithal malı
olarak bize ısmarlanmış bu yabancı kavramın, haliyle balkon
sıkıntısı vardı. Balkonsuz demokrasiden balkonlu demokrasiy-
le geçtiğimiz yıllar işte bu günlere rastlamıştı. Evin mimarisini
de bozduk, ev ahalisinin niyetini de.

Ancak o günlerde, hiç kimse sesini yükselterek şunu sorma-
mıştı; Yahu Gâvurun ölçüsü bizim hokkaya uyar mıydı? Bugün
çektiğimiz sıkıntılar, gâvurun metresiyle ölçülen kumaşın bize
uymayacağını doğrulamıştı. Ama ısrarla o kumaşı kenarlarını
çekiştirerek üzerimize yamamaya çalışıyoruz. Çektiğimiz her
parça elimizde kalıyor, biz yine de diğer parçaya yama yapmak-
la uğraşıyoruz. Lenin de böyle yapmıştı. Lenin’in de idealinin
de sonunun nasıl olduğu ortadaydı, Allah göstermesin hala el-
bisesine yama yapmaya çalışan bizlerin sonu nasıl olacaktı?

Demokrasi bu toprakların temel dinamiklerinden beslenen
bir amaç ve ihtiyaçla doğmamıştı. Emperyalist güdümlü de-
mokrasinin yabancılığı ve yalancılığı sırıtmaktaydı. Dünya
halkları büyük bir yalanla aldatılıp uyuşturulmaktaydı. Maale-
sef bugünkü demokrasi ülkemizin bölünmesinin dayanağı yapı-
lan bir hıyanet aracıydı.

Tarihin her döneminde adına demokrasi denilen her sistem,
güç sahibi olanların kendi saltanatlarını ellerinin altında tutabil-
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mek için yanlarında taşıdıkları bir aldatmacaydı. Eflatun’un de-
mokrasiye karşı çıkışındaki temel düşüncesi buradan kaynaklan-
mıştı. Bütün güç odakları, demokrasiyi yenir ve jelatinli bir sıfat-
la tanıtıp kendi çıkar saltanatlarını halkın kararı gibi göstermeye
çalışmıştı. Bunu Marx da kullanmıştı, ondan öncekiler de ondan
sonrakiler de böyle yapmıştı.

Demokrasinin en temel tanımı; “çoğunluğun karar verme ira-
desi” şeklinde yapılmaktaydı. Bunu: “güçlü ve imtiyazlı azınlığın,
kalabalıklar eliyle ve seçim hilesiyle kendi tahakkümünü sürdür-
mek” olarak okumalıydı. Demokrasiyi uyduranlar için, kalabalık-
ların yanlış yapma olasılığı üzücü ve ürkütücü bir netice sayılmı-
yordu. Oysa Müslüman dünya görüşü, kalabalığın yanlış yapma
ve tahriklere kapılma olasılığını göz önünde bulundurarak ve
Kur’an bunu ısrarla vurgulayarak Milli İradenin ve adil yöneti-
min iktidarını amaçlıyordu. Neticesi zulüm ve sömürüye ve Siyo-
nist tahakkümüne yarayacak bir sözde demokratik hamle ne ka-
dar doğruydu? Artık şu soruları sormak gerekiyordu: Bizde hal-
kın hür iradesine ve tercihine dayalı gerçek bir demokrasi var
mıydı? Bugünkü demokrasi halkın mı dış odakların mı işine ya-
rıyordu? Bu despotik ve güdümlü demokrasiyi reddetme de, de-
mokratik talep olarak sayılıyordu ve saygı duyuluyor muydu?
Hatırlayınız Erbakan Hoca’nın Cumhurbaşkanı Süleyman Demi-
rel’in önüne koyduğu 292 milletvekili imzalı talebe: “Biz sayısal
çoğunluğa değil, siyasal ağırlığa bakarız” diyerek başbakanlığı
Mesut Yılmaz’a veriyor ve bu despotik tavır, demokrasi havarisi
sahtekârlarca alkışlanıyordu.

Aslında mesele oldukça açık… Demokrasi, istediğin zihni-
yet ve şahsiyeti seçme değil, sadece önüne konulan seçenekler-
den birisini tercih özgürlüğüyse ve demokratik medya, çoğun-
luğun talep ve algısını değiştirmek ya da yönlendirmekle görev-
liyse; bu demokrasi kılıflı bir “demon-krasi (şeytan idare-
si)nden başka bir şey olmuyordu.
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NATO DOST MUYDU,
DÜŞMAN MIYDI?

E. GKB Yaşar Büyükanıt, Avrupa'nın PKK’ya Verdiği Desteği
Madde Madde Açıklamıştı: “Avrupa'nın desteği Kuzey Irak'tan
vahim ve kapsamlıydı”

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Uluslarara-
sı Savunma Sanayii Fuarı için savunma ve havacılık dergisine
yazdığı, "Terör Kıskacındaki Dünya ve Terörizmle Uluslararası
Mücadeleye Olan Gereksinim" başlıklı makalede, PKK ile ilgili
önemli uyarılar yapmışlardı.

PKK'nın yönetici kadrosu, lojistik desteği ve eğitim kampları-
nın çoğunluğunun Irak'ın kuzeyinde olduğunu belirten Büyüka-
nıt, "Örgütteki teröristlerin yaklaşık yüzde 30'u Türkiye'de, geri
kalanın büyük çoğunluğu ise Irak'ın kuzeyine yerleşmiştir" diye-
rek, makalesinde şu tespitlerde bulunmuşlardı:

• PKK’yı Barzani Barındırıyor! Yerel Kürt gruplar, örgütün
Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü faaliyetlere göz yummaktadır. Dün-
yanın hiçbir yerinde teröristlerin böylesine serbestçe hareket et-
tiği bir bölge bulunmamaktadır.

• PKK Avrupa’nın Sayesinde Ayakta Duruyor! PKK'nın
Irak'ın kuzeyindeki faaliyetlerinden daha da vahim olan bir baş-
ka konu ise örgüte Avrupa'da sağlanan dış destektir. Terör örgü-
tü ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerinde olmak üzere farklı isimler-
de 400'ün üzerinde suç örgütü haline dönüşmüş sivil toplum ör-



gütü vasıtasıyla silahlı yapısına siyasi mali ve lojistik bakımdan
destek sağlamaktadır. 

• PKK’ya İstihbarat ve Medya Desteği Sağlanıyor! Terör ör-
gütüne müzahir (arka çıkan, destekleyici) yurtdışında 2 haber
ajansı, 4 televizyon istasyonu, 13 radyo istasyonu, 10 gazete, 19
dergi, 3 yayınevi ve birçok internet sitesi bulunmaktadır. Roj TV,
terör örgütünün bir kısım talimatlarını şifreli olarak teröristlere
iletmektedir.

• AB Kurumları PKK’yı Cesaretlendiriyor! Başta Avrupa Par-
lamentosu olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinin parlamentoların-
da yapılan konferanslarda terör örgütü ve yandaşlarına cesaret
verici açıklamalar yapılmıştır. Ayrıca terör örgütü, Avrupa ülkele-
rindeki sosyal güvenlik sistemlerinden sahte belgelerle sosyal
yardım parası alıp bunları terörist faaliyetleri desteklemekte kul-
lanmıştır. 

• Teröristler Avrupa’da Serbestçe Dolaşıyor! Başta terör ör-
gütünün lider kadrosu olmak üzere Interpol vasıtasıyla aranan
teröristler Avrupa ülkelerinde serbestçe dolaşabilmektedirler. Bir
Avrupa ülkesinden, yargı süreci devam eden bir teröristin ulusla-
rarası anlaşmalar gereği Türkiye'ye iadesi talep edilmiş, ancak bu
iade talebi reddedilerek terörist serbest bırakılmıştır.

• Bazı NATO Üyesi Ülkeleranarşistlere Arka Çıkıyor! Bir baş-
ka ülke tarafından terör örgütünün yer aldığı AB ve NATO'nun te-
rör örgütleri listesi yerine, terör örgütünün adının geçmediği BM
(El Kaide ile ilgili kişi ve kuruluşlar) listesinin esas alınacağı açık-
lanarak, adeta terör örgütünün ülkesinde faaliyette bulunmasına
kucak açılmıştır. Üzücü olan, uygulamalardan örnekler verilen bu
ülkelerin birçoğunun NATO'nun üyesi olmasıdır. 

• Türkiye Boşuna Bekleyip Duruyor! Türkiye terörizmle olan
mücadelesinde dost ve müttefik ülkeler tarafından yeterli desteği
görememektedir.88

Artık şu sorular üzerinde kafa yorulmalıydı:
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Neden Afganistan'dayız; neden Lübnan'daydık? Neden So-
mali'ye yollanmıştık? NATO’ya ne diye katılmıştık ve hangi em-
peryalist amaçların kahraman aracı yapılmıştık? Neden, İncir-
lik'teki 90 nükleer başlık bizim kontrölümüz dışındaydı? Aske-
ri ve siyasi onayımızla ABD jetlerince Irak'a atılmış 3 binden
fazla bombanın hesabını kim soracaktı? "ABD ve NATO çıkar-
larını korumak" için mi yaratılmıştık?

AKP iktidarın, onca muhalif görüntüye rağmen;

1. Kimi milletvekilleri sayesinde reddedilse de işgale ortaklık
için tezkere hazırlaması;

2. Sonra özür dilercesine Türkiye'yi ve hava sahasını resmen
"işgalin koalisyon ortağı" kılması;

3. Tüm tereddüt ve kırılmalara rağmen, ABD gölgesinde bu-
lunması;

4. TÜPRAŞ'ın yüzde 15'e yakın hissesinin Maliye Bakanı eliy-
le İsrailli gruba adeta hediye sunulması;

5. Galata, Kuşadası limanlarının aynı Ofer grubuna kaymaklı
servis yapılması, nasıl bir sahtekârlık tavrıdır?

Arkadaşlar kürsüden bağırıyor, köşelerde yazıyor; "ABD ve İs-
rail'e karşı" atıp tutuluyor… Ama eski Hava Kuvvetleri Komuta-
nı'nın İsrail'e kendi kullandığı uçakla gidip anlaşmalar bağlama-
sını ve ortak askeri tatbikatları kimse eleştirmiyor? Milyarlarca
dolarlık yeni ABD savaş uçağı alımı üstüne bir kelime edilmiyor?

İncirlik'te 90 nükleer başlığı, askeri-siyasi onayımızla sortiler-
de Irak'a atılmış 3 binden fazla bombayı, üste işlemeyen hukuk
kurallarını ve ABD ve NATO çıkarlarını korumak gibi safsataları
kimse dert etmiyor?

ABD-İsrail kaynaklı ödüllerin üniformalara yapışmasına kim-
se sert çıkmıyor? Soruları haklıydı ve hala yanıtını aramaktaydı.

Artık Seçimler Çanakkale Savaşı kadar önemli ve anlamlıydı!

“Türkiye’miz adına hepimiz ciddi bir karar vermekle yüz yü-
ze kalmıştık. 18 Mart Çanakkale Şehitleri anılmaktaydı. Tam o
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günlerde Milli Görüş Lideri Rahmetli Necmettin Erbakan’ın se-
si TV5 ekranlarında yankılanmaktaydı.

Erbakan, yaklaşan seçimlere dikkat çekerek bu seçimin birin-
ci Sevr günlerine benzer bir dönemde gerçekleştirileceğini hatır-
latıyor, “Çanakkale’nin o gün geçilmemiş olması yetmez; şimdi
de geçilmemeli” diyerek milleti uyarıyordu. Hoca bu sözleriyle
“Çanakkale’de Haçlı ordularıyla yapılanmayan işgalin, bugün
AKP iktidarıyla gerçekleştirilmeye çalışıldığına dikkat çekiyordu

Ordumuz İslam’a Değil, İstismara Karşıydı!

Biz böyle biliyoruz… Eğer yanılıyorsak hem Genel Kurmay-
dan, hem marazlı muarızlardan yanıt bekliyoruz! Ordumuz; yani
Genel Kurmayımız, Ordu Komutanlarımız, Paşalarımız ve Subay-
larımız (İstisnalar hariç); İslam’a değil, din istismarına karşıdır.
Müslümanlığa değil, münafıklığa; Kur’ana değil yobazlığa karşıdır. 

Ordu yüce Dinimize, Milli ve ahlaki değerlerimize ve manevi
dinamiklerimize, herkes kadar sahip ve saygılıdır. 

Ordumuz; Laik ve demokratik kurum ve kavramlarla; imani
ve vicdani kuralların, asla çatışmayıp barıştığının bilincinde ve
şuurundadır. 

Ordumuz, İslamiyetin ve dini hassasiyetlerin siyaset, servet ve
şöhret aracı yapılmasına karşıdır ve haklıdır.

Ordumuz: Barbar ve batıl bir şeriat düzeni olan Vatikan dev-
letçiğinin ve İsrail’in, Siyonist ABD’nin ve emperyalist AB’nin ül-
kemiz üzerindeki sinsi hesaplarının ve İslam Âlemine yönelik
şeytani planlarının elbette farkındadır, farkında olmalıdır. Ancak
ne var ki her adımını: köklü konumuna, imkân ve fırsatların du-
rumuna, ülke ve bölge şartlarına ve ihtiyaçlarının uygunluğuna
göre atması da doğaldır ve destek çıkılmalıdır.

Ve yine ordumuz: 

Ne demokrasi demagojileri, ne laiklik bahaneleri, ne küresel-
lik hikâyeleri ve ne de AB hayalleri uğruna; devletimizin yıkılma-
sına, dinimizin laytlaştırılıp yozlaştırılmasına, ülkemizin parçala-
nıp dağılmasına, kesinlikle göz yummayacak ve bu sosyal araçlar
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için kutsal amaçların feda edilmesi şeklindeki gaflet, dalalet ve
hıyanetlere her halde seyirci kalmayacaktır, kalmamalıdır. Tayip
Erdoğan’ın önce horozlanıp: “Kıbrıs’tan taviz vermeyiz!” dediği
halde, sonra döneklik tavrını sergileyerek, bazı liman ve hava-
alanlarını Rumlara açacağını Avrupa’ya bildirmesi de, bunların
sonlarını hazırlayacaktır.

Ordumuzu yıpratma ve yaralama kampanyasını, ısrarla ve
kasıtla sürdüren şu iki kesim özellikle göze çarpmaktadır:

1. İslamcı geçinen din istismarcısı münafıklar…(ılımlısın-
dan radikalına, Hizbullah’ından Tarikatçısına bütün marazlı
güruhlar)

2. Batıcı bilinen ve din düşmanlıklarını “şeriat karşıtlığı ve
laiklik şakşakçılığı” şeklinde kamufle eden masonlar (sağcı ve-
ya solcu geçinen, Atatürkçülük kisvesine bürünen ama hem Di-
ni, hem de devrimleri dejenere etmek isteyen zındıklar)

Bu iki kesimin, sözde birbirlerinden çok farklı ve aykırı gö-
rünmelerine, gazete sütunlarında ve TV. Programlarında zahi-
ren didişmelerine rağmen:

a) Hararetli AB sevdasında ve Ordu’ya sataşma hususunda
aynı tavrı ve tepkiyi göstermeleri

b) Geçmişte de Milli Görüş ve özellikle Erbakan karşıtlığında
yine aynı kindar ve garazkar tutumu sergilemeleri, üzerinde du-
rulması ve derinlemesine yorumlanması gereken bir noktadır.

c) Ve yine, bir zamanlar özellikle sabataist dönmelerin ve ha-
tırlı mason biraderlerin çocuklarının okutulduğu “Robert Colle-
ge” mezunu ve çok zengin bir iş adamının oğlu olan ve Milli ve
Manevi değerlerimize hakaret etmesine, ama bölücü Kürtlere ve
siyonist güdümlü Ermenilere hürmet ve destek vermesine karşı-
lık Nobel edebiyat ödülü takılan Orhan Pamuk hayranlarının ta-
mamının aynı zamanda ve fırsat yakaladıkça ordu düşmanlığı
yaptıkları da önemli bir ayrıntıdır.

Bu arada araştırılsın…
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Yapılan anketlerde halkımızın %79’u bu ödülü hak etmedi-
ğini belirttiği ve inançlı bir Türk olarak kabullenmediği (%40
kesinlikle hak etmediğini söylüyor. % 39 görüş bildirmeye de-
ğer bulmuyor. Sadece yoğun reklam ve propagandaya kapılan
%21 bu ödülü hak ettiğini ve sevindiğini belirtiyor.89) bu Or-
han Pamuk’un babası: “Oğlum sen bir gün mutlaka Nobel alacak-
sın!” derken acaba, kehaneti mi vardı, yoksa İsveçli Yahudi ak-
rabalarıyla bu konuda gizli bir anlaşma mı yapılmıştı?

Ve yine Orhan pamuk’un, İsveç’te ödül törenindeki konuş-
masında ve birçoğu Yahudi dönmesi olduğu bilinen seçkin da-
vetliler huzurunda sık sık, babacığından bahsedip durması,
acaba:

“Ben babamın izindeyim. Sizden birisiyim. Gizli aslına ve kir-
li amacına sadık bir yeğeninizim” mesajı mıydı?

Konumuza dönelim; Yukarıda tanıtmaya çalıştığımız; etiket
ve etkinlikleri farklı olsa da, niyetleri ve karakterleri aynı olan
din istismarcısı ve devrim yobazı çevrelerin, ordumuzu kötüle-
mek ve tüm hayırlı girişimlerin kösteği gibi göstermek için baş-
vurdukları şeytanlıklar şunlardır:

• AKP bizi AB’ye sokacak ve halkımız ekonomik huzura ve
refaha erişecek… Fakat ordu engel oluyor!

• AKP, ülkeye tam bir din hürriyeti, başörtüsü ve imam-ha-
tip serbestisi getirecek… Ama asker bırakmıyor! (ve tabi hiç
kimse sormuyor: Başörtüsü konusunda ille de mutabakat ara-
yan T. Erdoğan ve şürekasının, Kıbrıs’ı satma konusunda Cum-
hurbaşkanına, Genel Kurmaya ve kendi Bakanlarına bile danış-
maya niçin gerek görmüyor?)

• AKP, Güneydoğu konusunu ve terör sorununu, demokratik
yollarla çözecek… Fakat bu generallerin işine gelmiyor!

• AKP, dinci, değişimci, ılımlı İslamcı ve Yeni Osmanlıcı…
Türkçesi, AKP Genel Başkan Yardımcısı Rockfeller’ci Edibe Sö-
zen’in, (hukuki değil fiili) kocası Hakan Yavuz’un tespitiyle
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“Türk siyonizminin ve Müslüman Protestancılığının” temsilci-
si bir cumhurbaşkanı seçecek… Ne var ki Silahlı Kuvvetler ve
Kuvayı Milliyeciler geçit vermiyor!...

Evet bu kesimlerin sinsi mahiyetleri ve kirli marifetleri, zaten
şu mazeretleri içinde saklıdır ve sırıtmaktadır. İşte bu nedenle;
tekrar hatırlatıyor ve vurguluyoruz ki: AKP’nin ve masonik mah-
fillerin yukarıdaki hain ve gafil girişimlerine engel olduğu için,
ordumuz; haklıdır, hayırlı yoldadır, saygındır ve tabi Müslüman-
dır. (istisnalar kaideyi bozmaz. Her kurumda ve camiada kiralık
ve münafık tipler çıkmaktadır)

Sırası gelmişken, “Siz, Askere yağ çekiyorsunuz” diyenlere
de bir yanıtımız olacaktır.

Biz Ordumuza; yurdumuzun, namusumuzun ve Milli onuru-
muzun hatırına sahip çıkıyor ve savunuyoruz. Ama velev ki öy-
le bile olsa: Irak’ta ve Afganistan’da, bir milyona yakın masum
Müslümanı katleden, yüz bin kadının ırzına geçip kirleten Ga-
vur Bush’un önünde, Recep Tayip gibi eğilip bükülmektense,
kahraman ordumuza destek vermek çok daha şerefli bir davra-
nış değil midir?

Fetullah Gülen gibi, Deccalizmin değneği Zalim ABD’nin hi-
mayesine girip övgü dizmekten ve daha önce İslam ve insanlık
düşmanı Vatikan vampirlerinin elini öpüp hizmetkarlığını ilan
etmektense; Dış düşmanlara ve PKK militanlarına karşı yurdu-
mu koruyan ve huzurumu sağlayan ordumu gözetmek, çok da-
ha haysiyetli ve hamiyetli bir yaklaşım değil midir?

Türkiye’ye geleceğini bile bile, kalkıp hiç utanmadan Hz.
Peygamber Efendimize ve Yüce Dinimize hakaretler yağdıran,
Türkiye’yi parçalamak ve Sevr’i hortlatmak için Haçlı-Hıristi-
yan ittifakını kuran ve Ekümenliğini ilan ettiği Patriki devleti-
mize karı kışkırtan Papa Benedik’e, Diyanetçiler ve İslamcı en-
teller gibi ikram ve iltifatlar yağdırmaktansa, kendi Milli ordu-
ma yağ çekmek çok daha insani ve İslami bir tavır değil midir?

Şimdi söyleyin bakalım:
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Yılbaşı gecesi, göbek atıp conileri eğlendirmek üzere Bağdat’a
davet edilen ancak: “ben, mazlum müslüman kardeşlerimi acıma-
sızca katleden ve Irak’ı işgal edip bölgeme ve ülkeme zarar veren,
düşman askerlerinin keyfini getiremem” diyerek 50 bin dolarlık
teklifi geri çeviren dansöz Tanyeli hanım, sizin hepinizden daha
duyarlı, daha ahlaklı ve daha vicdanlı değil midir?

Daha önce Milli Çözüm dergimiz yayınlarında ve yine SESAR
raporlarında özellikle vurgulandığı gibi:

Ordumuz Aziz Milletimizin manevi mayası olan Müslüman-
lıktan ve dindar halkımızdan değil; din adına makam ve menfa-
at avcılığından ve münafıklıktan kuşku duymaktadır ve haklı-
dır. TSK’ya sızmış bazı sosyuzlardan da elbette kurtulacaktır. 

TSK "İRTİCA"ya Nasıl Bakıyor?

İrtica; sözlük anlamının dışında bu günkü kullanımıyla:
“halkın dini duygularını kullanarak toplumu aldatmak, insanları
dine yaklaştırmak iddiası ile dinden uzaklaştırmak ve hatta çıkar-
mak” manasındadır. İstismarcı ve suistimalcı Tarikat ve cema-
atlerde yuvalanıp “dini bilgi”yi “yaratılış hikmeti ve onurlu ya-
şamın hakikati”nden çok şekle ve gösterişe indirgeyen ve halk-
tan gerçek dini bilgileri gizleyenler ise “mürteci”dir. Dini sade-
ce bazı şuursuz ve taklidi ibadet ve kıyafetle sınırlandırıp hal-
kı sürüleştirmek de “irtica”dır. Özellikle yabancı gizli servisle-
rin, İslam Dinine ve devletimize düşman olan kimselerin bazı
“tarikat ve cemaatlara ve toplumun değişik noktaları”na yerle-
şerek satın aldıkları ve kandırdıkları dini önderler aracılığı ile
“devlet”le “millet”i birbirine düşürmelerine; milleti bölerek,
vatanı, bayrağı ve bağımsızlığımızı korumaya yönelik milli ha-
reketleri engellemelerine, yani dini kullanarak yaptıkları hıya-
net girişimlerine “irtica” denir.

Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde devletin varlığına
yönelik eylemler “din kisvesi” altında yabancıların kontrolü ile
yönetilmiş; “milletin dini” “millet”i ortadan kaldırmak için ve
“milletin devleti”ni imha etmek için istismar edilmiştir. Özellik-
le İstiklal Savaşı başlangıcı esnasında ve sonrasında Milli Aşireti
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İsyanı “din ve Kürtçülük kisvesi” altında İngiliz ve Fransız deste-
ği ile gerçekleştirilmiştir. “Etnik-i Eterya/Pontus Rum Faaliyetle-
ri” ise; yıllarca Türk Milleti içerisinde adil bir biçimde yaşamış
olan Rumlar’ın ülke içinde kurdukları Rum Cumhuriyeti ve bun-
ların faaliyetleridir. 

Görüldüğü gibi yabancı devletler “milletin dini”ni “milleti yok
etmek” için kullanmışlar ve bunun için “ihanet edecek dini önder-
ler” bulmakta da hiçbir sakınca görmemişlerdir. Yine yabancı dev-
letler “Türkiye’de yaşayanların her türlü farklılıkları”nı “ülkeyi
bölmek” için kullanmakta beceri göstermişlerdir. “Etnik ve dini
önderler”in bir kısmı kolayca kafirlere, yani “yabancı devletler”e
hizmet edebilmişlerdir. Yabancı devletler bu sebeple günümüzde
de geçmişte olduğu gibi çok kolay kandırdıkları dini ve etnik ör-
gütlenmelere yönelmişler ve hatta yabancı istihbarat servisleri bu
şekilde etnik ve dini birçok örgütü kurmuş, yönetmiş ve bu tehli-
keli altyapıyı günümüzde kullanılan bir boyuta getirmiştir. 

Daha açık bir ifade ile Ordumuz:,

- İslam’ın, Müslümanlar’ı köleleştirmek ve körleştirmek için
istismarına, 

- İslam’ın, Türkiye’yi bölmek için kullanılmasına, 

- İslam’ın, insanları sömürmek için vasıta yapılmasına, 

- İslam’ın, insanları cahil ve gafil hale getirmek için yozlaştı-
rılmasına, 

- İslam’ın, devletimizi ve cumhuriyeti yıkıp devirmek üzere
yobazlaştırılmasına, 

- İslam’ın, dini amacından ve aslından uzaklaştırılmasına, 

- İslam’ın, Allah’a kulluktan, zalim düzenlere ve diktatörlere
kuklalığa saptırılmasına, 

- İslam’ın, İslam adı altında tahrip ve tahrif edilip bozulmasına, 

- İslam adı altında Kur’an-ı Kerim’e saldırılmasına, 

- İslam adı altında Allah’a isyana ve ahlaksızlığa alıştırılmasına, 

- İslam adı altında Hıristiyanlığa, Yahudiliğe, ateizme hizmet
yaptırılmasına, 
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- İslam adı altında Siyonist sömürü sermayesine hizmetkârlığa, 

- İslam adı altında insanlara hurafelerin ilmi gerçeklere ve
Kur’ani prensiplere aykırı fikirlerin yutturulmasına karşıdır. 

Ve bütün bu sefil fikirleri ve rezil fiilleri işleyenler de
TSK’ya karşıdır! 

“Yabancı istihbarat servisleri”; Türk Devleti’ne ve milletine
yönelik yıkıcı etkinliklerini gerçekleştirirken halkın değerlerine
yakınmış rolü oynayarak ve bu sözde İslam’ı savunur gibi yapıp
sömürenleri yanlarına alarak, bunları devletin Yürütme, Yasama
ve Yargı gibi önemli noktalarına taşıyarak devlet içinde iyice güç-
lenmişler ve kaleyi içten düşürme noktasına gelmişlerdir! 

TSK’nın ve devletin İslam’a karşı olmadığı ama “İslam’i kavram
ve kurumların devletin ve milletin varlığını ortadan kaldırmak için
kullanılması”na karşı olduğu mutlaka anlatılmalı ve bu gerçek bir
an önce ve herkese öğretilmelidir. Ayrıca bu yaklaşım, yabancıların
güdümündeki bir takım tarikat ve cemaatlerin ve “yerli din tacir-
leri”nin meşrulaştırılmasına izin vermeyecek bir içerikle gündeme
getirilmelidir! TSK’nın “din”e değil ama “dini kullananlar”a karşı
olduğunun açıklığa kavuşturulması bağlamında: “yabancı gizli ser-
visler”in kışkırttığı “başörtüsü” ve “İmam Hatip Liseleri” gibi so-
runların da “insan hak ve özgürlükleri” kapsamında değil de “Ilım-
lı İslam” safsatasıyla halkımızın köleleştirilmesi amacıyla gündeme
getirildiği için çözümün zorlaştığı ortaya konulmalıdır. 

Yabancı gizli servislerin ve yabancı devletlerin sonradan
Müslüman olmuş Hıristiyan ve Yahudiler üzerinden İslam dini-
ne, Türkiye Cumhuriyetine ve milletine sistemli ve dini/etnik
içerikli bir saldırı başlattığı deşifre edilmeli ve saldırıda kulla-
nılan her türlü argüman, simge, sembol, şekil, parti, örgüt,
STK, medya isim isim kamuoyuna anlatılmalıdır. Bu yapılabil-
diğinde yaşanan birçok sorunun kaynağı görülebilecek ve mil-
let bu sorunların çözümünü kolaylaştıracaktır. 

Bu bağlamda yabancı gizli servislerin ve yabancı devletlerin
bir takım tarikat ve cemaatlerle gerçekleştirdikleri sızmaları,
maalesef devletin kurumları içinde de yaptıkları göz önüne
alınmalı ve devleti “din düşmanı” gibi gösterecek her türlü söy-
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lemden kaçınılmalıdır. Dini kullananların yaptıkları yolsuzluk-
lar, hırsızlıklar, yaşadıkları debdebe, istismar ve olumsuzlukla-
rın ve yabancı gizli servis ve yabancı devletlerle olan bağlarının
çarpıcı şekilde ortaya konulması halinde millet tarafını seçmek-
te zorlanmayacaktır. 

Mesela AKP-YİMPAŞ İlişkisi’nin çarpıcı şekildeki anlatımı, bu
bağlamda son derece önemlidir. Fethullah Hoca Cemaati-AB İliş-
kisi gibi birçok konu ise, yanlış isimler tarafından anlatıldığı
için doğru sonuç alınamamıştır. Burada dikkat edilmesi gereken
husus, doğru konuyu ve söylemi yanlış kişiye yaptırmamaktır! 

“Hortumları kestik!” diyenlerin hortumcularla ilişkisi ortaya
konsa, halk bu yapıları tanıyacak ve kopacaktır. AKP’nin birçok yı-
kıcı faaliyeti, çıkarttığı yasaların arka planı ve icraatlarının odak
noktasında bulunan yabancı gizli servis ve yabancı devletler “doğ-
ru isimler” tarafından deşifre edilse, AKP’ye destek veren tarikat ve
cemaat yapıları kısa zamanda çözülecek ve dağılacaktır. 

Bugün Türkiye için en büyük tehlike, “milletin oyu ile mille-
tin sonunu hazırlayan yabancı istihbarat servislerinin ve yabancı
devletlerin kurduğu siyasi, dini, sosyal, etnik, kültürel, yerel ve
ekonomik yapılar”dır. TBMM bugün “devletin tasfiyesinin hu-
kuk çerçevesinde yapıldığı bir arena”ya dönüştürülmüş bulun-
maktadır. Yürütme (Hükümet) ise; “milletin oyu” ile geldiği gö-
revi, “milleti yabancı devletler adına köleleştirme”de kullanmak-
tadır. Bugün doğrudan ve dolaylı biçimde: siyasi ve dini cemaat-
ler ve meşrulaşan yabancı güdümlü partiler aracılığı ile devleti-
miz, milletimiz, ülkemiz ve tüm değerlerimiz yıpratılmakta, satıl-
makta ve dejenerasyona uğramaktadır.

İşte Ordumuz, Türkiye’de dinin bu şekilde kullanılmasına
karşıdır! 

TSK İrtica olarak; % 99’u Müslüman olan milletimizi ve dini-
mizi değil, yabancı devletlerin kontrolü altına girmiş istismarcı
oluşumları ve onların din kisveli tahribatlarını öne çıkarmalıdır. 

TSK’nın “İslamcı” ve “Müslüman” gibi görünen dini önderle-
rin ve onların oyun arkadaşı siyasi liderlerin “İslam kılıflı, ama
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Batı uşaklığı bir diktatörlük kurma girişiminde bulunanlara yö-
nelik söylemi, tezgahları deşifre edilenleri elbette kuşkulandır-
mıştır. Maşalar TSK’ya bu sebeple hep kin ve nefret duymaktadır. 

TSK, “İslam’ın içini boşaltarak sömürgeci devletler adına İs-
lamcılık oynayan din tüccarları”na karşı olmalıdır. 

Evet, Ordumuz: İslam’ın içinin boşaltılarak dini talepler adı
altında emperyalizmin emrinde bulunanlara karşı çıkmalıdır ve
“İRTİCA” diye bunları kastettiğini halkımıza açıklamalıdır. 

TSK’nın bu anlamda dine ve İslam’a verdiği destekten rahatsız
olan işbirlikçi emperyalist maşalar, İslam’a yönelik kendi düş-
manlıklarını gizlemek için TSK’yı “İslam düşmanı” ilan etmekte-
dir. Oysa TSK, İstiklal Savaşı esnasında “din adına” emperyalist-
lerin, İngilizlerin, Yunanlılar’ın yanında saf tutmuş ve isyan çıkar-
mış bazı hıyanet şebekelerinin artıklarını açıkça “İrtica” diye ni-
telendirmektedir. TSK’nın irtica dediğinde kastettiği; İslam’ı ya-
bancıların hizmetine veren din sömürücüleridir. 

Son söz. Dış güçler istemese, işbirlikçi hainler karşı gelse,
şeytani çevreler itiraz etse de: Bu zulüm ve sömürü dönemi bi-
tecek; Din de, devlet de, düzen de aslına dönecektir!.. Laik ve
demokratik Türkiye Cumhuriyeti, ilmi, insani ve İslami gerçek-
ler ışığında ve Müslüman Milletimizin adalet ve asalet anlayı-
şıyla, Yeni Bir Dünyaya öncülük edecektir!

ŞİİR

Ey orduma çamur, atan soysuzlar
Asker vatanperver, ya siz nesiniz?
Siyonist uşağı, hain huysuzlar
Boynuz görünecek, düşse fesiniz!..

Müslüman Milletin, evladı ordu.
Vatanı, namusu, bunlar korudu.
Yakında deşilir, çıbanız kurdu.
Milli Çözüm gelir, kısar sesiniz!
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Haç’lılara hayran, orduma düşman
Mason münafıklar; şimdi danışman
Balonuz sönünce, olursuz pişman
Localar lobiler, verir dersiniz!
Papa karşılayıp, kaçtız Hamas’tan
Acep ne talimat, aldız Papazdan
İmandan ayrılıp, kaldız namazdan
Daim yalan söyler, haram yersiniz!

Yeter münafıklık, sahtekar korkak
Ya mertçe gavur ol, riyayı bırak
Sizin Yüzünüzden, yanıyor Irak
Safsata sözleri, artık kesiniz!

Ordu onurludur, asker inançlı
Vatana, namusa; sahip vicdanlı
Kur’anı bayrağı; kutsal amaçlı
Siz ise Haçlıya, bir nefersiniz!

Orduma sataşan, aslın beyan et
Eyvah densizlere, kaldı Diyanet
Hak davadan dönmek, büyük hıyanet
Kork, imansız çıkar; son nefesiniz!.
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DERİN AMERİKA’NIN
TÜRKİYE HESAPLARI

Amerika’daki Think-Thank Kuruluşlarından ve Siyonist stra-
teji odaklarından Hudson Enstitüsü Başkanı, Türkiye’ye yönelik
karanlık senaryoların tartışıldığı gizli toplantıdaki bilgileri dışa-
rıya sızdıranları suçluyordu. Yani Türkiye’yi terör eylemlerine ve
felaketlere sürükleyecek komplo teorilerini inkâr etmiyordu. Ve
bu toplantıya Genel Kurmaydan strateji uzmanı bir generalin ve
yine Washington’daki askeri ateşemizin katılması da ayrıca kafa-
ları karıştırıyordu. Türk ordusunun, AKP hükümetine ve
ABD’deki Siyonist lobilere rağmen Kuzey Irak’a yapacağı haklı
bir müdahalenin engellenmesinin amaçlandığı seziliyordu. Med-
yaya intikal eden haberlere göre Amerika'da bazı emekli general-
lerin de çağrıldığı bir toplantıda ülkemiz üzerine birtakım senar-
yolar üretilip tartışmaya açılıyordu. Buna göre “birtakım suikast-
lar ve terör olaylarının olacağı ve Türkiye'nin Kuzey Irak'a girece-
ği” gibi varsayımlar üzerinde duruluyordu. Kısacası düşmanca
birtakım varsayımları tartıştırarak belli ki birtakım sinyaller ve-
riliyor ve ülkemizdeki terörün arkasında ABD ve Mossad'ın ol-
duğunu gizlemeye bile gerek duyulmuyordu. Böyle bir ülkeyle
hala hiçbir şey yokmuş gibi stratejik ilişkiler sürdürmek akıllı
yöneticilerin yapabileceği bir iş sayılmıyordu.

Öylesine fütursuzluk sergileniyor ki, katılımcılara PKK mi-
litanları ile İsrail ajanlarının yan yana videolarının gösterilme-
sine kadar gidiliyordu. Yani açıkça Kuzey Irak'taki tüm geliş-
melerin ABD ve İsrail'in kontrolü altında olduğu ilan ediliyor-
du. Bir adım daha ileri gidilerek, Türkiye'nin neler yapması ge-



rektiği sıralanıyordu. Tartışmalar sırasında üç PKK yetkilisinin
seçim öncesi Türkiye'ye paketlenip gönderilmesi gündeme ge-
liyor, ancak, bunun yapılmasının AKP'nin işine yarayacağı ileri
sürülerek karşı çıkılıyordu. Böylece ABD’nin AKP’yi istemediği
imajı verilerek Tayip ve ekibine dolaylı destek sağlanıyordu.

Senaryo neden ifşa ediliyordu?

Bush yönetimine yakın olduğu söylenen Hudson Enstitü-
sü’nde, basına kapalı bir toplantıda konuşulan senaryolar ilgi ve
tepkiyle karşılanıyordu. Basına kapalı olmasına rağmen bunun
kasıtlı olarak kamuoyuna sızmasının ve tartışılmasının özellikle
istendiği anlaşılıyordu. Nitekim kısa sürede ileri sürülen senaryo-
ları duymayan kalmıyordu. Bu toplantının ve böyle karanlık se-
naryoların üretilmesinin amacının ve kaynağının bilinmesi önem
kazanıyordu. Öyleyse bizim de bu senaryolarla ilgili doğru yo-
rumlar üretmemiz gerekiyordu.

Hudson Enstitüsü ve onun arkasındaki güç odağı, belki de bu
senaryoyu ifşa ederek, aslında gerçekleşmesini önlemiş oluyordu.
Ya böyle bir operasyonun yapılacağı bilgisine ulaşıyor, ya da ne-
lerin olabileceğini tahmin ederek ve bir önlem olarak bunları açı-
ğa vuruyordu. Enstitü, olabilecek ihtimalleri değerlendirerek ve
bunların bir operasyon olduğunu ima ederek, bir nevi Türkiye’yi
uyarıyordu. Toplantıya çağrılanların iki gruptan bir bölümüne
“yapacağınız şeylerden haberdarız” mesajı verilirken, diğerleri-
nin “dikkatli olması” isteniyordu.

“Eğer ABD’de tek bir güç olsaydı ve bu senaryoları onlar üret-
seydi kesinlikle kamuoyuna yansıtılmaz, işbirlikçilere kapalı ka-
pılar arkasından bilgi verilir ve destek sağlanırdı. Eğer bu senar-
yolar Türkiye’yi hedefleyen ABD dışındaki bir güce ait olsaydı;
diplomatik ve istihbarat kanallarından ülkemiz uyarılır ve ortak
hareket çağrısı yapılırdı. Olayın bir düşünce kuruluşu kanalıyla
kamuoyuna duyurulması bu senaryoyu eyleme dönüştürecek gü-
cün de ABD içindeki taraflardan biri olduğu ve her iki tarafın ül-
kemizde yandaşlarının olduğunu düşündürüyordu. Bir kanat ya-
pılacak eylemlerle, bir yandan iktidarın seçim şansını azaltırken
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diğer yandan Türkiye’yi Kuzey Irak’a müdahaleye mecbur edecek
ve buradaki olası varlığımız, bir erken doğumla yaşamaz hale so-
kulacaktı”90 diyen Mahir Kaynak Türkiye’deki Milli ve etkili cep-
henin, ABD’ye rağmen, bağımsız projeler üretip yürütebildiğini
ise özellikle gizleme gayreti içine giriyordu.

Fehmi Koru bile isyan ediyordu!

“Amerika tarihinin en vahim hatalarından birini 11 Eylül ey-
lemlerine koyduğu teşhiste yaptı. Afganistan ve Irak'ın işgali o
yanlış teşhisin sonucudur. Irak'a savaş açabilmek için gerçekleri
ters-yüz etmekten de çekinmedi Washington. Bugün gelinen nok-
tayı biliyorsunuz: Amerikan askerleri Bağdat'ın bile üçte ikisinde
ortada görünemiyor; Irak tam bir kan gölüne döndü... Amerikan
halkı onu defterinden çoktan sildi de, kararlarını yeniden gözden
geçirme fırsatı tanınsa herhalde tarihi farklı yazmayla sonuçlana-
cak değişik bir profil çizerdi George W. Bush... Washington'daki
'Neo-Çılgınlar' iyice sıyırtmış olmalılar ki, Türkiye'deki işbirlikçi-
leriyle ortak toplantılar düzenleyip iç karartıcı senaryolar üzerin-
de fikir alış-verişinde bulunuyorlar. Gerçekten çılgın bu adam-
lar… Tartıştıkları senaryo fazla yabancımız değil aslında: İstan-
bul/İstiklal Caddesi değil, ama Ankara/Ulus'taki Anafartalar Çar-
şısı'nda bir bomba patladı ve çok sayıda insanımız hayatını kay-
betti, sakat kaldı. Anayasa Mahkemesi Başkanına yapılacak su-
ikastın oluşturacağı tepkilerin daha büyüğünü Hrant Dink'i hedef
alan suikasttan sonra verdi toplumumuz… Irak sınırından içeri
ha girdik ha gireceğiz manzarası nicedir hepimizi rahatsız ediyor.
Kapalı toplantıdan dışarı sızan bilginin tek yanlışı bence şu: Hud-
son Institute'de ileriye dönük beklentiler ele alınmış değil, vaktiy-
le öngörülenlerin ne kadarının hayata geçirildiğiyle ilgili bir göz-
den geçirme yapılmış… Amerikalı senaristler senaryolarının bir
süredir Türkiye'de uygulandığından emin olabilirler… Rantiyeci-
leri az akıllı, müttefikleri ise çılgın bir ülkenin insanlarının sağ-
duyulu kalabilmesi bize özgü bir mucize gerçekten”91 diyen Feh-
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mi Koru ABD’ye daha temkinli hareket etmelerini ve halkımızı
fazla ürkütmemelerini hatırlatıyordu.

“Önce yaz sonra oyna!” taktiği uygulanıyordu

Sadece Amerika değil, kendilerini süper güç olarak gören diğer
devletler de, başka ülkeler hakkında kâğıt üzerinde hazırlanan,
sonra da uygulanan senaryolar yazıyordu. Toplumları ayaklandır-
mak, suikastlar planlamak, darbe yaptırmak, sahte belgelerle ka-
muoyunu yanıltmak, bu senaryolarda yer alıyordu. İran'da Mu-
saddık (1953), Şili'de Allende (1973) böyle devriliyordu! Was-
hington'daki Hudson Enstitüsü toplantısında, Türkiye üzerine
hazırlanmış bir felaket senaryosu üzerinde "uzmanlar" tarafından
beyin fırtınası estirildiği, Yasemin Çongar'ın BBC'de yayınlanan
haberinden öğreniliyordu. Bu senaryonun yazıcıları, “İstanbul ve
Ankara'daki sabotaj ve suikastlar ertesinde Türkiye Irak'a askeri
müdahalede bulunursa, Amerika'nın nasıl reaksiyon vereceğinin”
alternatiflere dayalı olarak yorumlanmasını isteniyordu. Bu arada
toplantıya katılan bazı Türk görevliler, Amerika, Kuzey Irak'taki
PKK liderlerini Türkiye'ye teslim ederse, bunun seçimde AK Par-
ti'nin işine yarayacağını söyleyip, uyarılarda bulunuyordu.

Türkiye'nin 21'inci yüzyılda, bir Amerikan düşünce kuruluşu
tarafından bu tür senaryolara bir beyin fırtınası toplantısında tar-
tışılması ve bu toplantıda bazı Türk kamu görevlilerinin de bu-
lunması, Türkiye'de büyük tepkilere sebep oluyordu. Gerçekten
de "Hudson Enstitüsü"nden ve "Washington Times" gazetesin-
den Türkiye'ye yönelik yapılan değerlendirmeler, artık işin tadı-
nın kaçmaya başladığını gösteriyordu. İşin kötüsü Türkiye'de
bunları hoş görmekten öteye, bunlarla aynı titreşim katsayısına
sahip olanlar da görülüyordu”92 diyen Mehmet Barlas ta, Türki-
ye’deki Milli ve haysiyetli güçlerin varlığından rahatsızlığını dile
getiriyor ve ABD Yahudi Lobilerine mesaj yolluyordu.

Senaryo bolluğu dış güçlerin çaresizliğini yansıtıyordu.

Oysa Türkiye’deki gazeteler ve internet sitelerinde daha fazla-
sı yazılıyordu. Dehşet senaryolarını okumak için Washington’da-
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ki Hudson Enstitüsü’ne gitmeye gerek yoktu. Hudson’daki senar-
yoyu ilginç kılan, simülasyon çalışmasında şahıs ve yer isimleri
verilmesi oluyordu. Beyoğlu’nun ortasında PKK’nın elli kişiyi öl-
dürmesi senaryosu tüyler ürpertiyordu. Tülay Tuğcu Hanımefen-
diye suikast yapılması halinde neler olabileceğine dair senaryo
üretmek de aynı derecede ürkütücü bulunuyordu.

Bu senaryolar olacaktır, çünkü AKP hükümetinin terörle mü-
cadeleyle ve Ortadoğu’da Amerika ile İsrail’in yürüttüğü kirli
projelerle ilgili milli plan ve programları bulunmuyordu. Ameri-
ka ile İsrail’in yaptıklarının özelde Türkiye’nin ve genelde İslam
aleminin aleyhine olduğu, ya görülmüyordu veya bilerek taşeron-
luk yapılıyordu. Bu sebeple Büyük Ortadoğu Projesi’nin eşbaşka-
nı olmaktan gurur duyuluyordu.

AKP yaklaşık on yıl evvel iktidara geldiği zaman PKK terörü
kalmamıştı. PKK, bütün militanlarını Kandil Dağı’na çekmiş,
Öcalan hapishanede olduğu için başsız kalmış ve Ortadoğu den-
geleri içinde kendisine hamilik yapacak bir güç bulamamıştı. Su-
riye devre dışıydı. Ortadoğu ülkelerinin PKK’nın hamiliğine so-
yunması imkânsızdı. Her şey Amerika’nın Irak’a saldırmasıyla
başladı. Amerika tezkerenin reddini bahane ederek bir yandan
Barzani-Talabani ikilisine Kürdistan kurdurmaya çalıştı; öte yan-
dan da PKK’yı Türkiye’yi meşgul etmek için kullanılacak bir ma-
şa olarak yeni eylemlere hazırladı. PKK silahlanırken bizim AKP
Amerika ile BOP’un eş başkanıydı. Ayrıca AB reformları denilen
süreç sayesinde PKK’nın faaliyetlerini kolaylaştıracak ne varsa
her şey yapıldı.

Bu arada Başbakan Erdoğan ve AKP polit bürosunun etnik
milliyetçiliğe destek veren sistematik açıklamaları birbiri ardı-
na geliyordu. Türkiye’de onlarca millet varmış da... Burası sa-
dece Türklerin vatanı olamazmış da... Kürt sorunu varmış da...
Bu açıklamalar Türkiye’nin terörle mücadelesine yirmi yılı aş-
kın bir süredir devam eden PKK’dan neredeyse daha fazla zarar
veriyordu. Çünkü bu açıklamalar bir zihniyet göçmesi anlamı-
na geliyordu.
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Amerika tarafından desteklenip kışkırtılan, AB tarafından
önü açılan ve Barzani-Talabani ikilisi tarafından pışpışlanan
PKK Türkiye’yi meşgul edecek eylemlere girişiyor, çünkü
Irak’da kurulan Kürdistan devletinin Kerkük’ü de bünyesine
katması gerekiyordu. Onlar o işlemi yaparken PKK’nın da Tür-
kiye içerisindeki eylemlerine hız vermesi isteniyordu.

Aslında PKK’nın eylemlerini artırmasının AKP hükümetine
belirli oranlarda zarar vereceği açıktı. Ancak Kerkük’ün Barza-
ni-Talabani ikilisi tarafından yutulması AKP’den daha öncelikli
bir proje olduğu için bu eylemlerin göz korkutma babında ya-
pılması gerekiyordu. Meseleye böyle bakıldığı zaman durum
berrak ve ne yapılması gerektiği de kendiliğinden ortaya çıkı-
yordu.

2003’de Türk Ordusu Kerkük’ün Barzani’nin kontrolüne
geçmesine mani olmak amacıyla müdahaleye kalkışırsa, nasıl
durdurulur diye de bir toplantı daha yapılmıştı Amerikan Dı-
şişlerinde... Oraya da Türk gazeteciler ve akademisyenlerin ka-
tıldığı haberi gazetelere yansımıştı. Üstelik toplantıya katılan-
ların ‘Ordu harekete geçmek isterse, AKP hükümeti, İstanbul ser-
mayesi, STK’lar ve diğer iliştirilmiş kuruluşlar durdurur’ dedikle-
ri basına yansımıştı. O zaman Bakan Gül’ün o toplantıya katı-
lanları ve toplantıyı lanetleyen bir açıklamasını hatırlıyor mu-
sunuz???93 Şimdi niye katılan generallere hücum ediliyordu?

Yasemin Çongar deşifre ediyordu! 

'Akla yakın' demek belki yanlış ama, Hudson’daki bu senaryo-
nun, Türkiye'deki adeta projelendirilmiş 'çılgınlığa yakın' olması
değil mi, çoğumuzu ürperten? Senaryonun gerçeğe, masadaki
oyunun sokaktaki oyuna yakınlığı kanımızı dondurmuyor mu?
Toplantıyı Baran ile birlikte ABD'li emekli korgeneral William E.
Odom yönetmişti. ABD'li katılımcılar, toplantıya gelirken, hem
üzerinde konuşacakları senaryonun ayrıntılarını, hem de bu se-
naryoyu SAREM'den üst rütbeli subayların katılımıyla konuşa-
caklarını biliyorlarmış… Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani
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Çankaya'dan ambargoluyken, oğlu Kubad Talabani, Türk gene-
ralleriyle, olası sınır ötesi harekâtı konuşmuş ve hemen ardından
Irak'a gitmişti. Acaba Bağdat'a ve KBH Başkanı Mesud Barza-
ni'ye ne mesaj götürdü?”94 diyen Yasemin Çongar, deşifre ediyor
görüntüsüyle ABD’nin baş edilmezliğini vurguluyordu. 

Sabah Gazetesi'nde, Nur Batur'un CIA belgelerine girerek
hazırladığı ve 27 Mayıs 1960 darbesinin ABD boyutunun anla-
tıldığı yazı dizisi yayınlıyordu!

Bu belgeler ne kadar doğruları yansıtmaktadır, niçin şu seçim
döneminde bu belgelere girilmiş ve yayınlanmaktadır? Darbenin
ardından maaşların dağıtılabilmesi için ABD'den para isteyenler
darbeden önce de izin almışlar mıdır? Milletin oyları ile iktidara
gelmiş bir partiden kurtulmak adına ABD'nin güdümüne girme-
nin mantığı var mıdır?

Daha pek çok soru sıralanabilir. Elbette 27 Mayıs 1960 darbe-
sinin sivil destekçisinin CHPve aynı zihniyeti paylaşan üniversi-
te çevreleri olduğunu benim gibi o günleri yaşayanlar çok iyi ha-
tırlıyordur. Sözü uzatmaya gerek yok. Yazıyı görmemiş olanlar
için iki günlük bölümün spotlarından birkaç cümle aktarmak is-
tiyorum.

İşte ilk günden birinci sayfadan verilmiş üç spot:

"Darbe sonrası ABD Büyükelçisi Washington'a 32 mesaj çekti,
ikisi açıklandı. İlkinde "Ankara'da 50 kişi öldü" yazıyordu.

İkincisinde Cemal Gürsel'in şu talebi vardı: "180 milyon lira
maaş ödememiz gerek. Bizde 23 milyon var. ABD destek olur
mu?"

Elçi Warren "Bazı şeyler açıklığa kavuşmalı" derken mesajına
"ABD fondan avans verdi" notu düşüyordu"

İkinci günkü yazının spotları da şöyleydi:

"Gürsel bana sordu; Ben ABD'den 100 milyon TL. istedim.
Parkayı alacak mıyız, almayacak mıyız?”
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Sonra da Alpaslan Türkeş söze girdi; "Acil paraya ihtiyacımız
var. Gelecek sene seçim yapıyoruz"

Yukarıya aldıklarımız ABD Elçiliğinden ABD'ye çekilen mesaj-
lardan sadece ikisini aktarıyordu. Bu bakımdan 27 Mayıs 1960
darbesinin ABD ne kadar içindeydi tam olarak anlamak için diğer
mesajları da bilmek gerekiyordu. Zamanı gelince onlar da açıkla-
nacaktır. Ancak, 27 Mayıs 1960 darbesinin gerekçesi Demokrat
Parti iktidarının demokrasiye aykırı işlemleri sayılıyordu. Bir ba-
kıma demokrasiyi kurtarmak adına darbe yapılıyordu. Darbeciler
ve destekçileri kendilerini böyle savunuyordu.

İki ay kadar önce de Derin Amerika’da başka bir senaryo
gündeme geliyordu!

WASHINGTON D.C’de Amerika’nın önemli düşünce üretim
merkezlerinden BROOKINGS Enstitü’de, Türkiye’de Cumhur-
başkanlığı - KÖŞK yarışının krize dönüştürüldüğü sıkıntılı o
günlerde, ‘Atatürk’ün koltuğu yeni sahibini arıyor’ başlıklı bir pa-
nel düzenliyordu. (Brookings Enstitü, o günlerde AKP’li üç mil-
letvekili, Egemen Bağış, Reha Denemeç ve Mevlüt Çavuşoğlu’nu
ağırlıyor, Hudson’daki olay senaryoları öğrenip-önceki gün ka-
muoyuna duyuran Egemen Bağış, geçtiğimiz hafta Washing-
ton’daydı ve Brookings Enstitüsü’nde bir konuşma yapıyordu)

Tarih; 12 Nisan 2007

Yer: Washington- BROOKINGS Enstitü

Panelin konusu: Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı seçimlerine
dair ihtimal hesapları tartışılıyordu.

Panelin yöneticisi; Emekli, ABD Ankara Büyükelçisi Mark R.
PARRIS.

Panelistler; Mehmet Ali BAYAR (Davetiyede Bayar’ın ünvanı
CHP’nin umudu Süleyman Demirel’in danışmanı olarak yazıl-
mış). Prof.Hasan Bülent KAHRAMAN (Sabancı Üniversite-
si’nden) ve de Kerim BALCI’dan oluşuyor. (ZAMAN Gazetesi An-
kara Büro Şefi)
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Konuşmacılar sunumlarını yapmaya başlıyordu. Erdoğan’ın
Cumhurbaşkanlığı şansı ve yol haritaları tartışılıyordu. Derken ko-
nuşma sırası kamuoyunda Sayın Fethullah Gülen’in yayın organı
olarak bilinen ZAMAN’ın Ankara Büro Şefi Kerim BALCI’ya geliyor,
BALCI’nın söylediklerini duyunca tüm salon adeta ‘buz’ kesiliyor-
du. Bakın Kerim BALCI ne diyordu; ‘Erdoğan hakkında bir bilgi
ulaştı, kaynağım AKP içinden bir isim, ayrıca Erdoğan’ın özel dok-
torundan da aynı bilgiyi aldım. Öğrendiğimize göre Sayın Erdo-
ğan’ın beyninin sağ lobunda bir tümör var, ancak bu tümör hızla bü-
yümemekle birlikte, epilepsi sendromlarına da neden olabiliyor...’

Kerim Balcı’nın bu şok açıkmasını, Sayın Mehmet Ali BAYAR
kesip soruyor; ‘Siz bu bilgileri kişisel kaynaklarınız aracılığıyla
mı edindiniz?’

Fetullahcı Zaman Gazetesi Ankara Büro Şefi Kerim Balcı de-
vam ediyordu; ‘Doktorları, Erdoğan’a derhal ameliyat olmasını
öneriyorlar, ancak Başbakan; ameliyat ve ayağa kalkma-iyileşme
aşamasının en az 20 gün süre alması söz konusu olduğu için, 20
gün hastanede kalmasının politik manzara gereği, riskli olabilece-
ğini belirterek ameliyat olmaya yanaşmıyor... Başbakan’ın sarası
olduğunu söyleyenler yanılıyorlar. Erdoğan’ın beyninde tümör var
ve kritik bir tümör değil ama bu tümör epilepsi sendromlarına da
neden olabiliyor.” Kerim Balcı iddiaları aktarmaya devam ediyor-
du: (Brookings Enstitü, Balcı’nın bu son bölümde söylediklerini
web sayfasına makyajlayıp sunmuştu. Ancak diğer konuşmacılar-
dan öğrendiklerime bakılırsa orada dile getirilen başka senaryo-
lar son derece hassas-kritik senaryolar oluyordu.)

Evet, ZAMAN’ın Ankara Büro şefi Sayın Kerim BALCI’nın
Washington’daki bir düşünce kuruluşunda Brookings Enstitü sa-
lonunda yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti’nin BAŞBAKA-
NI’NIN sağlık sorununa ait ortaya döktüğü şok varsayımlar, ce-
maatin perde arkasını ve gizli bağlantılarını da ortaya koyuyordu. 

Ben sadece okuduklarımı-duyduklarımı kaynaklarıyla size
ilettim. Bu iddialar da HUDSON’da dile getirilenler kadar sakın-
calı, hatta HUDSON’da üretilenlere stratejik kurgular da diyebi-
lirsiniz, peki Brookings’te konuşulanlar ne?” diye soran Güler
Kömürcü haksız mıydı?
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3. DÜNYA SAVAŞI VE
EMPERYALİZMİN İRAN'A

SALDIRI PLANI

Irak batağına gafil saplanmış ve çok kötü yaralanmış olan
ABD sırtlanı, firavun gururunu kurtarmak ve şeytani saltanatı-
nı korumak için, şimdi İran'a havadan ve denizden füzelerle
saldırmaya hazırlanıyordu. Ve bu amaçla bir yandan sürekli
İran'ı kışkırtırken bir yandan da yalan bahaneler üretiyordu.
Çağdaş nemrutlar 3. Dünya Savaşının fitilini ateşliyor ve uşak
ruhlu bir sürü sözde devlet adamı, ilim erbabı ve kiralık yazar-
bozar takımı da bu yangını körüklüyordu. Ama tarihi her za-
man kötüler değil; bu sefer iyiler yazacağa ve bu savaşı maz-
lumlar ve Müslümanlar kazanacağa benziyordu. Çünkü sular
iyice bulanmadan durulmuyordu. Fasit ve nefsi hesaplar, basit
makam ve menfaatler peşinde dünya sarhoşu olanlar, bu tarihi
felaketin yaklaştığını bile fark etmiyor, dert etmiyordu. Basra
körfezinden ve İncirlik üssünden İsfahan nükleer tesislerine ki-
litlenmiş füzeler "vur" emrini bekliyor, AKP iktidarı Ameri-
ka’ya taşeronluk yapıyordu!

İran Kökenli Yahudiler mi Kışkırtıyor?

"Bugün Amerika ve İsrail'in, İran'a neden bu kadar sinir ol-
duklarının ve bir kaşık suda boğmaya çalıştıklarının pek çok
gerekçesi vardır. Bunlar “petrol, nükleer kontrol ve Siyonist ka-
rambol” şeklinde sıralanabilir.

Bunun dışında ise bugün özellikle İsrail ve Amerika'da çok
etkin olan bir gurubun varlığını ve onların İran'la olan bitme-



miş hesaplarını da göz önünde bulundurmak gerekmektedir.
İran'ı yerle yeksan etmek isteyenler sıralamasında en önde bu-
lunan bu grubun ismi İran Yahudileridir. İran Yahudilerinin ta-
rihi çok eskilere dayanır hatta bugünkü tahrif edilmiş İnciller-
de bile sıklıkla zamanın Pers ülkesindeki Yahudilerden bahse-
dilir. Yahudilerin İran'da ne aradıklarına gelecek olursak Babil
kralı Nebukadnazar Kudüs'ü ele geçirdiği zaman Yahudilerin
zırt pırt isyan çıkarmalarına çok sinirlenerek onları toplu hal-
de bugünkü Irak topraklarına ışınlamıştır. Daha sonra Pers kra-
lı Cyrus gelerek Babili ortadan kaldırır ve Yahudilere özgürlük-
lerini kazandırır hatta Kudüs’te yıkılan tapınaklarını yapmaları
için izin bile verir. Bu demokratik ortamdan çok memnun kalan
Yahudilerde İran'ı baş turistik gezi ve yerleşim alanları yaptılar
ve o zamandan beri çocuklarına verdikleri isimler arasına
Cyrus ismini de katmışlardır. Bugün İsrail'de İran kökenli Ya-
hudiler Mizrahim adı verilen grup içinde yer alırlar. Mizrahim
"Doğulu" demektir ve sıklıkla soyadı olarak kullanılır. İsrail de
İran Yahudileri son derece etkindir. Mesela yanında çalışan kız-
cağızlara tecavüz ettiği suçlamaları sebebiyle sinir buhranları
geçiren Eski İsrail cumhurbaşkanı Moşe Katsav gerçek adı Mu-
sa Ghassab olan bir İran Yahudi'sidir. İran'ın Yezd kentinde
doğmuş ve beş yaşında ailesiyle İsrail'e göç etmiştir ve hala
Farsça’yı mükemmel konuşabilir.

Eski İsrail savunma bakanı ve şu anki ulaştırma bakanı Sha-
ul Mofazda Tahran doğumlu bir İran Yahudi'sidir. Bitmedi, ge-
çen sene Lübnan'da sivillerin üzerine bomba yağdırılması emir-
lerini veren ama Hizbullah karşısında maskara olduğu için gö-
revden alınan eski İsrail Genelkurmay başkanı Dan Halutzda
bir İran Yahudi'sidir. Kısacası bugün İsrail'de İran'a karşı savaş
planları hazırlayanların büyük çoğunluğu aslında İran doğum-
ludur ve doğdukları ülkelerini havaya uçurmak için ellerinden
geleni yapmaktadırlar.

İran Yahudilerinin etkin olduğu ülkelerden biri de Amerika Bir-
leşik Devletleridir. Mesela bugün Amerika’nın en zengin ve ünlü-
lerinin ikamet ettiği Los Angeles'in Beverly Hills şehrinin belediye
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başkanı geçenlerde seçilen Cemşid yani Jimmy Delshad isimli bir
İran Yahudi'sidir. Seçim başarısının sebebi ise Amerikanın bu en
lüks şehrinde oturan ensesi kalın vatandaşların yarısının İran Ya-
hudi'si olmasıdır. Peki, bu müthiş zenginliğin sırrı nedir derseniz
onun cevabı kolay. Humeyni'nin İran şahını mat etmesinden önce-
ki dönemde İran'ın zenginlerinin, entellerinin ve önde gelenlerinin
çoğu İran Yahudisiydi ve bunlar devrimden sonra soluğu Avrupa
ve Amerika'da almışlardı, İran'dan kaçarken yanlarında götürdük-
leri yükte hafif pahada ağır şeylerin bugün Beverly Hillsin çoğun-
luk nüfusunu oluşturmalarında büyük rolü vardır.

Başka bir ünlü İran Yahudi'si ise Borat adıyla tanınan İngiliz
vatandaşı aktör Sacha Kohen’dir. Kendisini Kazak Türkü bir ga-
zeteci kılığına sokarak yaptığı türlü rezillikleri filme çeken ve bu-
nunla da önüne ne koysan izleyecek denli dejenere olmuş Ame-
rikan film izleyicisi tarafından kahraman ilan edilen Borat bir
İran Yahudi'sidir. İran'daki Yahudilerin devrim öncesi değerli
İran halılarının Türkiye üzerinden Batıya pazarlanması ticaretin-
de tek söz sahibi olduklarını ve bugün Amerika'daki İran halısı
satan işletmelerin çoğunluğunun sahiplerinin onlar olduklarını
da son bir not olarak ekleyelim. Sözün özü İran'ın kaymaklarını
balla karıştırıp yerlerken tepelerine binen Humeyni sayesinde ye-
dikleri kaymaklar boğazlarında kalan İran Yahudileri bugün ola-
sı bir İran işgalinden en fazla faydayı sağlayacak ve bunu düğün
bayramla kutlayacak ilk gruplardandır. Söz açılmışken acaba bu
İran Yahudilerinden ülkemizde de var mıdır? Eğer varlarsa hangi
tür kilit pozisyonlarda görev almaktadırlar ve İran işgaline bakış-
ları nasıldır? Ve AKP üzerindeki etkinlikleri ne orandadır? bir
düşünün bakalım.95

İran niçin vurulmak isteniyordu?

Hatırlayınız, "Başkan Bush, "Irak'ta ileriye Doğru Yeni Yol"
adını verdiği Yeni Irak Stratejisini, "Birliğin Durumu" konuşması-
nı yapacağı 10 Ocak gününü beklemeden 5 Ocak günü açıklıyor-
du. James Baker-Lee Hamilton'ın hazırladığı Irak Çalışma Grubu
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Raporu'nda öngörülen önerileri hiç dikkate almayan yeni strateji,
özünde yakın gelecekte İran'a yönelik bir saldırıyı planlıyordu.
Yeni strateji; Neo Con'ların ağırlıkta olduğu Amerikan Girişim
Enstitüsü bünyesinde hazırlanıyordu. Enstitü mensubu önde ge-
len Neo Con Prof. Frederick W. Kağan ve eski Kara Kuvvetleri Ko-
mutan Yardımcısı emekli Orgeneral Jack Keane'nin hazırladığı,
"Zaferi Seçmek: Irak'ta Başarı için Bir Plan" başlıklı çalışma ile
paralellik gösteriyordu” diyen yazar, stratejinin İran'a savaşı plan-
lıyor olmasının nedenlerini şu başlıklar altında topluyordu:

Bush Yönetimi İran'ı Hedef Gösteriyor

Başkan Bush, "İran, Amerikalı askerleri öldürenlere destek
veriyor" iddaları, bugün hala tekrarlanıyordu.

Başkan Yardımcısı Cheney; 28 Ocak'ta CNN International
TV'deki bir röportajda, "İran’ın bölgeyi tehdit ettiğini" söylüyor,
bu bahane hala sürdürülüyordu.

Dönemin Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice'a göre:

İran, BM kararlarına uymuyordu, Uluslararası Atom Enerjisi
Ajansı'nın bu yolda açıklamaları bulunuyordu. İran, uluslararası
ilişkilerde sorun oluşturuyordu. İran'daki bazı çevreler, Irak'ta Ame-
rikan askerlerine karşı düzenlenen saldırılara katılıyor, İranlılar
her gün uluslararası kuralları ihlal ediyor, Irak'taki terör eylemleri-
ne girişen bazı grupların İran tarafından finanse edildikleri ve hat-
ta eğitildikleri söyleniyordu. Irak'ta kullanılan patlayıcı maddelerin
profesyonelce imal edilmiş olduklarına, bunların Irak'ta hazırlana-
mayacağına şüphe yoktu. İran, Irak'ta Amerikan çıkarlarına karşı
faaliyette bulunurken elimiz kolumuz bağlı oturamayız. ABD'nin
Irak'ta başarısızlığa uğraması durumunda ise İran'ın bütün bölgede
uzun vadede artan bir nüfuza ulaşacak, Irak'ın güneyinde istediğini
yapacak, İran konusunda bütün Ortadoğu'da Sünni-Şii ayrışması
patlak verecek ve bölgesel bir mezhepler arası çatışma çıkabilecekti.

Savunma Bakanı Robert Gates'in açıklamaları şöyleydi:

Bush'un Irak planı başarılı olmazsa İran, Suriye, Türkler ve
Sünni devletler işe karışacaktır. İran, Güney Irak'ta ve Bağdat'ta
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nüfuzunu büyük ölçüde artıracak bu durumda sadece Iraklılar
değil potansiyel olarak Türkler, Suriyeliler ve çeşitli Sünni devlet-
ler de işe karışmaya çalışacak. ABD Bağdat Büyükelçisi Zalmay
Halilzad, "İran'ın bütün bağlantılarının peşine düşeceğiz. Amacı-
mız Tahran'daki İslami rejimin davranışlarını değiştirmektir."

Eski Savunma Bakanı Gates; bir İran saldırısı için ABD Silahlı
Kuvvetlerine 62 bin kara ve 30 bini deniz piyadesi olmak üzere
92 bin Amerikalının silahaltına alınmasını, bunun için 2008 büt-
çesine ödenek konulmasını ve ilk aşamada silah altına alınacak
20 bin asker için 10 milyar dolarlık ödenek istiyordu. Gates'in
planına göre, "Uzun süreli" savaş gücü olarak kara kuvvetleri 547
bine, deniz piyadeleri sayısı 202 bine çıkarılıyordu. Bölgedeki or-
dunun 21 bin 50 askerle takviye edilmesinden ayrı olarak tüm
ABD Ordusu'nun 92 bin askerle takviyesi savaşın İran'a tırman-
dırılacağının işaretini veriyordu.

Diğer taraftan ABD'nin Körfez'e göndermeyi planladığı USS
John Stennis adlı ikinci uçak gemisi 3200 asker 80 adet F/A Hor-
net ve Süper Hornet bombardıman uçağı ve mayın tarama gemi-
leri ile birlikte yola çıkıyordu. Nükleer Stennis uçak gemisi Bah-
reyn'de üslenen ABD Donanması 5. Filosu'nda görev yapan USS
Dwight D. Eisenhower uçak gemisine katılıyordu. 5. Filo Komu-
tanı amiral Kevin Aandahl; 2003'te Irak'a müdahaleden sonra ilk
defa iki ABD uçak gemisinin bölgede olacağını, bunun diğerleri-
ni açıkça ABD'nin ulusal çıkarlarına karşı hareket etmekten vaz-
geçireceğini ve şartlar devam ettiği sürece ABD'nin Ortadoğu'da
iki uçak gemisi bulunduracağını açıklıyordu. ABD'nin bölgeye
ikinci uçak gemisini gönderdiği süreçte Arap ülkelerine nükleer
saldırılara karşı Patriot füzeleri konuşlandırmaya hazırlanıyor
daha sonra Türlkiye’nin Adana, Kahramanmaraş ve Gaziantep il-
lerine de Patriot yerleştiriliyordu. ABD donanmasına ait 3300
personel mevcutlu amfibik hücum gemisi "USS Batan"da (Şubat
2007'nin ilk haftası) Körfez'e doğru Marmaris'ten yola çıkmış bu-
lunuyordu. ABD Pentagon yetkilileri, bölgede ABD gücünün ar-
tırılmasının, "ABD'nin Irak'ta zayıf düştüğü" yolundaki İran'ın
algısına karşı bir güç gösterisi olduğunu belirtiyordu.
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İran'a Olası ABD-İsrail Nükleer Saldırısı Planlanıyor

İsrailli askeri kaynaklara göre iki uçak filosu İran'ın Natanz
uranyum zenginleştirme tesisini nükleer başlıklı "Sığınak deli-
ci" bombalarla vurmayı planlıyordu. Bu amaçla İsrailli savaş pi-
lotları; İran hedeflerine 2 bin mil gidiş-dönüş uçuş eğitimi için
Cebeli Tarık'a gönderiliyordu. Operasyon için Türkiye üzerin-
deki güzergah dahil olmak üzere üç güzergah öngörülüyordu.
Ancak, İsrail'in İran'ın İsfahan'daki uranyum işleme tesislerini
konvansiyonel bombalarla vurmasının ihtimal dışı kalması du-
rumunda, ABD’nin; İsrail'in İran'a nükleer saldırı düzenlemesi-
ne izin vereceği konuşuluyordu. Buraya kadar yapılan açıkla-
malar; ABD'nin İran'ı hava ve özel harekât operasyonları ile vu-
racağını gösteriyordu. İsrail’in özür kılıfıyla Türkiye’ye yanaş-
ması da, İran’a yönelik bir saldırıda AKP iktidarının desteğini
sağlamayı amaçlıyordu.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın İstihbarat ve Araştırma Bölü-
mü'nde Ortadoğu Uzmanı olarak görev yapan deneyimli diplo-
mat Wayne White'ın açıklamaları da bu öngörüyü doğruluyor-
du. White, "ABD'nin elinde, İran'a geniş çaplı saldırı düzenleme-
sini öngören savaş planları var. Bu planlardan bazılarını gördüm.
Bunlar dar kapsamlı bir hava saldırısına değil, İran'a karşı girişi-
lebilecek ve Ortadoğu'yu yıllarca istikrarsızlaştıracak bir savaşı
içermektedir" diyordu.

Henry Kissinger'ın Planı

Başkan Nikson ve Ford'un Dışişleri bakanı ve Başkan Bush yöne-
timinde dışardan dış politika danışmanı olan Yahudi stratejist Kis-
singer; The Washington Post'ta Aralık 2006 sonunda yayımlanan ya-
zısında İran'a yönelik savaşı önleyecek planı şöyle açıklıyordu:

"Bölgenin tamamını kapsayan bir diplomasi" ile birleştirecek,
"Yeni bir büyük strateji" oluşturmalıdır. Bu stratejinin oluşturul-
ması için iki düzeyde diplomatik çaba lazımdır:

1. Irak'taki fiili durum nedeniyle çıkarları doğrudan etkilenen
ve ABD desteğine dayanan Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır ve Ür-
dün'ü bir araya getiren diplomatik temas grubu kurulmalıdır.
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2. Suriye ve İran'la paralel müzakereler başlatılmalı, bu yolla şu
anda, "karşıt" gibi görülen bu ülkelere barışçı bir bölgesel düzenin
parçaları olma şansı tanınmalıdır. Her iki diplomatik adım sonra-
sında, Irak'ta istikrar amaçlı bir uluslar arası konferans tertiplenip,
bu konferansa, Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır ve Ürdün'ün yanı
sıra BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ile Endonezya, Hin-
distan ve Pakistan çağrılmalıdır. Anlaşılan Kissinger İran ve Suri-
ye’yi kendileri değil, İslam ülkeleriyle boğmayı planlamaktadır.

Holbrooke'un Planı

Bu görüşmeden bir süre sonra bir ABD düşünce kuruluşu
olan Alman Marshall Fonu direktörü Donald D. Asmus ile bir-
likte hazırladığı, "NATO'nun Yeniden Keşfi" adlı raporda Ric-
hard Holbrook Kuzey Irak'a NATO gücü yerleştirilmesini öne-
riyor. Bununla, şu yararların sağlanacağını vurguluyordu:

1. "Türkiye'de PKK terör örgütünün ortadan kaldırılması
için Kuzey Irak'ın işgalinden açıkça söz edenler görülüyor. Bu
riski azaltmanın en iyi yolu Kuzey Irak'a NATO gücü konuşlan-
dırılmasıdır. Kürt liderlerle yapılacak bir anlaşma PKK'yı sınır-
landıracak ve meşruiyet kazandırılacaktır. Bu Türkiye'nin aske-
ri operasyonunu önlemenin ve Kürdistan’ı fiilen gerçekleştir-
menin en iyi yöntemidir.

2. NATO askerleri, Irak'taki iç savaşın hala istikrarlı ve yarı
demokratik parçasına (Barzani Kürdistanına) yayılmasını önle-
yecektir. Çünkü Özerk Kürdistan, bölgede ABD’nin stratejik
üssü gibi hareket edecektir.

Holbrook bu yayından bir ay kadar önce de The Washington
Post'ta Başkan Bush'a yazdığı açık mektupta şu görüşlere yer
veriyordu: 'Ne yaparsanız yapın gerçek bir risk olan Türk-Kürt
savaşını önlemek için bugün hala güvenlikli olsa da giderek
gerginleşen Kuzey Irak'a (Kürdistan'a) ABD birliği göndermeli-
siniz. ABD'nin buradaki varlığını Türklere de, Kürtlere de
memnuniyetle kabul ettirmelisiniz; ancak bu Türkiye'ye yöne-
lik Kürt terörist saldırıların kesilmesiyle birlikte gerçekleştiril-
melidir." Yani AKP’nin PKK ile barış projeleri yıllar öncesin-
den, ABD ve İsrail tarafından gündeme getirilmiştir.
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AKP AMİGOLARINI, AMERİKA
BİLE KURTARAMAYACAKTI

VE
CHP ÇILKINI ÇIKARMIŞTI

Özellikle, ülke ve bölge dengelerini değiştirecek önemdeki si-
yasi konularda, aynı olaya aynı tepkiyi gösterenler, farklı parti ve
görüşlerden bilinseler de; aslında:

a- Aynı karakter ve kişiliğe sahip olduklarını

b- Aynı hedef ve hevesler peşinde koştuklarını

c- Aynı merkezlerin dolduruşuna kapıldıklarını

d- Aynı politik etkiye, aynı psikolojik tepkiyi vermek üzere
kodlandıklarını ortaya koymaktadır.

Şimdi Abdullah Gül gibi;

ß Kökeni ve karakteri belli Korkut Özal’ın özel tedrisatında
yetişen

ß Milli Görüş gibi haklı ve hayırlı bir harekete hıyanet eden

ß 13 Mayıs 2000 tarihindeki Fazilet kongresinde Erbakan’a
savaş açtığı ve “İslam düşüncesi, Batı Medeniyeti karşısında mağ-
lup olmuştur” umutsuzluğunu ve uşaklık ruhunu aşıladığı için
Siyonist merkezlerin gözüne giren, Amerikanın Güneydoğumu-
zu resmen ve fiilen işgaliyle sonuçlanacak birinci tezkere meclis-
ten geçmediği için; Irak’taki vahşet, cinayet ve rezaletlerin so-
rumlusu ABD ve İsrail hesabına “İstifa etmeyi bile düşünecek”



kadar üzülen ve seviyesini gösteren birisinin Cumhurbaşkanlığı
adaylığına:

a- Siyonist Yahudi lobilerinin ve ABD’nin

b- Haçlı-Emperyalist AB yetkililerinin

c- İslam ve Türkiye düşmanı uluslar arası ekip ve örgütlerin

d- Sahibinin sesi gazete ve dergilerin

e- Bütün masonik merkezlerin

f- TÜSİAD gibi rantiyeci sermaye kesimlerinin

g- Yeni Şafak, Vakit, Zaman, Aksiyon gibi ılımlısından radikali-
ne tüm din istismarcısı ve Amerikan hizmetkarı sahte İslamcı yüz-
süzlerin sahip çıkmasına ve sevinç duymasına hiç şaşmamıştık!

Ama hala Milli Görüşçü bilinen, Saadet Partili geçinen ve
Milli Gazetede yazma fırsatı verilen bazı marazlı ve garazlı kim-
seler niye hala Abdullah Gül’ün adaylığını alkışlıyordu?!.. “De-
mokrasi ve halk idaresi” dediğiniz şeyin, “Yahudi Lobilerinin
Alicengiz oyunu” olduğu ne çabuk unutuluyordu?!

Hayret! Hedefe yaklaşan ve topluma umut aşılayan davamı-
za hıyanet edip, Amerika ve İsrail’e işbirliğini seçen kimselerin,
daha rahat ve kat kat tahribat yapacak makamlara gelmesini is-
temek; Hem kendinizi inkârdır, hem de bu ruhi bir hastalıktır!

Evet Cumhurbaşkanı adayımızı; ne Millet, ne Meclis, ne hü-
kümet ve ne de muhalefet değil; Amerikan Yahudi kuruluşları
AIPAC ve yerli mason locaları kararlaştırmış ve dışı İslamcı içi
Amerikancı Korkut ve Turgut Özal ekibinden, sadık yoldaşları
Abdullah Gül açıklanmıştı. Abdullah Gül; malum güçlerin ve
karanlık ilişkilerin adamıydı. TÜSİAD’ın, Soros’un, Fetullahçı-
ların, Mason Localarının desteğini almıştı!. “AKP ve Akıbeti”
“AKP İntihar Ediyor ve Türkiye Uçuruma Sürükleniyor” kitapla-
rımızda bütün bu bağlantıları belgelerle ispatlanmıştı.

Bu arada CHP de işin çılkını çıkarmıştı!

AKP’nin akıl almaz icraatları, ekonomik ve sosyal tahribatları
değil de, asıl tehlike “Milli Görüşten ayrılmalarıymış” gibi yırtı-
nıp durmaktaydı ve bunlara sormak lazımdı:
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Atatürk’ün en yakını ve Başbakan yaptığı İttihatçı Celal Bayar
ve CHP milletvekili ve Ege Başmüfettişi Adnan Menderes ve tüm
Demokrat Parti CHP’den ayrılma diye, yaptıkları yanlışlıklardan
niye CHP sorumlu tutulmuyordu? Kendilerini ikinci Cumhuri-
yetçi tanıtan, AB ve ABD hayranı olan ve artık Atatürk’ün moda-
sının geçtiğini savunanların çoğunun CHP’den kopduğu bilini-
yordu. Niye bunların yüzünden CHP suçlanmıyor da, bazıları ha-
la, bu “AKP Milli Görüşten kopmadır” diye hedef saptırıyordu?
Böyle saçma, mantıksız ve kasıtlı bir suçlama olur muydu?

CHP’nin, Atatürk’ten sonra girdiği sabataist (Yahudi Dönme-
si) cuntanın güdümündeki İsmet İnönü çizgisinden ve Ahmet
Necdet Sezer belirsizliğinden artık kurtulması ve İslam Dini ko-
nusundaki tavrını net olarak ortaya koyması gerekiyordu.

“Ilımlı İslam, Radikal İslam’a dönüşebilir” deniyordu. Biz de
katılıyoruz, doğru söyleniyordu. Çünkü Ilımlısı da Radikali de
dış güçlerce İslam’ı yozlaştırmak ve emperyalizme hizmetkarlık
yapmak için kullanılıyordu.

Ama CHP’den ve o kafadaki kesimlerden şu sorunun yanıtı
bekleniyordu:

“Ilımlısını ve Radikalini bırakın. Siz Allah ve Resulünün öğ-
rettiği, Kur’an ve Sünnet temelindeki saf İslam’a razı mısınız,
karşı mısınız? Yoksa, aslında İslam’a düşmansınız da, Ilımlısını
ve Radikalini bahane olarak mı kullanmaktasınız? Bu konuda,
bir sefer olsun, meret ve net bir tavır takınınız!

Ve asla unutmayınız, ABD-AB ve İsrail’in ve tüm şeytani güç-
lerin Erbakan ve Milli Görüş düşmanlığı; aslında adalet, hakka-
niyet ve hürriyet hedefli İslam düşüncesinden kaynaklanmakta-
dır. Büyük bir şeriat alimi ve tarikat rehberi olan ve Şanlı Osman-
lı’nın manevi mimarı sayılan Şeyh Edebali’nin sözlerini duvara
asmak riyakarlığıyla, Müslüman milletimizi kandıracağınızı san-
mak ise, sadece zavallılıktır. Sahte tarikatçılara, ılımlı İslamcılara
ve din istismarcılarına karşı toplumu uyarırken, Mevlana Cele-
leddini Rumileri, Yunus Emreleri, Ahmet Yesevileri, Hacı Bektaş
Velileri, Hacı Bayramı Velileri ve Şeyh Edebalileri yetiştiren bu
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manevi terbiye ocaklarının tamamına düşmanlık yapıp pervasız-
ca saldırmaktan, biraz olsun utanmak lazımdır.

Ve Müslüman Türk halkı kendisini hem saf ve samimi İslam
düşüncesinden, hem de Atatürk milliyetçiliğinden koparmak
isteyenleri tanımaktadır ve meydanı onlara bırakmayacaktır.

Çünkü Atatürk asla İslam’la değil yozlaşmış kurumlarla ve
koflaşmış kafalarla mücadele etmiştir. Kuranı ve Buhari Hadisle-
rini hem de en emin ehil alimlere tercüme ettirmiştir. Bunlar ise
İslam'a ve Müslüman Halkımıza En büyük iyiliktir. Atatürk Haç-
lı Emperyalistlere ve Siyonist sömürü çeteleriyle mücadele ver-
miş ve Mason Localarını kapatmıştır. 

Bugünkü Ilımlı İslamcıların ve AKP gibi iktidarların ise:
Kıblesi AB, Kabesi ABD’dir. Bunlar umre için Avrupa’ya, Hacc
için Amerika’ya yönelmiştir. İşte ispatı:

Recep T. Erdoğan, 4,5 yılda Avrupa'ya 49 sefer, Amerika'ya
9 sefer gitmiştir. Brüksel’e 10, Almanya'ya 9, İngiltere 6, İtalya
ve Fransa ve Yunanistan 5, İsviçre, Danimarka’ya 4 der kere zi-
yaret gerçekleştirmiştir. Oysa Atatürk; Almanca Fransızca ve
Arapça bildiği halde hiçbir dış ziyarete gitmemiştir. Böylece
Milli bir izzet ve haysiyet sergilemiştir.

Siyasilerimizin ve fikir öncülerimizin sözlerini dikkatli seç-
meleri kaçınılmazdır.

Örneğin:

“Türkiye halkı Cumhuriyet eylemiyle yani devrimle millet ha-
line gelmiştir” gibi sözler yersizdir ve yanlıştır. Evet Cumhuriyet,
yani halkımızın inancına ve ihtiyacına; ve temel insan haklarına
uygun yönetim ve denetim anlayışı; zaten hem tarihi törelerimiz-
de ve hem de İslam düşüncesinde var olan bir kavramdır. Zaten
cumhur da Arapça’dır. Ama "biz 1923 devriminden sonra millet
olduk" derseniz: o zaman soralım: 

• Ondan önce Osmanlıda, Selçukluda, Orta Asya’da biz millet
değil miydik, koyun sürüleri miydik? 
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• Eğer kuru kalabalık ve güdümlü sürüler idik" diyorsanız, o
görkemli Osmanlı ve Selçuklu medeniyetleri ve şanlı zaferler ki-
min eseriydi??

Bizi 1923 den sonra millet olmuş sayanlar, bu aziz milleti;
köksüzlük, kültürsüzlük ve geçmişi güdüklükle suçlamış olmu-
yorlar mı?

Evet: Ilımlı İslamcılar, din istismarcıları, sahte tarikatçılar; ya-
ni Haçlı İrtica Çankaya’ya çıkamaz, çıkmamalıdır. Ama Çankaya
sadece Haçlı irtica ocağına dönüşmüş bazı Nakşi veya Kadiri Ta-
rikatına mı yasaktır? Mesela, Mevlevi veya Bektaşi Tarikatına
Çankaya açık mıdır? Yada; asıl tehlikeli ve şeytan fikirli Mason
tarikatı mensuplarına Çankaya çok mu yakışmaktadır? Atatürk
Mason Localarını kapatmamış mıdır? Niçin ağzınızdan mason
kelimesi çıkmamaktadır? Yoksa şeytanın karakolu olan mason lo-
calarından bir şeyler mi umulmaktadır?

İşte Karanlıklar Prensi Siyonist Yahudi Richard Perle: “Ma-
son olmayan bir Müslüman’ın Türkiye Cumhurbaşkanlığı tehlike-
lidir” mesajını yollamıştır.96

“Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimi, sadece bölge değil,
Dünya çapında dengeler açısından hayati öneme sahiptir. Çünkü
buradaki bir kayma, bölgede kaymalara neden olur. Süreçteki en
kritik nokta da, bu makama gelecek kişinin, ülkeyi Radikal Dinci
akımların rotasına kaptıracak bir Politika izleyip izlemeyeceği-
dir” sözleri onun içini dışa akıtmaktadır. Buradaki “kayma” Cum-
hurbaşkanlığının masonların ve Siyonist odakların elinden çıkma-
sı, “Radikal Dinci Akımlar” ise, ABD ve İsrail’e karşı Milli tavır-
lar takınılması anlamındadır. George Bush yönetimine yakınlığıy-
la bilinen Perle şunları söylüyor: “Bana göre Tayyip Erdoğan'ın
veya bir başka ismin olmasında bir sakınca yok. Erdoğan'ın aday-
lığı konusunu abartmaya da gerek yok. Ama endişelendiğim nok-
ta; AKP içinde nasıl ılımlılar varsa Radikal eğilimi olanlar da var!
Yani ülkenin Dinci akımların etkisi altına girmesinden korkuyo-
ruz. ABD ve Batı ile uyumlu birini bekliyoruz!”

318 AMİK OVASI VE YAKLAŞAN ARMEGEDDON SAVAŞI

96 23 Nisan 2007 Sabah



Cumhurbaşkanı’nı Yahudi Lobiler mi ayarladı?

15 Nisan 2007 İstanbul’da özel gündemle ve gizli toplanan AI-
PAC, ABD'deki onlarca Yahudi Lobisinin Üst kuruluşudur. Siyo-
nist derneklerin tamamının faaliyetini AIPAC yönlendiriyor.
Özellikle ABD seçimlerinde Kongre üyelerinin Hatta Amerikan
Başkanlarının seçiminde büyük etkisi var. Milyonlarca Dolarlık
bütçesi ve medyayı yönlendirme gücüyle istedikleri adayları par-
latıp, istemediklerini baskı altına alabiliyorlar. Türkiye'den Ame-
rika’ya giden her heyet mutlaka AIPAC’a uğruyor. Mesela son ola-
rak "Sözde Ermeni soykırımı tasarısına" karşı çalışmalar yapmak
üzere geçen ay Amerika’ya giden TBMM Heyeti, AIPAC üyeleriy-
le bir araya geldi yemek yedi. Sanki Amerika ile değil de Türkiye
ile ilişkiler komitesi ve 15 Nisan da Amerikanın en etkin Yahudi
Komitesi'nin en etkin üyeleri Türkiye'de toplanmıştı. O zaman
bu bir tesadüf olabilir miydi? Amerikan Başkanı Rooswert ne de-
mişti "Siyasette tesadüf yoktur. En tesadüf gibi görünen olaylar
bile aylar öncesinden planlanmıştır.”

Bizdeki Ilımlı İslamcılar ve sahte tarikatçılar, İslam düşman-
larıyla dost ve sarmaş dolaştı!

Diyalogu destekleyen Geert Wilders İslamiyet, Kuran-ı Kerim
ve Hz. Muhammet hakkında öylesine ipe sapa gelmez iddialarda
bulunmuştur ki insan okudukça tüyleri diken diken oluyordu.!!
AB üyesi Hollanda Milletvekili Wilders'in bu açıklaması bizim di-
yalog meraklılarının suratına şamar gibi yapışıyor, ama bunlar
hala utanmıyordu:

Hollandalı Milletvekili Geert Wilders, Kuran-ı Kerim'i oku-
duğunu söylüyor, ama yarısının yırtılıp atılması gerektiğini id-
dia ediyordu! Çünkü “Kur’an-ı Kerim'in bir kısmında korkunç(!)
şeyler varmış. Hz. Muhammed hayatta olsaymış ve Hollanda'da
yaşıyor olsaymış O'nu Hollanda'dan kovarmış!! Müslümanlar
İmamlara kulak asmamalıymış!” Haydi bu Haçlı gavuru Hollan-
dalı kendi inancına ve dinine göre konuşuyor, gerçek yüzünü
ortaya koyuyordu. Bizim asıl şaştığımız ve ne yapmak istedikle-
rini bir türlü anlayamadıklarımız ise; bu tür adamlarla diyalog
kurma yarışı yapanlar, acaba nasıl bir Müslüman oluyordu?
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Abdullah Gül’ün Tavrı ve Tarafı; 

'AKP, Cumhurbaşkanı Sezer'i bahane ederek, halkın beklenti-
lerini gerçekleştirme konusunda isteksiz davranıyordu. Buna
karşılık, Avrupa ve Amerika'nın isteklerini, inanılmaz bir gayret-
le, hem de fazla mesai yaparak yerine getiriyordu. Oysa ülkemiz
için tehlikeler içeren petrol yasası, beğenmediğimiz Sayın Se-
zer'in değil de, Sayın Gül'ün cumhurbaşkanlığında Çankaya'ya
yollansaydı, "sakıncalı olduğu" gerekçesiyle veto edilip Meclis'e
geri yollanmazdı!

Nitekim Abdullah Gül'ün adı telaffuz edilir edilmez, Türkiye-
AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Joost Lagendijk,
"Çok akıllıca bir karar. Sezer reformları yavaşlatmıştı" açıklama-
sını yapmıştı. Avrupa'nın bizden istediği reformların, Türkiye ve
Milletimiz için ne anlama geldiği ve adım adım Sevr’in tatbik
edildiği açıktı. Görünen o ki, Çankaya, sürekli yanlış kararlara
imza atan Erdoğan hükümetinin noteri olma durumuyla karşı
karşıyaydı… Yani Abdullah Gül, AB için, A.Necdet Sezer’den çok
daha uygun bulunmaktaydı. Bu arada, Sayın Erdoğan'ın "feda-
kârlık" diye nitelendirilen davranışı, aslında “Eşekten düşmesem
de, zaten inecektim” hesabıydı.

At, sahibine göre kişnermiş. Abdullah Gül Erbakan’ın değil,
Turgut Özal’ın takipçisiydi! 

Sayın Gül, Refah Partisi'nin ya da Refah-Yol hükümetinin D-8
gibi projelerinden sorumlu Devlet Bakanı iken radikal bir Milli
Görüşçü gibi hareket etmişti. Sanki malum merkezlerce özel mis-
yon için görevlendirilmişti. (Recep T. Erdoğan’dan Abdullah
Gül’e, Hasan Mezarcı’dan Şevki Yılmaz’a bunların hepsi, Şevket
ve Oğuzhan ağabeylerinin himayesinde, Erbakan’ın başını belaya
sokacak Milli Görüş’ü yanlış tanıtıp toplumu kışkırtacak sivri
söylemlerini ve ucuz kahramanlık rollerini oynamak üzere o ma-
kamlara getirilmişlerdi. Ama davasına sadık, Milletiyle ve cum-
huriyetin değerleriyle barışık ekipler sürekli dışlanmış ve itilmiş-
ti.) Adalet ve Kalkınma Partisi'nde ise mülayim bir duruş sergile-
di. Cumhurbaşkanı da olsa, at aynı at olduğu için, pasifliğiyle il-
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gili pek bir şey değişmeyecektir. Çünkü kendisi yönlendirilmeye
müsait bir mizaca sahiptir. Fazilet Partisi kongresine, nasıl Truva
atı olarak kullanıldığını herkes bilmektedir. 

Mesela Abdullah Gül'ün sık sık Amerika'ya gitmesi, Ameri-
ka'nın yenilikçileri desteklemesi, Gül'ün Yahudi kuruluşlarıyla
ilişkileri, Yahudi lobisiyle ve bazı üst düzey Amerikalı yetkililer-
le yaptığı basına kapalı görüşmeleri hala unutmuş değildir. Nite-
kim Amerika'nın eski Ankara Büyükelçisi Morton Abromowitz,
yapılan bir görüşmeden sonra, Abdullah Gül'ü "geleceği parlak
ve takıntıları olmayan modern bir isim" olarak tanımlayıp taltif
etmişti.

Sayın Recai Kutan şunları söylemişti: "Sonradan aldığımız in-
tiba o ki, Abdullah Gül'e karşı özel bir ilgileri ve sempatileri var-
mış. Sonradan, Amerikalı makamların 'acaba, hangi isim bizimle
en iyi uzlaşma halinde olabilir' diye özellikle seçim yaptıklarını ve
Abdullah Gül'e özel bir ilgi gösterdiklerini hissettik."

Yine, Lütfü Esengün itiraf etmişti: "Abdullah Bey'de gördüğüm
tavır, bizim dışımızdaki çevrelere hoş görünme, onlarla uzlaşabi-
leceği imajını verme gayretidir."

Sonuçta, Erdoğan / Gül ikilisinin, dış güdümlü bir projenin
parçası olarak nasıl yükseldiğini hep birlikte gördük. Önlerinde-
ki bütün engeller birer ikişer temizlendi. Prof. Dr. Necmettin Er-
bakan, Star gazetesinin 9 Mart 2003 tarihli nüshasında; "Baştan
planlandığı şekilde, rejisör oyunu nasıl hazırlamışsa, piyes yaza-
rı piyesi nasıl planlamışsa, işler öyle yürüyor' demişti. Bu sözün
sahibi uyduruk trilyon davası ile cebelleşirken, Sayın Gül'ün ay-
nı davadan kurtulması, tesadüf olarak görülemezdi.”97

Abdullah Gül; Siyonist güçlerin “Milli Devleti yıkma Fetva-
sı’na” figüranlık yapmıştır. “Azınlık Hakları” raporu bunun is-
patıdır!

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı koltuğunda otu-
ran Abdullah Gül, Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kuru-
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lu'nun Başbakanlığa bağlı çalışmadığını ve "Azınlık Hakları ve
Kültürel Haklar Çalışma Grubu" Raporu'nun Başbakanlık ona-
yıyla yazılmadığını ilerdi sürmüştü. Oysa:

1- Resmî Gazete'de yayınlanan kanunlar ve yönetmelikler
Gül'ün aksini söylemektedir. Başbakanlık İnsan Hakları Başkan-
lığı, 21 Nisan 2001 tarih ve 24380 sayılı Resmî Gazete'de yayın-
lanan 12 Nisan 2001 tarihli ve 4643 Sayılı Kanunla, Başbakanlı-
ğa bağlı olarak kurulmuş birimdir. Başbakanlık bünyesi içinde ol-
ması kanun hükmüdür, görevleri de kanunla belirtilmiştir. Ayrı-
ca 23 Kasım 2003 tarihli Resmî Gazete'de yayınlanan yönetmelik
ile "İnsan Hakları Danışma Kurulu'nun Kuruluş Görev ve İşleyi-
şi ile İlgili Usul ve Esaslar" düzenlenmiştir.

2- "Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı" binası ve kapısında-
ki tabela da Gül'ü doğrulamamaktadır. Bu bina, Ankara Yüksel
Caddesi'nde bulunmaktadır. Binada Danışma Kuruluna tahsis
edilmiş salon ve odalar bulunmaktadır.

3- Başbakanlığın internet sitesi de Gül'ün yanlışını ortaya koy-
maktadır.

Başbakanlığın resmî internet sitesi olan www.basbakan-
lik.gov.tr adresine girildiği zaman, TEŞKİLAT bölümünde, İnsan
Hakları Başkanlığı da bulunuyor. Bu sayfada, şu bilgi yer alıyor:
"Başbakanlık bünyesinde kurulan İnsan Hakları Danışma Kuru-
lu, 1. toplantısını 26 Şubat 2003 Çarşamba günü Ankara'da ger-
çekleştirdi." Daha ilginci, aynı bölümde, Abdullah Gül'ün 9 Ma-
yıs 2003 tarihli 2. toplantıya başkanlık ettiği açıkça belirtiliyor.
Üstelik "Azınlık Hakları ve Kültürel Haklar Komisyonu", Abdul-
lah Gül'ün başkanlık ettiği 9 Mayıs 2003 tarihli bu toplantıda ka-
rara bağlanmıştır.

Abdullah Gül, AB İlerleme Raporu'ndan "Müslüman azınlık-
lar" kavramının çıkarıldığını söylüyordu. Oysa 197 sayfalık İler-
leme Raporu, baştan sona, "Müslüman azınlıkların" haklarını dü-
zenliyordu. Dahası, bu iktidar, Azınlık Hakları konusunda, bir yıl
önce, 9 Mayıs 2003 günü, hem de Başbakanlık bünyesinde, bir
Çalışma Grubu oluşturuyor ve çalışmaya başlatıyordu.
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Bu Lozan’ı bozma, Sevr’i uygulama planıydı

Açıkça görülmektedir ki, millî devleti ve üniter ülkeyi yıkma
fetvaları, artık Başbakanlık bünyesi içinde oluşturulan kurum-
lardan çııkmaktadır. AB şeflerinin İlerleme Raporu'yla 6 Ekim
2004 günü ilan ettikleri Lozan Antlaşması'nı imha kararı ve
Türkiye'yi azınlıklara parçalama talimatı, daha önce Başbakan-
lık raporlarına sıkıştırılmıştır. Böylece demokratikleşme baha-
nesiyle, milli devlet düzenimizin dejenere edilmesi, özgürlük
teranesiyle öz değerlerimizin yozlaştırılıp değiştirilmesi amaç-
lanmıştır.

Graham Fuller Müritliği ve Siyonist Uşaklığıydı

Hatırlanacağı üzere, CIA'nın Ortadoğu'daki istasyon şefle-
rinden Graham Fuller, 1998 yılında "Kemalizm’in sonu geldi"
çıkışını yapmıştı. Şimdi bu fetva, Türkiye Cumhuriyetinin Baş-
bakanlık kurumu eliyle uygulanmaktadır. Milli Görüş dönekli-
ği ile Graham Fuller müritliğinin özdeş olduğu bir kez daha or-
taya çıkmıştır. Oysa İnönü Kemalizmini de, Erdoğan’ın Ilımlı
İslamizmini de aynı odaklar tezgâhlamıştır.

İkiz İhanet Yasalarının Devamıydı

Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı'nda, “Azınlık Hakları
ve Kültürel Haklar Çalışma Komisyonu”, 9 Mayıs 2003 günü,
Abdullah Gül'ün başkanlık ettiği toplantıda tertiplenmişti. O
zaman henüz İkiz Yasalar düzenlenmemişti. Yani ihanetin yasal
dayanağı da yoktu. O tarihte kanunlarda "Azınlık Hakları ve
Kültürel Haklar" kabul edilmemişti. Ancak 4 Haziran 2003 gü-
nü AKP iktidarı, Meclis'ten İkiz İhanet Yasaları'nı geçirdi. Aynı
yasa, bütün uyarılara rağmen, ne yazık ki koyu Kemalist ve la-
ik Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından da tasdik
edilmişti. Böylece “Türkiye'yi azınlıklara parçalama, halklara
ayrı devlet kurma ve bölgelere kendi ekonomik kaynaklarına sa-
hip çıkma” hakkı tanımanın hukukî zemini yaratılmıştı. Son
Başbakanlık fetvası da, İkiz İhanet Yasaları'nın devamıydı.

Cumhuriyet Devrim'in ve Millî Devletin imhası amaçlanmıştı
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Başbakanlık Azınlık Hakları Raporu, Cumhuriyet Devrimi'ni
ve millî devletin temellerini yıkma fetvası vermektedir. Fetvanın
Sonuç bölümünün 4. maddesinde aynen şöyle deniyordu:

"80 yıldır durmadan gelişen toplumumuza artık çok dar gelen
ve üstelik ülkemizde çatışma doğuran 1920 ve 30'ların modeli
Muasır Medeniyet modeliyle değiştirilecektir. (...) Sonuçta tek kül-
türlü ulus-devlet modelinin İnsan haklarını göz ardı eden boyutu
yerine ‘Türkiyelilik' üst kimliği altında çok kültürlü yeni bir top-
lum modeli benimsenecektir."

Bu fetvaya göre:

1-Cumhuriyet’in ve devletin temelleri yıkılacaktır.

2- Üniter yapı dağıtılacaktır.

3- Kürtler, Aleviler gibi yurttaşlarımızın azınlık statüsüne itil-
mesi için Lozan Antlaşması yok sayılacaktır.

4- Türk milleti de, "bir etnik grup" ve "alt kimlik” diye tanım-
lanarak azınlık statüsüne düşürülmüş olacaktır.,.

5- Millî kültür köklerimizden koparılarak; "çok kimlikli, çok
kültürlü" olmak yalanıyla etnik grup, mezhep, tarikat, cemaat kül-
türlerinin, yani Ortaçağ Avrupa kültürünün hâkimiyeti sağlana-
caktır. (Aslında bütün bunlar Milli Görüş ve Adil Düzen projeleri-
nin de yozlaştırılmasıdır ve gerçek amacından saptırılmasıdır.)

Türk Milleti "Alt Kimlik" sayılacaktı.

Başbakanlık Danışma Kurulu Fetvası'nda, Türk milleti kavra-
mı, "bir etnik grubun adı" ve "alt kimlik" olarak tanımlanmakta-
dır (s.5). Böylece ortadan kaldırılması gerektiği açıkça belirtilen
millî devletin insan unsurunu oluşturan millet kavramı da dina-
mitlenmiş olmaktaydı.” Dışı İslamcı, içi Amerikancı işbirlikçi-
ler, Türkiye’nin altını oymaktaydı!

324 AMİK OVASI VE YAKLAŞAN ARMEGEDDON SAVAŞI



AMERİKA ÇÖZÜLMEYE VE
ÇÖKMEYE BAŞLAMIŞTI

Rus bilim adamı Igor Panarin: “ABD yakında çökecek!” di-
yordu.

Rus bilim adamı Igor Panarin, “ABD Devlet Başkanı Barack
Obama'nın bu sene sıkıyönetim ilan edeceği, ABD'nin 2015'den
önce 6 parçaya bölüneceği, Rusya ve Çin'de yeni bir dünya düze-
nine geçileceği” öngörülerinde bulunuyordu. Rusya Dışişleri
Bakanlığı'nın diplomat yetiştiren okulunun dekanı olan Pana-
rin, sık sık devlet televizyonlarına çıkarak yorumlar yapıyordu.
Onun öngörüleri, Kremlin liderlerinin Amerikan karşıtı görüş-
leriyle de uyuşuyordu. Öğrenciler, profesörler ve diplomatlara
hitaben yaptığı konuşmada, "ABD'nin 2015'e kadar çökmesi
kuvvetle muhtemeldir" diyen Panarin, Rusya Federal Uzay Teş-
kilatı'nın eski sözcüsü ve eski KGB analisti olarak biliniyordu.
Panarin, ABD'nin çökeceğini 10 senedir tahmin ettiğini fakat
ABD'deki son ekonomik kriz ve bazı "sosyal ve kültürel olgula-
rın" çöküş tarihi konusunda kendisini daha net ifadeler kullan-
maya sevk ettiğini söylüyordu. ABD'nin 6 özerk bölgeye ayrıla-
cağı ve Alaska'nın da Rus kontrolüne geçeceği iddiasında bulu-
nan Panarin, ABD'nin ahlaki açıdan da çöküş içinde olduğunu;
ülkede eşcinsellerin sayısında büyük artış olması, hapishane-
lerde çok sayıda tutuklunun olması ve okullarda meydana ge-
len silahlı saldırıların hep bu ahlaki çöküşün göstergeleri oldu-
ğunu dile getiriyordu. "Geçtiğimiz günlerde oradaydım. Durum
hiç de iyi değil. Meydana gelen, Amerikan rüyasının çöktüğü-



dür" diyen Panarin, Rusya ve Çin'in küresel ekonomik krizden
kuvvetlenerek çıkacakları, iş birliği yapacakları ve hatta Ameri-
kan dolarının yerine yeni bir para birimi bile oluşturabilecekle-
ri tahminlerinde bulunuyordu.

Milli Görüş Lideri ve 54. T.C. Hükümetinin Başbakanı Prof.
Dr. Necmettin Erbakan’ın “Adil Düzen Projelerini” önemsediği
ve ciddiyetle takip ettiği söylenen Prof. Igor Panarin, başta Tür-
kiye olmak üzere tüm İslam dünyasıyla barış ve dayanışma
içinde olunması gerektiğini sıkça vurguluyordu.

Amerika Bolşevik Devletleri can çekişiyordu!

Amerika’daki büyük Yahudi firmaları, bir bir iflas edip, kapı-
sına kilit asmaktaydı. 1908 yılında kurulan ve yirminci yüzyıla
damgasını vuran General Motor da iflas edip Yahudilerin elinden
çıkmıştı. ABD Hükümeti 30 milyar dolar vererek General Mo-
tor'u İflas Koruma Programına almıştı. Böylelikle GM'un hissele-
rinin en az yüzde 60'ına Amerikan Hükümeti sahip olacaktı. Bu
ABD imalat tarihinin en büyük iflasıydı. ABD'nin devletleştirdiği
diğer şirketlere baktığımızda, başka sanayi devleri de vardı. Ör-
neğin sigorta devi AIG. 1919 yılında kurulmuştu. Lehman Brot-
hers battıktan sonra AIG'nin de batmasını göze alamayan Ameri-
kan Hükümeti, AIG'yi devletleştirmek zorunda kaldı. Merrill
Lynch, IndyMac Bank, Fannie Mae ve Freddie Mac vb gibi daha
birçok dev çöküp yıkılmıştı.

Amerikan devleti ekonomiye direk müdahale ediyor, şirketle-
ri satın alıyordu. Mecburen merkezi planlamalar yapıyor, bu yüz-
den de Obama yönetimi birçokları tarafından Sosyalist politika-
lar güttüğü gerekçesi ile eleştiriliyordu. Halkın yüzde 60'dan faz-
lası ise, devletin ekonomiye müdahalesinden medet bekliyordu.
Amerikan Merkez Bankası FED'in başkanı Bernanke de sürekli
uyarıyor; her yaptığınızı finanse (monatize) etmeyeceğiz diyor-
du. Bize bu zamana kadar piyasa ekonomisini kutsal bir sistem
gibi vaaz edenler, pragmatik olarak işlerine geleni yapmaktan çe-
kinmiyordu. "Ele verir talkımı, kendi yutar salkımı" gibi bir ta-
vırla, kapitalist leş kargaları canını kurtarma derdine düşüyordu.

326 AMİK OVASI VE YAKLAŞAN ARMEGEDDON SAVAŞI



Adeta bir Ekonomik Nuh Tufanı karşısında herkes kendisine uy-
gun gemi yapma telaşına düşmüş görünüyordu.

Recep T. Erdoğan da yeni yatırım ve istihdamı teşvik progra-
mı açıklıyor, bu programın birçok malum şirketin ihtiyaçlarını
karşılamak için sömürü sektörleriyle işbirliği içerisinde hazırlan-
dığı anlaşılıyordu. 

Oysa, bize lazım olan; uzun vadeli, milli ve sürdürülebilir bir
sistemin ortaya konulmasıdır. Diğer bir ifade ile, bizim kendi siste-
mimizi ortaya koymamız gerekiyordu. Bunun tek adresinin de Adil
Ekonomik Sistem olduğunu ilim ve iz’an sahibi herkes biliyordu. 

Fetullah Gülen’e:

“İnsanlık gemisinin kaptanlığına layık ve muvafık millet Ame-
rika’dır. Ve daha uzun yıllar bu makamda kalacaktır” şeklinde;
değil şuurlu bir Müslüman’ın, hatta gayrimüslim onurlu bir insa-
nın bile söylemekten sıkılacağı sözleri sarf ettiren psikoloji:
ABD’nin görünen gücü ve hakimiyeti, ve Allah’ın va’dine ve kud-
retine olan iman zafiyetidir.

Ahmet Akgündüz ve Suat Yıldırım gibi prof. etiketli ama kof
zihniyetli bir sürü insan, Siyonist Yahudi güdümlü Amerikan em-
peryalizmin cinayetlerine, mazeret ve meşruiyet uydura dursun-
lar… ADL gibi küresel mafyaların kiralık maşası Fetullah Güle-
nin hıyanetlerine hikmet ve mazeret hazırlamakla uğraşsınlar; ta-
pındıkları ABD tanrılarının tepetaklak yıkılacağı günler uzak de-
ğildir. Ve yine deccalist terör şebekesi Siyonist İsrail’inde;
Kur’an’ın haber verdiği acı ve alçaltıcı akıbetine doğru gidilmek-
tedir. “Dünyada bir hür kapitalist kutup (Amerika ve ortakları),
bir de zorba komünist kutup (Rusya ve yandaşları) vardır. Komü-
nizme karşı kapitalizm, ehveni şer sayılır ve tercih olunmalıdır”
safsatasıyla, siyonizmin üst ve alt çenesinden birine yem olmayı
yegâne kurtuluş diye yutturmaya çalışan ve gizli bir nifak ve in-
kârla, Kuranın adalet ve asalet nizamını ve bir buçuk milyarlık İs-
lam dünyasını yok sayan zavallı kafaların dank edeceği, mutlu ve
kutlu bir değişim gelecektir.
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Din, böylelerin kutsi amacı ve temel dayanağı değil; sadece is-
tismar aracı ve geçim kaynağı yerindedir. Zahiri dindarlıkları ve
takvaları sadece gösteriştir ve dünyaya yöneliktir. İslam, böylele-
rin ussül esası değil, aksesuarı gibidir. Bunların motor ve elektro-
nik aksam batıl ve batılı, ama kaportası yerli ve yeşil boyalı bir
arabaya benzemektedir. Allah ve Peygamber sevgileri sözdedir ve
sahtedir. Çünkü:

“Allah’a ve Ahiret gününe (gerçekten) iman eden hiçbir kavim
(ve kesim) bulamazsın ki; Allah’a ve Resulüne başkaldıran (Ayet
ve hadislere dayalı İslam düzenine ve Müslüman ülkelere savaş
açan) kimselerle bir sevgi ve işbirliği bağı kurmuş olsunlar; Bu
(zalim ve hain çevreler), isterse kendi babaları, ister çocukları, is-
ter kardeşleri (veya tarikat-cemaat ihvanı); isterse aşiretleri (par-
tileri, müttefikleri) olsun… (Yine de asla onlara destek çıkmaz ve
saygı duymazlar) İşte bu (sadık ve sağlam Müslümanlar), öyle(si-
ne nasipli) kimselerdir ki, (Allah) kalplerine imanı yazıp (yerleş-
tirmiş) ve onları kendinden (ilahi izzet ve inayetinden) bir ruh ile
desteklemiştir. Onları altlarından ırmaklar akan cennetlere soka-
cak ve orada süresiz kalacaklardır. Allah, onlardan razıdır, Onlar-
da O’ndan razı olmuşlardır. İşte bunlar, Allah’ın hizbi (partisi ve
fırkası)dır. Dikkat edin (kesinlikle bilin ve bekleyin)ki; şüphesiz
Allah’ın fırkası olanlar, felah’a ulaşacak (dünyada zafer ve devle-
te, ahrette cennet ve saadete kavuşacak)lardır.”98 Ayetinde çok
net ve kesin olarak bu durum bildirilmektedir.

Şimdi, bütün dünyanın gözü önünde “Yeni bir Haçlı seferi
başlatıyoruz” diyerek, Irak’ta, Afganistan’da, Pakistan’da, Afri-
ka’da; PKK, Hizbullah, Ergenekon ve Gladyo eliyle Anadolu’muz-
da milyonlarca masum Müslüman’ı ve mazlum insanı vahşice
katleden, yeraltı ve yerüstü zenginliklerimizi ve alın terimizi in-
safsızca sömüren ABD ve AB’ye ve Kur’an’ın lanetlediği İsrail’e
övgüler düzen ve zulümlerine bahane üreten Fetulah Gülen ve
ekibinin ve giderek akrepleşen AKP iktidarını “hoş gören” hoşaf
tiplerin; bunların sinsi yüzünü ve kirli özünü deşifre ettiğimiz
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için bizleri hoş görmemeleri ise, bilgi kirliliğinin ve feraset fakir-
liğinin hangi boyutlara ulaştığının bir göstergesidir.

Amerikan Ulusal İstihbarat Konseyi raporuna göre: ABD hâ-
kimiyeti sona eriyordu

ABD istihbarat kuruluşlarını bünyesinde toplayan Ulusal İs-
tihbarat Konseyi, varolan ekonomik krizin ulaşacağı boyutları da
değerlendiren, “Küresel Eğilimler: 2025” başlıklı bir analiz hazır-
ladı. ABD istihbarat örgütlerinin uzmanlarının küresel düzeydeki
araştırmalarının ve ABD istihbarat analistlerinin belirlediği eği-
limlerin yansıtıldığı raporda, gelecek 20 yılda ABD’nin hâkimiye-
tinin sona ereceği, dünyada “tehlikelerin üreyeceği” ve gıda ile su
kıtlaşırken, silahın bollaşacağı öngörüsü yer aldı. Raporda, gele-
cek 20 yılın “risklerle dolu olacağı” açıklanmıştı. Yayım zamanı
olarak, seçilmiş başkan Barack Obama’nın görevi devralmasının
öncesinin tercih edildiği raporda, varolan küresel mali krize de
değinilerek, “Wall Street’te başlayan kriz, küresel ekonomide
dengelerin değişerek yeni dengelerin oluşması yolunda bir baş-
langıç” saptaması yapıldı. Raporda, bugün dünyanın lider para
birimi olan ABD Doları’nın da zayıflayacağı ve doların, “eşitler
arasında birinci” durumuna geleceği vurgulanmıştı. Bu raporda,
her 5 yılda bir hazırlanan önceki raporlara göre, ABD’nin dünya-
daki statüsünün geleceği açısından “çok daha karamsar” bir tab-
lo ortaya çıkmıştı.

“Türkiye güçlenecek” uyarısı yapılıyordu

Raporda, Çin ve Hindistan’ın muhtemelen ABD ile birlikte
çok kutuplu bir dünyada lider pozisyonlarda ve nüfuz mücadele-
si içinde olacağı, Rusya’nın “potansiyelinin daha belirsiz kaldığı”,
fakat “Türkiye, İran ve Endonezya’nın güçleneceklerinin anlaşıl-
dığı” yer almıştı. Raporda, “Ortadoğu dışında bulunan, Arap ol-
mayan Müslüman ülkeler olarak Türkiye ve Endonezya’nın je-
opolitik yükselişinin gözleneceği”, “İran’ın dine dayalı yönetim-
den ayrılabilmesi durumunda yenidünya düzeninde merkezi bir
oyuncu durumuna gelebileceği” hatırlatılmıştı.

G-8’in genişletilmesi öneriliyordu
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Gelişmiş ülkelerin oluşturduğu G-8 grubunun, küresel sorun-
larla daha iyi baş etmek için, aralarında Türkiye’nin de bulundu-
ğu yeni üyelerle genişletilmesi gerektiği belirtmişti. AB Ortak Dış
Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Javier Solana, ABD’nin es-
ki dışişleri bakanlarından Madeleine Albright ve eski Dünya Ban-
kası Başkanı James Wolfensohn’un da katıldığı Washington’daki
bir toplantıda, G-8’in artık hükmünün kalmadığı görüşüne yer
verilmişti. Toplantıda, Küresel Emniyetsizliği Yönetme Projesi
grubu, G-8 ve BM Güvenlik Konseyi gibi önemli uluslararası ku-
rumların yönetim ve yetkilerinin, değişen bir dünyanın dinamik
tehditlerine ayak uyduramadığı dile getirilmişti. Brookings İnsti-
tution adlı düşünce kuruluşuyla New York ve Stanford üniversi-
telerinin araştırma merkezlerince oluşturulan grup, “geleneksel
güçler, yeni ortaya çıkan güçlerle müzakere masasına oturmadığı
sürece, ekonomik istikrasızlıktan iklim değişimine kadar pek çok
meseleye kalıcı çözüm bulunamayacağını” hatırlatarak; İngiltere,
Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Rusya ve ABD’den
oluşan G-8’in, Brezilya, Çin, Hindistan, Meksika ve Güney Afri-
ka’yı da kapsayacak şekilde genişletilmesi tavsiye edildi. Raporda,
Endonezya, Türkiye, Mısır veya Nijerya’nın da katılmasıyla bir
G-16 grubu oluşturulabileceği kaydedilmişti.

Habere göre, Amerikan yönetimi Suudi Arabistan’dan 120
milyar, Birleşik Arap Emirlikleri’nden 70, Katar’dan 60 ve Ku-
veyt’ten de 40 milyar dolar istemişti. Amerikan yönetimi eylül
ayından itibaren, ABD başta olmak üzere tüm dünyayı etkileyen
ekonomik krizden kurtulmak ve durgunluğa düşmemek için
Körfez ülkelerinin kapısına gitmişti. Gazete, Körfez’den alınacak
paraların otomotiv, bankalar ve küresel krizden etkilenen diğer
sektörlere aktarılacağını belirtmişti. Petrol İhraç Eden Ülkeler
Teşkilatı (OPEC) üyesi dört ülke günlük 14 milyon varil petrol
üretiyor ve dünya ihtiyacının da yaklaşık altıda birini karşılıyor.
İngiltere Dışişleri Bakanı David Miliband Körfez ülkelerine yaptı-
ğı ziyarette, Uluslararası Para Fonu (IMF) için yardım istemişti.
Miliband, 250 milyar dolarlık kaynağı bulunan IMF’nin dünyada
krizle yüz yüze kalan ülkelerin yardımına koşacağını, ancak bu
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paranın ülkeleri krizden çıkarmaya yetmeyeceğini söylemişti.
Uzmanlar petrol fiyatlarının 50 doların altına düşmesinin başta
Körfez ülkeleri olmak üzere petrol ihraç eden ülkelerde panik
meydana getirebileceğini, tüm ülkelerin bütçelerini en az 50 do-
ları baz alarak yaptığını ifade etmişti. Dünyanın en büyük petrol
ihraç eden ülkesi Suudi Arabistan, yıllarca bütçesini denkleştir-
mekle uğraşmış, ancak son iki yılda petrol fiyatlarında görülen
iyileşmelerle düzlüğe çıkabilmişti.

“Küreselleşme, kümeleşme ve kütleselleşme” başlıklı yazı
oldukça önemli ve gerçekçi tespitler içeriyordu:

İnsanlar, telekomünikasyon sistemindeki baş döndürücü ge-
lişmeler aracılığıyla, artık tüm dünya ile iletişim kurabiliyor, dün-
yanın her köşesindeki gelişmelerden anında haberdar oluyordu.
"Bilgi"ye erişim, salt siyasal elitin, ya da entelektüel bir zümrenin
kendi iç dinamikleriyle oluşturduğu bir çabanın, ayrıcalıklı ve
zor erişilebilir bir konumu olmaktan çıkıyordu. 

Bu yönüyle, zaman ve mekân koordinatlarının farklı algılana-
bilir olmasından kaynaklanan yeni evre, özellikle 20. yüzyılda
"hız"ın ivmesinin artmış olmasıyla, dünya gerçekten küçülüyor-
du. Küçülen dünyada da, ev sahipliği ve ortak kullanımın, farklı
bir konseptte değerlendirilmeye başlandığında aynı dönemin çar-
pıcı bir tezahürüdür. Örneğin, küçülen dünyanın, ya da yaygın
deyişiyle, "Global köy" ün doğal zenginlikleri, o zenginlikleri
kendi sınırları içinde tutan ülkelerin egemenliklerine ve tutumla-
rına bırakılamıyordu. Bir başka deyişle, Brezilya'nın yağmur or-
manları, salt Brezilya'nın değil, tüm dünyanın malı olarak değer-
lendiriliyordu.

Küreselleşmenin, “küçültürken, denetlemeyi ve gözetlemeyi
de etkin kılan” yapısı hemen kendini gösteriyor ve örneğin, "si-
lahlanma" alanında, ülkelerin dünyayı tehdit edecek, başıboş
ve dizginlenemez bir eksene kaymaması düşüncesiyle, ülkele-
rin silah üretimi ve bunların kullanımı küreselleşmenin başat
aktörlerinin –Siyonist merkezlerin- kontrolünü getiriyordu.
Özellikle, nükleer silah üretiminde Kuzey Kore ve İran'ın etkin
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bir denetim ve yaptırıma maruz bırakılma çabaları, yine bu dö-
nemin, ya da küreselleşmenin farklı bir boyutunun tipik teza-
hürleri şeklinde okunuyordu.

Ancak, küresel dünyanın, bu küçülmüş haliyle tezat teşkil
edecek biçimde, devasa büyüyen finans dünyasıyla ortaya çıkma-
sı da, 20.yüzyılın son çeyrek diliminin en büyük paradoksların-
dan birini oluşturuyordu. Küreselleşmenin en çok tartışıldığı ek-
sen, küreselleşmenin getirdiği benzeşen dünyada, milliyetçi yapı-
lanmaların ne ölçüde aşınacağı sorusuydu. Zira, ulus-devletlerin
artık denetleyemeyeceği alanların ortaya çıkması, (finans, çevre,
bilgi, v.s gibi) doğal olarak ulus-devletin manevra alanlarını da
tartışma platformuna sürüklüyordu. Ancak, giderek yaşam bi-
çimlerinde, finansal enstrümanlarda, toplumun; değer, kriter ve
norm gibi algılamalarında, küreselleşmenin zorlayıcı etkisi, karşı
tepkiyi de doğuruyor ve "globalization"a, senkronik biçimde, Ba-
uman'ın deyişiyle "Glocalization", yani küresel boyutta cereyan
eden bir "yerelleşme" eğilimi ortaya çıkıyordu.

Küreselleşmenin inkâr edilemez bir olgu sayılması kadar, ya-
ratabileceği tehlikelerin, birçok argümanlara yine bu dönemler-
de (1990-2007) konu olduğu da, inkâr edilemez bir durumdu.

Özellikle, küreselleşme dinamiklerinin, finans dünyasında
oluşturduğu; sofistike yapı, kurgusal (fictionary) enstrümanlar,
sermaye hareketliliğinin denetlenemez karakteri (Örneğin; carry-
trade) ve bunlara bağlı olarak şişik bir balon halini alması, şim-
dilerde salt bir krizin ötesinde, farklı bir paradigma değişikliğinin
eşiğinde olup olmadığımızın tartışıldığı bir alana doğru bizleri
sürüklüyordu. Oysa, çok değil tam da küreselleşmenin ilk telaf-
fuz edildiği dönemlerde, farklı ses ve yorumlarda kendini göster-
meye çalışıyordu. Küreselleşmenin büyüleyici boyutları ve ezici
gücü, bu konuda yazan herkesi, neredeyse, tek bir dünya sistemi
konusunda da fikirler üretmeye zorluyordu.

Şimdilerde yaşananlar; bilgi, bilişim teknolojileri, çevre ve
küresel iklim ve silahlanma konseptleri üzerinde inkâr edile-
mez bir küreselleşme olgusunun var olduğu kadar, finansal bo-
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yutta sürüklenen yapay bir dünyanın Siyonist sömürü çarkına
karşı, yeni arayış ve oluşumların adeta sancıları olarak algılan-
malıdır. Görüngüsel (phenemonal) bir dünyadan, olgusal (fac-
tual) bir dünyaya taraf dönerken, “doğru ve yararlı” diye daya-
tılan pek çok şeyin yeniden sorgulanacağı ve büyük olasılıkla;
farklı bir paradigmaya yol açaçağı yepyeni bir döneme ve Adil
bir Düzene yaklaşılmaktadır.

ABD'nin morgage enstrümanının 10 trilyon dolara ulaştığı
ve sürekli gelen taleplerle, her bir konutun, salt taleplerden do-
layı, neredeyse saat başı fiyatının arttığı ve artan fiyatlara para-
lel olarak, yepyeni ipotek kredileriyle şişen piyasada da, saadet
zinciri koptuğunda tüm bir piyasa iskambilden bir kule gibi
devriliyordu. İyimser olanlar, ABD'nin bol dolarlı müdahalesiy-
le krizin üstesinden gelebileceğini sanıyordu. Oysa, çarpık iliş-
kinin çok derinlere inmiş ve türev alanlara sirayet etmiş olma-
sıyla, krizin, global ölçekte sistemi etkileyeceği ve büyük deği-
şimleri tetikleyeceği unutuluyordu.

Görünen o ki, dünya sistemi artık değişmeye zorlanacak,
yepyeni kurumlar, yepyeni yapılar ortaya çıkacaktı. Böylece
"küreselleşme" "Milli-devlet" geriliminde Adil Düzen modelle-
ri, siyonist zulüm ve sömürü sistemine başkalaşıp manevra ala-
nını güçlendirecek ve kafasını yukarı doğru kaldıracaktı.

Belki de, erken bir öngörü (prediction) olacak, ama ifade et-
meliyiz ki, değişecek alanlardan birisi de, "karşılıklı bağımlı-
lık" (interdependence) konsepti olacaktı. Zira, anormal büyüye-
rek şişen finans sektöründeki patlayan balonların boşluğunu dol-
duracak finanssal yama, ABD dışından getirilmeye çalışılacaktı.

Komünist Çin'den gelecek, Japonya'dan, Güney Kore'den,
Körfez ülkelerinden, Rusya ve Avrupa'dan gelecek. Şimdiye kadar
Çin, ABD'den kazanıyor, ABD de Çin'den kazanıyordu. Aslında,
karşılıklı bağımlılık ilkesi pek güzel işliyordu. Devasa ABD, nere-
deyse tahıl ve uçak imalatı arasındaki tüm endüstriyi, Çin'e ihale
etmiş, kendisi finans ve hizmet sektöründe yoğunlaşmış, oyun-
caktan, tekstil ürünlerine kadar her şeyini ürettiriyor ve Çin'in
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elindeki biriken parayı da, ABD hazine bonosu satarak geri alı-
yordu. Ancak, "alacaklının, borçlunun ölmemesi için çaba göster-
mesi" gibi, ABD dışındaki ülkeler bu operasyona da katılıp, has-
tayı ayağa kaldırmayı deneyecek ve bundan böyle sistem eskisi
gibi olmayacaktır. 

Yeni model, içtenlikle katıldığımız şu önlemleri hayata geçire-
cektir: uluslararası finans piyasalarından sağlanan fonların tüke-
time harcanması önlenecektir; ülke düzeyinde, üretimle tüketim
arasında, tüketim lehine bozulan denge, yeni halkın ürettiğinden
fazla tüketmesi engellenecek; iç tasarruflar arttırılacak; ekonomi-
nin borçlanması yerine, yabancı fonlar devletin borçlanmasında
kullanılacaktır. Bu itibarla, Global ölçekteki güç gösterisinde bu-
lunan, denetleyebileceği finansal gücüyle, siyasal güç de elde et-
mek isteyen küresel sermayenin şimdilik mevzilerini kaybettiği-
ni ve elde edemeyeceği siyasal güçten dolayı, güç, yine silah tek-
nolojisi ve askeri eksende determinant faktör olarak kalacaktır.

Sonuç olarak, 1990-2008 arası, yirminci yüzyılın son çeyre-
ğinde, küreselleşme olgusunu bireysel, toplumsal ve ulusal haya-
tımıza adeta dokuduk. Bazen, küreselleşmenin, "kümeleşme"yi de
yarattığını unuttuk. Kurtarılmaya çalışılan orta sınıf giderek is-
tikrar ve denge unsuru olabilme vasfını yitirme tehlikesiyle karşı
karşıya kaldığında, küreselleşmeye kümeleşmeden sonra "Kütle-
selleşme"ye doğru koşar adım gideceğimiz büyük olasılıktır. Ta-
rih, bize göstermiştir ki; kaos, güç kaybı ve umutsuzluk, kitleler-
de otoriteye sığınma, ya da otoriter bir şemsiyenin altında toplan-
ma eğilimini güçlendirmektedir.99

Evet, siyonizmin güdümündeki faizci-sömürgeci Batı em-
peryalizminin, Küreselleşme palavrasıyla, tüm insanlığı köle-
leştirme planı, bu son krizlerle giderek çözülüp çökmektedir.
Üstelik “aydın” ve “bilim adamı” yaftalı kerizlerin, bu zulüm
ve zorbalık sistemini ayakta tutma çabaları da, hiçbir sonuç
vermeyecektir.

2013 ve sonrası tarihin en büyük kırılma noktası olacaktır!

334 AMİK OVASI VE YAKLAŞAN ARMEGEDDON SAVAŞI

99 Jeopolitik /Kasım 2008/ Prof. Dr. Mithat Baydur



Öyle anlaşılıyor ki, 2013 yılı ve sonrası, tarihin en büyük dö-
nüm noktası olacaktır. Siyonist İsrail’in ve Batı Emperyalizmi-
nin azgınlığı yüzünden, ya insanlık helak olacak, ya da yeni ve
Adil bir dünya kurulacaktır. Büyük Medeniyet Mühendisinin ve
Milli Görüş’ün şahs-ı manevisinin yüksek prensip ve projelerini
takip eden sadık talabelerinin beklenen “düdüğü çalması” ya-
kındır. Şeytani odakların ve masonik mihrakların güdümünde
yürütülen “Dinler arası diyalog” gibi, Müslümanları uyuşturan
ve kof vaatlerle umutlandırılıp avutan tertip ve tezgâhlar da bo-
şa çıkacaktır. Hz. Peygamber Aleyhisselamın, bir avuç sadık sa-
habesinin eliyle gerçekleştirdiği selamet (barış) devrimi gibi,
yeni bir saadet medeniyeti de mutlaka kurulacaktır.
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MİLLİ DERİN TÜRKİYE,
EMPERYALİST DENGELERİ

BOZMAKTAYDI!

İran’la Doğalgaz anlaşmasına ABD'nin tepkisi bitmiyordu!

ABD niye, Türkiye ve İran arasında varılan doğalgaz anlaş-
masından rahatsız oluyordu? O dönem Amerikan Dışişleri Ba-
kanlığı sözcüsü Sean McCormack, ''İran'ın petrol ve gaz sektö-
rüne yatırım için zamanın uygun olmadığını düşünüyoruz'' di-
yerek tepkilerini dile getiriyordu. McCormack, "İran ile iş yap-
mak isteyip istemediklerine karar vermek, Türk hükümetine
düşüyor" diyerek varılan anlaşmanın "nihai özellik" taşımadı-
ğını söylüyordu. Böylece AKP’nin bu girişimden vazgeçmesini
beklediklerini ima ediyor. Ama bu anlaşmayı AKP’nin değil,
Milli Derin Devletin yaptığını bilmezden geliyordu. ABD'nin
Ankara Büyükelçiliği sözcüsü Kathryn Schalow ise, ''ABD, İran
ile yapılan her türlü işbirliğine karşıdır'' sözleriyle blöf yapı-
yordu. Türkiye ile İran arasındaki anlaşmayı NTV televizyonu-
na değerlendiren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ise “ABD ve
Rusya'nın bölgede benzer çalışmalar yaptığını” belirtip:

"Türkiye olarak biz de bu tür çalışmalar yapacağız. Bunu ya-
parken niye izin almadın mı diyecekler? Bunu anlayışla karşıla-
yacaklarını tahmin ediyorum" sözleriyle “Bana kalsa sizleri kır-
mam, ama çaresiz imzalamak zorundayım” şeklinde bir nevi özür
diliyordu.



Bu anlaşma kimleri ve niye ürkütüyordu?

Önce şunları dikkatle okuyalım:

“Türkiye’de Siyonist Amerika’nın ağzını açık bırakacak bir ge-
lişme yaşandı. “Bir seçim kargaşası ve telaşı ortamında Türkiye ile
İran arasında oldukça kapsamlı ve radikal bir enerji anlaşması ya-
pıldığının sürpriz şekilde açıklanması ABD ve Rusya’yı ayağa kal-
dırdı. Böylece Türkiye’yi aslında kimin yönettiği ve gerçek iktida-
rın kimin elinde olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Yoğun seçim
kampanyası nedeniyle tutuştuğu horoz dövüşünden başını çevirip
at yarışı spikerliği bile yapmaya vakti olmayan Başbakan Erdo-
ğan’ın ve AKP iktidarının bu anlaşmayı hazırladığını söylemek ne
kadar inandırıcı olacaktır? Hatırlanacağı üzere 54. Hükümetin
Enerji Bakanı Recai Kutan’ın Türkiye ile İran arasında doğal gaz
anlaşması imzalaması 28 Şubat sürecinin başlatılmasında en
önemli faktörlerden biri olmuştu. Şimdiki hükümet tarafından
imzalandığı açıklanan anlaşma ondan çok daha kapsamlı ve çok
daha stratejik öneme sahip bulunmaktadır. ABD ve Rusya’nın bir-
likte itiraz seslerini yükseltmesi de çok manidar… Hem de gün-
lerdir iktidara yakın stratejistler 22 Temmuz seçimlerini engelle-
meye yönelik birtakım provokasyon ihtimallerinden söz ederken!

İran ile böyle kapsamlı bir enerji anlaşması imzalamasının ra-
hatsızlık doğurmasının asıl nedeni iddia edildiği gibi “Türki-
ye’nin enerji koridoru oluşturup uluslararası etkinliğini arttırma-
sı” filan değildir. Bu yönüyle anlaşmanın öyle çok büyütülecek
bir yanı gözükmemektedir. Bugünkü dünya şartlarında böyle bir
enerji koridoru oluşturarak elde edilebilecek çok fazla bir strate-
jik üstünlükten söz edilemez.

Asıl sorun: kuvvete tapan Batı uygarlığının dünyadaki üstün-
lüğünü sona erdirip ırkçı emperyalizmin sonunu getirecek olan
ABD ve müttefiklerinin Irak işgalinin çözümsüzlüğe sürüklen-
mesidir. Irkçı emperyalizm Türkiye ile İran’ı savaştırıp bölgede
Batı karşısında durabilecek bir siyasi, askeri ve ekonomik güç bı-
rakmamak istiyor. Türkiye ile İran arasındaki böyle kapsamlı bir
anlaşma ırkçı emperyalizmi Irak’ta yalnızlaştırıp İslami direniş ile
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baş başa bırakacaktır. Çünkü bu takdirde Sünni Direniş’e Şii di-
reniş de iştirak edecektir. Bu ise ırkçı emperyalizmin dünya jan-
darması rolünü verdiği süper güç ABD ve müttefiklerinin kısa sü-
rede ya çekilmesi ya da Sovyetler Birliği gibi çöküşe gidip dağıl-
ması demektir.

Ve asıl önemlisi Türkiye liderliğinde İslam Birliği oluşması ve
Yeni Bir Dünya kurulması demektir. ABD ve Rusya bunun için
birlikte itiraz seslerini yükselttiler. Ancak şu seçim konjonktü-
ründe AKP hükümetinin yapabileceği hiçbir şey yoktur. Geri
adım atması halinde ABD karşıtlığının dorukta olduğu Türki-
ye’de AKP seçimi kaybedecek ve bu nedenle Batı daha da büyük
kayba uğrayacaktır. Böyle bir anlaşmanın seçime bir haftadan bi-
le az bir süre kalmışken gizlice imzalanıp sürpriz şekilde açıklan-
ması bu bakımdan fevkalade önem taşımaktadır. Seçimin yapıla-
maması halinde olacaklar da başta ABD olmak üzere Batı dünya-
sının aleyhine sonuçlar doğuracaktır. Çünkü orduda da ABD ve
İsrail karşıtlığı hiç olmadığı kadar artmış ve zirve yapmış durum-
dadır.

Ancak ABD Türkiye-İran enerji anlaşması yapmasına karşı
çıktığını söylerken her zaman ifade ettiğimiz gibi, “hangi
ABD?” sorusunu sormak lazımdır. Çünkü ABD’de de yaklaşan
başkanlık seçimi nedeniyle ipler gerilmiş durumdadır. Bu sefer-
ki öncekiler gibi sıradan bir horoz dövüşü değil, derinliği olan
gerçek bir siyasi kapışmaya dönüşebilir.

Çünkü ulusalcı Beyaz Hıristiyan cephe; ABD Irak’ta yenil-
sin, İsrail’in sopası ve dünyanın jandarması olmaktan kurtul-
sun ve okyanus ötesi tabii sınırları içerisine çekilsin, siyonizme
değil kendi ulusunun refahı ve kalkınması için kendini adasın
şeklinde düşünmektedir. Bu ulusalcı kanat, ABD’nin Irak’ı Tür-
kiye’ye emanet edip çekilmesi için de Derin Türkiye ile strate-
jik işbirliği içerisindedir. Beyaz Saray derin yönetiminin asıl
amacı ve yapmak istediği budur. 

Bush yönetiminin İran’a saldırmak istemesi de sonunda
Türkiye’yi Irak’ta rakipsiz bırakacak bir girişimdir. Çünkü Irak
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yönetimi İsrail’in istediği gibi İran’a emanet edilirse Bush yöne-
timi yenilgiye uğramış sayılacak ve bu yüzden ABD Başkanlık
seçimini de kaybedecekler. Ama Irak yönetimi müttefik ülke
Türkiye’ye emanet edilirse Bush yönetimi Irak’a demokrasi gö-
türmeyi başarmış olacak ve bunu seçimde de kullanabilecektir.

Buna karşın Yahudi Lobisi kontrolündeki ABD’nin isteği ise
şudur… Ya Türkiye ile İran savaştırılmalı ve sonuçta İsrail böl-
gede tek güç olarak bırakılmalıdır. Ya da Kuzey Irak sorunu yü-
zünden Türkiye ile ABD arasında bir savaş çıkartılmalıdır. Bu
takdirde Türkiye ve ABD birlikte çökerler Siyonizm ise Büyük
İsrail’i kurup kollayacak bir dünya jandarması süper güç olarak
Çin’i veya Avrupa Birliği’ni öne çıkarabilir” diye düşünmekte-
dir. Nitekim Sovyetler Birliği’ni Afganistan’a sokup çökerten ve
soğuk savaş dönemine son vererek iki kutuplu dünya yerine tek
süper güç yaptığı ABD öncülüğünde sıcak savaş dönemini baş-
latan da siyonistlerden başkası değildir.

Siyonizm bunu daha önce de İkinci Dünya savaşında yapmış-
tı. O zamanki süper güç İngiltere savaştan zaferle çıktığı halde;
düzenlenen Yalta Konferansı sonunda üzerinde güneş batmayan
imparatorluğunu kaybedip güneşe hasret Britanya adası sınırları
içerisine mahkûm edildi. Buna karşın ABD ve Sovyetler Birliği
hiç yoktan iki süper güç olarak dünya sahnesine çıktılar. Şimdi
dünyanın tek süper gücü yapılan ABD çıkardığı sıcak savaşlarda
yenilgiye uğramaya başladı. Bu yüzden önce Somali’den çekilmek
zorunda kaldı, şimdi de Irak’ta daha ağır şartlarda geri çekilmek
durumuna geldi. Açıkçası siyonizmin elindeki tek süper güç ABD
sopası kırılıyor… 

Daha da kötüsü ırkçı emperyalizmin en çok korktuğu şey ba-
şına geliyor. Sayısız Haçlı seferini püskürterek Yahudilerin Ku-
düs’ü ele geçirip Arz-ı Mev’ud üzerinde Büyük İsrail krallığını
kurmasını engelleyen Selçukluların ve Osmanlıların devamı ba-
ğımsız bir ülke olarak Yeniden Büyük Türkiye kuruluyor. Ve tabi
sevinilecek bir durum: ABD içinde bir ekip siyasi ikballeri uğru-
na buna çanak tutmaya çalışıyor!

AHMET AKGÜL 339



Türkiye-İran arasında imzalanıp sürpriz şekilde ve bir seçim
arifesinde açıklanan oldukça kapsamlı enerji anlaşmasına yönelik
ABD’nin tepkilerini bu açıdan bakıp anlamaya çalışmak gerekir.
Eski ezberler bozulmuş gibidir ve artık Türkiye karşısında tek
ABD bulunuyor!

Aynı şey Rusya ve Avrupa Birliği için de geçerlidir. Rusya’da da
yıllardır siyonistlerle Kremlin Sarayı arasında çok ciddi bir kapış-
ma var. Özelleştirmelerle gün yüzüne çıkan bu kapışma hala tüm
şiddetiyle sürüyor. Bu hususta Putin ile Bush da siyonistlere kar-
şı bir stratejik işbirliği içerisindeler.

Avrupa Birliği içerisinde ise “Türkiye tam üye mi olsun; imti-
yazlı ortak mı olsun?” şeklindeki tartışmaların arka planında “AB
bir laik siyonist dünya kuruluşu mu olsun yoksa Hristiyan Birliği
mi olsun?” kavgası var… Hristiyan grup Türkiye’nin imtiyazlı or-
tak yapılmasını istiyor. Bunu Türkiye’de de isteyenler var. Türki-
ye için doğrusu da budur.

Gerek ABD ve Rusya’da, gerekse Avrupa Birliği içerisinde ya-
şanan bu ikilemler Türkiye için büyük imkânlar, avantajlar sağlı-
yor, eşsiz fırsatlar doğuruyor. Yeniden Büyük Türkiye de zaten bu
ikilem arasında yol alıyor. Meselenin özünde Türkiye’de dünya
siyonizminin uzantısı olarak kurulmuş bulunan azınlıkçı cemaat
oligarşisinin çökertilerek büyük Müslüman Türk Milletine yöne-
lik yürütülen hile rejimi ve köle düzeni uygulamasına son veril-
mesi yatıyor. Dünya siyonizminin de İsrail’in de elini kolunu bağ-
layan asıl önemli husus budur. Bu yüzden de Siyonizm, çözümü
Türkiye içindeki iktidar değişikliğinde arıyor. Ama beyhude arı-
yor.” Sömürü arabasının atlarını değiştirerek, saltanatını sürdür-
mek istiyor. Ama, atı alan Üsküdar’ı çoktan geçmiş bulunuyor.”

Halbuki bu yorum ve yaklaşımların tam tersi de olabilir. Bel-
kide bir müdahaleyle İran’a ders verilip, hizaya sokulması dü-
şünülmektedir. İran’ın Türkiye ve İslam Birliği ile uyumlu gay-
retlerini önlemek isteyen Siyonist merkezlerin de böyle bir ya-
kınlaşmayı tezgâhlamış olma ihtimali daha yüksektir.
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Putin, ülkesinin Avrupa’daki askeri gücünü sınırlayan “kon-
vansiyonel güçler anlaşmasını” askıya alıyor ve Rusya’dan NA-
TO misillemesi geliyordu!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Avrupa’daki
askeri gücünü sınırlayan konvansiyonel güçler anlaşmasını (AK-
KA) askıya almıştı. Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada, Dev-
let Başkanı Vladimir Putin’in Rusya’nın AKKA’ya katılımını askı-
ya alan kararnameyi, “Rusya Federasyonu’nun güvenliğini etkile-
yen ve acil önlemler alınmasını gerektiren olağanüstü koşullar
nedeniyle” imzaladığı vurgulanmıştı. Putin, ABD’nin doğu Avru-
pa ülkelerindeki füze kalkanı projesinin bölgede istikrarsızlık
oluşturduğunu belirterek, AKKA’daki taahhütlerini donduracak-
ları uyarısı yapmıştı. Rusya ve NATO ülkeleri arasında 1990 yı-
lında imzalanan ve Sovyetlerin dağılması yüzünden 1999 yılında
değiştirilen anlaşmada, Rusya’nın eski Sovyet Cumhuriyetleri
Moldova ve Gürcistan’daki askerlerini çekmesi kararlaştırılmıştı.
Rusya, anlaşmanın 1999 yılında değiştirilen versiyonunu da
onaylarken, ABD ve diğer NATO üyeleri, Rusya’nın çekilme işle-
mini tamamlayana kadar anlaşmayı onaylamayacaklarını açıkla-
mışlardı. Kremlin Sözcü Yardımcısı Dimitriy Piskov da yaptığı
açıklamada, Rusya’nın anlaşmayı uygularken, partnerlerinin uy-
gulamadığı bir durumu daha fazla tolere edemeyeceğini hatırlat-
mıştı. Rusya’nın bu adımının, batılı partnerlerinin AKKA’nın de-
ğiştirilmiş halini onaylamalarına vesile olmasını umduğunu ifade
eden Piskov, “Böyle bir durum şu anda Rusya’nın çıkarlarıyla çe-
lişiyor. Rusya, diğer ülkelerin AKKA’yı imzalayarak taahhütlerini
yerine getirmesini bekliyor” diye çıkmıştı.

Moskova’nın AKKA’dan çekilmesi, Rusya’nın sınır bölgele-
rinde askeri güç oluşturmasına olanak sağlıyordu.

Ancak askeri uzmanlar, Rusya’nın anlaşmadan sınırlarına as-
ker yığmak için değil, ABD’nin füze kalkanına yönelik tepkisini
göstermesi açısından sembolik bir önemi olduğuna dikkati çeki-
yordu. Savunma uzmanlarından Pavel Felgenhauer de yaptığı
açıklamada, Rusya’nın moratoryumunun, Avrupa sınırlarına ağır
silahların gönderilmesine neden olmayacağını belirterek, “Rus-
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ya’nın Avrupa sınırlarına son derece masraflı olan askeri ağır si-
lahlar yığması için bir çıkarı yok, çünkü buradan Rusya’ya yöne-
lik gerçek bir askeri tehdit yok” diyordu.

NATO, “Hayal kırıcı” buluyordu

Öte yanadan NATO, Rusya’nın Avrupa Konvansiyonel Kuvvet-
ler Anlaşmasına (AKKA) katılımını askıya almasını “hayal kırıcı”
olarak nitelendiriyordu. NATO sözcüsü James Appathurai, basın
açıklamasında, “hayal kırıcı bu tavrın geriye doğru atılmış bir
adım olduğunu” belirtirken, AKKA’nın, Avrupa’nın güvenlik ve is-
tikrarı açısından önemli bir temel oluşturduğunu söylüyordu.
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KUTLU DÖNÜŞÜME AZ KALMIŞTI

Bir zamanlar Büyükanıt Paşa, milli hissiyat ve heyacanın ter-
cümanıydı, sonra sesi kısılmıştı!

Bu ülkenin Genelkurmay Başkanı, “Türkiye Cumhuriyeti,
1923’ten bu yana bu kadar büyük risk, tehdit ve sıkıntılarla
karşı karşıya kalmadı” diyorsa, artık herkesin aklını başına al-
ması gerekiyordu. Sayın Büyükanıt gittiği Washington’dan uya-
rıyor ve kesin mesajını da veriyordu:

“Kim bölebilir Türkiye’yi? Türkiye’yi bölmeye kimin gücü
yeter? Türkiye’yi koruyan dinamik güçler var olduğu sürece, o
rüyayı görenler kabusla uyanırlar ve derslerini alırlar.”

Evet, asker boşuna yoktu Türkiye’de, asker, yan gelip yatmı-
yordu. Askerin her an eli tetikte, cephede nöbet tutuyor ve PKK
markalı Amerikayla vuruşuyordu! Ama sonunda hıyanet ağır ba-
sıyor, gerçekleri konuşanlar susturuluyordu.

Cuma Protestocuları Nerelere Saklanmıştı?

Cuma günleri protestocuları vardı, hani her hafta namaz çıkı-
şında gösteri yapanlar. “Kafir devlet, İsrail-ABD uşağı hükümet”
diye bağırıp vaveylâ koparırlardı. Sahi ne oldu onlara? Neden
AKP geleli hiç mi hiç görünmez olmuşlardı?

Yoksa AKP geleli “asrısaadet benzeri” bir döneme kapı aralan-
dı da haberimiz mi yoktu? İyi de onlar başörtüsüne-türbana öz-
gürlük diye bağırmazlar mıydı? Değilse soruyorum, o zaman bu
suskunluk ve bu puskunluk, “Haksızlıklar karşısında susan dil-
siz şeytanlık mıydı?



Bu ucuz kahramanlar, bu sahte İslamcılar kahrolsun İsrail, la-
net olsun ABD diye slogan atmazlar mıydı? Peki öyle ise yıllardır
Irak’ta devam eden yüzyılın zulmü yani Müslüman katliamına
rağmen neden AKP öncesinde her hafta yaptıkları eylemlerden
bir tanesini bile yapmazlardı? İktidarda AKP var, ona zarar ver-
mek ve zor duruma düşürmek Amerika’yı ve ağababalarını kızdı-
rır diye mi korkuyorlardı?

Tek Kutupluluğa İsyan Bayrağını Putin Açmıştı

Rusya Devlet Başkanı’nın ABD ve NATO’yu eleştiren konuş-
masına Genelkurmay Başkanlığı’nın sitesinde yer verilmesi an-
lamlıydı. Askeri çevreler, “TSK, bu tavırla Putin’in yaptığı vurgu-
ya katıldığını göstermiştir” yorumu yapmışlardı.

Putin, 10 Şubat 2007’de yaptığı konuşmada, Soğuk Savaş son-
rasında öngörülen tek kutuplu dünyayla ilgili değerlendirmeler-
de bulunmuş, “Günümüz dünyasında, tek kutuplu dünyanın ka-
bul edilemez olmasının yanı sıra, aynı zamanda imkansız olduğu
kanaatindeyim” görüşünü dile getirmişti. Tek taraflı ve çoğu kez
gayri meşru olan eylemlerin hiçbir soruna çare olmadığını vurgu-
layan Putin, bunların yeni insanlık trajedilerine sebep olduğunu
ve yeni gerilim noktaları yarattığını kaydetmişti. Bugün, ulusla-
rarası ilişkilerde gücün -askeri gücün- neredeyse sınırsız kullanı-
mına şahitlik edildiğini ve bu gücün dünyayı daimi çatışmalara
sürüklemekte olduğuna dikkati çeken Putin, sonuç olarak, bu ça-
tışmaların hiçbirine kapsamlı bir çözüm bulacak güce sahip
olunmadığını, siyasi bir çözüm bulunmasının da imkânsız hale
geldiğini ifade etmişti.

Tam bu noktada, Rusya Devlet Başkanı Putin’in, birilerinin
yüreğini hoplatan konuşmasından kısa bir bölüm, hatırlatalım:
“günümüz dünyasında, tek kutuplu dünyanın kabul edilemez ol-
masının yanı sıra, aynı zamanda imkânsız olduğu kanaatindeyim.
Bugün artık ABD, her yönden ulusal sınırlarının ötesine geçmiş-
tir. Diğer uluslara dayattığı ekonomik, siyasi, kültürel ve eğitim-
sel politikalar bunun kanıtıdır. Peki, bundan kim hoşnut? Kim
bundan memnun kalıyor? Bu gücün hâkimiyetinin, kaçınılmaz
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olarak, bazı ülkeleri kitle imha silahları edinmeye teşvik ettiği de
anlaşılmıştır.’

Bu Durum Kimin İşine Yaramaktaydı?

Uluslararası hukukun temel ilkelerinin her geçen gün artan
bir şekilde küçümsendiğinin görüldüğüne işaret eden Putin, “Ve
aslına bakılacak olursa, bağımsız yasal normlar, gittikçe bir dev-
letin hukuk sistemine benzemektedir. Bu tek devlet, en önemlisi
ve en başta ABD, her yönden ulusal sınırlarının ötesine geçmiş-
tir. Diğer uluslara dayattığı ekonomik, siyasi, kültürel ve eğitim-
sel politikalar bunun kanıtıdır. Peki, bundan kim hoşnut? Kim
bundan memnun kalıyor?” görüşünü savunmuştu. Hiç kimsenin
kendini emniyette hissetmemesi ve uluslararası hukukun taştan
bir duvar gibi kendilerini koruyacak durumda olmaması nede-
niyle bu türden bir politikanın silahlanma yarışını tetiklediğini
belirten Putin, bu gücün hâkimiyetinin, kaçınılmaz olarak, bazı
ülkeleri kitle imha silahları edinmeye teşvik ettiğini anlatmıştı.

Hukuk Süper Gücün Oyuncağı mıydı? 

Putin, askeri gücün kullanımı konusunda karar verecek tek
mekanizmanın, son merci olarak, Birleşmiş Milletler Kuruluş
Sözleşmesi olduğunu vurguladığı konuşmasında şunları kaydet-
mişti: “BM yerine NATO ya da AB’yi koymamıza gerek yok. Ne
zaman ki, BM uluslararası toplumun güçlerini gerçek anlamda
birleştirir ve çeşitli ülkelerdeki olaylara gerçekten tepki göstere-
bilecek hale gelir ve biz uluslararası hukuku göz ardı etmeyecek
duruma gelirsek, o zaman durum değişebilir. Aksi halde, şu anki
durum bir çıkmaza gidecektir ve yapılan ciddi hataların sayısı
katlanarak artacaktır. Buna paralel olarak, uluslararası hukukun
gerek kavramsal olarak gerek normlarının uygulanması bakımın-
dan evrensel bir niteliğe kavuşması gerekmektedir.” ABD ile 2012
yılı sonuna kadar silahların azaltılması konusunda anlaşmaya
vardıklarını hatırlatan Putin, ülkesinin bu anlaşmaya sadık kala-
cağını, ABD’den de buna tam olarak uymasını beklediğini ifade
etmişti. Genelkurmay Başkanlığı, Putin’in konuşmasının İngiliz-
ce metninin yer aldığı konferansın internet sitesine ulaşılan linki
de web sayfasına koydu.
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Rusya, Çin ve Hindistan ittifakı

Rusya, Çin ve Hindistan dışişleri bakanlarının, Yeni Del-
hi’de yaptıkları toplantıda, tek kutuplu dünya düzenine karşı
olduklarını tekrarlamışlardı. Rusya’nın saygın ekonomi gazete-
lerinden Kommersant’ta yayımlanan “Çok Kutuplu Gün” baş-
lıklı haberde, Hindistan ile Çin arasında uzun yıllardır dondu-
rulmuş durumda olan ilişkilerin yeniden ısınmasının, Mosko-
va’ya 1998’den itibaren yapmak istediği “3 taraflı danışmaların
yapılması” düşüncesiyle ilgili kararlı adımlar atması imkanı
verdiği vurgulanmıştı. Rusya’nın eski Dışişleri Bakanı Yevgeni
Primakov’un 1998 yılında teklif ettiği “Rusya-Hindistan-Çin”
üçgeninin oluşturulmasıyla AB ve ABD gibi güçlere karşı yeni
bir güç dengesi oluşturulmasının planlandığı ifade edilen ha-
berde, şunlar yer almıştı: “Üç taraflı görüşmenin ilki Haziran
2005’te Rusya’nın Vladivostok kentinde, ikincisi 2006’da St.
Petersburg’daki G-8 zirvesinde yapıldı. Böylece, Rusya-Çin-
Hindistan liderleri arasında son 2 yıl içinde 3 görüşme yapıldı.
Görüşmeler genel olarak Washington muhalifi toplantılar şek-
linde algılandı. 

“Rusya Gerekirse Yaptığı Eski Anlaşmalardan Ayrılır” Mesa-
jı!..

Rusya’nın, SSCB döneminde ABD ile imzalanan “Kısa ve Or-
ta Menzilli Füzelerin İmhası Anlaşması” ndan tek taraflı olarak
vazgeçebileceği açıklanmıştı. Rusya’nın ulusal haber radyosu
Mayak, Rusya E. Genelkurmay Başkanı Yuri Baluyevski’nin yap-
tığı açıklamada, Rusya’nın SSCB döneminde imzalanan askeri
anlaşmadan tek taraflı olarak çekilebileceğini duyurmuşlardı.

“Finans Sektörünü Yabancılara Teslim Eden Pozitif İhanet”
Karşılıksız mı Kalacaktı?

AKP iktidarının, “Babalar gibi satarız, ne olmuş yani. Yeter ki
yabancı sermaye gelsin” mantığı ile özetlenen politikaları netice-
sinde Türkiye’deki finans sektörünün neredeyse tamamına yakı-
nı yabancıların eline geçmişti ve gidişat ürküntü vericiydi:
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Türkiye’de ‘tamamı yabancı sermayeli’ banka sayısı 20’yi geç-
ti!.. Yerli bankaların büyük bir bölümü ise ‘açık’ ya da ‘gizli’ ku-
rulan ortaklıklar ile ‘yabancıların kontrolüne’ girdi!.. Yerli yaban-
cılaşma süreci için ilk önemli taviz 2001 yılında, yani 57’nci
Cumhuriyet Hükümeti döneminde verilmişti.

• 20 Eylül 2001’de İngiliz HSBC Bank Demirbank’ı 350 mil-
yon dolar karşılığında ele geçirdi.

• 20 Aralık 2001’de Sitebank Yunan sermayeli NovaBank’a sa-
tıldı. Adı BankEuropa Bankası A.Ş. olarak değişti. 

Asıl operasyon ise ‘2005 yılında’ gerçekleşti.

• Türkiye Ekonomi Bankası’nın % 50’si Şubat 2005’de Fransız
BNP Paribas’a 217 milyon dolara peşkeş çekildi. 

• Yapı Kredi Bankası, 2005 yılında 1 Milyar 182 milyon dola-
ra İtalyan Uni Credit ortaklığındaki Koçbank’a devredildi. 

• Dışbank’ın % 90’ı Nisan 2005’te Hollanda-Belçika sermayeli
Fortis Bank’a 880 milyon Euro’ya gitti. 

• Garanti Bankası’nın % 25.5’ini Ağustos 2005’de ABD’li GE
Consumer Finance (GECF) 1 milyar 556 milyon dolara satın aldı. 

• C Kredi ve Kalkınma Bankası’nın % 58’i 2005 yılı sonunda
İsrail Bank of Hapoalim’e 113 milyon dolara kaptı.

• Finansbank’ın % 46’sına Nisan 2005’de Yunan National Bank
of Greece’e (NBG) 2 milyar 291 milyon Euro’ya sahip çıktı. 

• Tekfenbank’ın % 70’i Mayıs 2006’da Yunan EFG Eurobank’a
260 milyon dolara aktarıldı. 

• Denizbank’ın %75’i Mayıs 2006’da Fransız Belçika ortaklığı
Dexia’ya 2.4 milyar dolara elden çıkarıldı. 

• Adabank’ın % 99.99’u Kuveyt merkezli The International In-
vestor şirketine 45 milyon 100 bin YTL’ye sanki de bağışlandı. 

• Citigroup, en kârlı banka olan Akbank’ın yüzde 20 hissesini
3.1 milyar dolara satın aldı.

• Alternatifbank, Yunanistan’ın ikinci büyük bankası Alfa-
bank’a satıldı.
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• Oyakbank’ın satışı tamamlanmak üzere, Halkbank ise satıl-
mak için hazırlanmıştı.

‘Piyasa yapıcısı’ olarak bilinen 12 banka içinde İş Bankası, Zi-
raat Bankası, VakıfBank yani sadece 3 yerli banka kaldı!.. 

IMF aracılığı ile kontrol altına alınan bazı Avrupa Birliği ülke-
lerinde, yabancıların bankacılık sektörü üzerindeki payı şöyle:

Polonya % 67, Çek Cumhuriyeti % 95, Macaristan % 90, Slo-
vakya % 93, Estonya % 100, Bulgaristan % 74.6, Letonya % 65.2,
Litvanya % 78.2, Malta % 60, Romanya % 47.3. Bu oranlar, Gü-
ney Amerika ülkelerinde de bir hayli yüksek!.. 

Meksika’da sistemin yüzde 82’si, Arjantin’de yüzde 48’i, Şili’de
yüzde 45’i, Peru’da yüzde 47’si yabancıların elinde!.. Üstelik ya-
bancılaşma, çok hızlı gelişiyor!.. Meksika’da 1997 Mart’ında ban-
kacılık kesimi varlıklarının yüzde 14’ü yabancı bankaların kont-
rolünde iken, bu oran Aralık 2002’de yüzde 66’ya, 2006’da yüz-
de 82’ye yükselmiş bulunuyor!.. 

Şimdi de AB üzerinde söz sahibi olan ülkelerdeki yabancıların
paylarına bakalım!..

Avusturya % 19, Yunanistan %19, Fransa % 19, Danimarka %
17, Hollanda % 11, İspanya % 10, İtalya % 8, Almanya % 5.

Bu ülkelerde, sanki yabancıların sisteme girmesini engelleyen
‘gizli bir el’ bulunuyor! Üstelik AB’nin tüm uyarılarına karşın,
İtalya, Fransa ve Almanya, yabancıların sektöre girişini kısıtla-
maktan vazgeçmiyor!.. İtalya, ‘tezgâh altından’ yabancıların ban-
ka almasını engellediği gerekçesiyle, Avrupa Birliği’nden göster-
melik bir ‘uyarı’ aldı!.. Ancak aynı AB, Fransa ve Almanya’yı
uyarmayı göze alamadı!.. Almanya’da ‘doğrudan’ veya ‘borsa yo-
luyla’ yüzde 0.01’lik bir el değiştirme bile hemen devletin yetkili
kurumları tarafından takibe alınıyor!..100 diye feryat ediyordu İs-
rafil Kumbasar… Ama yetkili ve etkili tiyniyetsizler duymuyor-
du, doymuyordu ve dert edinmiyordu…
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AKP, Tarımı Gözden Çıkarmıştı!

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Gökhan Günay-
dın, AKP’nin yanlış politikaları, kuraklık tehlikesi, buğdaydaki
ithalat lobisinin girişimlerini ve tarımın geleceğini anlatmıştı.

AKP döneminde, tarımda bir yıkım süreci yaşandı. IMF, Dün-
ya Bankası ve AB odaklı tarım politikaları tavizsiz sürdürülmüş-
tür. Çıkartılan tohum yasası, yerli çeşitleri tümüyle ortadan kal-
dırdı ve bu işi dünya devi şirketlerin eline bırakmıştır. TİGEM’ler,
TAGEM’ler kapatıldı. Türkiye’ye genetiği değiştirilmiş 2 milyon
tonun üzerinde soya, konala ve pamuk girmesine seyirci kalını-
yor. Tarım ürünleri, sigortacılığı yasası ile pirim ödemeyenler
afetlerdeki zararla baş başa bırakıldı. 

Başbakan 2000 yılında Türkiye’de 8 bin traktör satılırken şim-
di 42 bin traktör satıldığını söylüyor. Rakam doğru. Burada kri-
tik nokta şu. Üretici borcunu ödemek için traktörünü satıyor.
Ondan sonra leasing ile yani finansal kiralama ile traktör alıyor.
Bunun borcunu ilk yılı ödemesiz olmak üzere 4-5 yıla yayıyor. Ve
dolayısıyla artan traktör satışları, çiftçinin ayakta durabilmek için
bulduğu sonu karanlık bir tünel. Son çare.

Dekara ödenen 16 YTL’lik DGD desteği, bu memlekette her
şey pahalanırken 10 YTL’ye düşürüldü. Aradaki 6 YTL’nin bir kıs-
mını üreticiye mazot ve gübre desteği gibi veriyorlar. Kimi kan-
dırıyorsunuz? Herkes bunun farkında. Bir dekarlık mısıra 45
YTL’lik gübre harcaması yapılması gerekirken siz 3 YTL’sini veri-
yorsunuz. Türkiye’de maliyeti 1 milyon YTL’ye üretilen pamuk,
35 YKR’ye dalında beklemektedir. Narenciye toplanamamaktadır.
Maliyeti 3.5 YTL olan fındık, 2 YTL’ye alıcı bulamamaktadır. Bü-
tün bunlar AKP’nin tarımı gözden çıkardığı ortaya koymaktadır. 

AB’nin Türk Tarımını Tahribatı

Bu müzakere çerçevesi belgesi ile müzakere yapılmaz. Bu an-
cak, Türkiye’nin esaretine neden olur. Türkiye hayvansız ürünle-
re yüzde 227, hububata yüzde 180, tütün ve muza yüzde 145
gümrük vergisi uyguluyor. Bu yüksek gümrük vergilerine rağmen,
Türkiye 6,5 milyar dolar tarım ürünü ithalatı yapıyor. AB’ye girer-
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ken 27 ülkeye bu gümrükleri sıfırlayınca Türkiye’nin iç piyasası
ne olur? Cevap açıktır. Türkiye’de yerli üretim diye bir şey bula-
mazsınız. Bizim rekabet edebileceğimiz hiç mi ürün yok? Dört ta-
ne ürün var: Fındık, koyun eti, bakliyat ve yaş meyve sebze. 

Cargill hukuku nasıl laçkalaştı?

Türkiye’de 5 tane nişasta bazlı şeker üreten firma var. Cargill,
Pendik Nişasta (Ülker-Cargill ortaklığı), Amidum(Belçika Firma-
sı Adana’da), Tat ve Sular. Son ikisi yerli. Bu üç tane çok uluslu
şirket ve ortaklarının piyasa hakimiyeti yüzde 75. Bunların amaç-
ları, nişasta bazlı şekeri üretmek ve Türkiye’ye satmak istiyorlar.
Şeker yasası, AB’de nişasta bazlı şeker kotası ortalaması yüzde 2
olmasına rağmen bunlara yüzde 10 kota getirdi. Bu yüzde 10 ko-
tayı her yıl yüzde 50 artırmak veya azaltmak yetkisini Bakanlar
Kurulu’na verdi. Bakanlar Kurulu bu yetkiyi hep artırma yönün-
de kullanıyor. Müthiş para, kazanıyorlar. Cargill’in kazandığı her
kuruş para şeker pancarı üreticisinin kaybettiği paradır.

Cargill’in sorunlarından birisi kota. Bu kota sorunun ortadan
kaldırılmasını istiyor. İkinci sorun da, Orhangazi’deki tarım alanı
işgali. Bunlar tarım alanlarının amaçlarının dışında kullanılması-
nın önlenmesine dair yönetmelik hükümlerine aykırı olacak şe-
kilde Bursa’da Organize Sanayi Bölgesi’nde kendilerine yer göste-
rildiği halde birinci sınıf tarım toprağında fabrika kurdular. Bun-
lara yönelik açılan 4 temel dava var. Ve bu davaların her birinde
de, Cargill’in yaptığı hukuksuzluk belgelenmiştir. 

En son 31 Ocak 2007 tarihinde Cargill’e af getiren değişiklik
yasası hiçbir maddesi değiştirilmeden Meclis’te kabul edilip ikin-
ci kez Cumhurbaşkanına gönderildi. Şimdi Cumhurbaşkanı
onaylayıp, Resmi Gazete’de yayınlamak zorunda. Ama Anayasa
Mahkemesi’ne götürülebilir. Cumhurbaşkanı, ana muhalefet par-
tisi veya 110 milletvekilinin imzasıyla iptal davası açılabilir. Biz
bunun için elimizden gelen bütün çabayı sarf edeceğiz. Ya değil-
se, Cargill verilmiş olan 10 yıllık hukuk mücadelesini aşmış ola-
cak. Bu bizim açımızdan kabul edilebilir şey değildir. 

Küresel ısınma sıkıntısı
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Bütün dünyada bir küresel ısınma sürecinin yaşandığı açık.
Dünyada yaşanan bu sürecin Türkiye’yi de etkilememesi müm-
kün değil. Aralık ve Ocak aylarında ortalama değerlerden yüzde
75 daha az yağış gerçekleşti. Aslında her 10-15 yılda böyle bir
trend vardır. Örneğin 1989–1990 yılında müthiş bir kuraklık ya-
şanmıştı. Hemen arkasından gelen 1991 yılında her şey normale
dönmüştü. Şimdi yıl değerlendirmesi yaptığınız zaman yağış az-
lığı yüzde 10 civarında kalıyor. Her 10-15 yılda böyle sarkaçlar ve
kurak dönemler olur. 

Meteroloji’nin rakamlarına göre, Türkiye’de ciddi olarak daha
az yağış alan bir dönemi hızla girmektedir. Fakat bu radikal ola-
rak her şeyin alt üst olacağı, bütün dengelerin değişeceği bir dö-
nemi işaret etmemektedir. Bu ikisinin arasındaki farkı iyi çizmek
lazım. Ankara barajlarındaki su kapasitesi, 2005’in Aralık’ında
322,1 hekte metreküp iken 2006’ın Aralık’ında 155,7 hekte met-
reküpe düşmüş. Ve bu değerler, Ankara’nın 180 günlük içme su-
yu kaldığını gösteriyor. Şu anda, düzey ile birlikte suyun kalitesi
düşmüş durumda. Önümüzdeki dönem kurak geçerse sorun çı-
kacak gibi görünüyor. Ama Şubat, Mart ve Nisan yağışlı geçerse
sorun ortadan kalkar.

Ankara, Konya, Adana, Hatay ve Şanlıurfa’da kışlık tahılların
çimlenmesinde nem eksikliğinden dolayı sorun var. Adana ve
Hatay’da geri dönüşü olanaksız yüzde 30’luk zarar söz konusu.
Şanlıurfa’da bu yüzde 20’ye düşüyor. Ankara ve Konya’da ise yüz-
de 10. Türkiye, geçtiğimiz yıl 21 milyon ton buğday üretti. 5 il-
deki toplam üretim kaybı ise, toplam 1 milyon ton. Dolayısıyla,
Şubat, Mart ve Nisan ayları içerisinde başlangıçta kar yağışı, ar-
kasından sele dönüşmeyen uygun miktarlarda yağış alırsa Türki-
ye’nin önümüzdeki dönemi rahat atlatacağı umulmaktadır.

Buğdayda ithalat spekülasyonu yapılmaktadır.

Bu dönemde buğday fiyatı, 42 YKR civarında olması lazım.
Ama bu oran speküle edilmeye çalışılıyor. Nihai amaç ne? Birin-
cisi, elinde buğday stoku olan bundan para kazanacak. Ama da-
ha önemlisi ilkbahar dönemi öncesinde, buğday az olduğu için
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fiyatlar yükseliyor denilerek; Türkiye’nin buğdaydaki gümrük
vergilerinin aşağı indirilmesi ve içeriye bol miktarda buğday al-
maya çalışacaklar. Bu ithalatçı ve rantçının lehine olur. İthalat
lobisinin istediği şey, Türkiye’de buğday kıtlığı varmış gibi gös-
termek. Bu spekülatörlerin kim olduğunu, bu piyasa ile ilgili
olan herkes bilmektedir.

IMF ye verilen taahhütler doğrultusunda önümüzdeki dö-
nemde, TMO’nun alabileceği tahıl miktarı 2 milyon 50 bin tonla
sınırlandırılmıştır. Bunu açıklamak dünyanın en büyük yanlışı-
dır. Niye?

Çünkü herkes TMO’nun günlük alım miktarını izlemeye baş-
layacaktır. 2 milyon ton sınırına yaklaşınca daha fazla alamayaca-
ğını bildiği için hemen spekülasyon orda başlayacaktır. IMF,
TMO’nun alacağı tahıl miktarına asla karışmamalı. Böyle bir şey
olamaz.

IMF, Yahudi sermayedarların taşeronu konumundadır.

IMF ve Dünyası’nın görevi değişti. Artık ülkelerin dış borç-
larının ödenirliliğini garanti etmek. Bunu kim istiyor. Yurtdı-
şında yaşayan büyük kreditörler ve en önemli bölümü de Yahu-
di sermayesi. Bunlar, paralarının geri dönüşü konusunda kaygı
duyuyorlar. İşte IMF burada görev alıyor. Bütçelere bakıyor.
Hangi kurumlara ne kadar para gidiyor hemen bunların üstüne
çizik çekiyor. Son 7 yılda ülkemizde, GSMH’da tarıma aktarılan
pay bugün yüzde 6‘lar civarından binde 83’lere düşmüştür.

Bütçeden ayrılan pay da yüzde 2,5 civarındadır. Tarıma,
köylüye ve üreticiye giden paranın dış borçlara gitmesini sağlı-
yorlar. Bu sürece AB eklemlendiğinde Türkiye’nin kendi tarım
kapasitesinin kırılması ve yerine ithalatçı bir yapının doğması
amaçlanıyor. 

Mayınlı arazide İsrail parmağı!

Araziyi temizlemesi kaydıyla, firmalara vermeye yönelik
ihalelere çıktılar. İhale dosyaları elimizde. Bilgi aktı o dönem-
de bize. Müthiş ilginç dosyalar vardı. Firmaların arkasında ne-
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ler olduğuna yönelik önemli şeyler var. Şimdi orada açıkça, İs-
rail’in zorlamaya çalıştığı bir süreç vardı. Fiziki mayınları kal-
dırıp da ekonomik ve siyasi mayınları döşeyeceksiniz bırakın
mayınlı kalsın o arazi dedik. Böylesine stratejik bir alanda, böy-
lesine değerli ve önemli tarım toprağın, hepsinden önemlisi
Türkiye’nin sınır bölgesini İsrail’in organik tarım için istemedi-
ği açıktır. Yani buna çocuklar güler. Dolayısıyla bu süreç, kamu-
oyunda yükselen tepkiler nedeniyle geri adım atılmak zorunda
kalındı. Bu AKP hükümetinin ne yapabileceğini gösterdi. Tür-
kiye’de adı sol sağ olabilir. Ama ulusal ve milli duyarlılığın ol-
ması lazım bir insanda. Bu yoksa Türkiye’nin Güneydoğu Ana-
dolu Bölgesi’nde sınırlarını yabancı firmalara 30-40 yıllığına
devredebilirsin.

IMF’nin, tarımı getirdiği nokta, iflastır!

Dünyada kendi ihtiyacından biraz fazla tarım ürünü üreten
AB’nin merkez ülkeleri, ABD ve Asya pasifikteki birkaç ülke,
kendine yetmeye çalışan tarım ülkeleri hep geriye gitsin ve biz
bunlara fazla üretimlerimizi pompalayalım diye düşünüyorlar.
Türkiye, 2000 yılında 18,8 milyon ton şeker pancarı üretiyordu.
İçinde bulunduğumuz yıl, 13 milyon tona düşmüş durumdadır.
5 milyon tona yakın şeker pancarı üretiminin ve bununla uğra-
şan köylünün yoksulluğa mahkum edilmesi anlamına gelir. Nihai
amaçları, şeker fabrikalarını tümüyle özelleştirmek ve bu işi
ABD’li Cargill’in işlediği ithal mısırıyla nişasta bazlı şekere dön-
dürülebilecek bir yapıyı ortaya çıkarmak. Tütün yasası, Türki-
ye’nin üretimini 200 bin tondan 110 bin tona düşürmüş. Tütün-
deki amaçları ise TEKEL’i özelleştirmek ve ortadan kaldırmak.
Philip Morris, Japon Tobacco ve British American Tobacco bu üç
firmanın egemenliğine Türkiye’yi tahsis etmek.101

Şimdi Soralım: Bankalardaki Paralar Kimin Sayılır?

“Şimdi, hemen hemen herkesin elinde bankada ne kadar pa-
rası olduğunu gösterir bir banka cüzdanı var. Ancak, 28 Ocak ta-
rihli yazımızda da gördüğümüz gibi bankanın kendisi de hayali
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para üretiyor! Bankalarda da fiili olarak belli bir miktarda para
var. Eğer, bankalarda parası olan bütün insanlar paralarını çek-
mek için aynı zaman diliminde bankalara giderlerse, bankalar
onların hepsine para veremezler. Daha teknik bir ifade ile, diye-
lim ki bankalarda parası olan insanların hesap cüzdanlarına göre
paralarının toplamı A olsun. Bankaların elinde var olan para da B
olsun. Bu durumda A, B’den her zaman çok çok büyüktür. Dola-
yısıyla bankalar, kendilerinde olmayan parayı “bende bu şahsın
parası var” diye bazılarına banka cüzdanı ile vermişlerdir. Bu du-
rum, doğal imiş gibi yansıtılır ama test edildiği zaman büyük
krizler çıkar.

Buna tarihten bir örnek verelim.

Birinci Dünya Savaşı ortaya çıkınca, herkes İngiltere’de banka-
lara koştu ve parasının tamamını çekmek istedi. Savaş ortamında
insanlar “ne olur ne olmaz” diye paralarını yanlarında bulundur-
mak istiyorlardı. 

Tabi, bankalarda insanların hepsine verecek para yoktu! Ban-
ka yöneticileri telaşla hemen Başbakan David Lloyd George’a git-
tiler ve “insanlar paralarının tamamını bizden geri istiyorlar” de-
diler. İngiliz Başbakan saf bir adamdı ve bu bankacılık konuları-
nı bilmezdi. Bankerlere cevaben; “tabi savaş ortamıdır isterler, siz
de paralarını onlara geri verin” deyince, bankerler oturup David’e
bankacılığın hileli temellerini anlattılar. Bankerleri dinledikten
sonra, telaş sırası David’deydi! Ne yapacağını şaşırmış bir şekilde
iken, bankerler kendisine “sistemi bozmayacak” bir başka çözüm
önerdiler. Hazine, tıpatıp sterline benzeyen “bono” basacak ve pi-
yasaya sürecekti. Bu bonolar para gibi likid olacaklardı. Daha
sonra, zaman içerisinde, bankalar bu bonoları çeşitli işlemler ile
piyasadan geri çekecekler ve Hazineye iade edeceklerdi.

Tesadüfen kriz günleri, 1-3 Ağustos 1914 tarihleri, İngiltere’de
“bank holiday” (bankalar bayramı) idi. Başbakan David Lloyd
George bu bayramı 7 Ağustos Cuma gününe kadar uzattı. Bu ara-
da Hazine, sterlin parasına benzeyen 500 milyon sterlin bono ba-
sıp bankacılara verdi. Bankacılar da bunları “para” diye vatandaş-
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lara verdiler. O paralar, üzerinde zamanın Maliye Bakanı John
Bradbury’nin imzası olduğu için halk arasında banknot olarak
değil, “Bradbury Not” ya da “Hazine Not” olarak anıldı. 1928 yı-
lına kadar da piyasada tedavülde kaldılar. İşte bu tarihi gerçekler
de açıkça gösterir ki, elindeki cüzdanlarına dayanarak milletin
bankamda duruyor zannettiği para aslında yoktur. Dolayısıyla,
bankalardaki paralar, mudilerin çok azına ait bulunmaktadır.
Bunlar ise genellik sömürü sermaye patronları ve ortaklarıdır. Di-
ğer mudilerin parası, bankaların hayali olarak ürettiği kayıtlardan
ibarettir ve gerçekte böyle bir para bulunmamaktadır.

Her şeye rağmen unutmayalım ki; karanlığın en koyu olduğu
zaman, sabaha en yakın bulunduğu andır. Ve şafak yakındır.
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AKP VE CEMAATİN YALANI,
TÜRKİYE’NİN TALANI

Cemaat ve İktidarın ortak tahribatları

Sözde çözüm süreci, PKK’yı özümseme sürecine dönüşüyor-
du. Başbakanın palavraları aksine, PKK’lı teröristler silahlarıy-
la birlikte İran, Irak ve Suriye’ye çekiliyordu. Murat Karayılan
eşkıyasının açıklamalarından ve Batılı müttefiklerimizin tavır-
larından, PKK’nın teröristlikten çıkarılıp, meşruiyet ve resmi-
yet kazanmış bir “halk ordusu”na dönüştürüleceği anlaşılıyor-
du. Böyle bir yapılanmanın, “istendiği anda ve oranda, Türkiye
ve komşu ülkeler aleyhine çok daha rahat kullanılacağı” gerçeği-
ni nedense hiç kimse gündeme getirmiyordu. Ve zaten AKP ya-
lakası ve Yenişafak yazarı İbrahim Karagül, “Kahramanlık tas-
larken hırsızlığını anlatan Kıpti” misali, 25 Nisan 2013 tarihli
“PKK’yı Kürt Petrolü Bitirdi” yazısında, Kuzey Irak petrollerini
tamamen kontrol altına almak isteyen güçlerin PKK’yı Türkiye dı-
şına çıkarıp, yeniden yapılandırmaya çalıştıklarını ağzından ka-
çırıyor, yani Erdoğan ve Öcalan’ın sadece bu sürece figüranlık
yaptıklarını dolaylı itiraf ediyordu.

Bilindiği gibi Güneydoğu’da 220 bin asker görev yapıyor, bu
sayı son yıllarda 170 bine indiriliyordu. İmralı müzakereleriyle
birlikte durum değişiyor, asker mevcudu 130 bine düşürülüyor-
du. Türkiye’deki terörist sayısı konusunda sağlıklı bir bilgi yok-
tu. Kışı topraklarımızda geçiren terörist sayısının bin 500 civarın-
da olduğu devlet yetkilileri tarafından belirtilirken, teröristlere
göre ise bu sayı 800’ü bulmuyordu. Şimdi bunların çekilip çekil-
meyeceği, çekilirse nasıl çekileceği tartışılıyordu. Teröristler çe-



kilse bile sınır ötesinde siyasi ve askeri eğitimlerini sürdürecekle-
ri belirtiliyordu. Çünkü, Kürt vatandaşlar için özerklik verilmesi
halinde bunlardan o bölgenin silahlı gücü olarak yararlanılacağı
ve bunun için kendilerine maaş da bağlanacağı konuşuluyordu..

Ayrıca bazı askeri uzmanlar teröristlerin bütün unsurlarıyla
sınır ötesine çekilmeyeceğini ve güvenlik güçlerinin giremediği
bazı yerleri terk etmeyeceğini söylüyordu. Böyle kritik önem-
deki yerlere işler tersine gittiğinde yine ihtiyaçları olacağı be-
lirtiliyordu. Türkiye’den çekileceği söylenen 800 teröristten sa-
dece çeşitli katliamlara bulaşmış ve hakkında kesin yakalama
emri çıkarılmış olan 300 PKK’lının yurt dışına çıkacağı, diğer
500 kişinin ise silahlarıyla kendi evlerine dönmeye başladığı
anlaşılıyordu.

Evet, Türkiye bir terör örgütünden öte, sanki PKK devletiy-
le pazarlık yapıyor ve yeni Kürdistan’ın temel taşları döşeniyor-
du! “Büyük Kürdistan Türkiye’nin himayesine verilecek” palav-
rasıyla Türkiye göz göre göre bölünmeye hazırlanıyordu. Peki,
Bulgaristan ve Yunanistan’daki Türk azınlıklar niye “Biz özerklik
ilan edip Türkiye’nin himayesine gireceğiz” diyemiyordu ve sa-
hip çakılmıyordu?

ABD’nin Mısır Üzerinden Türkiye Mesajları Recep Bey’in ve
Gülen’in Son Çırpınışları

İktidarın ve Cemaat’in Mısır’daki askeri darbeyle ilgili tavır-
larında çok açık bir terslik ve samimiyetsizlik sırıtıyordu. Bu
darbeyi bizzat ABD’nin planlayıp arka çıktığını Amerikan bası-
nı bile itiraf ediyor, ama Ahmet Davutoğlu ABD Dış Bakanı
John Kerry ile görüşüp durumu düzelteceğini sanıyordu. Ba-
rack Obama buna darbe bile demiyor, ama kankası Recep Erdo-
ğan demokrasi havarisi kesiliyordu. Ne yazık ki bu horozlan-
maların ardından AKP iktidarı, askeri darbe ile gelen yeni Mı-
sır yönetimi ile her türlü ilişkiyi devam ettirme kararı alıyor,
yani Mursi’yi ve demokrasiyi resmen satıyordu. Avrupa ülkele-
ri, İslamcı Hükümet devrildi diye bayram ediyor, ama AKP kur-
mayları ve yalakaları hala AB’ye alınmak için çırpınıyordu.. Ve
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hele Fetullah Gülen, insana pes dedirten bir çelişki ve pişkin-
lik sergiliyordu. Çünkü henüz bir yılını bile doldurmadan ger-
çekten efsane hizmetler başaran ve dünya çapında atılımlar
başlatan Erbakan Hükümetine karşı, televizyonlara çıkıp aleyh-
te kampanya açan ve bir nevi darbeye davetiye çıkaran Fetullah
Gülen şimdi “Demokratik seçimle gelmiş Mursi’ye icraat yapma
ve kendini kanıtlama fırsatı vermeden “sen bunu başaramadın”
demek haksızlıktır, halka saygısızlıktır. Çünkü insanın bir yılda
ağzını burnunu, sağını solunu tanıması bile imkânsızdır” anla-
mında laflar ediyor ve arka çıkıyordu. Acaba Erbakan’a yaptık-
larından pişmanlık duyup günah mı çıkarıyordu? Yoksa….. Mı-
sır’da iç savaş çıkmasını ve bu ülkenin parçalanmasını isteyen
Yahudi Lobilerinin özel ricasıyla İhvanı Müslimin’i kışkırtmak
için mi böyle davranıyordu? Ve bu bahane ile Mısır ordusu da
iyice yıpratılıp, İsrail’in eli güçlendirilmek mi isteniyordu? Ve
tam da böyle bir süreçte Rusya’nın İngilizce yayın yapan resmi
kanalı RT’ye konuşan güvenilir bir kaynak, İsrail’in Suriye’nin
Lazkiye askeri tesislerini vurmak için Türkiye’deki üsleri kul-
landığını belirtiyordu! Yani malum merkezler Recep Beye: “Bi-
zim istediklerimizi yap, ama kendi istediğin gibi konuşup hava
at!” demişler gibi davranılıyordu. Ve Sn. Erdoğan Mursi’ye des-
tek mitingini kendisi yapmaya cesaret edemiyor, bu işi Saadet
partisine bırakıyordu.

Önce Mısır’da sahnelenen oyun ne ilk, ne de son oluyordu.
Ayrıca oynanan oyunun gerçek adı “demokrasi” değil, “demok-
ratur” oyunuydu.

Dünya sistemini elinde tutan ve asıl oyun kurucu olan Siyo-
nizm’i, yaşadığımız çağda en iyi teşhis eden Başbakan Erbakan,
ahir ömründe en çok bu konu üzerinde dururdu. Hocamız: “de-
mokrasi”; halkın kendi kendisini yönetmesidir. “Demokratur”
ise; halkın yönetime alet edilmesidir” diyordu. Demukratur hi-
lesinin, yani Yahudi Lobilerinin tayin edip, halka seçtirdiği Sn.
Abdullah Gül ve Recep T. Erdoğan’ın özellikle destekleyip İslam
İşbirliği Teşkilatı’nın başına geçirdikleri Ekmeleddin İhsanoğlu
ile Mısır’daki darbe dengeleniyordu. Erdoğan ve Gül güya dar-
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beye karşı çıkıyor, ama İhsanoğlu Suudiler ve ABD ile birlikte
davranıyordu.

Gül ve Erdoğan “Dış Güçlerin ve Faiz Lobilerinin” Siyonist
yapılanmasına destek veriyordu!

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan’ın, Siyonist İlluminati’nin en önemli organlarından bi-
rinin (CFR’nin) Türkiye yapılanmasına onay verdikleri ortaya
çıkıyordu. Konunun daha iyi anlaşılması bakımından önce İllu-
minati (Siyonizm’in Dünya Devleti) yapılanması hakkında çok
kısa özet bir bilgi aktarmak gerekiyordu.

Dünyayı kendilerine “bilge adamlar” adını veren, 10 seçkin
Yahudi yönetiyordu. İlluminati’nin şeytan şebekesi, dünyanın
en güçlü baronlarından, yatırımcılarından, şirket başkanların-
dan ve siyasi kodamanlarından oluşuyordu. “İç çember” deni-
len en tepedeki bu 10 kişiye bağlı 300 kişi ise onların alt kad-
rosunda yer alıyor ve talimatlarını yerine getiriyordu. “İç çem-
ber” üyelerinin hepsi Dış İlişkiler Konseyi, Bilderberg, Trilate-
ral Komisyon, Mason Locaları, Kafatası ve Kemik Tarikatı, As-
pen Enstitüsü, Malta Şövalyeleri, Opus Dei, Roma Kulübü, Bo-
hemian Grove, Dünya Ekonomik Forumu, Dünya Federalleri
gibi Siyonist oluşumların üyesi oluyordu. Görüldüğü üzere Co-
uncil on Foreign Relations (CFR–Dış İlişkiler Konseyi) Siyo-
nizm’in Gizli Dünya Devleti’nin en önemli yapılanmalarından
sayılıyordu. Ve gelelim CFR’nin Türkiye yapılanmasına…

CFR, AKP İktidarı sırasında Türkiye’de Global İlişkiler Fo-
rumu (GİF) adıyla örgütleniyor ve GİF, CFR’nin “Konseyler
Konseyi” olarak nitelendirdiği yapılanmanın Türkiye ayağı ola-
rak kuruluyordu. GİF (Türkiye’de Global İlişkiler Formu’nun)
başında Rahmi Koç bulunuyor, Forumun Yönetim Kurulu üye-
leri şu isimlerden oluşuyordu:

Başkan: Rahmi M. Koç 

Başkan Yardımcısı: Memduh Karakullukçu 

Başkan Yardımcısı: Hanzade Doğan Boyner 
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Üyeler: Lucien Arkas, Aslı Başgöz, Hasan T. Çolakoğlu, Sa-
lim Dervişoğlu, Suzan Sabancı Dinçer, Ali Doğramacı, Metin
Fadıllıoğlu, Sönmez Köksal, Gülsün Sağlamer, Özdem Sanberk,
Ferit Şahenk, İlter Türkmen.

Ve bakın GİF’in Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Koç neler
söylüyordu:

“Çeşitli alanlardan seçtiğimiz arkadaşlarla Global İlişkiler Fo-
rumu’nu kurduk. GIF’i kurmadan evvel, Sayın Cumhurbaşkanı,
Sayın Başbakan, Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu, Ekono-
miden Sorumlu Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Ali
Babacan, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve
Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Zafer Çağlayan ile konuyu görüş-
tük ve öncelikle onların icazetlerini aldık.”

Evet, Rahmi Koç bunları anlatıyor, yapılanmaya Cumhur-
başkanı Gül ve Başbakan Erdoğan ile birlikte Ahmet Davutoğ-
lu, Ali Babacan, Egemen Bağış ve Zafer Çağlayan gibi AKP’nin
“ağır” toplarının da destek verdiği görülüyordu.

Demokratur (Demokrasi Derebeyliği) darbeler kadar zarar-
lıdır!

Dış Güçlerle, gizli ve kirli ilişkilere girişen siyasi figürlerden
cemaat rehberlerine hiç kimse, artık çelişkilerden kurtulamıyor,
çırpındıkça daha çok batıyordu. Şimdi Mısır’da, Mursi’ye yöne-
lik askeri darbeye güya karşı çıkıyor gibi davranan Fetullah Gü-
len, 28 Şubat tertibinde Erbakan’a yönelik postmodern darbeye
niye arka çıktığını; “28 Şubat, Türkiye’de demokrasinin yerleşme-
sini de hızlandırdı”102 sözleriyle savunmaya çalışıyordu.

Yani ABD Yahudi Lobilerinin tezgâhı ve yerli maşaların kat-
kısıyla Erbakan’ın devrilmesini ve yerine AKP iktidarını getiril-
mesini ve adım adım ertelenen Sevr’in yürütülmesini “Türki-
ye’ye demokrasinin yerleşmesi” olarak gösteriyordu.

“Türkiye parçalansa, devlet paçavra olsa bile, yine de asker ka-
rışmasın” demek, ahmaklıktan da öte bir alçaklığı yansıtıyordu!
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a) Bugün Türkiyemizde 10 parti, 10 mezhep, 10 meşrep, 10
köken kaynaşıp birleşmiştir, ama hepsi tek MİLLET’tir.

b) Ordu da işte bu milletin bir kesimidir, yani kendisidir.

c) Adam öldürmek en büyük vebaldir, cinayettir, bir insanı
haksız yere katletmek, bütün insanlığı öldürmek gibidir. Ama
çok istisnai ve zaruri durumlarda idam cezası da verilebilir ve
saldırgan düşmanları veya terörist isyancıları bertaraf etmek
gerekebilir.

Şimdi soralım:

1- Asker de bu milletin bir kesimi olduğuna göre; ülke bö-
lünmeye giderse, milli birlik ve dirlik tehlikeye düşerse, devlet
ve düzen dejenere edilirse ve sivil yönetim ve yetkililer de:

• Ya acziyet ve zafiyetinden

• Ya hıyanet ve işbirliğinden

Dolayı, ciddi ve tehlikeyi giderici tedbirleri geciktirirse;

O zaman hala “Ordu müdahaleye kalkışmasın, gerekirse de-
mokrasi hatırına ülke parçalansın” denilebilir mi? 

2- Dış güçler ve işbirlikçi hain çevreler –şimdiki gibi Kürt-
Türk düşmanlığı- geçmişteki gibi Alevi-Sünni kamplaşması,
sağcı-solcu kapışması, dindar-laik kutuplaşması başlatıp bir iç
savaş çıkarırsa, buna rağmen demokrasi hatırına, yine de “Or-
du bu işe bulaşmasın, gerekirse millet yıllarca birbirini boğaz-
lasın; can, mal ve namus emniyeti, din ve düşünce hürriyeti
ayaklar altına alınsın” denilebilir mi?

3- 31 Mart isyanı ne kadar haksız ve ahlaksız ise; 19 Mayıs
ve sonrası Kurtuluş savaşı kıyamı da o denli lazım ve şanlı de-
ğil miydi?

Gezi kışkırtmaları ve Erdoğan’ın palavraları!

Başbakan yardımcısı Bülent Arınç, Fetullah Gülen ağzıyla
barışçıl mesajlar verip özür diliyor, Belediye Başkanı Kadir
Topbaş Taksim projelerini askıya aldıklarını açıklıyor, İstanbul
Valisi eylemci gençlere sıcak sevgiler sunuyor; ama Sn. Başba-
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kan hala Mitinglerde kutuplaştırıcı ve kışkırtıcı bir dil kullanı-
yordu. Acaba iktidar kurmayları kendi aralarında “Başbakanı-
mız havasını atsın, biz de toplumun gazını alıp dengeyi sağlaya-
lım” diye danışıklı bir dövüş mü sergiliyordu, yoksa artık kim-
se kimseyi takmıyor, herkes bildiğini okuyor ve Erdoğan yal-
nızlığa mı itiliyordu?

Veya dış güçler ve faiz lobileri:

a) AKP eliyle bölünme anayasasını daha kolay hazırlatmak

b) Türkiye’yi Suriye batağına sokmak üzere Erdoğan’a cesa-
ret kazandırmak

c) Ve “Bakınız din düşmanları azıtıyor, ey dindarlar Başba-
kanı yalnız bırakmayın” propagandasıyla ve mitingler yoluyla
halk desteğini arttırıp daha kolay yararlanmak için mi Taksim
tezgahını planlıyordu?

Sn. Recep T. Erdoğan Taksim’de başlatılan ve kısa zamanda
bütün illerde yaygınlaştırılan protesto ve propagandaların
“Kendisini parlatan ve yeterince yararlanıp yıpratan odaklarca
artık gözden çıkarıldığı” mesajı da taşıdığını anlayınca iyice
huysuzlaşıyor ve “arkamda % 50 oyum var” kozuyla şantaj yap-
maya başlıyordu. Bu tavrıyla halkı iyice kutuplaştırıp birbirine
karşı kışkırttığını ve malum odakların işini kolaylaştırdığını bi-
le fark etmiyordu. Cumhuriyet hükümetlerinden hiç birinin
sağlamadığı vurgun ve soygun fırsatlarını sunduğu faiz lobisine
gözdağı vermeye kalkışıyor, Koç Üniversitesinin Sarıyer’deki
orman katliamını hatırlatıp hava atıyordu. Bu olayda bile ger-
çekleri çarpıtıyor, şecaat arz ederken şarlatanlığını yansıtıyor-
du. Olayın aslı şöyle gelişiyordu:

Rahmi Koç Üniversite kuracağız diye Sarıyer’deki binlerce dö-
nümlük ormanı tahrip etme konusunda, dönemin İstanbul Bele-
diye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’la gizlice anlaştıkları konuşu-
luyordu. Hatta Belediye Encümeninde bizzat evet oyu veriyordu.
Bu durumu haber alan rahmetli Erbakan Hoca hemen devreye gi-
riyor ve Recep Beyi uyarıp ilgili ve yetkili birimleri dikkatli olma-
ları konusunda teyakkuza geçiriyordu. Recep bey Rahmi Koç’a
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“Ben razıyım amma Hoca engel oluyor, onu ikna etmeniz lazım”
deyince, Rahmi Koç Erbakan’ı telefonla arıyordu. Tam o esnada
bazı teşkilat mensuplarıyla sohbet yapan Erbakan Hoca, bu faiz-
ci ve rantiyeci kesimin gerçek ayarını ve amacını orada bulunan-
lara göstermek için telefonun ahizesini açıyor, konuşmaları onla-
ra da dinletiyordu. O dönemde Adıyaman Gölbaşı Merkez İlçe
Başkanı olan Adnan Uyar da bunlara şahit oluyordu. Rahmi Koç
Erbakan Hoca’ya: “Sarıyer ormanları içinde kurulacak Üniversi-
teye engel olmamasını, seçimden birinci parti çıkmalarına rağmen
iktidar fırsatı tanınmamasının nedenlerini hesaba katmasını” tek-
lif ve tavsiye ediyor ve dolaylı teklif ve tehditler sunuyordu. Er-
bakan Hoca ise: “Bir köylü vatandaş ormandan bir eşek yükü
odun kesse hemen hapse koyulduğu halde, yüzlerce yılda yetişmiş
binlerce ağacın arsa açılmak üzere kesilmesinin ne hukuken, ne
vicdanen asla kabul edilmeyeceğini, Üniversite yapmak için çok
daha münasip ve boş arazilerin değerlendirilmesi ve hazır orma-
nı tahrip etmek değil, yeni ağaçlar dikilip, çevreye örnek olunma-
sı gerektiğini” söylüyor ve Rahmi Koç’a şunları hatırlatıyordu:
“Bizim asıl derdimiz, ne pahasına olursa olsun iktidara gelmek
değil, iktidarı ülkenin ve milletin hizmetinde değerlendirmektir.
Halkın alın terinin ve Milli servetin nasıl talan edildiğini gösterip
vatandaşı bilgilendirmek ve pansuman tedbirler değil, köklü çö-
zümlerimizdir”

Bütün bunlara aldırmayan Rahmi Koç, büyük bir orman tah-
ribatıyla Üniversitesini kuruyor, sonunda açılan mahkemeyi kay-
betmesine rağmen, Kahraman Recep T. Erdoğan “Eh madem bi-
nalar tamamlandı, artık burada yapılacak eğitim ve öğretim hatı-
rına Üniversiteyi yıkmayıp yerinde bırakalım” kararını alıyordu.
Yahu, tenha yerlere ve tepelere binalar kurup içinde oturan va-
tandaşın evlerini başlarına yıkarken, şu Koç’un Üniversitesine
hangi kanun ve vicdanla göz yumuyorsun? Diyen de maalesef
çıkmıyordu.

Sn. Başbakan’ın bu çelişkili ve pişkin tavrı Libya saldırısında
da sırıtıyordu. Bir hafta öncesinde: “NATO askerlerinin ve Avru-
pa güçlerinin Libya’da ne işi var? Diye karşı çıkarken, birdenbire
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fikir değiştirip NATO ile birlikte Libya’ya hücum eden, 80 bin in-
sanın katline ve Libya’nın tamamen tahribine sebebiyet veren Sn.
Başbakan, bir de kalkıp: “Biz arabamıza koyduğumuz her litre
benzine, “acaba masum bir Libyalının kanı karışmış mı?” diye
vicdan azabı çekeriz” demekten sıkılmıyordu. Pişkinliğin bu de-
recesini kahramanlık ve dindarlık sananların bu gaflet uykusun-
dan uyanacakları zaman da yaklaşıyordu.

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın yargı itirafı!

“Kaldı ki, son dönemde medyada sıklıkla yer alan bazı haber
ve yazılar sayesinde Hizmet’e yakın olduğu iddia edilen yargı
mensuplarının zaten tasfiye edildiği de kamuoyunun bilgisi dahi-
lindedir. 

Sözleri ise, itiraz görünümlü bir itiraftır ve Cemaat suçüstü
yakalanmıştır.

a) “Hizmete yakın Yargı mensuplarının zaten tasfiye edildiği
kamuoyunun bilgisi dâhilindedir” ifadeleri, Cemaate yakın ve yat-
kın yargı mensuplarının…. Cemaatle irtibatlı olan Hâkim ve sav-
cıların varlığını itiraf ve ikrardır.

b) Demek ki Cemaat ile Hükümet kavgası da yaşanmakta ki,
yukarıdaki itiraflara göre, hükümet Cemaatçi yargı mensuplarını
tasfiye edip etkisiz bırakmıştır.

c) Bu açık ve net beyanlar “Şecaat arz ederken sirkatini söyle-
mek - yani kahramanlık taslarken hırsızlığını deşifre etmek” cin-
sinden bir ahmaklıktır ve tabi “Cemaatçi Yargı mensuplarının”
varlığının kuru bir iddia ve iftira değil gerçek olduğunun ifşası ve
ispatıdır.

d) Bu noktada, asıl sorun ve Türkiye için acil durum; Bir sav-
cı ve hâkimin hukuka, kanunlara ve vicdanına göre değil de, her-
hangi bir cemaate, tarikata, partiye veya imtiyazlık kesime yakın
olması, dolayısıyla bunlara karşı olanlara da peşinen önyargılı
bulunması, hukuken yasak, vicdanen sakat ve ahlaken zaaftır ki,
bu ülkemizdeki adalet sisteminin iflası anlamındadır ve baş suç-
lusu da Cemaattir. Ve acaba Cemaatin, kendilerini himayesine
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alan ve Fetullah Gülen’ce sığınılan ABD derin devleti (Yahudi Lo-
bileri) ve küresel fitne merkezleri sayesinde böylesine palazlanıp
şımardığı” yolundaki tartışmalar böylece haklılık mı kazanmak-
tadır?

Şimdi soralım:

• Hani yargıda, emniyet teşkilatında ve diğer devlet kurum-
larındaki Cemaat yapılanması iftiraydı?

• Hani bu yapılanma nedeniyle, iktidarın kendi yetki alanı-
nın daraltılmasına karşı çıkılması ve Fetullahçıları tasfiye çaba-
sı yalandı?

• Hani Cemaat, iktidarın yetki sınırlarına karışmaz ve tasar-
ruflarından gocunmazdı?

• Hani Cemaatin siyasi hedefleri ve ABD adına sisteme mü-
dahil olma gayretleri olamazdı ve bunlar kasıtlı ve asılsız iddi-
alardı?

“Alternatif iktidara giden yol, Pennsylvania’dan (Fetullah Ho-
ca’dan) mı geçiyor?” diye soran, Sabataist Mehmet Barlas bile Sa-
bah’taki köşesinde:

“28 Şubat Darbesi sürecinde bir müddet Zaman’da yazdığını,
ama (Mason) Mesut Yılmaz’ı eleştiren yazılarının Cemaat kur-
maylarınca makaslandığını, o dönemde Mesut Yılmaz’a gösterilen
muhabbet ve hoşgörünün, bugün Erdoğan’dan esirgenmesini bir
türlü anlayamadığını” yazmaktadır. Oysa Sn. Barlas Cemaatin de
Hükümetin de, Siyonistlerin ve Sabataistlerin güdümünde olduk-
larını ve küresel tahterevallide yöresel denge rolü oynadıklarını
herkesten daha iyi bilmesi lazımdı.

AKP ve Cemaat gibi gafleti uzun olanların devleti kısa, akıbe-
ti hüzün olacaktır. Mısır’da “dinciler devrildi, dinsizler sivrildi”
diye bayram edip korkunç katliamları meşru sayan ve her fırsat-
ta İslam’a kin kusan ulusalcı solcuların ve Pakradun (Yahudilik-
ten Ermeniliğe, oradan da Darwinist sosyalistliğe geçen) Devrim-
bazların din istismarcısı ılımlı İslamcılardan ne farkı vardır? Em-
peryalist Amerika ve Avrupa’nın tezgâhlayıp arka çıktığı Mısır
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darbecilerine alkış tutan ulusalcıların bu sahtekârlığı sırıtmakta
ve boyalı maskeleri yüzsüz yüzlerinden akmaktadır.

Ekrem Dumanlı’nın ayarı ve uyarıları!

“Terör örgütü liderleri, PKK’nın düzenli orduya geçişini, yeniden
yapılanma içinde olduklarını ballandıra ballandıra anlatıyor, gazete-
ler de bunlara yer veriyor. E hani silah bırakacaklardı, hani “silahsız
çözüm” üzerine uzlaşılmıştı? Çözüm süreci adına devlet cephesi bu
kadar iyi niyetli iken örgüt ne yapmaya çalışıyor? Anlayan var mı?
“Çözüm sürecine” iman derecesinde sahip çıkan ve en küçük kaygıyı
hıyanet gibi görenlerin bu durumu açıklaması gerekmiyor mu?

Mısır’da yaşanan korkunç hadiseler öfke patlamalarına yol açı-
yor. Batı’nın sessizliği, bazı İslam ülkelerinin desteği vs. Bu arada İs-
lam İşbirliği Teşkilatı’na (dolayısıyla genel sekreteri Ekmeleddin İh-
sanoğlu’na) karşı ağır laflar söyleniyor. Sanki Ekmeleddin Bey değil
de bir başkası bu görevde olsaydı Teşkilat sorunları çözecekmiş gibi
yapmak yanlış.”103

“Siyonizm’in; Öcalan’la da, Erdoğan’la da işi tamamlanmış-
tı!”

Haftalar ve aylar öncesinden, Milli Çözüm Dergisi’nin hem
yazılarında hem de konferanslarında ısrarla hatırlattığı:
“PKK’nın, sözde Kürdistan’ın “öz savunma gücü” olarak yeniden
yapılandırıldığı, tüm Güneydoğu’nun yeni Afganistan’a çevrildiği
ve uyuşturucu tarlalarının hızla yaygınlaştırıldığı” şeklindeki
uyarılarını, “AKP’nin çözüm sürecini karalama girişimleri ve Ah-
met Akgül’ün komplo teorileri” olarak yorumlayanların, Şırnak-
Cizre’deki PKK çapulcularının resmigeçit töreniyle ve Lice’de-
ki karakol baskınıyla birden bire gözleri açılıyordu. Ve hele
AKP’nin ve Recep Bey’in sayesinde ve gaflet siyasetiyle Suri-
ye’nin kuzeyinde güçlenen ve özerklik ilan eden PYD’nin (Su-
riye PKK’sı) Esad muhalifi El Nusra ile çarpışıp sonunda Tür-
kiye sınır bölgesindeki bütün karakolları ele geçirmesi herkesi
şaşkınlığa uğratıyordu.
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PKK'nın Güneydoğu’da, özellikle de kırsalda bölgesel kolluk
kuvveti gibi davranmaya başladığına dair haberleri epeydir alı-
nıyordu. Kendilerine “Öz Savunma Gücü” adını veren bazıları-
nın yol kesip kimlik kontrolü yaptıklarını, piknikte eğlenen ba-
zı gençleri sorgulamaya kalktıklarını, hatta dövüp arabalarını
yaktıklarını, ormana giden köylülerin önünü kesip ağaç kesme
izninin bundan böyle PKK’dan alınacağını hatırlattıklarını daha
önce de duymuştuk. Cizre olayı yeni bir sinyal oldu. Anlaşılan
o ki, bazıları silahların bırakılıp demokratik siyasete geçilmesi-
ni, Kürt bölgesinin PKK'nın (ya da PKK artıklarının) hâkimiyet
alanı haline gelmesi; adı konulmamış bir "kurtarılmış bölge"
yaratma fırsatı olarak anlıyordu. Normalleşme sağlandıktan
sonra da, PKK'nın bölgedeki prestijinden (ve aynı zamanda yıl-
lar yılı yarattığı korku ve panikten) yararlanarak özerk bir ko-
num elde edebileceklerini sananlar fiilen harekete geçiyordu”
tespitleri gerçeği yansıtıyordu.

GKB Sn. Necdet Özel'e anlamlı bir mektup yazılıyordu!

Emekli Öğ. Kd. Alb. Candan Yıldızhan, Genelkurmay Başka-
nı Orgeneral Necdet Özel’e bir mektup yazıyor bir suretini de
Arslan Bulut’a gönderiyordu: 

“Sayın ‘Özel’ Orgeneralim;

• Ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğüne kast içinde
olduğu her eylemi ve beyanı ile açık olan terör örgütü tarafından
20 Haziran 2013 tarihinde Hakkâri ili Yüksekova ilçesi İkiyaka
Dağları’ndan Asayiş Kolordu Komutanınızın da içinde hazır bu-
lunduğu komuta kontrol helikopterine ateş açılmıştır. Ancak ma-
kamınızca bu durum karşısında kamuoyuna sadece; ‘kaçınma ma-
nevrası yapılarak ateş bölgesinden süratle uzaklaşıldığı’ şeklinde
bir açıklama ile yetinilmiş ve adeta teröristlerden kaçıldığı beyan
edilmiştir. Makamınızca bölücü teröristlere yönelik meşru müda-
faa hakkını kullanacak bir irade ve kararlılık sergilenememiştir.

• Kamuoyu, mevcut iktidarın icraatlarına yönelik demokratik
(görünümlü kaotik N.H) eylemler ve bunlara yönelik hükümetin
sergilediği hukuk dışı tepkilerle meşgul olurken; bölücü terör ör-
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gütü ve uzantısı oluşumlarca Güneydoğu Anadolu Bölgesi ‘Kuzey
Kürdistan’ olarak ilan edilmiştir. Bu doğrultuda Diyarbakır’da
‘Kuzey Kürdistan Birlik ve Çözüm Konferansı’ adı altında düzen-
lenen konferansa ve bu konferansta alınan bölünme kararlarına
makamınızca kör ve dilsiz kalınmak suretiyle bir anlamda onay
verilmiştir.

• Şırnak’ın Cizre ilçesinde bölücü teröristlerce ‘Yurtsever Dev-
rimci Gençlik Hareketi’ adı altında sözde ’asayiş’ birimleri oluştu-
rulmasına; yol kesip, kimlik kontrolü yapmalarına kayıtsız kal-
mak suretiyle, bölünmeyi realize ve sembolize eden bu girişimle-
re makamınızca daha etkin tedbirler beklenmektedir.”104

Erdoğan’ın açılım safsatasına meşruiyet kazandırmak için “Er-
bakan’ın da Apo ile görüşmeler yaptığı” iddiaları tam bir sahtekâr-
lıktı. KCK Eşbaşkanı Cemil Bayık ağzıyla bu tür yalanlar yayılı-
yordu. Böylece eli kanlı terörist başlarının sözleri tarihi kanıt ve
hukuki tanık muamelesi görüyordu!

İsmail Nacar’ın Sapla Samanı Karıştırması ve Gerçeği Saptır-
ması:

Bir zamanlar koyu ülkücü olan ve Gladyonun gizli güdümün-
de olduğu sonradan anlaşılan “Milliyetçi komando” teşkilatını
kuran; üniversite tarih bölümünde okumuş, ama İslami konula-
ra da ilgi duymuş birisi olan; haklı olduğu yanları bulunsa da, ta-
savvuf ve tarikat gerçeğine kökten düşmanlığının altında Malat-
ya’da yaşayıp ölen rahmetli Sait Çekmegil’in etkisi sırıtan; ve ba-
zı merkezlerin kendisine bilgi sızdırıp “reklam ajansı” gibi kul-
landıkları anlaşılan; çok sığ ve sınırlı dini bilgisine rağmen, âlim-
lik ve bilgiçlik havası atan İSMAİL NACAR, bir TV kanalına çı-
karılıp (Fatih Altaylı’ya) şunları söylüyordu:

“Sağ veya sol, her iktidar ABD’ye yaranmak ve yaslanmak ihti-
yacını duymuştu. Ama Erbakan’da bu yoktu…” (Zaten bu milli,
haysiyetli ve cesaretli tavrı yüzünden hedef tahtasına konmuştu.)
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“PKK’yı tasfiyeye ABD’nin karar verdiği anlaşılıyordu. Ve bu ko-
nuda AKP’ye destek veriyordu.” (Doğru, çünkü PKK siyasallaştırı-
lıp, kandilden Meclise taşınıyordu. Ve 2. İsrail olacak Büyük Kür-
distan projesinde, BOP Eş başkanı olarak Recep Bey ve ekibi, ta-
şeron olarak kullanılıyordu)

Ve İsmail Nacar:

“AKP çok akıllı bir dış politika izliyor, içte ve dışta hayranlık ka-
zanıyor” diyerek açıkça AKP yalakalığı ve tabi siyonizmin propa-
gandasını yapıyordu.

Sn. Nacar, bütün bu girişlerden ve “rüşveti kelam” cinsinden
sözlerinden sonra asıl içindekini kusuyor ve Erbakan Hoca'yı
“Abdullah Öcalan’la görüşme imkânları arayan Başbakan” olarak
göstermek için:

• Yanlışlarla doğruları harmanlıyor.

• Kendi yorumlarını yaşanmış gibi aktarıyor.

• Hayallerle hakikatleri karıştırıyordu.

“Bizi alıp Başbakan’a (Erbakan Hoca’ya) götürdüler. Biz; or-
du, MİT ve diğer ilgili devlet kurumlarıyla ve koalisyon ortağı
(Tansu Çiller Hanımla) konuşup ortak bir karar alınmış olarak,
benden: “Öcalan’la devlet arasında aracı olmamın isteneceğini”
beklerken, Erbakan dönüp:

“Madem gelmişsin, onlarla görüşürsen söyle, derhal silahı bı-
rakıp teslim olsunlar, yoksa çok pişman ve perişan olacaklar!” an-
lamında şeyler söyleyince, şaşırıp kaldım..”

İtirafıyla İsmail Nacar; Başbakan Erbakan’ın ve devlet organla-
rının, “APO’ya özel elçi sıfatıyla ve gayrı resmi özel arabulucu ro-
lüyle” kendisinin muhatap olacağını umarken… Veya malum
merkezler, onu bu yönde doldurup kurgulamışken... Erbakan
Hoca’nın böylesine ferasetli ve haysiyetli tarzı ve devlet adamlığı
tavrı karşısında hayal kırıklığına uğruyor ve haddini hatırlıyordu.
Yani Hoca, dış güçlerin ve işbirlikçi çevrelerin hazırladığı basit ve
fasit senaryoları, böyle bir manevrayla başa çıkarıyordu!..
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Faiz Lobileriyle AKP+Cemaat ortaklığı!

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Barzani’ye bi-
at sunmaya ve Irak’tan koparılan Kürdistan’a fiili resmiyet ka-
zandırmaya yönelik Erbil ziyaretinde: “PKK ile girişilen barış
süreci için, Kürtlerin tatmin, Türklerin ise ikna edilmesi” ge-
rektiğini söylüyor ve baklayı ağzından çıkarıyordu. Böylece bir-
çoğu Sabataist-Mason kökenli ve resmen KCK’li, gerisi de Cema-
atçi ve İslamcı geçinen AKP hizmetçisi olan “Akil Adam”ların ne
maksatla oluşturulduğunu da itiraf ediyordu.

Nafiz Can Paker kim oluyordu?

Doğu Anadolu Bölgesi Akil Adamlar heyeti başkanı Nafiz Can
Paker 1942 İstanbul doğumludur. Mesleği makine mühendisi,
yönetici ve sivil toplumcudur. Can Paker, sırasıyla Robert Koleji,
Berlin Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Columbia
Üniversitesi'nde okumuş, Yıldız Üniversitesi ve Columbia Üni-
versitesi'nde lisansüstü ve doktora talebesi olmuştur.

TÜSİAD, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı, TESEV gibi genellikle
Sabataist (Yahudi dönmeleri)nin güdümündeki ve Masonların de-
netimindeki birçok sivil toplum kuruluşunun yönetiminde yer alı-
yordu.. Robert Kolej Mütevelli Heyeti, Sabancı Üniversitesi Müte-
velli Heyeti, ENKA Okulları Danışma Kurulu üyeliği gibi görevler
üstleniyordu. Ayrıca Yahudi spekülatör George Soros tarafından
kurulan Açık Toplum Enstitüsü Türkiye Danışma Kurulu üyeleri
arasında bulunuyor ve danışma kurulu başkanlığı yapıyordu.

Can Paker uzun yıllardır politika ile ilgileniyor, bir dönem De-
niz Baykal’ın danışmanlık görevini de üsleniyordu. Politik olarak
liberal-demokrat çizgide olduğu biliniyordu. Can Paker; Sabata-
ist ailelerin kurduğu Şişli Terakki Lisesi Yönetim Kurulu üyesi
olan kuzeni Lütfü Paker’in kız kardeşi Mihriban Paker ile evli bu-
lunuyordu. Mehmet Barlas'ın gazeteci eşi Mecbure Canan Bar-
las’ın ağabeyi oluyordu. Ayrıca Sabancı Üniversitesi Mütevelli
Heyeti üyeliği yapıyordu.

Can Peker’in de içinde bulunduğu TÜSİAD’çılar Erbakan’ın
demokratik seçimler ve usullerle kurduğu Refah-Yol’u yıkmaya
çalışıyordu.
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Fetullahçı Bülent Arınç’ın Gaby Levy ile yakınlığı!

1860 yılında Suriye’den Alanya’ya kaçan Kripto Sebatay Ah-
met Neşşar’ın (Denizli Milletvekili Ahmet uğur Neşşar’ın Dede-
leri mi?) Kızı Raziye’nin, Bergama dönmelerine gelin gitmesiy-
le doğan kızı Sevdiye Hanım’ın nesi olduğunu, Bülent Arınç’a
sormak lazımdı. Bu Bergama Yahudileri, İsrail Büyükelçisi Le-
vi’nin ve CHP Manisa Milletvekili Mason Şahin Mengü’nün de
ortak akrabaları mıydı!? Ve Sn. Bülent Arınç’ın oğlunun düğü-
nüne İsrail Büyükelçisi Levi’nin şeref konuğu gibi katılması,
acaba derin bir akrabalık bağı mıydı, yoksa sadece siyasi bir gö-
nül yakınlığı mıydı?105

AKP ve Cemaatle İlgili Tenkitlerimiz milli ve manevi mesu-
liyetimiz icabıdır

Hem karşılaştığımızda, hem telefon konuşmalarımızda:

• Hükümete ve Cemaate haksız yere saldırdığımızı ve hayırlı
hizmetlerini hesaba katmadığımızı

• Milli Görüşçülükle Atatürkçülüğün asla uyuşmadığını ve bu
nedenle gereksiz ve temelsiz iddialara kalkıştığımızı

• “Adil Düzen”in, içi doldurulmamış sloganik bir söylem oldu-
ğunu, böylesi hamasi ve hayali projelerle, reel bir sistem olan
“Küresel Düzen”in karşısına çıkılamayacağını

• “Siyonizm’in yakında çökeceği ve Adil Düzen’in hâkimiyeti”
konusunda insanları boşuna umutlandırdığımızı

Hatırlatıp bizi uyaran, hatta yumuşak şekilde “fesatçılıkla”
suçlayan dostuma, önce hakkımızdaki duygu ve düşüncelerini
açıkça paylaştığı ve “paylar gibi” davransa da, arkamızdan ko-
nuşmadığı için, tebrik ve takdirlerimi sunuyorum. Ayrıca, bu
konulardaki gerçeklerin açıklanmasına vesile oldukları için de
kendilerine teşekkür ediyorum.

Öncelikle bizi tenkit, hatta tahkir ettikleri hususlardaki kana-
at ve gayretlerimizin, öyle kendi kafamızdan ve kuruntularımız-

AHMET AKGÜL 371

105 Bak: http://www.turkishnews.com / 11 08 2013



dan kaynaklanan “saplantı ve saptırmalar” olmayıp, Kur’an-ı Ke-
rim ayetlerinin ve Hadis-i Şeriflerin açık buyruklarına, geçmişte-
ki ve günümüzdeki ilim ve irfan erbabının beyanlarına dayandı-
ğını, Müslümanların ve insanlığın ihtiyaçlarını karşılamayı ve bu
zillet ve sefaletten kurtarmayı amaçladığını, özellikle belirtmek
istiyorum.

A- AKP Hükümeti ve Fetullah Gülen Hareketi ise, ettikleri
hizmetler, verdikleri hezimetlerin yanında hiç kalan oluşumlar-
dır. Kur’an’ın günah-sevap kefesinde ve vicdan terazisiyle tartıl-
dığında korkunç tahribatları ortaya çıkmaktadır!

Cemaat: 

• Sözde değil, ama fikren ve fiilen Kur’an’ın şeriat hükümle-
rini ve İslami adalet ölçülerini gereksiz saymakta

• Haçlı emperyalistlere ve Siyonist Yahudilere yaranmak ha-
tırına, Kelime-i Şehadet’in “Muhammedün Resulüllah” rüknü-
nü bile kaldırmakta

• “Dinler Arası Diyolog” safsatasıyla, batıl ve bozuk felsefe-
lerle İslamiyet’i karıştırıp-barıştırıp yozlaştırmakta

• ABD ve AB’nin Müslümanlara ve mazlum insanlığa yöne-
lik işgal ve sömürülerine taşeronluk yapmakta

• Zalim ve kâfir odakların cinayet ve rezaletlerine mazeret
ve meşruiyet uydurmakta

• Cihat (Devlet ve hâkimiyet) ruhu köreltilip, küresel em-
peryalizmin dindar ve demokrat gönüllüleri haline getirilmiş
bir nesil hazırlamakta

• İslami temellere ve insani hedeflere odaklı saf ve sağlam
hareketleri körletip kısırlaştırmaktadır.

Bu Milli ve manevi tahribatlarını kesin belgelerle anlattığımız
900 sayfalık “Küresel Fesatçılık ve Fetullahçılık” kitabımıza bir
satır itiraz bile yapılamamıştır. Açtıkları mahkemeler de bizim
lehimize sonuçlanmıştır. Ve yine 1200 sayfalık “Cumhuriyet
Türkiye’sinde Nifak Hareketleri” kitabımız, bunların sapkınlık
bataklığını ve karanlık bağlantılarını ortaya koymaktadır.
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Rahmetli Erbakan’ı önlemek için diğer İslamcı hareketler
desteklenip öne çıkarılmıştır:

Yıllardır dile getirdiğimiz ve dikkat çektiğimiz bir gerçek
var:

Kendi sinsi sömürü saltanatlarını yıkacak, adil ve asil bir
devrim yapacak beyin ve becerinin sahibi Erbakan olduğunu
fark eden Siyonist şeytanlar ve masonik maşalar: Milli Görüşü
etkisiz kılmak ve desteksiz bırakmak üzere:

a- Diğer “dindar ve muhafazakâr” partileri cilalayıp parlat-
maya başladılar.

b- O güne kadar “gerici ve tehlikeli” gördükleri bazı İslami
hizmet ve hareketleri gündemine alıp öne çıkardılar.

c- Eski “Akıncı”lardan “şeriatçı”lardan birkaç kişiyi ayartıp
vitrine koydukları “İrancı, Hizbullahçı, İBDACI” gibi Radikal
İslamcı terör hareketlerini, Milli Görüşün bir uzantısı gibi tak-
dime çalıştılar.

d- Bunlar işlettikleri vahşet ve dehşet görüntüleriyle ürküt-
tükleri toplumu; “Ilımlı İslam”ın temsilcisi Fetullah Gülen’e ve
AKP’ye yöneltmeyi başardılar.

e- Daha önce Özal hareketini de bu amaçla, yani Erba-
kan’dan kurtulmak hesabıyla ve “O’nun bir devamı” propagan-
dasıyla iktidara taşıyıp, ekonomik, sosyal ve siyasal büyük tah-
ribatlar yaptılar.

f- Milli Görüş partilerini parçalamak ve Erbakan’ı suçlu ve
sorumlu konuma düşürecek yanlışları yaptırmak üzere de, Ho-
ca’nın yakın çevresine “kendilerine yatkın” adamlarını soktu-
lar…

Suriye’nin karıştırılması ve büyük hesaplaşmanın yaklaşması

Maalesef, ülkemiz ve milletimiz belki de tarihin en sinsi ve
tehlikeli bir sürecini yaşamakta, parçalanma ve dağılma aşaması-
na dayanmış bulunmaktadır. Rahmetli Erbakan Hoca’nın ifade-
siyle “Artık toprak ayaklarımızın altından kaymaya başlamıştır”
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Bir ruh için beden ne ise, bir millet için de vatan aynı konumda-
dır. Vatanı işgal edilen veya bölünüp başka güçlerin güdümüne
giren bir toplum: Hürriyet ve huzurunu, namus ve onurunu ve
haysiyetli millet şuurunu kaybetmiş olacaktır.

• Bugün İsrail’i kurmak ve siyonizmin Dünya hakimiyeti he-
define kavuşmak üzere BOP istikametinde ve böylesine yabancı
ve Türkiye’yi de yıkıcı bir projede, dış odaklarca Başbakanımıza
verilen eşbaşkanlık sayesinde:

1- Irak fiilen üçe parçalanmıştır.

2- Libya NATO tahribatıyla ikiye ayrılmıştır.

3- Şimdi Suriye dağıtılmak üzere hedef tahtasındadır.

4- Mısır parçalanmaya ve iç savaş çıkarılmaya çalışılmaktadır.

5- Daha önce Keşmir bölgesi kopartılan Pakistan’dan, bu sefer
Peştunistanı da koparıp, Afganistan’a bağlama hesapları yapıl-
maktadır.

6- Ardından Afganistan Peştunlarıyla, Pakistan Peştunları bir-
leştirilip yeni bir kukla devlet kurulması amaçlanmaktadır. Yani
Afganistan da şeriatçı Taliban bölgesiyle, demokratik Karzai böl-
gesi olarak parçalanmaya hazırlanmaktadır.

7- Daha sonra İran’a saldırılıp Kürtler; Azeriler, Farisiler ve
Arap Şiiler diye dörde ayrılacaktır.

8- Bütün bunların ardından “Güneydoğu özerk Kürdistan’ı,
AB’ye katılım sürecinde pilot bölge Marmara özel dükalığı, Tari-
hi ve turistik amaçlı Karadeniz Pontus mirası” olarak, sıra Türki-
ye’nin parçalanmasına gelip dayanacaktır.

ABD’nin kukla başkanı ve Siyonist Yahudi lobilerinin kahyası
Obama ile, Suriye’ye müdahale konusunu görüşmek üzere Gü-
ney Kore’nin başkenti Seul’e giderken, recep T. Erdoğan’ın “Suri-
ye’yi oturup seyredemeyiz. Üstümüze düşen görevi yerine getire-
ceğiz.” Sözleri gayet açıktır. Yani Suriye’ye askeri müdahale edip
parçalanmasını kolaylaştırma ihalesi AKP iktidarının üzerinde
kalmıştır. Bu nedenle:
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Bremen mızıkacıları, hep bir ağızdan: “zorba ve diktatör
Esad devrilsin, Suriye’ye demokrasi getirilsin” sloganları at-
maktadır.

Aynı mutfaktan beslendikleri ve aynı odaklarca şişirildikleri
belli olan figüranlar hep bir ağızdan “Türkiye çabuk yetişsin ve
Suriye’ye barış ve demokrasi getirsin.” Diye çığlık atmakta ve ka-
muoyunu bu yönde şartlandırmaktaydı.

ABD İncirlik’teki atom bombalarını yeniliyordu! 

Tam bu süreçte ABD Başkanı Barack Obama, aralarında Tür-
kiye’nin de bulunduğu beş NATO müttefiki ülkede bulunan
taktik nükleer bombaların yenilenmesi amacıyla 2014 bütçe ta-
sarısında 537 milyon dolar tahsis ediyordu. New York Times
gazetesi, “editörler kurulu” imzasıyla yayımladığı başyazısın-
da, ABD’nin Avrupa’da 180 kadar B61 tipi nükleer bomba bu-
lundurduğunu, “soğuk savaş döküntüsü” bu bombaların Belçi-
ka, Almanya, İtalya, Hollanda ve Türkiye’de konuşlu olduğunu
yazıyordu. Obama’nın bombaların modernizasyonu amacıyla
2014 bütçe tasarısına da 537 milyon dolar koyduğu hatırlatılı-
yor ve uzmanlar, bombaların yenilenmesi programının maliye-
tinin hesaplanan 4 milyar doları aşarak 10 milyar dolara ulaşa-
cağını bekliyordu.

İncirlik’te 90 atom bombası “yakın bir savaş” için mi hazır-
lanıyordu?

Amerikan nükleer bombalarının nerelerde olduğu daha önce
WikiLeaks’ten sızan belgelerle ortaya çıkmıştı. Belgelerde
ABD’nin Avrupa’da bıraktığı 200 civarında taktik nükleer silahın
çoğunun Türkiye, Belçika, Hollanda ve Almanya’da bulunduğu
belirtiliyordu. Belgelere göre, Adana’daki İncirlik Üssü’nde
ABD’ye ait 90 nükleer başlık bulunuyordu. CIA’ya yakınlığı ile bi-
linen Washington Enstitüsü’nün yayınladığı Richard Outzen im-
zalı bir raporda, Türkiye’de konuşlanmış Amerikan nükleer bom-
baları harita üzerinde tam liste olarak gösteriliyordu. (Raporun
aslı: www.was-hingtoninstitute.org/uploads/Documents/pubs/
Policy Note12.pdf) Rapora göre, İzmit, Balıkesir, Eskişehir, Kon-
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ya, Ankara, Malatya ve Erzurum’da ABD’nin nükleer silah depo-
ları bulunuyordu. Raporda nükleer bombaların sayısı belirtilmez-
ken, Turgut Özal dönemi ABD-NATO-Türkiye ilişkilerinde en iyi
dönem olarak anlatılıyor, AKP dönemi de bu ilişkilerin tavan
yaptığı dönem olarak gösteriliyordu.

Biz, İslam Düşünceli, Müspet Milliyetçi ve Erbakan takipçi-
si insanlarız!

Biz görüşlerimizi, gerçeklerimizi ve tarafgirliğimizi oluştu-
rurken, “Mutlak Doğru”ları esas alarak ve “Mutlak Yanlış”lar-
dan sakınarak hareket etmekteyiz. 

“Doğru” ve “Yanlış” tespitinde ise şu beş değeri ölçü ediniriz:

1- Aklı Selim

2- Müsbet ilim

3- Tarihi deneyim ve birikim

4- Vicdani kanaat ve tatmin

5- İlahi Din (Kur’an’ın muhkem ayetleri ve Resulüllah’ın
(SAV) sağlam sünneti)

İşte bu beş temel ölçünün ittifakla:

“Yararlı, hayırlı gerekli ve güzel” bulduğu şeyleri doğru; ve
yine bu temel değer birimlerinin ittifakla, “Kötü, zararlı ve çir-
kin” bulduğu şeyleri yanlış biliriz. Çünkü Kur’ani kuralları dik-
kate almamak, imansızlık ve sapkınlık… Müsbet bilimi ve aklı-
selimi hesaba katmamak, manyaklık ve mantıksızlık… Tarihi
tecrübeleri ve vicdani kanaatleri önemli saymamak ise ahmak-
lık ve insafsızlık alametidir.

Sağlam temellere ve vicdani kanaatimize göre düşünce ve
davranış ürettiğimizden; ülkemizin ve milletimizin menfaatle-
rini, şahsi heveslerimizin üstünde gördüğümüzden; gizli, kirli
ve çetrefilli ilişkilere tevessül ve tenezzül etmediğimizden ve
imtihan için gönderildiğimiz bu dünyadan kalbi selim ve uhre-
vi sermaye ile göçmeyi en önemli gaye edindiğimizden; özümüz
mert, sözümüz net, hatta biraz serttir. İşte bu nedenle, Allah’ın
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izni ve iradesi dışında, ABD’nin gizli servisleri, CIA destekli
Cemaatin kalemşor tetikçileri, AKP’nin kiralık hizmetçileri ile
bir sivrisineğin bize zarar ve yararı eşittir.

Rabbim dilerse bir sivrisinek ısırmasıyla virüs kaptırıp öl-
dürebilir ve yine dilerse nükleer füzelerden ve suikast girişim-
lerinden kurtarabilir. İmanın en tabii neticesi (en üst derecesi
değil) olan bu tavrımızı idrak edemeyen iz’an ve iman fakirleri,
bu basiret ve cesaretimizin altındaki güç kaynağını merak et-
mekte ve nice tutarsız tahminler yürütmektedir. İmani ve insa-
ni değerlerimiz ve milli ideallerimiz uğrunda, ne ağır cezalara
çarptırıldığımızı, defalarca tutuklanıp hapis yattığımızı, nice
sürgünlere ve görevine son verilmelere uğradığımızı ve hala her
ay başka bir mahkeme kapısında dolaştırıldığımızı, yani rahat-
lık ve ferahlık döşeğinde kuru kahramanlık edebiyatı yapmadı-
ğımızı da hatırlatmamız gerekir.

Atatürkçülükle Milli Görüşçülüğü aykırı görmek, tarihi bir
yanılgıdır!

CIA Türkiye Masası eski şefi, ABD’deki Siyonist Yahudi Lo-
bilerinin etkili ismi, Fetullahçıların ve AKP iktidarının destek-
çisi Graham E. Fuller’in yazdığı “Yeni Türkiye Cumhuriyeti”
kitabı (Timaş yy. Mustafa Acar çevrisi) dikkatle okunduğunda,
özet olarak iki ekolün tasfiye edilmesi gerektiğini, iki oluşu-
mun da sahiplenilmesini öğütlediği görülecektir.

Dolaylı ifade ve işaretlerle Türkiye’de tasfiye edilmesi gerek-
tiğini, yani ülke ve bölge barışı dediği kendi Siyonist ve emper-
yalist hedefleri ve hâkimiyetleri için tehlikeli gördükleri iki ekol:

1- Milli ve müstakil (bağımsız) düşünceye dayalı, AB içinde
erimeye ve ABD’ye gizli sömürgeciliğe kapalı olan KEMALİZM

2- Abdulhamit’in Pan-İslamist projelerini dirilten ve adım
adım hayata geçiren ve böylece dünya barışı ve demokrasi yarı-
şı (dedikleri Amerikan-İsrail hegemonyası)nı tehdit eden ER-
BAKANİZM…
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Siyonist CIA şefi Graham Fuller bu iki tehdit ve tehlikeye
karşı panzehir olmak cinsinden iki oluşumu ise umut ve kurtu-
luş gibi göstermektedir:

1- Çetin Atlan ve oğulları gibi eski solcuların, Taha Akyol ve
Nazlı ılıcak gibi eski sağcıların, Fehmi Koru ve Mehmet Meti-
ner gibi eski İslamcıların uydurup sahiplendiği ve Batı emper-
yalizmine entegrasyonun hedeflendiği 2. Cumhuriyetçilik.. Ki
Graham Fuller de kitabına bu nedenle: “Yeni Türkiye Cumhu-
riyeti” ismini vermektedir.

2- Ilımlı, yani siyonizme bağımlı İslam safsatasıyla yozlaştı-
rılmış, adalet ve hakimiyet esası kısırlaştırılmış bir din anlayı-
şının simgesi ve sahte Yeni Osmanlı modelinin halifesi olarak
gösterilen Fetullah Gülen hareketi…

Milli Mücadelenin ve Milli Görüş’ün ortak amacı

Mustafa Kemal’in Milli Mücadeledeki en büyük başarısı, biz-
zat kumanda ettiği ve binlerce mekanize araç ve son sistem ağır
silahla donatılan, İngiliz, Fransız ve Amerikalılarca destek çıkılan
Yunan ordusunu yendiği SAKARYA Meydan Muharebesidir. Sa-
karya zaferi, kem talihimizi tersine çeviren tarihi bir dönüm nok-
tası yerindedir. Ve tabi Sakarya zaferi denilince akla Mustafa Ke-
mal gelmektedir, çünkü Atatürk’le Sakarya özdeşleşmiştir. Milli
Haysiyet ve hassasiyetini yitirmiş ve Haçlı AB himayesine göz
dikmiş demokrasi densizlerinin “VATAN, MİLLET SAKARYA” te-
kerlemesiyle Milli mücadeleyi küçümseyip alay konusu edindiği
bir süreçte rahmetli Erbakan Hoca’nın çıkıp:

“Herhangi bir kimse:

Malazgirt’te inanışın şahlanışını yaşamadan; Kosava’da, Niğ-
bolu’da bir kılıç olup parlamadan; Ulubatlı Hasan olup İstan-
bul’u feth etmeden; Sultan Fatih olup atını denize sürmeden;
Kanuni olup, şanlı ordularıyla Avrupa’nın içine yürümeden;
Seyyit Çavuş olup, 250 kiloluk mermiyi “ya Allah!” diyerek top
namlusuna sürmeden; Bir insan, SAKARYA’NIN SİPERLERİNE
GİRMEDEN; ve Kıbrıs’ta düşman tahkimatının arasından geç-
meden, Milli Görüşün ne olduğunu anlayamaz.”
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Sözleri,

a. Hem Sakarya Meydan Muharebesinin tarihimizin en önem-
li zaferlerinden birisi olduğunu belirtmektedir.

b. Bu şanlı mücadelenin, tamamen Milli ve şerefli olduğunu
vurgulayıp övmektedir.

c. Ve tabii dolayısıyla, Sakarya zaferinin komutanı Mustafa
Kemal Atatürk’ü de sahiplenip Milli Görüş’e dâhil etmektedir

Çünkü Erbakan Kurtuluş Savaşı’nı, Milletimizin bin yıllık ma-
yasını oluşturan Milli Görüş’ün yeni bir şahlanışı olarak değer-
lendirmektedir.

• Gençliğe Hitabe’deki bütün olumsuz ve onursuz şartlar zu-
hur etse -ki etmektedir- 

• İktidardaki siyasiler, işgalci ve emperyalist güçlerle işbir-
liğine girişse -ki girişilmektedir- 

• Asker ve sivil tüm yüksek bürokrasi gaflet, dalalet ve hat-
ta hıyanet içine düşse biz yine bu ülkenin ve bu devletin;
AB’nin eyaleti, İsrail’in vilayeti, ABD’nin sömürgesi yapılması-
na asla müsaade etmeyeceğiz! Biz Kim miyiz?

Biz, bu aziz milletin hala uyuşturulamayan beyinleriyiz! 

Biz, şanlı tarihimizin birikimi, şehitler emanetinin bekçileri-
yiz!

Biz; aslımızın, inancımızın ve bağımsızlığımızın gönüllü fe-
daileriyiz!

Biz, Rabbimizden ziyade süper güçlere iman ve itaat edenler
gibi; Amerika’nın himayesine, Avrupa’nın himmetine ve Yahudi
Lobilerinin hizmetine girmeyi, seviyesizliğin en esfelessafilini
bilen mü’minleriz!

Biz; Çanakkale’yiz, Milli Mücadeleyiz… Daha özelini merak
edenlere söyleyelim: 

Biz; 1974 Şanlı Kıbrıs Harekâtında, koalisyon ortağının ve
dış odakların karşı çıkmasına rağmen, Kahraman Ordumuzu
zafere uğurlayan Erbakan’ın talebesi ve takipçisiyiz!
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Türkiye kuşatılmıştır ve tarihi hesaplaşma kaçınılmazdır

Türkiye’nin, “PKK ile barışma” perdesi altında bir “ayrışma”
sürecine doğru hızla kaydırılmasından endişe ediyoruz. Çözüm kı-
lıflı bir çözülme planından kuşkulanıyoruz. Şimdi, bir zamanlar
Rahmetli Erbakan’ın demokratik seçimler sonucu kurulan Refah-
Yol iktidarını yıkmak için beşli çete oluşturan, İmam Hatiplerin
kökünü kurutacak raporlar hazırlayan, bugün AKP’nin uyguladığı
Kürt açılımının temel projelerini ortaya koyan: TÜSİAD ve TESEV
yetkilisi, George Soros desteklisi, Sabataist kökenli Şişli Terakki ai-
lesi, meşhur Robert Kolejli, Mehmet Barlas’ın eşi Mecbure Canan
Barlas’ın ağabeyi şu CAN PAKER’in Doğu Bölgesi Akil Heyeti Baş-
kanı olduğu bir projeden şüphe ve endişe duyduğumuz için niye
haksız bulunuyoruz? Bu kaygı ve kuşkularımız yersiz ise, sadece
biz “aşırı kuşkucu ve hayal kurgucu” oluruz.. Yok, eğer bu endişe-
lerimizin yüzde biri bile haklıysa, o zaman ülkemizin Irak’ın duru-
muna düşmesinden elbette korkuyoruz!

“Eğer o bir yalancı ve komplo takıntılı birisi ise yalanı kendi
aleyhinedir ve sonunda onu rezil edecektir. Yok eğer iddialarında
doğru ise o ve vaat ettiği musibet ve felaketlerin bir kısmı bile si-
ze dokunsa, bu sizin mahvolmanız demektir” (Mü’min: 28)

• JGK Bekir Kalyoncu’nun 2012 strateji raporunda Milli birlik
ve dirliğimizin ciddi tehdit altında olduğunu vurgulaması boşu-
na değildir.

• 28 Nisan 2013 Radikal’de Cengiz Çandar: Kandil sohbetin-
de, Murat Karayılan’ın, BM’e bağlı etkin bir kuruluşun, özel bir
uçakla PKK yetkililerini Oslo’ya götürdüğünü ve Barzani yöneti-
minden destek görüldüğünü” açıkladığını belirtmiştir. Yani bu
barış sürecinde Sn. Erdoğan ve Öcalan sadece postacılık rolü üst-
lenmiştir.

• Tarihte Nemrutlara, Firavunlara ve Neronlara tapınanlar gi-
bi, bugün de “asla baş edilmez” diyerek Amerika’yı tanrılaştıran-
lara karşı, yegâne kuvvet ve kudret sahibi Allah’a sığınıp milli
hürriyet ve haysiyet mücadelesi vermek bir iman ve insanlık gö-
revimizdir.
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• İmanın temel esası ve insanlığın hassası; Hakka ve hayra ta-
rafgirlik, Batıla ve barbarlığa karşı gelmektir.

“Kim Tağutu red ve inkâr eder de Allah’a iman getirirse, o sa-
pasağlam bir kulpa yapışmıştır” (Bakara: 256) 

Yani İslam’ın ve insanlığın gereği, antiemperyalist ve antisiyo-
nist bir tavır sergilemektir.

Mustafa Kemal o günkü şartlarda oldukça zahmetli ve tehlike-
li bir yolculukla, Libya’yı emperyalist Batı işgalinden kurtarmak
üzere bu ülkeye gitmiş ve Ömer Muhtar’ların şanlı mücadele fiti-
lini ateşlemiştir. Ve yine 1937’de Siyonist merkezlerin ve ABD İn-
giltere’nin Filistin’de bir Yahudi devleti kuracağını sezip “Hz.
Peygamber Efendimizin Miraca çıktığı kutsal mekânları koruma
hatırına, gerekirse bölgeye kahraman ordumuzu göndereceğini
ama İsrail’in kuruluşuna müsaade etmeyeceğini” bildirmiştir.

Necmettin Erbakan Hocamız’ın Atatürk’le ilgili müspet tavrı:

10 Kasım 2010 tarihli Milli Gazetede, Aziz Hocamızın şu tari-
hi beyanatı çıkmıştı. Bu sözler öyle gizli kapalı sohbet notları ol-
mayıp, aleniyet ve resmiyet kazanmıştı. Ve böylece Milli Çö-
züm’ün yaklaşımına destek çıkılmıştı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın,
Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 72. yılı dolayısıyla yayınladı-
ğı mesaj, tarihi gerçekler ve talihli müjdeler içermekteydi:

Atatürk'ü Milli Mücadele'ye öncülük etmiş büyük bir komu-
tan olarak nitelendiren Erbakan’ın, "Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk, milletimizin bağımsızlık konusundaki vazgeçilmez kararlılı-
ğını arkasına alarak Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş birisidir.
Öncülük ettiği Milli Mücadele hareketi ile milletimizin esarete as-
la boyun eğmeyeceğini bütün dünyaya göstermiştir." tespitleri ol-
dukça anlamlı ve önemliydi. 

Milli Görüş Lideri, yaptığı yazılı açıklamada, Atatürk'ün "Mu-
asır Medeniyet" hedefine ancak devleti ve milletiyle bütünleşmiş,
ekonomik gelişmesini sağlamış, insan hak ve özgürlüklerini ger-
çekleştirmiş bir Türkiye ile ulaşılıp aşılabileceğini kaydetmişti. 
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İstiklal mücadelesinde Anadolu topraklarını işgal eden emper-
yalist ülkelerin bugün aynı planlarını çok daha tehlikeli ve sinsi
oyunlarla gerçekleştirmeye çalıştığını belirten Erbakan Hoca’nın: 

"Milletimiz tıpkı Milli Mücadele günlerinde olduğu gibi bu sin-
si planları boşa çıkaracak inanç, azim ve kararlılığa sahip bulun-
maktadır. Sahip olduğu tecrübe ile bu oyunları tekrar boşa çıka-
racaktır. Bizler tarih boyunca, dünyaya huzur ve saadet getirmiş
bir ecdadın varisleri olmanın onurunu ve sorumluluğunu taşımak-
tayız. “Yiğit düştüğü yerden kalkacak.”, Türkiye yeni ve adil bir
Medeniyet değişimine öncülük yapacaktır. Bugün dünyaya hâkim
olan açlık, sefalet, kan ve gözyaşına son verecek iradeyi yine mil-
letimiz ortaya koyacaktır. 'Uydu değil, lider ülke' vizyonu doğrul-
tusunda önce Yeniden Büyük Türkiye, ardından Yeni Bir Dünya
mutlaka kurulacaktır. Bu vesileyle vefatının 72'nci yılında Gazi
Mustafa Kemal Atatürk'ü, Milli Mücadele kahramanlarımızı ve
bu vatan için canını vermiş bütün şehitlerimizi rahmet ve şükran-
la anıyorum." Sözleri ise; kutlu ufukların işareti ve mutlu yarın-
ların müjdeleriydi.

Öyle ya;

Eğer Atatürk bağımsızlığımızın öncü komutanı, Milli kalkın-
mamızın mimarı, İslam inançlı ve Hz. Muhammed (SAV) hayra-
nı, ama din istismarına ve yobazlığa karşı, Lider ülke büyük
Türkiye sevdalısı ve Batı Medeniyetine ulaşmayı değil onu aş-
mayı hedef gösteren ender ve önder bir devlet adamı ise, o hal-
de Atatürkçülükle Milli Görüşçülük niye uyuşmasındı?

“Eğer Mustafa Kemal yaşasaydı, elbette Milli Görüşçü olacak-
tı” buyuran da Erbakan Hocamızdı. Ve Atatürk’ün yıllardır gizle-
nen vasiyeti açıldığında, herkesin dudakları uçuklayacak ve Mil-
li Çözüm’e hayranlık duyulacaktı.

Mustafa Kemal’i tebdil ve tevil ederek hakkında hüsnü zanna
yöneldiğin gibi, AKP hükümeti ve Fetullah Gülen hareketiyle ilgi-
li de, “onların Siyonist merkezlerle münasebetlerini ve bazı taviz-
lerini, hayırlı hizmet ve hedeflere yaklaşmak için bir strateji ve
taktik olarak” değerlendirmen gerekirken niye şiddetle tenkit edi-
yorsun? Şeklindeki sorulara yanıtımız ise;
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Atatürk vefat edip gitmiştir. O’nu kendi dinsizlik ideolojileri-
ne alet etmek isteyenlere ve Onun istismarıyla zulüm saltanatla-
rını sürdürenlere, bu fırsatı vermemek gerekir. Ama AKP yetkile-
ri ve Cemaat liderinin halen hayatları devam etmektedir ve zalim
merkezlerle münasebetleri ve dış güçlerin destekleri açık ve ke-
sindir. Ve bu gidişin hangi sonuçları amaçladığı bizce belli değil-
dir. “Hüküm zahire göredir; hıyanet ve dalalet girişimlerine hüs-
nü zanla mukabeleye izin verilmemiştir.”

Şimdi Atatürk gibi bir şahsiyeti Sabataist sömürü sisteminin
ve laiklik kılıflı dinsizlik ideolojisinin istismar aleti olmaktan
çekip (Bediüzzaman’ın tabiriyle, Kemalizm’i tebdil ve tevil ede-
rek değiştirip düzeltip) Milli ve Manevi gereklerimize ve ger-
çeklere uygun, yeniden yorumlamak eğer bir suç ise; bu suç bi-
zim sevabımız ve faziletimizdir!

22.08.2013’te Görülen Rüya (Akın Cengiz / Konya)

Toplum içinde bulunulan bir ortamda oluyoruz. (sanki Çeçe-
nistan) Bir İslam ülkesine daha büyük zulümler yapıldığı (çoluk
çocuk herkesin zulme maruz kaldığı) haberi duyuluyor. Haberi
duyduğumuzda içimiz kan ağlıyor ve içimizden Rabbimizden im-
dat etmesini istiyoruz (toplum da genel olarak bu imdadı bekli-
yor gibi) tam bu esnada bir binanın önünden geçiyoruz. Birden
hızlı bir istişare kararı alınarak (ifadeyi tam hatırlamıyorum) san-
ki emir bekleyen noktalara şu mesaj ulaştırılıyor; “Tamam baş-
layın artık yeter, zalimlere yaptıklarının cezasını verip zulüm-
leri önleme zamanı geldi” anlamında bir komut veriliyor. Ardın-
dan elektrik şalterlerinin açılaması kadar kolay bir işlemle her
türlü saldırıyı engelleyeceğine kesin olarak inanılan mükem-
mel bir teknolojik füze kalkanı sistemi (anında ve hızla) devre-
ye sokuluyor. 7-8 parça, ayrı katmanlardan meydana gelen, bir
birine değmeyen ama birbirini destekleyen bir yapı ışık ve nur
karışımı bir biçimde o binanın (Biz füze vb saldırılara karşı
tüm ülkemizden emin oluyoruz) üzerinde geniş olarak beliri-
yor. O esnada içimden sevinçle; “İşte Erbakan hocamızın müjde-
lediği teknolojik silahlar!” diyorum.
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Bu komutu Ordu içerisindeki Atatürk’ün de büyük etkisinin
olduğu (sanki sivil yönü de olan) bir ekip uyguluyor, (ve sanki
Atatürk de o ordu içinde imiş algısı oluşuyor) Ben de (Atatürk
hakkında oluşturulan yanlış algılar dolayısı ile) acaba toplum tam
destek olur mu? diye endişe ediyorum. Diğer taraftan da tüm ha-
zırlıklar tamamlanınca, sanki Atatürk’ün ‘’Ordular İlk Hedefiniz
Akdeniz’dir’’ emri gibi (Akdeniz üzerinden İsrail’i önceleyen)
yeni bir emir duymak istiyorum; derken bu ifade kullanılmasa da,
bu anlamı da taşıyan hücum emri geliyor. Atatürk’ün de manevi
etkisinin olduğu o binadan (sanki Atatürk’ün de sesi duyuluyor): 

“Allah-u Ekber, Allah-u Ekber” nidaları yükseliyor sonra dik-
katler gökyüzüne çevriliyor (sanki meleklerden) “Allah-u Ekber,
Allah-u Ekber” sesleri geliyor. 

Daha sonra (Erbakan Hocamızın böcek vb tarzlı teknolojik si-
lahlarından bazıları) sanki Anadolu’dan çıkıp zulümleri önleme-
ye odaklı bir gidişle Ortadoğu’ya doğru yol alan bir KURBAĞA-
YA dikkat kesiliyorum. Düşman tarafında ise onun karşısına bir
AYI dikiliyor ve ben “onunla nasıl başa çıkacak?” diyorum ve
normal kurbağalardan bir kısmı o ayıdan kaçıyorlar (Ayı onların
kaçışını küçümseyici bir bakışla izliyor.) Giden kurbağa da sanki
tam ne yapacağı bilmez gibi iken ayı ile karşılaştığı anda, birden
en az ayı büyüklüğünde olup saldırıyor, ayı neye uğradığını şaşı-
rıyor ve korkarak hızla kaçıyor! 

Bu noktada rüya sona eriyor.

Bu Rüyanın yorumu yerine müjdeli ayetler: 

(Saffat suresi: Son Ayetler)

164 – “Bizden her birimiz için belirli bir (hizmet, izzet ve
mes’uliyet) makamı (takdir edilmiştir.)

165 – “Biziz o, saflar halinde (kenetlenmiş ve farklı görevler
üstlenmiş) kimseler, gerçekten bizleriz.”

166 – “Biziz o, (Allah’ı) tesbih edenler (Hak davayı savunup
yüceltenler)de, gerçekten bizleriz.”
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172 – “Muhakkak (böyle olanlar) onlar, kesinlikle nusret (ila-
hi yardım) olunup, zafere erişeceklerdir.

173 – “Ve şüphesiz bizim ordularımız (manevi güçlerimiz ve
Mehdiyet emrindeki askeri kuvvetlerimiz) işte üstün gelecek olan-
ların ta kendileridir.”

174 – “Öyleyse Sen, (yakın) bir süreye kadar (zalim inkârcı-
lardan ve işbirlikçi münafıklardan) yüz çevir.”

175- “Ve onların (acı ve alçaltıcı akıbetlerini) seyret ki, (hezi-
met ve zilleti) yakında göreceklerdir.”

176 – “Şimdilik onlar, bizim azabımızı (hafife alıp veya alay
konusu yapıp) acele (gelmesini mi) istemektedir?”

177 – “Fakat (O vaat edilen intikam ve inkılâp) onların (en
güçlü gördükleri ve güvendikleri Hava-Deniz kuvvetleri ve Nükle-
er Füzeleri) sahasına indiği (ve tüm sistemlerini etkisiz hale ge-
tirdiği) vakit, yapılan bunca uyarıları dikkate almayanlar ne kötü
bir sabahla (uyanıvereceklerdir)”
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SONSÖZ
Suriye’ye Düşman Çağırmak;

AHMAKLIK MIYDI, AJANLIK MIYDI?

Suriye’ye saldırmak ve Büyük İsrail Projesi kapsamında bu
ülkeyi de parçalamak üzere iki yıldır sürdürülen tahribat süre-
cinde sona yaklaşılmıştı. Ülke baştanbaşa yakılıp yıkılmış, çı-
karılan iç savaşla on binlerce masum cana kıyılmış ve artık Su-
riye’yi fiilen işgal etmek için bütün şartlar hazırlanmıştı. Ah-
met Davutoğlu Suriye’ye saldırı için oluşacak bir şer koalisyo-
nuna koşulsuz katılacaklarını herkesten önce açıklamıştı. Mı-
sır’daki darbeyi teşvik edip destekledikleri için ABD ve AB ül-
kelerine atıp tutan AKP iktidarı, tam bir gaflet ve dalaletle, şim-
di aynı zalim ve kâfir ülkelerle birlikte ve İsrail’in işine gelecek
şekilde Suriye’ye saldırmaktan şeref duymaktaydı. Elbette Beş-
şar Esed de babası kadar olmasa da, birçok zulümlere bulaş-
mıştı, ama bunlar hem dış güçlerce kışkırtılmıştı, hem de zaten
bahane yapılmaktaydı. Ve artık büyük bela Türkiye sınırına ge-
lip dayanmıştı. Şahsi ikbal ve iktidar hırsları uğruna, düşman-
larını harimi ismetine çağıracak kadar azıp sapıtanların da,
dünyayı cehenneme çeviren Siyonizm’in güdümündeki Ameri-
ka ve Avrupa’nın da; Allah’ın kahrına uğramaları ve müjdelen-
diği gibi Amik ovası civarında ve Akdeniz sularında büyük bir
hezimetle yıkılmaları inşallah yakındı.

Libya’daki AB Füzeleri Türkiye üzerinden Suriye’ye taşına-
caktı! 



Batı basınında CIA’nın; Libya’da bulunan karadan havaya fü-
zelerin Türkiye üzerinden Suriye’ye kaydırılması için Türkiye ile
temasta olduğu yazılmıştı. CIA bu yolla güya Esad yönetiminin
muhalefeti yenmesini önlemeye çalışacaktı. CNN International,
“özel” logosu ile bir haber yayımlamıştı. Haberde, Kongre üyele-
rinin, Amerikan Haber Alma Merkezi’nin (CIA) Libya’nın Binga-
zi kentinde ne gibi faaliyetlerde bulunduğunun araştırmasını is-
tedikleri vurgulanmıştı. Bingazi’de faaliyet gösteren CIA’nın, Lib-
ya’daki karadan havaya füzelerin Türkiye üzerinden Suriye’ye ta-
şınması için örtülü operasyonlar gerçekleştirdiği konusunda bil-
giler bulunduğu basına sızmıştı. Haberde füzelerin Suriye’de
Esad yönetimine karşı mücadele eden muhaliflere teslim edilece-
ği üzerinde durulmaktaydı.

ABD hükümetlerinin akıl danışmanlarından Edward N.
Luttwak’ın itirafı: “Türkiye ile Suriye’yi savaştırmalıyız!”

İslam dünyasının parçalanmışlığı ve yöneticilerinin korkaklı-
ğı yüzünden Suriye’de iyice derinleşen zulmün çözüm adresi ola-
rak ABD müdahalesi gösteriledursun, ABD hükümetlerinin akıl
danışmanlarından Edward N. Luttwak, “ABD’nin kan emici vam-
pir zihniyetini tescilleyen” açıklamalarda bulunmaktaydı. Lutt-
wak’ın açıklamaları ABD’nin her tavrının “Batı’nın tek gıdasının
Müslüman kanı” olduğunu; barış ve huzur için medet umulama-
yacağını ortaya koymaktaydı. 

“Uzun süreli çıkmaz” ABD’nin yararınaymış!

Müslüman ülkelerin büyük bir kısmının basiretsiz ve işbirlik-
çi yöneticileri ve din tacirleri hâlâ “Büyük Şeytan” ve avenesin-
den medet umarken, Müslüman kanıyla beslenen emperyalist ka-
falar “daha kanlı planlar” yapmaktaydı. ABD’deki Stratejik ve
Uluslararası Araştırmalar Merkezi’nden Siyonist uzman ve ABD
hükümetlerinin akıl danışmanı Yahudi Edward N. Luttwak,
ABD’nin Suriye politikasına ilişkin, bizce zaten bilinen, ancak
çok sayıda Müslüman ülke yöneticisinin kulağına küpe olacak
cinsten itiraflar açıklamıştı. Luttwak, New York Times’a yazdığı
makalede, Suriye’de derinleşen krizle ilgili olarak “ABD’nin çı-
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karlarına zarar vermeyecek tek sonucun “Durumun uzun süreli
bir çıkmaza dönüşmesi” olduğunu vurgulamıştı. “Suriye’deki sa-
vaşın, silah tüccarları ve Büyük İsrail’in fikir babaları tarafından
sürdürüldüğünü” söyleyen Luttwak “Amerika’nın hedefinin, bu
açmazı sürdürmek olması gerektiğini ve bunu mümkün kılabil-
mek için tek yolun, Esad güçleri öne çıkar gibi göründüğünde is-
yancıları silahlandırmak, isyancılar kazanır gibi olduğundaysa
onlara verilen desteği kısıtlamak olduğunu” hatırlatıp “Bu strate-
ji, Obama yönetiminin şimdiye kadar uyguladığı politikaya ya-
kındır” tespitini yapmaktaydı. Luttwak’ın Türkiye ve Suriye ger-
ginliğine ilişkin yaptığı değerlendirmeler adeta iki komşu ülke-
nin biran önce savaşa girmesi temennisi üzerine kurgulanmıştı.
Luttwak, “Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, Suriye’deki isyanın
ortaya çıktığı ilk zamanlarda, tüm bunlara son verilmesi çağrısın-
da bulunması üzerine Esad’ın sözcüsünün Erdoğan ile alenen alay
ettiğini, bu arada Esad’ın silahlı kuvvetlerinin bir Türk jetini vur-
duğunu, Türk topraklarının defalarca top ateşine tutulduğunu ve
Türkiye sınır geçişinde bomba yüklü araçların infilak ettiğini” sa-
vunarak tüm bunlara rağmen “Herkesin, belirgin bir misilleme
yapılmamasına şaşırdığını” söyleyip Türkiye’yi kışkırtmaktaydı.

Afganistan, Sudan, Irak ve Mısır’dan sonra şimdi de Suri-
ye’yi işgal için Batılı Barbarların ittifakı:

İslam ülkelerinin ferasetten yoksun yöneticilerinin politika-
larıyla Esad’ın zulmüne terk edilen masum ve mazlum Suriye
halkı, şimdi de aynı İslam ülkelerinin basiretsiz, çaresiz, işbir-
likçi yöneticilerinin davetiyle küresel zalimlerin insafına bıra-
kılmaktadır. Ümmet-i Muhammed’in bizzat kendilerinin hallet-
mesi gereken bir sorun, zulmün küresel efendilerine havale
edilerek Barbar Batı’ya ve NATO’ya meşruiyet kazandırılmakta-
dır. Afganistan ve Irak’a çoluk-çocuk, yaşlı-kadın, sivil-masum
demeden milyonlarca Müslümanı katlederek “kutsanmış özgür-
lük” götüren ABD ve İngiltere başta olmak üzere Haçlı zihniye-
ti Suriye için de işgal planlarını deklare etmeye başlamıştır.

Batı’dan “Adalet” Beklemek ahmaklıktır!
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Asırlar boyu İslam alemine liderlik yapmış olan Osmanlı to-
runlarının devleti Türkiye olmak üzere, bütün İslam ülkelerinin
yöneticilerine hatırlatmak lazımdır: Artık gafletten uyanın, bıra-
kın BM’yi, boş verin NATO’yu… Kapatın artık ABD ile kırmızı
hatlı görüşme zırvalıklarını. Kerry ile telefon trafiğinin, zalimlerin
ekmeğine yağ sürmek olduğunu artık anlayın. Diplomatik mez-
hep savaşlarını bir kenara bırakın. Müslümanlar için söz konusu
olunca adaletlerine “zulüm, kan ve işgal”den başka bir anlam ifa-
de etmeyen haçlı elbisesi giydiren Batı’dan ‘adalet’ beklemekten
utanın. Ne olur bir an önce bütün dünyaya Müslümanların kendi
meselelerini kendisinin çözeceğini gösterecek olumlu ve onurlu
bir tavır takının. Zira zalimleri daha büyük zalimlere havale ede-
rek zulümden kurtulacağını sanmak ahmaklık değilse, alçaklıktır.

Arsız ABD ve Haçlı Batı Suriye'de kimyasal silah kullanıldığı
iddialarının ardından bu ülkeye askeri müdahaleyi tartışırken
AKP Hükümeti, geçen yıl Suriye konusunda Meclis'ten bir yıl sü-
reyle yetkiyi yeterli saymaktaydı. CHP ve MHP, Suriye'ye yapıla-
cak olası bir müdahalede Türkiye'nin yer alabilmesi için alınan
bu iznin yenilenmesi gerektiğini savunmaktaydı. Dışişleri Bakanı
Ahmet Davutoğlu ise Suriye'ye olası bir müdahale konusunda,
"Elimizde Suriye'den gelen güvenlik risklerine karşı silahlı
kuvvetlerimizin ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin her tür-
lü tedbiri alması yönünde çok güçlü bir tezkeresi var ama ihti-
yaçlar daha başka bir durum gerektirirse TBMM'ye başvuru-
ruz" açıklamasını yapmıştı. Meclis'in, Hükümet'e Suriye konu-
sunda, TSK'nın yabancı ülkelere gönderilmesi ve görevlendiril-
mesine ilişkin verdiği iznin süresi, 4 Ekim’e kadardı. “NA-
TO’nun sözde Suriye’deki iç savaşın bölgeye yayılmaması için mü-
dahale kararı alması durumunda İncirlik üssünün operasyona
açılması gündeme gelir” iddiaları da ortalığı karıştırmıştı. Dışişle-
ri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun Milliyet’ten Fikret Bila’ya “ Suri-
ye’deki iç savaşa müdahale amacıyla Birleşmiş Milletler kararı ol-
masa da harekete geçecek bir ‘Gönüllüler Koalisyonu’nun kurula-
bileceği, Türkiye’nin de burada yerini alabileceği” yolundaki
açıklamalarından sonra bu gelişme askeri müdahale ihtimalinin
çok da uzak olmadığının işareti sayılmıştı. 
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ABD gizli teşkilatı CIA’nın Saddam Hüseyin'e kimyasal sal-
dırıya destek verdiği gizli belgelerle ortaya çıkmıştı. Skandal
1984 yılında yaşanmıştı. 

Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı’nın (CIA) 1980’li
yıllarda İran'a yönelik kimyasal saldırıda Saddam Hüseyin reji-
mine destek verdiğini gösteren belgeler ve gizli tutulan bazı ra-
porlar Foreign Policy dergisi tarafından yayınlanmıştı. 

Bu belgelere göre; Amerikan istihbaratı 1984’ten itibaren o
dönemdeki ittifakı olan Irak’ın, 1980’den 1988’e kadar süren
İran’a karşı savaşta kimyasal silah stokuna sahip olduğunu bi-
liyordu ve ses çıkarmamıştı. Sarin ve hardal gazından oluşan bu
kimyasal maddelerin kullanımı Cenevre Protokolü ile yasaklan-
mıştı. İşte bugün her melanetine keramet uydurup destek çıktığı
Amerika böyle bir tiynet taşımaktaydı.

Suriye'deki Kürtler Haçlı saldırısını bir fırsat sayacaktı!

Suriye'de savaş için geri sayım sürürken, PYD eşbaşkanı As-
ya Abdullah, 'müdahaleyi ilhak sayarız" açıklamasını yapmıştı.
2 gün sürmesi planlanan hare-kat, Suriye'nin kuzeyindeki Kürt-
leri heyecanlandır-mıştı. PYD'nin kadın eşbaşkanı Abdullah, 10
ülkenin gönüllü koalisyonu tarafından yapılması gündemde
olan operasyonla ilgili olarak "saldırı nereden gelirse gelsin, ken-
di bölgelerine yönelik müdahalelere karşı meşru savunma haklarını
kullanacaklarını ve gerekirse ilhak seçeneğine başvuracaklarını
açıklamıştı.”

“İslam Dünyası” diye bir şey var mı sahiden?” diye küstahça
bir başlık atan Ruşen Çakır: 

“İslam dünyasının var olup olmadığı?” konusunda net bir ce-
vap verilmeyişinin temel nedeni, Müslümanların önemli konular-
da birlikte hareket edemiyor olması, zaten buna imkân sağlaya-
cak mekanizmalara sahip bulunmaması; mevcut kurumların da
son derece zayıf ve etkisiz kalmasıdır. Bu birlik olmama hâlinin
mezheplerle, etnik kökenlerle, ekonomiyle vb. ilgili bir dizi nede-
ni vardır” dedikten sonra Ahmet Davutoğlu’nun şu itiraflarını
aktarmıştır:
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“Hiçbir zaman Türkiye, İran ve Suudi Arabistan gibi bölgesel
güçler arasındaki rekabet, küresel güçler hesaba katılmadan anla-
şılamayacaktır. Yani rekabetleri kendiliğinden oluşmamaktadır.
Bir uluslararası sistem vardır ve onun şartları ve dayatmaları içe-
risinde rekabet yapılmaktadır.”106 Bu sözler dış güçlere teslimi-
yetin ve milli hedefleri terk edişin bir itirafıdır. Evet, İslam Dün-
yasını canlı, irtibatlı ve caydırıcı bir vücut haline getirmek için
Erbakan’ın başlattığı tarihi ve talihli adımları bırakıp, Siyonist
güdümlü Haçlı Batının kuyruğuna yapışan AKP iktidarı sayesin-
de Ruşen Çakır gibiler maalesef zahiren haklı çıkmaktaydı.

ABD El-Kaide ile aynı saftaydı!

Independent için makale yazan ünlü gazeteci Robert Fisk sıra
dışı bir yorum yapmıştı. Robert Fisk, Barack Obama'nın Suriye
hükümetine saldırması durumunda Amerika Birleşik Devletle-
ri'nin tarihinde ilk defa El Kaide'yle aynı saflarda savaşacağını
yazmıştı. Bu arada Türkiye ile İsrail de gizlice yakınlaşmaktay-
dı! Financial Times gazetesi, Suriye'deki savaştan dolayı Ürdün'e
gidecek Türk mallarının artık Suriye değil, İsrail üzerinden taşın-
dığını haber yapmıştı. Bu rotanın öneminin artmasını İsrail ve
Türkiye arasında 'filizlenen ekonomik bağlara' bağlayan gazete,
yine de ikili ilişkilerde garez kaldığını hatırlatmıştı. Geçen sene
Kasım ayından beri açık olan rotadan 2 bin Türk tırının geçtiği-
ni aktaran Financial Times. Gazetenin haberine göre İsrail'in
Hayfa limanına feribotla gelen kamyonların buradan Ürdün'e
geçtiğini aktarmıştı.

Washington Post Suriye tezgâhını şöyle açıklamıştı!

“Başkan Obama, Suriye’ye karşı sınırlı boyutta ve sürede bir
askeri darbe vurulmasını hesaplıyor. Bu darbe, hem Suriye’nin
kimyasal silah kullanmasına bir ceza ve Suriye için bir caydırıcı
olacak hem de ABD’yi ülkenin iç savaşına daha derin biçimde da-
hil olmaktan uzak tutacak... Böyle bir saldırı, muhtemelen iki
günden daha uzun sürmeyecek ve denizden atılan cruise (seyir)
füzeleri ile –büyük ihtimal- uzun menzilli bombardıman uçakla-
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rıyla yapılacak ve Suriye’nin kimyasal silah arsenaliyle doğrudan
bağlantılı olmayan askeri hedefleri vuracak.”

Şu sırada Doğu Akdeniz’de dört savaş gemisi, 430 adet Toma-
hawk füzesi taşımaktaydı. Her birinin menzili 1500 mil, yani
3000 kilometreden fazlaydı. Bunun yanı sıra 20 bin kiloya kadar
bomba taşıma kapasitesine sahip Stealth uçakları, Missouri’deki
üslerinden kalkıp bir kez yakıt alarak Suriye’deki hedeflerine ula-
şabilir durumdaydı. Yani Suriye’ye yönelik operasyon, esas ola-
rak, bir ABD-Fransa-İngiltere hava operasyonu olacaktı. Tüm
operasyon, 1995’te Bosna’da, 1999’da Kosova’da olduğu gibi ‘ha-
vadan’ yapılacak ve bu sayede, ne Amerikalılar ne Fransızlar ve
İngilizler ‘Suriye bataklığı’na batmış olacaklardı. Ama anlaşılan
bu bataklığa saplanma kahramanlığı Türkiye’nin sırtında kala-
caktı. Evet, “Suriye merkezli yeni bir krizin en fazla zarar vere-
ceği ülkelerden birinin Türkiye olacağı muhakkaktır. Dolayısıy-
la dün Irak için tekrarlanan ve tam bir yalan olan ‘bir koyup üç
alacağız’ cümlesinin bugün Suriye söz konusu olduğunda hiç
ama hiçbir inandırıcılığı olmayacaktır. Öyle ki kendimizden ne
kadar koyarsak koyalım, Suriye konusunda herhangi bir şey ka-
zanma şansımız bulunmamaktadır.” Çünkü Suriye’ye saldır-
mak bir şekilde İran’a da saldırmak anlamını taşımaktadır. Do-
layısıyla muhtemel Batı saldırısı hakkında Tahran’dan gelen
uyarıları yabana atmamak lazımdı. Nitekim şu ana kadar med-
yaya yansıyan senaryolarda, Irak ve Afganistan gibi bütünlüklü
değil, Bosna sorununda Sırbistan’ın başkenti Belgrad’a yönelik
hava saldırısı gibi sınırlı bir müdahalenin öne çıktığı anlaşıl-
makta ve Türkiye’nin başına büyük belalar sarılmaktaydı. Bu
arada İsrail’in acı akıbetini sezen Siyonist beyinlerin Ruşen ça-
kır’ın kulağına bir şeyler fısıldadıkları anlaşılmaktaydı. Suriye
müdahalesinden kuşkulanmalarını böyle okumak lazımdı.

Beşar Esad’ın İran’a sürpriz ziyaret yaptığı açıklan-mıştı!

ABD'nin öncülüğünde Suriye'deki askeri hedeflere operas-
yonun gündemde olduğu dönemde ilginç bir iddia ortaya atıl-
mıştı. İran resmi televizyonu söz konusu haberi son dakika ola-
rak aktarmıştı. Siyonist İsrail eski Dışişleri Bakan Yardımcısı
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Danny Ayalon, Suriye’ye yönelik muhtemel işgal ile ilgili olarak
“İsrail bu kez Körfez Savaşı’nda Saddam’ın saldırılarına (güya)
sessiz kaldığı gibi davranmaz” diyerek savaş çığırtkanlığı yap-
maktaydı.

Suriye’ye yönelik muhtemel askeri müdahale, İsrail basınında
da geniş yer almıştı. İsrail gazetelerinde ABD liderliğindeki bir
koalisyonun Suriye’ye saldıracağına ilişkin kesin ifadeler dikkati
çekerken, Şam yönetiminin muhtemel operasyon sırasında İsra-
il’e saldırmayı göze alamayacağı yorumları öne çıkmıştı. İsrail’in
İngilizce basılan önde gelen gazetelerinden Haaretz, “ABD saldı-
racak” manşetiyle okuyucularının karşısına çıktı. İbranice yayım-
lanan Maariv gazetesi de aynı şekilde “ABD vuracak” manşetini
atarak, müdahaleden emin bir tavır takınmıştı. İsrail’in etkili ga-
zetelerinden Yediot Ahronot manşetine taşıdığı haberinde
ABD’nin işgal için askeri hazırlık yaptığını belirtirken, alt başlık-
ta “Suriye müdahale sırasında İsrail’e saldırmaya cesaret edemez”
ifadesini kullanmıştı. Her zamanki gibi dertleri İran’dı! İsrail’in,
uluslararası kamuoyunun Suriye’deki kimyasal silah saldırısına
gösterdiği tepkinin ardından bu ülkeye yönelik askeri müdahale-
ye itirazı olmadığı ancak Suriye ve Mısır’daki gelişmelerin, İran’ın
nükleer faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çabaları gündem-
den düşürmesinden kaygılı olduğu anlaşılmıştı.

Türkiye bu kirli savaşa dâhil olmamalıydı!

Tam da bu noktada savaşla ilgili bazı rakamları bilginize
sunmak istiyorum; 

• Dünyada 5 bin 600 yılda toplam 15 bin 500’ün üzerinde böl-
gesel ya da ulusal savaş yaşanmış ve tahminen 3,7 milyar insana
kıyılmıştı.

• 1. Dünya Savaşı’nda ölen her 100 kişiden 14’ü, 2. Dünya Sa-
vaşı’nda ölen her 100 kişiden 70’i, 1990’lardaki savaşlarda ölen
100 kişiden 90’ı sivil ve savunmasız halktı.

• 1945-1992 yılları arasında gerçekleşen 149 savaşta 23 mil-
yondan fazla insan göz göre göre ölüme yollanmıştı. Bunun yal-
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nızca 3 milyonunu askerler oluşturmaktaydı. Bilinen o ki, savaş-
larda genellikle 1 askerin ölümüne karşılık 14-15 sivilse bombar-
dımanlar, açlık, susuzluk, bulaşıcı hastalıklar gibi nedenlerden
dolayı ölüp telef olmuşlardı. 

• Birinci Dünya Savaşı 50 milyon kişinin ölmesine, 90 milyon
kişinin de sakat kalmasına yol açmıştı.

• Son 10 yıldaki savaşlarda 2 milyon çocuk ölmüş, 6 milyon ço-
cuk sakat kalmıştı. 12 milyon çocuk evsiz, 1 milyondan fazla ço-
cuk anasız-babasız bırakılmıştı. 10 milyon çocuk psikolojik sarsın-
tı geçirdi ve on binlerce çocuk tecavüz ve işkenceye uğramıştı. 

• Balkan savaşında Bosna’da 20 bin Müslüman kadına tecavüz
edenler bugün Suriye’ye saldırmaktaydı. 

• Dünyada bugün 500 bini bilim adamı olmak üzere 15 mil-
yon kişi silah ve silah geliştirme endüstrisinde çalışmaktaydı.

• Büyük bölümü Rusya ve ABD tarafından olmak üzere silah
üreticisi ülkeler toplam 19.1 milyar dolarlık silah satmaktaydı.
Rusya ABD’den sonra 6.2 milyar dolarla en fazla silah satan ülke
konumundaydı. En fazla silahı 2.4 milyar dolarla Hindistan ve
2.2 milyar dolarla Çin almıştı. Yunanistan 1.4 milyar dolarla
üçüncü oldu. Türkiye son beş yılda 1 milyar dolar azaltarak 418
milyon dolara indirdiği silah alımıyla 10’unculukta kalmıştı.

• Ama şöyle ya da böyle; Savaş eşittir yıkım anlamındadır.
Türkiye masum ve Müslüman Suriye halkının katledileceği böy-
le bir ittifakın içinde yer almamalıdır. Şunu hiçbir zaman aklımız-
dan çıkarmayalım; savaşlardan kazananlar yalnızca Siyonist silah
baronları ve savaş patronlarıdır. Kaybedenler ise tüm bir insanlık
ve özellikle Müslümanlardır.107

ABD ve İngiltere’nin Planı Hazır: Füzelerle saldıracaklardı!

İngiliz Sunday Times gazetesi, İngiltere ile ABD’nin Suriye’ye
yönelik füze saldırısına hazırlandığını yazmıştı. Gazete “Mütte-
fikler, Suriye’de hava saldırısına doğru ilerliyor” başlıklı haberin-
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de, “İngiliz ve Amerikan askeri planlamacıları Suriye’de füze sal-
dırıları için olası hedefleri belirliyor” ifadelerini kullanmıştı. Ga-
zete İngiltere Başbakanı David Cameron ile ABD Başkanı Barack
Obama’nın dün Suriye’ye ilişkin 40 dakika süren bir telefon gö-
rüşmesi yaptığını özellikle vurgulamıştı.

ABD Suriye’ye müdahalede bulunursa kim kazanacaktı?

Maalesef Müslüman ülke yöneticilerinin çaresiz, aciz ve teslimi-
yetçi oldukları bir zamandayız. Böylesine onur kırıcı bir davranış
ile düşmanından medet ummak, kurtuluş için ona sığınmak, bir çö-
züm değil yıkımdır. Suriye’de masumların katlini kimler yapmıştı?
Sorumluları kimdir, bir başına Beşar Esat mı? Bütün sorumluluğu
onun üzerini atarsak kurtulunmuş mu olunacaktı? Servis edilen ha-
berler ne kadar sağlıklıydı? Irak örneğinde olduğu gibi, yıllar sonra
servis edilen ve günlerce dünya kamuoyunu geren haberlerin ne ka-
dar yalan olduğu anlaşıldı. Bu olaylar da yıllar sonra bir başka çar-
pıklığı ortaya koymayacak mıydı? Mısır darbesinin ardından yaşa-
nan kafa karışıklığı ve karmaşa yüzünden birbirlerine düşman kesi-
lip saldırmaları sonucu Müslümanlar darmadağın olmuşlardı. Arap
Krallıkları Mısır darbecilerinin yanındaydı. İsrail ve ABD’nin yık-
maya çalıştığı Beşar Esad da Mısır darbesini alkışlamıştı. İsrail is-
tediği zaman Suriye içlerine uçak ve tanklarıyla girip bomba yağdır-
maktaydı. Suriye halkını zehirleyen, katleden hangi odaklardı? Bu
soru zihnimizi iyice kurcalamaktaydı. Suriye içinde fink atan servis-
ler, muhaliflere silah verenler, ya da Beşar Esad’ı destekleyen güçler
birbirinden farklı mıydı, yoksa aynı mıydı? Suriye’deki katliam ve
vahşetleri servis eden kaynakların hepsi batılıydı. Ya İngiliz ya ABD
kaynaklıydı. Peki, bu olayların sonuçları kime yarayacaktı?” diye
soran Milli Gazete yazarı Ali Haydar Haksal elbette haklıydı.

Hapisten kaçırılan yüzlerce intihar bombacısı Suriye sınırı-
mızdaydı!

Türkiye büyük bir riskle karşı karşıyaydı. El Kaide 15 günde
Irak, Libya ve Pakistan’da hapishaneleri basıp 2 binden fazla mi-
litanını hapisten kaçırıp, Suriye’ye taşımıştı! İşte bilanço.

Irak: Bağdat/Ebu Gureyb ve Taci cezaevleri. 800’den fazla.
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Libya: Bingazi Kuveyfiye cezaevi. 1200 kadar.

Pakistan: Dera İsmail Han cezaevi. 250 kadar

Bunların çoğu intihar bombacısıydı. Iraklı bir kaynak, Ebu
Gureyb baskınını anlatmıştı:

Irak’ın en büyük cezaevi. Mahpus sayısı birkaç 10 binle ifa-
de ediliyordu. Bağdat’ın hemen kenarında en iyi korunan ceza-
evi sayılıyordu. 100’den fazla eylemci dışarıdan geliyor, ayrıca,
3 arabaya binmiş 9 intihar bombacısı, 200’den fazla roket ateş-
leniyordu. Kapıları parçalamak, duvarları yıkmak için. Çatışma
2 saat sürüyordu. Libya ve Pakistan baskınları da Irak’ın kop-
yası. Böylece binlerce militan hapisten çıkarılıp Suriye’ye taşı-
nıyordu. Oysa bu eylemlerin çapı büyük ve profesyonelce, El
Kaide’yi aşıyordu. Büyük operasyonları büyük güçler yaptırı-
yordu. Devlet imkânları devreye girmeden yapılabilecek gibi
görünmüyordu. Bu operasyonlar tek merkezden planlanıyor;
merkezi plan, merkezi amaç anlamına geliyordu. Hapishaneler-
den boşaltılan militanların ortak özelliği. Eylem tecrübesi yük-
sek. Ölümü göze almış, yüzlercesi intihar bombacısı Suriye’ye
taşınıyor. Büyük bir kısmı Suriye’nin Türkiye sınırına, Halep
bölgesine gönderiliyor. Özellikle Irak’tan kaçırılanlar. Yani bü-
tün bunları stratejik müttefikimiz ABD planlıyordu.

Müslüman yöneticiler arasındaki dostlukları da, düşmanlık-
ları da Batı ayarlamaktaydı!

Hatırlayınız, tam ismi Harakat Al-Muqawamah Al-iSlamiyyah
(HAMAS), “İslami Direniş Hareketi” diye ortaya çıkmıştı. Filistin
Kurtuluş Örgütü’nün (FKÖ) başlattığı Birinci İntifada zamanın-
da, 1987 tarihinde; laik, sol ve “ılımlı Müslüman ve Hıristiyan”
Filistinlilerin meşru temsilcisi olan, birden fazla siyasi örgütü ba-
rındıran FKÖ’ye karşı yapılandırılmıştı. İsrail tarafından bir su-
ikast sonucu öldürülen Şeyh Ahmet Yasin, HAMAS’ın manevi li-
deri ve kurucusu konumundaydı. HAMAS Uluslararası İhvan ha-
reketinin (Müslüman Kardeşler Örgütü) bütün karakteristik
özelliklerini taşımaktaydı. 2006 parlamento seçimlerini kazanan
HAMAS, iktidara gelir gelmez kendisi dışındaki bütün siyasi-as-
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keri oluşumları tasfiye etmeye başlamıştı. Bu nedenle onlarca Fi-
listinlinin hayatına kıyılmıştı. 

“Üretmeyen tüketir” prensibinden hareketle, maalesef Filistin,
sadece emperyalizme ve Siyonizm’e karşı şanlı devrimci direniş
unsurlarının ve toprağı, ağacı, hatıraları, umutları ve varlığı için
top yekûn savaşan “kahraman” bir halkın sahası olmamıştır. Bu
arenada entrikalar, ihanetler, komplolar, tasfiyeler, öz evlatlarına
karşı düşmanla işbirliği ve fitne daima yaşanmıştır. İsrail, “Filis-
tinli” ihbarcıları sadece Filistinlilere karşı kullanmıştı. Hizbul-
lah’ın en etkin askeri komutanı İmad Muğniyye İsrail’le son yapı-
lan 2006 yılındaki Temmuz Savaşı’na da komutanlık yapmıştı. “İs-
rail’in yenilmezlik efsanesine son veren Arap komutan” diye ün
kazanmıştı. İmad Muğniye, 12 Şubat 2008’de Şam’da uğradığı
bombalı saldırı sonucu şehit olup bu dünyadan ayrılmıştı.
Şam’daki hareketlerini İsrail’e uydu telefonu ile bildiren bir “Filis-
tinli” bu cinayetteki suçunu itiraf edip açıklamıştı. Filistin, genel-
de dış destekle hayatını sürekli “tüketen” bir toplum olmaya mah-
kûm bırakılmıştır. Bu diyarda, daha çok ödeme yapana, daha çok
yardım sağlayana “meyil gösterme” şeklindeki menfaatçilik ve ça-
resizlik psikolojisinden CIA ve MOSSAD sürekli yararlanmıştır.

Suriye Meşal’e sahip çıkmıştı

HAMAS’ın en önemli liderlerinden olan Halit Meşal’in Suriye
macerası 1999’da başlamıştı. İsrail istihbaratı 25 Eylül 1997’de
Meşal’i Amman’da zehirleme girişiminde bulunmuş, ama başarı-
sız kalmıştı. İki İsrail ajanı olay yerinde yakalanmış, baskılar kar-
şısında MOSSAD şefi Danny Yatom, panzehir götürmek için Ür-
dün başkentine uçmak zorunda kalmıştı. Olayın ardından Ürdün
devleti Meşal’i ülkeyi terk etmeye zorlamış, hiçbir ülke Meşal’i
kabul etmeye yanaşmamış, Suriye devreye girip O’na ve yakınla-
rına sığınma imkânı tanımıştı. Pek çok HAMAS yetkilisi Suriye
ve Esad iktidarının genelde Filistin halkına özelde ise HAMAS’a
yaptıklarını bir babanın oğluna dahi yapmayacağını açıklamışlar-
dı. Halit: Meşal, “Esad, Arap ve İslam âleminin en büyük halk
kahramanıdır, gerçek tek lideridir. Allah’ın İslam âlemine gönder-
diği bir lütuftur. Hakkını hiçbir zaman ödeyemeyiz” açıklamaları-
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nı abartılı bulanlara bazı Hamas yetkilileri: “Esad ve Suriye olma-
sa biz bugün hiçtik. Her şeyimizi ona borçluyuz. Suriye anayasa-
sına göre Suriye vatandaşları gibi eşit haklara sahibiz. Suriye ve
Esad bizden dolayı büyük baskılara maruz kaldı. Meşal az bile
söylemiş” diye çıkışırlardı.

Meşal saf değiştirmeye zorlanmıştı

Ve sonunda Suriye malum kirli savaşa maruz kalmıştı. Her Su-
riye ziyaretinde özellikle Halit Meşal ile bir araya gelmeyi talep
eden Ahmet Davutoğlu ve Katar eski Emiri, Meşal’in ya hemen
Suriye’yi terk etmesini veya “muhalefete” katılmasını şart koş-
muşlardı. 

Oysa bir zamanlar, Sn. Recep T. Erdoğan da, Halit Meşal gi-
bi, koyu bir Esad hayranıydı ve ikisi kankaydı. Şimdi bazı ger-
çekleri ve kişilikleri sorgulamak zamanıydı: Rakipliğini veya ta-
rafgirliğini, düşmanların ve Siyonist odakların talimat ve tavrı-
na göre belirleyen; dün kucaklaştığı arkadaşlarını bugün bıçak-
lamaya yeltenen kaypak insanlar Allah aşkına, kukla mıydı,
yoksa kahraman mıydı? Bir zamanlar Beşar Esad’a övgüler di-
zen Halit Meşal de, aynı sözleri bu sefer Recep Erdoğan için
tekrarlamaya başlamıştı.

Esad’ın “er ya da geç devrileceğini” belirten Katar Emiri, HA-
MAS’ın oluşan bu şartlarda kaybeden taraf olmaması gerektiğini
hatırlatmıştı. Hamad bin Halife, Meşal ve beraberindeki heyeti
Yaser Arafat’ın kaderi konusunda uyararak, “Beşşar Esad devril-
diğinde onunla birlikte olan herkes devrilecek. Size ait olmayan
bir savaşta yenileceksiniz” diye uyarmıştı. “İran’a yönelik bir sa-
vaş yakın, İran’a yapılacak saldırı Tahran’ın zannettiği çerçevede
olmayacak” diyen Katar Emiri, HAMAS’a İran’a ihtiyaç duymaya-
cağı ölçüde destek sözü verip aldatmıştı. Sonunda Meşal Suri-
ye’den ayrılmıştı. Ancak vicdanı cüzdana satmak istemeyen bazı
“yoldaşları” Meşal’i çok ağır eleştirmiş; Usame Hamdan, İmad El
İlmi, Mahmud Zahhar, Muhammed Nezzal ve Kassam Tugayları
Komutanı şehit Ahmed El Caberi gibi önde gelen HAMAS lider-
leri, Meşal ve beraberindekilere karşı çıkmıştı. Meşal, HAMAS
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içerisindeki tüm bu ihtilaflara rağmen, Suriyeli muhalifleri des-
teklemek üzere HAMAS’ın Şam’daki askeri komutanlarından Ke-
mal Hüsni Ganace’yi atadı. Âmâ Ganace’nin, bu teması Hizbul-
lah’a ve Suriye istihbaratına bildirdiği anlaşılınca kaldığı evi bom-
balanarak ortadan kaldırılmıştı.

Suriye’yi karıştıran Yahudi Ford’a Kahire hazırlığı!

ABD Dışişleri bakanı John Kerry, “Suriye’yi karıştıran adam”
diye tanınan ABD’nin eski Suriye Büyükelçisi Robert Ford’u Ka-
hire Büyükelçiliği’ne atayacağı ortaya çıkmıştı. ABD Başkanı Ba-
rak Obama öneriyi kabul ederse, atama Senato’nun onayına su-
nulacaktı. Amerikan basını, Ford’un atamasının büyük olasılıkla
engel görmeden onaylanacağını yazmıştı. ABD yönetiminin, Ka-
hire temsilcisini değiştirmek istemesinin nedeni, şimdiki Büyü-
kelçi Ann Patterson’un Mısır’da tepki çekmiş olmasıydı. Mısır ge-
çici Cumhurbaşkanı Adli Mansur'un dış politika danışmanı, bir
hafta kadar önce Patterson’un sınır dışı edilmesi çağrısı yapmıştı.
ABD Dışişleri Bakanlığı’na yakın Foreign Policy dergisi, Muham-
med Mursi’nin iktidardan uzaklaştırılmasıyla sonuçlanan eylem-
ler sırasında göstericilerin, Patterson’u Müslüman Kardeşler ha-
reketine desteklemekle suçlayan pankartlar taşıdığını yazmıştı.
Forergn Policy’ye göre, Mursi’nin Patterson sayesinde cumhur-
başkanı koltuğuna oturmayı başardığı söylentileri vardı. Bu dergi
Obama’nın Mısır özel temsilcisi Frank Wisner Jr. ile Patterson’un
2011 yılı başlarında Mursi ile yaptığı anlaşmanın ayrıntılarına
ulaşmıştı. Patterson’un, Mısır cumhurbaşkanlığı seçimleri sıra-
sında, oy sayısına göre o an rakibin önünde bulunduğu düşünü-
len Ahmed Şefik ile görüşerek, kendisine şahsi güvenliği için
cumhurbaşkanlığı yarışından çekilmesi gerektiğini ima ettiği ya-
zılmıştı. Mısırlılar Patterson’un görevden ayrılmasını olumlu kar-
şılamakla birlikte, yeni büyükelçi adayı Ford’a karşıydı. Twit-
ter’de açılan “#NoTo-RobertFord” hesabı tavan yapmıştı. Mı-
sır’daki bir dizi parti ve hareket, Ford’un Kahire’ye atanma öneri-
sine karşı çıkmıştı.

Böylesine sert tutumun nedenini Mısırlı siyaset uzmanı Ke-
rim Kemal şöyle yorumlamıştı:
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“Sorun sadece büyükelçinin kişiliğinde değil, ABD’nin Mısır’a
ilişkin politikasındadır. Çünkü Büyükelçilerin, kendi görüşleri
doğrultusunda ve kişisel nedenlerle hareket etmesi yanlıştır. 30
Haziran olaylarının ardından ABD birden bire demokrasi savunu-
cusu olduğunu hatırlayarak, neredeyse Müslüman Kardeşler’den
yana tavır almıştır. Öte yandan, Amerikalılara ve Avrupa Birli-
ği’ne şunu sormak lazımdı. Mursi yeni anayasa bildirisini çıkardı-
ğı zaman neden kimse demokrasiyi savunmamıştı? Bildirinin ka-
bul edilmesi İslamcıların keyfi eylemlerini yasallaştırmıştı. Neden
ABD ve AB önce önünü açtıkları ihvan’ı, şimdi tehlike saymaya
başlamıştı?”

Rus siyaset uzmanı Viyaçeslav Matuzov ise, Ford’un Kahire
Büyükelçiliğine atanması önerisinin nedensiz olmadığını belir-
terek şunları hatırlatmıştı:

“Ford, tecrübeli diplomattır ve Arap dünyasıyla yakından ala-
kalıdır. Büyük ihtimalle sadece dışişleri bakanlığı okulundan de-
ğil, istihbarat servisleri ve Pentagon üzerinden de özel eğitim al-
mıştır. Ford, ülkelerde kargaşalar ve siyasi değişim uzmanıdır. Bu-
na en iyi örnek, ABD’nin Şam Büyükelçiliği’ndeki görevi sırasın-
da yaptıklarıdır. Bu diplomat hakkında ilk bilgiyi, WikiLeaks site-
sinde yayımlanan yazışmalardan edindim. Ford, “merkeze” mek-
tubunda, Suriye’de iktidardaki rejime bir alternatif olabilecek mu-
halefetin olmadığını yazmış ve Şam’daki hükümete sadece Müslü-
man Kardeşler’in rakip olabileceğini vurgulamıştı. Aslında Ford,
fiilen bir büyükelçinin görevi olmayan faaliyetlere karışmıştı. Mu-
halif güçlerin eğitimi ve bir örgüt çatısı altında birleşmesi ile uğ-
raşmıştı. Robert Ford, Kahire’ye atanırsa başlıca görevi, Müslü-
man Kardeşler’i Mısır’ı parçalama politikasına alet etmeye çalış-
mak olacaktır.”

Bu sırada İhvan’ın, devletle gizli görüşmelere başlaması,
akılcı bir yaklaşımdı!

Bu arada, Mısır makamları ile Müslüman Kardeşler arasında,
siyasi krizin tırmanmaması için gizli görüşmeler yapıldığı ortaya
çıkmıştı. El Ahram gazetesinin Arapça sitesine göre, görüşmelere
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başka İslamcı çevreler aracılık yapmaktaydı. Görüşmelerde, kan
dökülmesine yol açacak tırmanışa son verilmesi üzerinde durul-
duğu vurgulanmıştı. Aracılar, Müslüman Kardeşler taraftarları ile
polis ve askeri birlikler arasında bir çatışma çıkmasını önleme
konusunda anlaşmışlardı. Görüşmelere katılan Müslüman Kar-
deşler temsilcileri, iyi niyet gösterisi olarak gözaltında olan bazı
liderlerinin serbest bırakılmasını şart koşmuşlardı. Devlet temsil-
cileri de Müslüman Kardeşler’e Adeviye’deki oturma eyleminde
yapılan konuşmalarda, devlete karşı nefret körüklenmesine, sa-
vaş ve şehitlikten söz edilmesine son verilmesi talebini aktarmış-
lardı. Bunlar elbette olumlu ve hayırlı yaklaşımlardı.

Baradey'den çarpıcı Mursi itirafı!

Askeri darbeye destek veren Nobel ödüllü bilim adamı Bara-
dey istifasının ardından çok önemli açıklamalar yapmıştı. Mı-
sır’da askeri darbenin ardından Cumhurbaşkanlığı yardımcılı-
ğına getirilen ancak daha sonra istifa eden Baradey, “Mursi’nin
haklı olduğu yerleri keşfettim” sözleri altında bir sürü Şeytanlık
sırıtmaktaydı. Mısır’da darbenin hazırlayıcılarından ve cuntanın
eski Geçici Cumhurbaşkanı Yardımcısı olan Muhammed Baradey,
ülkede halen “Mübarek rejiminin” mevcudiyetini koruduğunu
belirterek Devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’ye derin
devletin tuzak kurduğunu, ama Müslüman Kardeşlerin yaptığı
hatalarla buna yardımcı olduğunu ortaya atmıştı. Baradey’in Si-
yonizm’in has adamı olduğu açıktı. Anlaşılan ABD ve İsrail, Mı-
sır’da yaş tahtaya ayak basmış ve “Milli bir yapıya” toslamıştı.
Baradey’in istifası, bizdeki 12 Eylül darbesinin kendilerini al-
datıp oyaladığını anlayınca dış güçlere mesaj niteliğinde, Ece-
vit’in CHP genel başkanlığından istifasını hatırlatmıştı.

Mısır darbesinin nedenleri, ülkelerin tavırları ve darbenin
jeopolitik sonuçları

Mısır askeri darbesi bölgesel dengeleri ve dış güçlerin etkileri-
ni en net biçimde ortaya çıkarması bakımından önemli olduğu gi-
bi, Batının bilinen gerçekliğini tüm ayrıntıları ile deşifre etmesi
bakımından da önemlidir. Mısır askeri darbesi bir kez daha gös-
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termiştir ki, Batının hayat felsefesinde demokrasi bir retorikten
ibarettir. Batı için asıl olan ilkeler ve değerler değil, ekonomik ve
stratejik menfaatleridir. 

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Körfez ülkele-
rinin Mısır darbesini desteklemeleri de ilke-çıkar ilişkisi çerçe-
vesinde değerlendirilmelidir. Mısır’da yaşananları ‘darbenin se-
bepleri, ülkelerin darbeye yaklaşımları ve bölgeye olası etkile-
ri’ olarak beş başlıkta işlemek daha münasiptir:

1– Mursi gitmeliydi, çünkü… Mısır’da yaşanan devrimden son-
ra, Mübarek gitmiş olmasına rağmen ekibi devletin en etkili ku-
rumlarının başında ve içinde görevlerinde kalmışlardır. Mursi, gö-
reve gelmiş olmasına rağmen eski rejim yanlılarına karşı bir temiz-
lik operasyonu başlatamamıştır. Çünkü ülkenin içinde bulunduğu
mevcut durum etraflıca bir temizliğe imkân ve fırsat tanımamıştır.
Dolayısıyla ordu, medya ve istihbarat eski rejim yanlılarının elinde
Mursi’ye karşı kullanılan en büyük silah halini almıştır.

2- Mursi’nin görevden uzaklaştırılması hakikatte İhvan-ı Müs-
limin’in devre dışı bırakılmasıdır. Çünkü ABD, Batı, Suudi Ara-
bistan ve Körfez ülkeleri İhvan’ın diğer ülkelere örnek olabilme
ihtimalinden kuşkulanmıştır. Birçok Arap ülkesinde teşkilatlan-
mış olan İhvan’ın, Mısır’da başarılı olması, dolayısıyla örnek ol-
ması, Krallık ve Emirlikleri tehdit eder bir durumdur. Bu bakım-
dan Mursi’nin/İhvan’ın iş başından uzaklaştırılması lazımdı.
Amerika O’nda umduğunu bulamamış veya yeterince yararlandı-
ğı kanaatine varmıştı.

3- ABD, Arap Baharı ile başlayan süreçte halkların yanında ta-
vır aldı. Meydanlarda diktatörlerini devirmek için toplanan halk-
ların enerjisini yönlendirmeyi ve kullanmayı başardı. ABD’nin
devrimini gerçekleştiren ülkeler üzerindeki en büyük ve en
önemli planı, o ülkeleri ekonomik olarak kendisine ve uluslara-
rası sermayeye mahkûm kılmaktı. Hatırlarsanız, Kaddafi döne-
minde Libya’da Merkez Bankası yoktu. Libya’daki çatışmalar he-
nüz başlamıştı ki, Libya muhalefetinin ilk icraatı Merkez Banka-
sı kurduklarını yani ABD’ye bağlandıklarını açıklamalarıydı. Ve
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hatırlayınız AKP iktidarı ve Sn. Erdoğan’da Libya işgalinde
ABD’nin safındaydı. Mursi, ABD ve IMF tarafından yapılması is-
tenen reformları hayata geçirmekte gevşek davrandı. Dolayısıyla
Mursi ve İhvan yönetimden uzaklaştırılması lazımdı.

4- On küsur uluslararası petrol şirketi Mısır petrollerini çalış-
tırmaktaydı. Bu şirketler, Mübarek zamanında yapılan anlaşma-
larla büyük imtiyazlar kazanmıştı. Mursi, petrol şirketlerine Mü-
barek döneminde tanınan imtiyazlardan rahatsızdı. Petrol şirket-
leri ile daha adil bir sözleşme yapmayı amaçlayan Mursi, petrol
lobisinin hedefi yapılmıştı.

5- Mursi’nin dolayısıyla İhvan’ın yönetimden uzaklaştırılmak
istenmesinin en temel ve en önemli sebeplerinden biriside, İh-
van’ın demokrasi algısıydı. Bunların demokrasi algısının amaçsal
değil araçsal olduğuna inanılmaktaydı. ‘İhvan, İslami amacına
ulaşmakta en uygun aracı demokrasi olarak görmektedir’ şeklinde
düşünen ABD ve Batı darbeyi mubah saymaktaydı. Bundan dolayı-
dır ki Noam Chomsky’de “Birleşik Devletler demokratikleşme sü-
reçlerinin topyekûn gelişmesine asla izin vermeyecek” diyerek böl-
gedeki demokrasinin İslami düşüncenin güçlenmesine yol açacağı-
nı ve buna asla tolerans tanınmayacağını vurgulamıştı.108

Evet, evet… Yahudi Lobilerinin, ABD ve AB’nin, Ortado-
ğu’daki bütün plan ve politikaları başarısızlığa uğramakta ve
başlarına yeni belalar açmaktaydı. Ve işte bu son Suriye saldı-
rısı ve İsrail’in şeytani senaryoları da, onları daha derin bir
batağa saplayacak, tarihi hesaplaşma kaçınılmaz olacak, Ar-
megeddon’u Türkiye kazanacak ve yepyeni bir dünya
kurulacaktı!
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