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AHMAKLIK;
ÇELİŞKİLERİN FARKINA VARMAMAKTIR!

İnsana verilen AKIL; “şunlar doğru ise şunlar da doğrudur, bunlar
yanlış ise bunlar da yanlıştır” şeklinde bir mukayese ve muhakeme
(karşılaştırma ve uygun karar alma) hassasıdır. İyilikle kötülükleri,
adaletle zulümleri, yararlı şeylerle zarar verenleri, güzellikle çirkin-
likleri birbirinden ayıramayan, temyiz ve doğru tercih yeteneği bu-
lunmayan insan, Kur’an’a göre hayvan ayarındadır.

• Okuyup öğrenmeyen ve kendini yetiştirmeyen

• Düşünüp değerlendirmeyen, doğru bilgiye ve gerçeğe önem ver-
meyen

• Ülke ve bölge sorunlarını dert edinmeyen

• Sadece kendi “İşini, aşını, eşini, etiket ve şöhretini”, hayatının
tek ve kutsal gayesi haline getiren

• Yöneticilerinin çelişkili söylem ve eylemlerinin farkına varma-
yan, onların kirli ve çetrefilli ilişkilerini sorgulamayan insanlar, sü-
rü psikolojisiyle hareket eden kuru kalabalıklardır.

Bu nedenle; “ABD ile çok iyi ve yağlı ballı, ama İsrail’le sürtüşme-
li ve kavgalı olunacağına” ve AKP’nin bu yöndeki tutarsız tavırlarına
inanmak elbette saflıktır. Hatta, aynı Siyonist odakların güdümünde-
ki oluşumların bazen birbirleriyle zıtlaşmaları ve atışmaları bile ken-
dilerine verilen görev icabıdır. Şimdilerde çok konuşulan CEMAAT-
LE HÜKÜMET kavgası da, bir nevi, aynı elin parmaklarının birbir-
lerinin yaralarını kaşıyıp kanatmasıdır. Çünkü aynı patronların pi-
yonları, sadece sahneye çıkarılıp, Karagöz-Hacivat misali halkı oya-
layan ve kendilerine verilen rolü oynayan figüranlardır. Bu figüran-
ların, bazen kendilerini rollerine fazlaca kaptırmaları, hatta figüran-
lıklarının farkına bile varamamaları, kimseyi yanıltmamalıdır.



Ahmaklık, En Çaresiz Hastalıktır!

Bir gün Meryem oğlu İsa (as); sanki arkasında bir aslan varmış
da, kendisini kovalıyormuş gibi, koşarak dağlara doğru uzaklaşıyor-
du. Birisi yetişerek sordu: - Hayrola?!.. Peşinde kimseler yok, neden
böyle kuş gibi kaçıyorsun?. Hz. İsa öyle hızlı gidiyordu ki, acelesin-
den cevap bile vermiyordu. Adam merakından bir müddet peşinden
kovalıyor, ardını bırakmayıp şöyle bağırıyordu: - Allah rızası için, bir
an olsun dur!. Merak ettim, niçin kaçıyorsun? Arkandan gelen ne bir
düşman, ne de bir yırtıcı hayvan var!.. Neden korkuyorsun ve kimden
uzaklaşıyorsun?..

O zaman Hz. İsa şöyle buyurdu: - Bir ahmaktan kaçıyorum. Yolum-
dan çekil de, uzaklaşıp kendimi kurtarayım! Adam Hz. İsa‘ya dönüp:
“Körün görme organlarını, sağırın kulaklarını açan ve abraş (deri has-
talığını) şifaya kavuşturan, Sen değil misin?.. - Gayb ilimlerinin bilge-
si, ölüye okuyunca cenazeyi bile diriltici ve Allah’ın Nebisi Sen değil
misin?... Güzel yüzlü, doğru sözlü, asil özlü şahsiyet; çamurdan kuşlar
yapıp uçuran sırlı ve sihirli kişi Sen değil misin?..” diye sorunca, Hz.
İsa buyurdu ki: “İnsanı eşsiz ve örneksiz yaratan, canı ezelde halk
edip hikmetle donatan Allah’ın zatına and olsun ve O’nun tertemiz Za-
tının ve sıfatlarının hakkı için söylüyorum ki, felekler (görünen ve gö-
rünmeyen bütün alemler) bile yenini yakasını yırtmış ona âşık olmuş-
tur. Ben, o İsm-i Âzam’ı köre okudum; gözleri açıldı, sağıra okudum;
kulakları duymaya başladı, taş gibi dağlara okudum; yarıldı ve hikmet
madenleri saçıldı, ölüye okudum; dirildi ve ayağa kalktı… Hiç bir şey
olmayan ve ortada bulunmayan şey için okudum; meydana geldi, varlı-
ğa karıştı. Fakat ahmağın gönlüne yüz binlerce kere okudum, fayda
sağlamadı ve şifa bulmadı. Mermer kayalar, katmer topraklar yumuşa-
dı, ama ahmaklar hiçbir şey anlamadı!”

Adam tekrar sordu: “- Allah adına yapılan nasihatın köre, sağıra,
ölüye tesir edip te, ahmağa tesir etmemesinin sebebi nedir?” Hz. İsa bu-
yurdu: “- Ahmaklık, Allah’ın bir kahrıdır ve hidayet kararmasıdır. Has-
talık ve sakatlık ise kahır değil, bir ibtiladır. İbtilaya tutulana, kendisi-
ne böyle bir illet musallat olana kul da acır, Allah da acır. Fakat ahmak-
lık öyle bir beladır ki; ahmağa da zarar verir, onunla konuşana da. Ah-
mağa vurulan Allah’ın mührü ve feraset körlüğüdür ki, ona bir çare
bulmanın imkanı kalmamıştır!..”
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İşte Hz. İsa nasıl kaçtıysa sen de ahmaktan kaçmalısın. Hava; su-
yu yavaş yavaş çekip aldığı gibi, ahmak ta heyecanınızı ve vicdanını-
zı böyle çalar, alır. (Mesnevi: 3.Cilt - Sayfa:209 - 211) Bu nedenledir
ki atalarımız “deveye hendek atlatmak, ahmak kişiye laf anlatmaktan
kolaydır” buyurmuşlardır. Evet, ahmaklık Hz. Allah’ın bir laneti ve
kahrıdır. Zira Hz. Allah bir kulundan aklını alsa, o kul hesaptan ve
vecibelerinden muaf tutulacaktı. Ama o kişiye ahmaklık illeti vuru-
lup artık Hakkı batıldan, münafığı Müslümandan ayıramaz olursa, o
kimse için hiç bir kurtuluş çaresi kalmamıştır.

Kitabın kapağına “Ahmaklar Okumasın!” uyarısını koymamız;
Milli sorunlarımıza ve insani sorumluluklarımıza, kalabalık psikolo-
jisi ve alabalık zekâvetiyle yaklaşanları boşuna uğraştırmamak kas-
tıyladır!
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ÖNSÖZ

PKK, NATO’NUN YENİ ORTAĞI MIYDI?

Beyaz Saray “Obama ile Erdoğan görüşmesinde, başta IŞİD tehdidi
olmak üzere bölgesel ve küresel konularda görüş birliği içinde oldukla-
rının ve ittifak halinde çalışma kararı aldıklarını” açıklamıştı. Ama Sn.
Erdoğan BM Genel Kurulunda kof çıkışlar yaparak, Dünyanın Gazze
ve Mısır katliamlarına sessiz kaldığından yakınmıştı. Ancak sormak la-
zımdı; Yahu Amerika ile ittifak halinde Irak’ı, Suriye’yi ve Libya’yı ce-
henneme çeviren süreci kimler başlatmıştı? Acaba, ABD ve AB’nin her
istediğine Sn. Erdoğan’ın evet demek zorunda kalmasının ardında,
Amerikan ve Alman istihbaratının resmen tescillenen dinleme ve iz-
lemeleri sonucu elde edilen; kendisi ve yakın çevresiyle ilgili şantaj
unsurlarının da payı var mıydı? Yoksa bir insan ülkesini ve geleceği-
ni bu kadar kolay ateşe atar mıydı? Ve zaten İngiliz Financial Gaze-
tesi “Erdoğan’ın Washington’un baskısı ve şantajları sonucu IŞİD’le
mücadeleye tam destek vermek zorunda kaldığını” yazmıştı. 49 konso-
losluk personelimizi kendileri için “çok yararsız hatta zararlı” olduğu
bir dönemde rehin alıp 3 ay elinde tutan, sonra stratejik açıdan “ken-
dilerine en çok lazım olacak ve pazarlık konusu yapılacak bir süreç-
te” serbest bırakan IŞİD, bu denli ahmak mıydı, yoksa istediği her şe-
yi fazlasıyla almış mıydı? Ya da “bu vatandaşlarımızı alıkoyan da ser-
best bırakan da CIA ve MOSSAD’dı da” bize kaybolan eşeğini yeniden
bulan köylünün sevinci mi yaşatılmıştı? Yahu bu rehine teslimi
APO’nun ele geçirilmesine ne kadar benziyordu!

Hayret, bu rehineleri kurtarma operasyonuyla, Abdullah Öca-
lan’ın Kenya’dan teslim alınması senaryolarının benzerliği ne kadar
da sırıtmaktaydı. Çünkü Öcalan dağda kalsaydı, hem bu denli koru-



namayacaktı, hem tüm anarşist militanları ve taraftarlarını avucun-
da tutamayacaktı, hem de böylesine “diplomatik ve demokratik bir
barış elçisi” sıfatını kazanamayacaktı.

Evet, aslında Başbakanların böyle kritik zamanlarda örtülü ödene-
ği kullanma hakları vardı. Acaba IŞİD’in elinden kurtarılan Türk rehi-
neler için de benzer bir ödeme yapılmış mıydı? Resmi açıklamalara gö-
re rehinelerin kurtarılması “silahlı bir operasyonla” olmamış, rehine-
ler değişik kanallar üzerinden yürütülen müzakereler sonucu ikna
yöntemiyle kurtarılmıştı. Rehinelerin kurtarılmasında MİT’in “Ana
üstlenici” olarak operasyonun başrolünde yer almış gösterilmesi, CIA
ve MOSSAD’la ortak başka operasyonlara hazırlık mıydı? Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun açıkla-
malarının odak noktasına “Milli İstihbarat Teşkilatı”nı koymaları an-
lamlıydı. Üstelik 49 rehinenin kaçırıldıktan sonra tam 8 kez yer değiş-
tirdikleri anlaşılmıştı. Rehinelerin, Musul’da teslim alındıkları ancak
güvenlik nedeniyle Suriye’den getirildikleri ortaya çıkmıştı. Böylece
“Türk istihbaratının bölgede sanıldığından daha güçlü konumda oldu-
ğu” algısı oluşturulmaya çalışılmıştı. Terörist başı Abdullah Öcalan ya-
kalandığında Bülent Ecevit azınlık hükümetinin Başbakanıydı. Öca-
lan’ın yakalanması Ecevit’e bir seçim kazandırmıştı. Şimdi benzer bir
durum Ahmet Davutoğlu için de hazırdı. Rehinelerin, Davutoğlu’nun
Başbakanlığı döneminde Türkiye’ye getirilmesi, 2015 Haziran seçimle-
rine yansıtılacak mıydı? Bazı yayın organlarında ve dış basında 49 re-
hineye karşı, Türkiye’nin 200 IŞİD’liyi iade ettiğini yazılmıştı. Ayrıca
Suriye’deki Kobani’nin de IŞİD’e rüşvet verildiği konuşulmaktaydı.

Posta’dan yandaş yalakacı Candaş Tolga Işık’ın “Kurtardılar mı yok-
sa serbest mi bırakıldılar…? Umurumda değildir. MİT bu süreci bölge-
deki yerel unsurlarla birlikte nakış gibi işlemiştir” (21-09-2014) itiraf-
ları bu kuşkularımızı haklı çıkarmaktadır. Bizzat Cumhurbaşkanı Re-
cep Erdoğan IŞİD’le “siyasi ve diplomatik pazarlık yapıldığını” açıkla-
mıştır. Yoksa, bu vatandaşlarımızı asıl rehin alan IŞİD değil de,
ABD(CIA-MOSSAD) idi de, şimdi Irak’a yönelik askeri koalisyona
Türkiye’yi katma pazarlığı sonucu mu bırakılmışlardı?

Yandaş yazarlardan Süleyman Özışık “rehinelerimizi IŞİD içerisin-
de bulunan ve Türkiye’ye sempati duyan Çeçen Militanların teslim al-
dığını” yazmış ve “Polat Alemdar kurtardı!” diye kendi aklınca muha-
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liflerle dalga geçmeye çalışmıştı. Yahu hakikaten bu MİT Esad’ı niye
torbalayıp kaçırmamıştı? Oysa Yeni MİT yasasında yer alan “TAKAS”
özel kanunu gereği, acaba IŞİD’in istediği Türkiye’deki kaç militanı
serbest bırakmıştı? sorusu nedense hiç tartışılmamıştı. Fetullah Gü-
len’in kutlama mesajı da “IŞİD’le anlaştınız, benimle de yakınlaşınız”
çağrısıydı. ABD Vermont Eyaleti Adalet Bakanı William Sorrel,
“ABD’nin Fetullah Gülen’i sınır dışı etmesinin yasalara ve insani kural-
lara aykırı olduğunu” açıklaması da anlamlıydı. Sn. Recep Tayyip Er-
doğan, 49 rehine iade edilir edilmez “başarılı operasyondan” dolayı
MİT’i kutlamıştı. Oysa operasyon denilince, herkesin aklına silahlı bir
müdahale takılırdı. Ardından bu sonucun, temas ve müzakerelerle
alındığı anlaşılmıştı. Ve çark etmek için, “siyasi operasyon kastedildi”
gibi açıklamalar yapılmıştı. Hâlbuki “harekât” şeklinde tercüme edebi-
leceğimiz “operasyon” kelimesi, ani bir baskını, tek seferlik geniş
çaplı ve silahlı bir müdahaleyi çağrıştırırdı. Uzun zamana yayılan ve
pek çok noktası karanlıkta kalan bir dizi görüşme, “operasyon” diye
adlandırılamazdı. Kaldı ki, ilk ifadelerin aksine, operasyon değil takas
yapıldığı da ortaya çıkmıştı. İlk gün, Dışişleri ya da MİT yetkilileri ga-
zetecilerin sorularına, “Fidye yok, takas yok” diye çıkışmıştı. Cum-
hurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise, “Velev ki takas olsun” açıklamasıyla,
bir pazarlık neticesi rehinelerin Türkiye’ye döndüğünü ağzından ka-
çırmıştı. Zaten iktidara yakın bazı gazeteciler bile, IŞİD’in önem verdi-
ği bazı militanların iade edildiğini yazmak zorunda kalmıştı.

Böylece hükümetin, büyük bir zafiyet ve hezimeti başarıya çevir-
meye çalıştığı ortadaydı. Hezimet, Musul Konsolosluğumuza yönelik
baskını önceden fark edememekten kaynaklıydı. Ayrıca, rehine krizi-
nin çözülmesinde ABD’nin rolü olduğu açıktı. Zira zamanlaması bir
hayli manidardı. “Türkiye’nin mazereti kalmasın” diye, rehinelerin
serbest bıraktırıldığını düşünenler haklıydı. AKP’li Şamil Tayyar bile:
“IŞİD operasyonuna Türkiye’nin katılmama gerekçelerinden biri rehi-
nelerdi. Bu kritik süreçte serbest bırakılması, CIA’nin bir hamlesidir”
itirafını yapmış, ardından: “IŞİD, CIA’nin Truva Atı’dır. Kurtarma
operasyonu çatışmasız şekilde başarıyla sonuçlanıyorsa, CIA bu
operasyona engel çıkarmadığından dolayıdır. IŞİD’e yönelik operas-
yondaki rezervini kaldırdı demeye çalışmıştım” sözleriyle durumu
kurtarmaya uğraşmıştı.

AHMET AKGÜL 15



IŞİD bahanesiyle bölgenin haritası ve kimyası bozulacaktı!

“ABD, oluşturduğu işgal koalisyonunda çekirdek ülke olarak ABD, İn-
giltere ile her seferinde bir şekilde ilk halkaya giren Fransa, sonra İtalya
vardı. İkinci derecede ise Suudi Arabistan, Ürdün, Bahreyn ve BAE’den
oluşan bölge ülkeleri bulunmaktaydı. İkinci derecedeki piyon ülkeler, fi-
nansman, lojistik destek, kamu diplomasisi, halkla ilişkiler çerçevesinde
yardımcı elemanlar konumundaydı; ama inisiyatif tamamıyla ABD’nin
patronaj olduğu Haçlı Batı’daydı. Dikkat çekici husus şu ki, ABD sadece
IŞİD’in hâkimiyet kurduğu yerleri (karargâhlar, eğitim kampları, komuta
merkezleri, cephanelikler, kontrol noktaları, finans merkezleri, konvoy-
lar) vurmakla kalmamakta, hedefleri arasına Nusra Cephesi’ni ve Hora-
san örgütünü de katmış bulunmakta ve tabii yine siviller de katliama uğ-
ramaktaydı. Bu olayda Türkiye en zor durumda olan ülke durumunday-
dı. Tam bu sırada rehinelerin kurtarılmış olması hükümeti operasyon ko-
nusunda net tutum almaya mecbur bırakmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan,
“üzerimize düşeni yapacağız” demek zorunda kalmış, desteğin “askeri, si-
yasi veya her şey” olabileceğini vurgulamıştı. Hükümet sözcüsü de Irak ve
Suriye’yi içine alan geniş kapsamlı bir tezkereyi 2 Ekim’de Meclis’e geti-
receklerini açıklamıştı. IŞİD’e karşı düzenlenen operasyonun bölge halk-
ları ve muteber teşkilatlar, akımlar, cemaatler nezdinde meşruiyeti tartış-
malıydı. Dünya Müslüman Âlimler Birliği Başkanı Yusuf el Kardavi,
IŞİD’in fikriyatını ve yöntemini reddetmekle beraber ABD’nin koalisyon
oluşturup askeri operasyon yapmasına da karşı çıkmıştı. Dahası hem Mı-
sır, hem Suriye Müslüman Kardeşler teşkilatının sözcüleri ABD’nin IŞİD
bahanesiyle bölgeye askeri müdahalede bulunmasına karşı olduklarını
açıklamıştı. İhvan’ın Mısır sözcüleri, İslam topraklarına yapılacak bir
müdahalenin “Ortadoğu’yu bir kez daha bölme” girişimi olup yeni bir fit-
nenin kapısını açmak anlamına geldiğini hatırlatmıştı” şeklinde doğru
tespitler yapan Ali Bulaç, hala köklü teşhis ve tedavi konusunda yal-
palamakta, Rahmetli Erbakan’ın tarihi ve talihli çözüm projelerine
sahip çıkamamaktaydı.

Yahudi asıllı Fransız filozoftan tuhaf çıkış: “Kobani düşerse Tür-
kiye NATO’dan çıkarılır!” şantajı!

Fransız filozof Yahudi Bernard Henri Levy: “Kobani IŞİD’in eline
düşerse, Türkiye'nin NATO’da kalamayacağını” açıklamıştı. Bernard
Henri Levy, Fransız Liberation Gazetesi’nde yayınlanan “Kobani için
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son çağrı” başlıklı yazısında “IŞİD güçleri geçen her saat, sokak sokak
ilerliyor. Son çözüm ya Türk ordusunun NATO’ya üyelik kapsamında
müdahalesidir, ya da sınırda bloke olmuş kenti savunmak için gönüllü
olan binlerce Kürt savaşçısının geçişine izin vermektir. Ama Türkiye kı-
mıldamıyor. Hukuki bahanelerin arkasına gizleniyor ve kentin düşme-
sini bekliyor. Eğer Kobani düşerse, Türk hükümeti bundan doğrudan
sorumlu tutulmalı” ifadelerini kullanıp tehditler savurmaktaydı.

Siyonist Fransız stratejist Levy, “Kobani, Türkiye'nin Avrupa’daki
geleceği için ve Atlantik İttifakı’ndaki üyeliği için bir testtir. Eğer Koba-
ni düşerse Atlantik İttifakı bünyesinde kalabileceğini hayal bile edemi-
yorum” diye küstahlaşmıştı.1

ABD’nin Siyonist Bakanı John Kerry’nin “Türkiye bize söz vermiş-
tir. Şimdi rehineler de teslim edileceğine göre IŞİD’e karşı bizimle bir-
likte hareket etmelidir” sözleri, rehine krizini bizzat ABD’nin çıkardı-
ğı kanaatine güç katmaktaydı. New York MSN BC TV’deki “Morning
Joe” sabah programına katılan Kerry bu sözleriyle BM toplantıları
için ABD’ye giden Sn. Recep Erdoğan’a ince mesajlar yollamış ve za-
ten istediği yanıtı da almıştı. İmralı’da Avukatlarıyla görüşen Öca-
lan, PKK Örgütünün yayın organı ANF’deki habere göre: “sadece
(Suriye) Rojova’da değil, Kuzey’de (Türkiye’de) ve tüm yörelerdeki
Kürt halkı büyük savaşa hazır olmalı ve buna göre yaşamını ayarlama-
lıdır. Çünkü Türk devleti bizimle müzakere sürecini bir türlü başlatma-
maktadır” diyerek AKP iktidarını sıkıştırmaktaydı.

Daha da beteri, Güneydoğumuz da artık pek çok il ve ilçede hal-
kımız TC. Mahkemelerine değil, PKK’nın kurduğu mahkemelere
başvurup adalet aramakta, vergisini PKK yetkililerine aktarmakta,
PKK milisleri trafik ve asayiş kontrolü yapmakta, büyük ihaleleri
PKK dağıtmakta, yani devlet çarkı tıkanmış bulunmakta, bunu gören
birçok üst düzey komutan istifa edip görevinden ayrılmakta ve bu
bilgilerin bir çoğu da Genel Kurmay Başkanlığı sitesinde yer almak-
taydı. IŞİD’in Suriye’deki Kobani saldırılarından Türkiye’yi ve AKP
Hükümetini sorumlu tutan PKK eşkıya başı Murat Karayılan “Çö-
züm süreci bizim için bitmiştir” şeklinde küstahlaşmıştı. KCK yürüt-
me kurulu üyesi ve PKK silahlı anarşistlerinin reisi (!) Karayılan
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Sterk TV’ye bu açıklamayı yapmış ve AKP iktidarını daha net tavır
ve tavizler için zorlamaya başlamıştı.

Azgınlaşan PKK, resmen ve fiilen isyan provası başlatmış,
AKP’nin acizlik ve basiretsizliği ortaya çıkmıştı!

IŞİD bahanesiyle 31 ilde isyana kalkışan, bayrak yakan, büst yı-
kan, 40 insanımızın ölümüne, 250 insanımızın vahşice yaralanması-
na sebep olan sivil PKK yandaşları bu küstahlık cesaretini AKP ikti-
darından almaktaydı ve elbette hesabı sorulacaktı. Çıkarılan olaylar-
da toplam 486 sivil apartman, 639 devlet binası, 240 okul, 80 ban-
ka, yüzlerce sivil ve resmi araba, trafik levhaları ve ışıkları, yüzlerce
dükkân ve mağaza tahrip ve talan edilmiş, yakılıp yağmalanmıştı.
Artık Türkiye Emniyet Müdürlerimizin bile sokak ortasında saldırı-
ya uğradığı bir ülke konumundaydı. Ve bütün bunların kışkırtıcısı
Abdullah Öcalan’dı ve İmralı’da görüşen Avukatı aracılığıyla, AKP
iktidarını hizaya sokmak üzere topyekûn isyan ve savaş çağrısı yap-
mıştı. Ve tabi bu Öcalan aynı zamanda Sn. Erdoğan ve iktidarının pa-
zarlık ortağıydı. Yani asıl sorumluluk bunların sırtındaydı. Şimdi an-
laşılıyor ki bu sözde barış sürecinde PKK her yönden güç toplamış,
teşkilatlanıp taban kazanmış, ama Güneydoğu’da devlet acziyet ve
zafiyete uğratılmıştı.

Tekelci Siyonist sermayenin Türkiye temsilcisi TÜSİAD, hala
“Aman barış süreci sekteye uğratılmasın!” diye hükümeti uyarıp PKK
ağzıyla sıkıştırmaktaydı. Şimdi AKP iktidarının dirayetsiz ve basiret-
siz politikaları yüzünden Türkiye, IŞİD ile PKK’dan birisini destek-
lemek arasında bir tercihe mecbur bırakılmıştı. Ülkemize gelen NA-
TO sekreteri “Türkiye Kobani’ye tek başına girsin!” diyerek bizi ate-
şe atmaya çalışmaktaydı. Erdoğan ve Davutoğlu, halkımıza karşı
“Bakınız biz sadece IŞİD’le değil, zalim ESED’le de savaşıyoruz” baha-
neleri olsun diye Suriye yönetimine müdahaleyi şart koşmakta, ama
ciddiye alınmamaktaydı. Üstelik Türkiye’yi Suriye-Irak batağına
çekmek için sınır yörelerimize düşen havan toplarının IŞİD’e değil
PYD’ye ait olduğu anlaşılmıştı ve daha da tehlikelisi PKK fiilen terör
örgütü olmaktan çıkıp, uluslararası masumiyet ve meşruiyet kazan-
mıştı. Düne kadar AKP ile sarmaş dolaş olan eski Hizbullah yeni Hü-
da-par ise şimdi açıkça IŞİD taraftarı olmakla suçlanmaktaydı. So-
nuç: Türkiye için asıl ve acil tehlike, IŞİD ve PKK’dan önce işbirlik-
çi iktidarlardı.
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Bütün bu tespit ve tahlilleri, bir karamsarlık havası oluşturmak
için yaptığımız sanılmasındı. Tam aksine asla kuşkunuz olmasın ki;
Türküyle-Kürdüyle, Kafkas kökenlisiyle-Balkan mültecisiyle, yerli-
siyle-göçmeniyle, Sünnisiyle-Alevisiyle… Anadolu’yu bize vatan ya-
pan ve şanlı medeniyetler kuran, İslam potasında kaynaşmış, asalet
ve adaletiyle nam salmış… Dünya tarihinin ve tabii seyrinin böyle
tanıdığı Aziz Türk Milleti ve Asil Silahlı Kuvvetleri bu badireyi de
atlatacak, yepyeni medeniyet ve zaferlerin öncüsü olacak, şühedanın
ve Atasının kutsal mirasına elbette sahip çıkacaktır. Çekilen bu sı-
kıntı ve saldırılar, kutlu doğum ve değişim sancılarıdır. Zalim dış
güçlerin de, işbirlikçi hainlerin de sonu yakındır; unutmayınız ki Al-
lah’ın vaadi Haktır ve zulüm saltanatı temelinden yıkılacaktır.

IŞİD’in yarı din devleti (hilafet) görünümlü tam bir terör şebeke-
si haline gelmesine ABD’nin yol açtığını ve zemin hazırladığını E. Sa-
vunma Bakanı Colin Powel bile itiraf etmek zorunda kalmıştı. Türki-
ye’nin IŞİD’e karşı üsleri kullandırma ve asker yollama dâhil her türlü
desteği sağlaması karşılığında Sn. Erdoğan’ın güya Amerika’ya şart
koştuğu: 1- Suriye sınırı boyunca 30 km. kadar bir tampon bölge
oluşturulması. 2- Esad rejimine yönelik ciddi bir müdahale ile yöne-
timden uzaklaştırılması konularını, ABD yetkilileri hiç söz konusu
yapmamış, yani dikkate almadıklarını yansıtmışlardı. Çünkü bu tak-
dirde; Suriye içinde oluşturulacak ve uçuşa yasak bölge kapsamına
alınacak yörede Suriye Kürdistan’ı olan özerk PYD federasyonu ku-
rulmasına TSK engel olacaktı. Oysa ABD, PYD’den taraftı ve Suri-
ye’nin parçalanmasından yanaydı.

Bu arada sormak lazımdı: Bu PKK, niye kuşatılan Kobani’yi kur-
tarmak üzere PYD’nin imdadına koşmamakta ve BDP yetkilileri ça-
resizlik ve acizlik içinde TSK’yı yardıma çağırmaktaydı? Hani bu
PKK, TSK’yı bile hizaya sokan kahraman gerillalardı!? Böylesi şeyta-
ni amaçlı ve kontrol dışı oluşumların, bir takım sızmalar ve manipü-
lasyonlar sonucu, insani sonuçlara yarayacak hesaplaşmaları hızlan-
dıracağı da unutulmamalıydı; çünkü neticede her şey ezeli takdir
programı kapsamındaydı ve Allah’ın iradesi ve idaresi altındaydı.

"IŞİD’i anlamak için kimlerden oluştuğuna bakarak karar vermek
bu olayı hazırlayanların tuzağına düşmek demektir" diyenler haklıy-
dı. Dünya üzerinde bugüne kadar etkili hatta belirleyici olan ABD ve
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Rusya kontrolü kaybetmezlerse dünyada etkin olan gücün kendi te-
kellerinde kalacağını, aksi halde Avrupa’yı da yanına almış bir Türk
İslam dünyasının geçmişte olduğu gibi, dünya üzerinde yeniden ege-
men güç olacağından endişe ediyorlardı. Bu gücün iki Dünya Savaşı
çıkardığını ve yenisini de çıkarabileceklerini düşünüyorlardı. Avru-
pa’nın bu bölgedeki çıkarlarını korumasının en önemli çaresinin
Türkiye ile ittifaktan, daha doğrusu, göze batmayacak bir iletişim ve
işbirliği kurmaktan geçtiğini biliyorlardı. Bu nedenle bölgedeki ge-
lişmeleri bu büyük mücadele boyutunda algılamak lazımdı. Yani,
mesela IŞİD’i anlamak için kimlerden oluştuğuna bakarak karar ver-
mek bu olayı hazırlayanların tuzağına düşmek anlamını taşırdı. Bu
gibi olaylarda militanların ideolojilerine bakmak yerine büyük oyun-
daki rollerini kavramak daha tutarlıydı. Aynı militanları onları kul-
lananların hasmı haline getirilmesi de ayrı bir strateji olarak hesaba
katılmalıydı. Bu yol hedefine ulaşırsa: karşı tarafın sana saldırmak
üzere örgüt kurması kendi silahıyla vurulmasıydı ve bu tuzağı tersi-
ne çevirmek büyük bir başarıydı. Örneğin Kuzey Irak’tan Hatay sını-
rındaki Akdeniz’e kadar, 3 ayrı Kürt Kanton kurdurup bunları PKK
ve PYD’nin kontrolüne bırakan ABD ve İsrail, bizim Suriye sınırımız
boyunca bir “Kürt Koridoru” oluşturma çabasınaydı. Ancak yine
kendilerinin yapılandırdığı IŞİD’in, bizim güney sınırlarımız boyun-
ca bu kantonlar arasında üç bölgeyi ele geçirip, Akdeniz’e ulaşacak
Kürt koridorunu engellemeleri kimlerin planıydı ve bu noktada
IŞİD'i yönlendiren hangi odaklardı? 

Bakanların ve Başbakan oğullarının hırsızlıkları ve ülkemizi han-
gi tehlikelere attıkları değil, işte bunların yazılması suç halini alınca
şu fıkrayı hatırladık. Leonardo Vinci’den (Melih Aşık) nakletmişti:

Gece dükkânının elektriklerinin açık olduğunu fark eden tüccar
hemen işyerine koşar ve kasayı soymakla uğraşan hırsızla karşılaşır.
Hemen kapıyı kilitleyip karakola koşarak şikâyetini anlatır. Bu ara-
da içeride hapsolan hırsız, bürodaki masanın üzerine iki mum yakar
ve poker kâğıtlarını dağıtarak iyilerini (yükseklerini) kendine, kötü-
lerini (düşüklerini) karşı iskemleye bırakır. Sivil Polislerle dükkân
sahibi içeri girince: “Yahu madem yenilince kapıyı üzerime kilitleyip
kaçacaktın, bu gece yarısı yalvar yakar beni yataktan kaldırıp niye ku-
mar oynamamız için dükkanına çağırdın!” diye sitem edince, Polisler
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hırsıza inanır ve güya kazandığı kadar parayı adama aktarır. Şimdi
dış güçlerle işbirlikçi hükümetler arasındaki danışıklı dövüş kuma-
rında hep halkımızın kaybetmesi bize bu fıkrayı hatırlatmıştı.

Bu arada Golan Tepeleri civarında konuşlanan IŞİD mevzilerini
vuran Suriye uçakları İsrail tarafından vurularak düşürülüp saf dışı
bırakılmıştı. Sn. Recep Erdoğan ise ABD’de Siyonist kuruluş CFR’de
ve bir TV’de “IŞİD’le mücadele konusunda Türkiye’nin üzerine düşeni
yapacağını” açıklamıştı. Ve zaten John Kerry de “kendisine IŞİD’e
karşı ön saflarda yer alacağı konusunda söz verildiğini” vurgulamıştı.
Yani İsrail, IŞİD, ABD ve AKP aynı saftaydı, aynı senaryonun oyun-
cularıydı ama sadece rolleri farklıydı! Ve zaten AKP Türkiye’sinin,
IŞİD için bir geçiş adresi, lojistik ve stratejik destek merkezi olduğu
yandaş medyada bile yazılıp konuşulmaktaydı. Batılıların İslam
dünyasına yönelik zulümlerine karşı intikam hissi, dini bir gayretle
ama yanlış bir cihat düşüncesi, bazılarında macera yaşama hevesi ve
sadist duyguların tatmini, hatta bol ve kolay kadın ve cariye bulma
ve şehvet tahriki sonucu, CIA-MOSSAD güdümlü sözde şeriatçı şe-
bekelerin tuzağına takılan farklı köken ve kültürden çoğu cahil genç-
ler maalesef IŞİD ve benzeri örgütlere katılmaktaydı. Fransa, Alman-
ya ve İngiltere hükümetlerinin kendi ülkelerindeki başıbozuk tiple-
ri tespit ve teşvik ederek, istihbarat servisleri eliyle IŞİD’e yönlen-
dirdikleri anlaşılmıştı.

ABD'nin Arap müttefikleriyle Suriye’de IŞİD hedeflerine yönelik
saldırısında, Mavi Marmara aktivistlerinden Yakup Bülent Alnıak da
hayatını kaybedenler arasındaydı. İYİLİKDER Yardımlaşma ve Daya-
nışma Derneği, ABD'nin Suriye'de IŞİD hedeflerine yönelik saldırısın-
da, birkaç ay öncesine kadar derneklerinde gönüllü olarak faaliyet gös-
teren Mavi Marmara aktivistlerinden Yakup Bülent Alnıak'ın hayatını
kaybettiğini açıklamıştı. Alnıak'ın Suriye'de toprağa verileceği açıklan-
mıştı. Alnıak'ın Gazze'ye yardım götürürken İsrail saldırısı sonucunda
9 kişinin hayatını kaybettiği Mavi Marmara gemisindeki aktivistler-
den olduğu, burada yaşadıklarını "Mavi Marmara Serencamı" adlı ki-
tabı kaleme aldığı hatırlatılmıştı. İki çocuk babası Alnıak için Malat-
ya'da taziye çadırı kurulduğu vurgulanmıştı. Aslen Malatyalı olan ve
bir holdingin Konya’daki alışveriş merkezinde uzun yıllar yönetici ola-
rak çalıştıktan sonra 10 yıl önce Alanya’ya taşınan Yakup Bülent Alnı-
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ak’ın iddiaya göre en son 2 ay önce Esad ve IŞİD’e karşı Nusra Cephe-
si’nde savaşmak üzere Suriye'ye gittiği hatırlatılmıştı. İnsan Hak ve
Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) aktivisti olan yazar Alnıak’ın
ABD’nin IŞİD ve El Kaide bağlantılı örgüte yönelik hava saldırısında
öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. İşte bu durum AKP, İHH ve El – Nus-
ra’nın irtibat ve ittifak halinde çalıştığının açık ve acı bir fotoğrafıy-
dı. Peki soralım, Yakup Alnıak gibileri haklı ve hayırlı bir yolda ise,
onları katleden ABD ile aynı safta olmanın vebalinden Sn. Erdoğan
ve Davutoğlu iktidarı nasıl kurtulacaktı?

Hatırlayınız CFR üyesi Stephen Larrabee Washington’un Erdo-
ğan’a yaklaşımını şöyle anlatmıştı: ABD Erdoğan’la yeni ve temiz bir
sayfa açacaktır! Siyonist Yahudi stratejistin, Davutoğlu Başbakan yapıl-
dı ama Erdoğan’ın politikası uygulanacak ve Türk dış politikasında bü-
yük bir değişim olmayacaktır. Belki her konuda anlaşamıyoruz ama ge-
nel anlamda Türkiye ile ABD’nin çıkarları ortaktır ve Erdoğan bizim ya-
nımızdadır!” açıklamalarını Cumhurbaşkanın ABD’ye gitmesinden 25
gün önce yapmıştı. Washington’da Türkiye ile ilgili tahliller konusunda
en çok önemsenen isimlerin başında gelen Stephen Larrabee, 2010 yılın-
da Türkiye-ABD ilişkilerinin artık daha sorunlu bir seyir izleyeceğini ön
gördüğü bir rapor hazırlamıştı. Daha sonra kitaplaşan “Sorunlu bir or-
taklık: Küresel Jeopolitik Değişim Döneminde ABD-Türkiye ilişkileri”
adlı rapor, Türkiye ile artık 2002 sonrası dönem gibi “pürüzsüz” ilişki-
ler yürütülemeyeceğini açıklamış, Erdoğan’a eleştirel yaklaşmış ama
onun stratejik bir ortak gibi davranacağından kuşku duyulmadığını ha-
tırlatmıştı.2

ABD'nin Irak’ta hata kılıflı katliamı! 

ABD Tikrit kentinin yakınlarındaki El Avja köyünde IŞİD hedef-
leri yerine güya yanlışlıkla Irak askerleri hedef alınınca, olay yerin-
de 70 Irak askerinin öldüğü ortaya çıkmıştı. ABD önderliğindeki ko-
alisyon Irak'ta ve Suriye'de IŞİD ve Suriyeli muhaliflerin mevzileri-
ne hava saldırılarına tüm hızıyla devam ederken masum köylerin ve
askeri birliklerin de üzerine bomba yağdırılmaktaydı. AKP iktidarı-
nın yedi sülalesi yetmiş bin sene alnını secdeden kaldırmasa yine de
bu günahın altından kalkamazlardı. “Önce pisleyip kirletiyorsunuz,
kışkırtıp karıştırıyorsunuz; sonrada kendi pislediklerinizi temizledik
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diye alkış tezahürat bekliyorsunuz?” yollu sitemler haksız mıydı? Ve
yine soralım, IŞİD bahanesiyle Suriye ve Irak’a girdiğimizde, ABD
uçaklarının yanlışlıkla (!) bizim askerlerimizi öldürmeyeceğinin bir
garantisi var mıydı?

“Allah böyle istediği ve “yürü ya kulum!” dediği için, Erdoğan böy-
lesine yükseldi” diyen Abdurrahman Dilipak’a şu ayetleri hatırlatmak
lazımdı: “Yarattığımız (insanlar)dan, Hakka yöneltip (hidayete çağı-
ran) ve Onunla (Hak’la ve Kur’an’la) adaleti (kurup sağlayan) bir üm-
met vardır” (Araf: 181) “(Ancak her türlü imkan ve iktidara kavuştu-
rulduğu halde) Ayetlerimizi yalanlayanları (Kur’ani hükümleri gerek-
siz ve geçersiz sayanları, uygulamaya çalışmayanları) ise, onları bil-
meyecekleri bir yönden derece derece (yükseltip, riyakarlık ve istismar-
cılıklarına yüreklendirip çok acı ve alçaltıcı akıbetlerine) yaklaştıraca-
ğız” (Araf: 182) “Ben onlara (şahsi ikbal ve ihtirası için dine ve dava-
ya hıyanete kalkışanlara gerçek ayarları ortaya çıksın diye) belirli bir
süre (mühlet ve fırsat) veriyor (yularını uzatıyorum. Ancak) Benim
“keyd”im (planım ve tuzağım) sapasağlamdır. (hiç kimsenin yaptığı ya-
nına kâr kalmayacaktır)” (Araf: 183)

PKK Kürdistan ordusu ve NATO’nun Irak kanadı mı olacaktı?

HDP’li Pervin Buldan, katıldığı bir televizyon programında açılım
sürecine ilişkin açıklamalar yapmıştı. Verdiği bilgilere göre, Öcalan’ın
yeni Başbakan ve Bakanlar Kurulu’nun nasıl bir yol izleyeceğini gör-
mek istediğini vurgulamış, İmralı heyetinde de yer alan Buldan da ye-
ni adımlar ve mesajlar için 30 Eylül tarihinin işaret edildiğini hatırlat-
mıştı. Öcalan ve HDP’nin öncelikli beklentisinin, Öcalan için bir sek-
retarya kurulması ve denetleme görevi yürütecek bir izleme kurulu
oluşturulması olduğu kaydedilirken, Buldan HDP heyetinin, bizzat Er-
doğan’la görüşerek bu beklentileri aktaracaklarını açıklamıştı. “İlk de-
fa halkın oylarıyla seçilen bir cumhurbaşkanı var” diyen Buldan,
PKK’nın IŞİD’le savaşan tek güç olduğunu bu yüzden de hükümetin
PKK’ya kolaylıklar tanıması gerektiğini tekrarlamıştı. Sabah’tan yandaş
ve yalaka yazar Emre Aköz de:

“IŞİD ile PKK’yı aynı kefeye koymak yersizdir. PKK ulusalcı bir ör-
güttür, talep ettiği haklar ve yetkiler verilirse sorun bitecektir. Ama IŞİD
Amorf bir örgüttür din ve mezhep adına öldürmekte, nerde ne yapacağı
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bilinmemektedir. Bu süreç sonunda PKK meşruiyet kazanabilir”3 diyerek
BDP ve PKK ağzıyla, Erdoğan’ın ve iktidarının tavrını ve tarafını ağ-
zından kaçırmıştı. Evet böylece PKK’ya meşruiyet ve resmiyet kazan-
dırılıp Kürdistan’ın jandarması ve NATO’nun yeni kanadı yapılacaktı.
Zaten IŞİD’i kurup kışkırtmalarının bir amacı da PKK’yı Kürtlerin umu-
du konumuna taşımak ve gençlerin PKK’ya katılımını arttırmaktı. Öyle
ki, IŞİD’le savaşmak üzere PKK’ya katılımın en yüksek seviyeye ulaştığı
açıklanmıştı. Batının silah ve strateji yardımı ve Kürt gençlerin yoğun
katılımı ile şımaran Cemil Bayık Türkiye’ye saldıracakları tarihi açıkla-
yacak kadar azıtmıştı! PKK'nın bir numaralı komutanı Cemil Bayık, Al-
Monitor'den Amberin Zaman'a olay yaratacak açıklamalar yapmış-
tı. “Savaşı Eylül sonunda başlatabiliriz. Savaş başlatma yetkisi bizdedir”
diyerek tarih veren Cemil Bayık, Öcalan'ın savaşı engelleyip engelleye-
meyeceği sorusunu ise şöyle yanıtlamıştı: “Öcalan bizim önderimiz. Biz
bir önderlik hareketiyiz. Önderimize bağlıyız. Ama Türkiye adım atma-
dan önderlik “Hayır savaşmayın” nasıl diyecek ki? diyemez. Dese bile
savaşçılar bunu kabul etmez. Biz savaşçılarımızı zapt edemeyiz!”4 İşte
bu küstahça tehditlerden bir gün sonra Bitlis-Diyarbakır karayolu üze-
rinde polis noktasına yapılan saldırıda roket kullanılmış ve maalesef
şehit haberleri gelmeye başlamıştı. Saldırı sonrası bölgeye giden tak-
viye ekibi taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu meydana gelen ka-
zada 5 polisten 3'ü şehit olmuşlardı.

Bölgedeki terör örgütleri artık Amerika’nın yeni ortaklarıydı!

ABD Başkanı Barack Obama, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) terör
örgütüne karşı oluşturulacak koalisyona terör örgütlerini de katmıştı.
Buna göre, uluslararası koalisyona destek veren ülkeler IŞİD’e karşı ha-
va operasyonları yapacak, bununla birlikte Kuzey Irak’ın peşmerge or-
dusu, PKK, PYD, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ve Suriye’deki diğer terö-
rist muhalifler de IŞİD’e karadan saldıracaktı. Terör örgütü IŞİD’e karşı
karadan savaşacak terör örgütlerine silah yardımının yanı sıra askeri eği-
tim verilecek, başta ABD olmak üzere koalisyondaki ülkeler, söz konu-
su örgütlerle istihbarat bilgilerini de paylaşacaktı. Obama’nın yaptığı
açıklamada operasyonun sadece Irak’la sınırlı olmadığını, Suriye’ye de
hava saldırısı düzenleyeceklerini vurgulaması koalisyonun geniş bir ala-
nı kapsadığını ortaya çıkarmıştı. ABD ve koalisyon ülkelerinin kara ha-

24 TÜRKİYE DAĞILACAK MI, DOĞRULACAK MI?

4 İnternethaber / 26 09 2014



rekatı yapmayacağını ancak 475 yeni ABD’li görevliyi bölgeye göndere-
ceğini vurgulayan Obama, bu ekibin Iraklı ve Kürt kuvvetlerine eğitim,
istihbarat ve ekipman desteği sağlayacağını açıklamıştı. Obama’nın ka-
rada güvendiği kuvvetlerin IŞİD haricindeki terör örgütleri olmasının
bölgedeki dengeleri değiştireceğini söyleyen uzmanlar, “Askıda olan
Kürt koridorunun yeniden gündeme gelebileceği” konusunda uyarmıştı.

“Velhasıl ahmakların bile anlaması gereken bir gerçeği tekrar hatır-
latmamız lazımdı; Artık Irak ve Suriye diye iki devlet kalmamıştı. Suri-
ye’de taş üstünde taş bırakılmamış; Irak harabeye çevrilip parçalanmış-
tı. Kışkırtılan ve birçoğuna İslamcı kılıfı takılan gruplar işkencede ve
vahşette birbirleriyle yarışmaktaydı. Milyonlarca insan perişandı ve
bunlardan 2 milyona yakını Türkiye’nin dört bir yanına saçılmıştı. İstan-
bul’un, Gaziantep’in, Kilis’in vs. sokaklarında Türkiye’nin en büyük
üçüncü azınlık grubu başıboş mayın gibi dolaşmaktaydı ve tabii Irak ve
Suriye’de her gün harlanan ateş topu, çevresindeki ülkelere de sıçrama
riskini taşımaktaydı. Ürdün, Lübnan ve Türkiye ise komşular içinde en
çok risk taşıyanlarıydı. Etrafa saçılan Şiiler, Sünniler, Araplar, Kürtler,
Türkmenler ve diğerleri iç savaş kıvılcımlarıyla birlikte hareket ediyor-
lardı. Bölgenin dengeleri karmakarışıktı. Kısacası, Türkiye'yi ateşe ata-
cak riskli hamlelerden mutlaka sakınılması lazımdı. Eğer Türkiye bir şe-
kilde bu alev sarmalının parçası olur ise ve eğer Türkiye bir şekilde Ba-
tı’nın ileri karakolu haline gelirse müreffeh, gelişmiş ve medeni Türkiye
hayalleri hepten yıkılacaktı”5 uyarıları haklıydı ve çok ciddi ve gerçek-
çi tehlikelere parmak basmaktaydı. Kısaca Erdoğan Başkanlığı ve Da-
vutoğlu iktidarı ülkeyi çok karanlık bir maceraya sürüklendiğinin far-
kında değil ise gafil, farkında ise hain konumunda hesap sorulacaktı.

IŞİD’e karşı koalisyonun amacı “Akdeniz’e ulaşan Kürdistan kori-
dorunu” açmaktır!

“Hatırlayınız; Galler'de yapılan NATO Zirvesi'nde iki önemli ka-
rar alınmıştı:

1- NATO Ukrayna'nın yanında olduğunu açıklamış ve Rusya'ya
karşı 5 bin kişilik acil müdahale gücü oluşturmayı kararlaştırmıştı.

2- NATO, IŞİD'e karşı içinde Türkiye'nin de yer aldığı 10 ülkeden
oluşan bir koalisyon kurulacağını açıklamıştı.
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Aylardır söylüyoruz; IŞİD, ABD için Irak'tan Suriye'ye bir köprü
ayağıdır. ABD çıkarlarının uygulanabilmesi için kullanılan bir manive-
ladır. Daha önce Beşar Esad'ı devirme cephesinde kullanılan IŞİD, şim-
di de Irak ve Suriye'ye müdahale aracı olarak kullanılmaktadır. ABD,
Irak'ın kuzeyini Suriye'nin kuzeyinden Doğu Akdeniz'e bağlamak, ya-
ni Kürt Koridoru hedefini canlı tutmak için IŞİD'i kullanmaktadır. Do-
layısıyla IŞİD'e karşı mücadele lafı gerçekte palavradır. NATO'da IŞİD'e
karşı koalisyon kurulurken de hedeflenen, yine Kürt Koridoru'nu can-
lı tutabilmenin koşullarını oluşturmaktır. IŞİD'e karşı oluşturulan ko-
alisyonun katılımcılarına ve Obama ile Erdoğan arasındaki görüşme-
nin sonuçlarına bakılırsa, bu ihale de esas olarak Türkiye'ye bırakıl-
mıştır! Yani Ankara ABD adına ABD desteğiyle IŞİD'e karşı mücadele
ederek, kendi ulusal güvenliğinin karşısında olan Kürt Koridoru pro-
jesine çalışacaktır. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Ca-
itlin Hayden'in Obama-Erdoğan görüşmesinden sonra yaptığı yazılı
açıklamada "Irak ve Suriye'de ortaklığa" vurgu yapması meselenin esa-
sıdır!” saptamaları elbette doğruları yansıtmaktadır.

Eşkiyabaşı ve Erdoğan’ın çözüm arkadaşı Abdullah Öcalan: “Öy-
le silah bırak git olmaz!” diye uyarmıştı.

İmralı Tutanakları'na göre, PKK'nın hükümlü çetebaşı Abdullah
Öcalan, “bir MİT Müsteşar Yardımcısının Kürt hareketinden olması ge-
rektiğini” buyurmuşlardı. PKK'nın yerel güvenlik gücü olmasını öneri
olarak getiren Öcalan, örgütün askeri anlamda en güçlü döneminde ol-
duğunu da hatırlatmıştı. Öcalan: “Sn. Beşir (Atalay) Bey'in bilmesi la-
zım, kendimizi asla tasfiye etmeyeceğiz. PKK yerinde kalacaktır. Ce-
mil'den gerillaya kadar herkese siyaset hakkı, kimine şimdi, kimine 5 ay
sonra mutlaka tanınacaktır. 1 Eylül dediğimiz süre de bunu hatırlat-
maktadır. Ya stratejik çözüm için samimi adımlar atılacaktır, ya da oya-
lamayı bırakmak lazımdır. PKK tarihin iç-dış en büyük savaş potansiye-
line sahip durumdadır. İran-İsrail PKK'yı silahlandırır, hatta paralel
devlet bile yapacaktır. İçeride de genç potansiyeli çok fazladır. Bu bir
tehdit değil işin doğası ve doğru olanıdır. Anlamlı barış, yasal ve anaya-
sal değişimle olacaktır” (17 Ağustos 2013 tarihli görüşme notundan)

NATO ‘Soğuk savaş’ı yeniden başlatmıştı!

2010’daki Lizbon Zirvesi’nde Rusya ile stratejik ortaklık kararı
alındığını belirten NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen
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buna rağmen Rusya’nın NATO’yu ortak olarak değil hasım olarak
gördüğünü belirtip, asıl niyetlerini ve stratejilerini açığa vurmuşlar-
dı. NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Rusya’nın NA-
TO’yu “hasım” olarak gördüğünü söyleyip kendilerinin de bu duruma
uyum sağlayacaklarını vurgulamıştı. Galler’de 4-5 Eylül’de gerçekleşe-
cek NATO Zirvesi öncesi basın toplantısı düzenleyen Rasmussen,
2010’daki Lizbon Zirvesi’nde Rusya ile stratejik ortaklık kararı alındı-
ğını belirterek, “Gerçekleri kabul etmemiz gerekiyor. Rusya, NA-
TO’yu ortak olarak değil hasım olarak görüyor” açıklaması kafaları
karıştırmıştı. Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliği için doğru olanın
NATO ile Rusya arasında ortaklık geliştirilmesi olduğunu ifade eden
Rasmussen, “Saf değiliz, aldanma içinde de olmamalıyız. Biz de ken-
dimizi bu duruma uyduracağız” diye çıkışmıştı.

NATO Doğu Avrupa’ya yeni üsler kurmaktaydı. Yoksa asıl hedef
Türkiye mi olmaktaydı?

Alman gazetesi Frankfurter Allgemeine Zeitung, NATO’nun Doğu
Avrupa’da beş yeni üs kuracağını yazmıştı. Gazetenin belirttiğine göre,
NATO, Rusya kaynaklı tehditten ittifak üyesi Doğu Avrupa ülkelerini ko-
rumayı planlamıştı. Rusya’nın Ukrayna’nın egemenliğini ve toprak bü-
tünlüğünü tehdit ettiğini ileri süren NATO Genel Sekreteri Anders Fogh
Rasmussen, örgütün Doğu Avrupa’da askeri üsler kurmayı planladığını
açıklamıştı. NATO’nun Baltık ülkelerinde koruma sağlamak için Polon-
ya’ya “hızlı hareket gücünü” konuşlandıracak yeni bir üs kurabileceği ya-
zılmıştı. Acaba Rusya bahanesiyle asıl hedef Türkiye mi olacaktı?

Pentagon kara harekâtından önce niye “koalisyon”da ısrarlıydı?

ABD Savunma Bakanı Chuck Hagel, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD)
terör örgütüne karşı hedefin, örgütü “kısa sürede kontrol altına almak”
değil, “uzun vadede geriletmek ve yok etmek” olduğunu açıklamıştı.
CNN televizyonuna mülakat veren Hagel, Pentagon’un IŞİD’in sahip
olduğu kapasiteleri “zayıflatma ve yok etme” misyonunu başarmak
için, Obama’nın masasına sunmak üzere seçenekler ve planlar hazırla-
dığını vurgulamıştı. ABD’nin karada çarpışacak muharip asker gönder-
mesinin ise söz konusu olmadığını yineleyerek, Obama’nın bu yönde-
ki kararını desteklediğini ve doğru bulduğunu belirten Hagel, “Birkaç
yıl önce Irak’tan çıktığımız şekilde Irak’a geri girmeyeceğiz” ifadesini
kullanmıştı. Acaba Türkiye, Irak ve Suriye batağına çekilmek için mi
koalisyona katılmaya zorlanmaktaydı?
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Amerika bölgeyi IŞİD’le şekillendirmek amacındaydı!

ABD’nin IŞİD dışında gizli gündemi bulunduğuna dikkat çeken uz-
manlar, Obama’nın açıklamasında teröre karşı mücadeleden söz etme-
mesini anlamlı bulmuşlardı. ABD Başkanı Obama’nın açıklamasını de-
ğerlendiren uzmanlar, “ABD’nin IŞİD bahanesiyle bölgedeki diğer
amaçlarını gerçekleştirmek istediğini” vurgulamışlardı. ABD’nin IŞİD
dışında gizli gündemi bulunduğuna dikkat çeken uzmanlar, Oba-
ma’nın teröre karşı mücadeleden söz etmemesi üzerinde durmuşlardı.
Türkiye’nin eski NATO daimi temsilcisi emekli Büyükelçi Onur Öy-
men, Türkiye’nin eski ABD Büyükelçilerinden Nüzhet Kandemir ve
Genelkurmay eski İstihbarat Başkanı Emekli Korgeneral İsmail Hakkı
Pekin, Obama’nın açıklamasını çok sinsi ve tehlikeli bulmuşlardı.

Barack Obama’nın, IŞİD görünümlü Ortadoğu planı “İkinci 11
Eylül konuşması” şeklinde yorumlanmıştı.

ABD Başkanı Barack Obama, IŞİD’le ilgili ABD’nin izleyeceği 4 aşa-
malı planı anlatırken, ‘Ülkemizi tehdit eden teröristleri nerede olurlar-
sa vuracağız’ tehditleri önemli ve sinsi niyetleri barındırmaktaydı.
Obama, IŞİD terör örgütüyle mücadeleyle ilgili ABD’nin izleyeceği
stratejiyi Beyaz Saray’dan yaptığı bir açıklamayla dünyaya açıklamıştı.
Hava saldırıları, IŞİD’le savaşan güçlere destek olma, terörle mücadele
ve insani yardım başlıklarından oluşan dört aşamalı planı anlatırken,
“Ülkemizi tehdit eden teröristleri nerede olurlarsa vuracağız” sözle-
ri anlamlıydı. Irak ve Suriye’deki IŞİD örgütüne de operasyonlar yapa-
cağının altını çizen Obama, Suriye’de bazı terör örgütlerini silahlandı-
racaklarını söylemekten sakınmamıştı.

NATO IŞİD ihalesini Türkiye’nin sırtına yıkacaktı!

NATO zirvesinde IŞİD terörüne karşı ortak hareket etme kararı
alınmıştı. 10 devletin katılacağı koalisyonda Türkiye’nin “kilit görev
üstleneceği” vurgulanmıştı. “Şimdilik kara operasyonu düşünülmü-
yor ancak bölgeye yardım Türkiye üzerinden gidecek” sözleri Türki-
ye’yi Irak-Suriye batağına çekme hazırlığıydı. Kuzey Atlantik Paktı
(NATO) zirvesinde IŞİD’e karşı mücadele konusunda tehlikeli kararlar
alınmıştı. Irak ve Suriye’de terör saldırıları yapan Irak Şam İslam Dev-
leti (IŞİD) terör örgütüne karşı mücadele bahanesiyle 10 NATO ülke-
sinin koalisyon oluşturulması kararı çıkmıştı. Karar teklifi ABD’den
gelirken, 10 ülke arasında yer alan Türkiye bölgede tek başına ateşe
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atılmış olacaktı. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, üye ülkeler arasında
bir “çekirdek koalisyon” oluşturulmasına çalıştıklarını söylerken,
şimdilik kara harekâtı da olmayacağını açıklamıştı. “IŞİD’in toprak al-
masını engellemek için saldırmalı ve Irak birliklerini ve IŞİD’e karşı
mücadele eden diğerlerini desteklemeliyiz” diyen Kerry, NATO bir-
liklerinin karaya ayak basmayacaklarını vurgulamıştı. Demek ki bütün
yük ve risk Türkiye’nin sırtına yıkılacaktı!

ABD’li Hagel ve Kerry Siyonistlerinin taleplerine bir hafta içinde
olumlu yanıt veren Erdoğan ve Davutoğlu iktidarı hemen silah ku-
şanmış, kanlı ve karanlık cephenin yolunu tutmuşlardı!

Oysa Hadis-i şerifte; “Mümin, bir delikten iki defa ısırılmaz” bu-
yurulmaktaydı. Irak’ı bu hale getirmek için “kimyasal silah” yalanla-
rıyla… Afganistan’da “11 Eylül” senaryosuyla… Çeçenistan’da “te-
rör kulpu” takılan pazarlıklarla… Ve Libya’nın işgalinde oynadığınız
figüranlıkla, yüklendiğiniz günahlar ve tarihi sorumluluklarla bölge-
mizdeki bu kanlı tablo hazırlanmıştı. Siz hâlâ aynı yalanların peşin-
de koşuyorsunuz, aynı senaryonun oyuncağı oluyorsunuz… Yine ay-
nı deliğe elinizi sokuyorsunuz.!? Birleşmiş Milletler Genel Kurulu
için bulunduğu New York’ta Charlie Rose’a röportaj veren Cumhur-
başkanı Erdoğan’ın, “Sorun sadece Irak değil, Suriye’nin de halledil-
mesi ve ikisinin birlikte ele alınması lazım” gibi talihsiz cümlelerine
ilaveten ABD ve Fransa’nın IŞİD’e yönelik Suriye’de yaptığı bombar-
dımanı yetersiz bulması hayretle karşılanmıştı.

ABD’de “pişirilen işgal pilavı” iktidarın önüne konacaktı!

Eski Dışişleri Bakanı ve yeni Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun
ABD’nin öncülüğündeki koalisyona destek konusundaki tutumu ile
Köşk’ün bakışı arasındaki tezat ve farklılıklar açıkça sırıtmaktaydı.
Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM Genel Kurulu için bulunduğu
New York’ta tek başına karar aldığı, Türkiye’de ise iktidarın önüne
koyacağı Irak ve Suriye işgaline verilecek askeri destek açıklamaları-
nın sorumluluk sahibi makamlarda nasıl karşılanacağı tartışılmak-
taydı. Hukuken dış politikanın sorumluluğunu omuzlarında taşıyan
isim olan Mevlüt Çavuşoğlu ise sessizliğe gömülmüş durumdaydı.
Çavuşoğlu’nun, koltuğa oturduğu günden beri tek bir beyanat bile
duyulmamıştı. Yoksa Davutoğlu hükümeti sadece bir kukla mıydı?
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Cemil Bayık 3. Dünya Savaşının başladığını açıklamıştı!

IŞİD'le girdikleri savaş ve Lice'deki heykel krizi için çarpıcı yorum-
larda bulunan KCK Yürütme Kurulu Eş Başkanı Cemil Bayık, Ruşen
Çakır'ın sorularını yanıtlarken 3. Dünya Savaşının başladığını vurgu-
lamıştı. “Burada yepyeni bir dönem başlamış görünüyor. Hem Irak’ta
hem Suriye’de yeni bir döneme giriliyor. Musul’un düşmesiyle başlayan
bir süreç yaşanıyor. Benim gözlemlerime göre bölgede yükselen iki güç
bulunuyor: IŞİD ve PKK. Ve bu iki güç şu anda birbiriyle savaşıyor.
Doğru mu düşünüyorum? sorusuna Cemil Bayık: “Görünüşte öyledir,
ama IŞİD’in arkasındaki bölgesel ve küresel güçler göz ardı edilemez-
di. IŞİD bu güçlerin desteğini almadan böyle savaşamaz, gelişemezdi.
Görünüşte belki IŞİD ile savaşıyoruz ama bu işin görünen yanı. İşin
perde arkasında esasen bazı bölgesel güçler IŞİD’i üzerimize gönder-
mişti. Evet Ortadoğu’da 3. Dünya Savaşı yaşanıyor. Kapitalist-moder-
nist sistemin Ortadoğu’ya müdahaleleri oldu ama bu müdahaleler so-
nuç vermedi. Ne Libya, ne Suriye, ne Irak, ne de Mısır’da... Hatta kriz
daha da derinleşti, yeni krizlere yol açtı. Sistem bu krizi yönetemeyin-
ce farklı arayışlara girdi. IŞİD’i büyütme buradan gelişti. IŞİD ile mez-
hep savaşı geliştiriyor ve bu bir 3. Dünya Savaşına zemin hazırlıyor!”
tespitlerini yapmıştı. Ve işte Erdoğan Başkanlığı ve Davutoğlu ikti-
darı ülkemizi ve bölgemizi böylesine sinsi ve kirli bir savaşın içine
doğru kaydırmaktaydı. Ama inşallah bu, dış güçlerin de, işbirlikçile-
rin de sonunu hazırlayacaktı.
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GİRİŞ

BOP EŞBAŞKANLIĞININ ASLI VE KANUNİ KARŞILIĞI!?

Tam 32 yerde “Bize BOP eşbaşkanlığı görevi verildi” diyen Recep
Tayyip Erdoğan ve yandaşları bunları niçin ve nasıl inkâr etmeye
kalkışmaktadır?

1-Kanal D / Teke Tek Programı: (16 Şubat 2004)

“Şu anda Amerika’nın da ‘Büyük Ortadoğu Projesi’ var ya; ‘Genişle-
tilmiş Ortadoğu’ yani, işte bu proje içerisinde Diyarbakır bir yıldız ola-
bilir. Bunu başarmamız lazım.”

2- Çırağan Sarayı / ABD-TESEV-Alman Marshall Fonu Toplantısı:
(25 Haziran 2004)

“Üstlendiğimiz misyon gereği, Ortadoğu ve Avrasya ülkelerine yönele-
ceği… Eşbaşkanı olduğumuz Genişletilmiş Ortadoğu Projesi için…”

3- Yeni Şafak / İstanbul NATO Zirvesi Öncesi Konuşması: (25 Ha-
ziran 2004)

“Geniş Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinin buraya katılması… Eş-
başkanlar Olarak Türkiye, İtalya, Yemen üzerimize düşen görevleri ye-
rine getirmeye çalışacağız.”

4- İran’da Basın Açıklaması: (28 Temmuz 2004)

“Demokratik ortak olarak Geniş Ortadoğu ve Kuzey Afrika Projesi
içinde, bu projenin eşbaşkanları arasındayım.”

5- Davos / Klaus Schwab’la Söyleşi Esnası: (28 Ocak 2005)

“Türkiye işlevini Büyük Ortadoğu Projesi içinde, bu bölgede etkin bir
şekilde yerine getirecektir. Her görüşmede, attığımız her adımda bunun
uygulamasını yapıyoruz.”



6- Zaman / ABD Yolculuğundaki Röportajı: (7 Haziran 2005)

“Biliyorsunuz GOP, bir alt biriminin eşbaşkanlığını üstlendiğimiz bu
proje. Olay sadece Ortadoğu’yu kapsamıyor… Bu konuda yapacağımız ça-
lışmalara komşu ülkelerden başladık. Suriye, Lübnan, Fas, Tunus gibi ülke-
lere geziler düzenliyoruz. Yakında Cezayir’e gideceğiz, Ürdün’e gideceğiz.”

7- ABD / Wıllard Otel, Basın Toplantısı: (8 Haziran 2005)

“Sea Island sürecinde Türkiye, İtalya ve Yemen Geniş Büyük Ortado-
ğu Projesi’nde bir görev üstlendik ve eşbakanlık bu üç ülkeye verildi”

8-ABD / Amerikan Dış Politika Derneği (FPA) Toplantısı: (10 Ha-
ziran 2005)

“Biz Türkiye olarak, bildiğiniz gibi, Geniş Ortadoğu ve Kuzey Afri-
ka İnisiyatifi çalışmalarında rol aldık. Eşbaşkan olarak bu süreci işlet-
meye devam ediyoruz.”

9- Esenboğa Havalimanı / ABD Dönüşü Sırası : (12 Haziran 2005)

“Biz Büyük Ortadoğu Projesi’ne bu seyahatte başlamadık. Biliyorsu-
nuz adı değişti, Geniş Ortadoğu ve Kuzey Afrika İnisiyatifi olarak belir-
lendi. Bunun içerisinde Türkiye, İtalya ve Yemen, eşbaşkan olarak çalış-
maya başladık.”

10- Esenboğa Havalimanı / Lübnan’a Hareketinden Önceki Ko-
nuşması: (15 Haziran 2005)

“Geniş Ortadoğu ve Kuzey Afrika İnisiyatifi çerçevesi içerisinde Tür-
kiye eşbaşkanlık olarak paylaştığı bir görevi yürütmektedir.”

11- ABD / Dünya İş Konseyi (World Affaırs Councıl) Toplantısı:
(7 Temmuz 2005)

“Türkiye’nin Amerika Birleşik Devletleri’yle yapabileceği çok şey
vardır. Türkiye’nin Sea Island Süreci’nde, Geniş Ortadoğu ve Kuzey Af-
rika İnisiyatifi’nde Eşbaşkan olarak yer almış olması bundan kaynak-
lanmaktadır.”

12- ABD / Dış İlişkiler Konseyi (CFR) Toplantısı: (13 Eylül 2005)

“Geniş Ortadoğu ve Kuzey Afrika Girişimi içinde önemli bir rol oy-
nuyoruz. Amerika’nın Ortadoğu’da oynayacağı önemli bir rol var. Onun
bir parçasıyız ve şu anda onun dahilinde çalışıyoruz.”

13- Ankara / AKP MYK Toplantısından Sonra Basın Açıklaması:
(16 Kasım 2005)
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“Dışişleri Bakanı Gül, Bahreyn’de ABD Dışişleri Bakanı Condellize Ri-
ce ile Geniş Ortadoğu ve Kuzey Afrika Projesi ile ilgili görüşecek. Söz ko-
nusu projede eşbaşkanlık görevi yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz.”

14- Denizli Polisevi / İşadamlarıyla Toplantısı: (19 Kasım 2005)

“Eğer bugün Geniş Ortadoğu ve Kuzey Afrika Projesi’nde Türkiye
eşbaşkan olarak görev almışsa… İşte şu anda bu görevi yapmaya çalı-
şıyoruz.”

15- TBMM / AKP Grubu Konuşması: (29 Kasım 2005)

“…Onun için biz şu anda Geniş Ortadoğu ve Kuzey Afrika Projesi
içerisinde eşbaşkanlık görevini üstlenmişiz.”

16- ATV / Siyaset Meydanı: (28 Aralık 2005)

“Biliyorsunuz, Geniş Ortadoğu ve Kuzey Afrika Projesi içinde eşbaş-
kanız, bunun gereği olarak da inisiyatif alma gayreti içindeyiz.”

17- TBMM / AKP Grubu Konuşması: (21 Şubat 2006)

“…Genişletilmiş Ortadoğu ve Kuzey Afrika İnisiyatifi’ndeki rolü-
müz, eşbaşkanlık görevimiz bize, özellikle Ortadoğu’da önemli sorumlu-
luklar yüklemektedir. Bugüne kadar başlattığımız bütün dış politika ham-
leleri, bu parametre üzerine kurulmuştur. Az önce birkaçını hatırlattığım
bu girişimler, aynı dış politikanın, aynı vizyonun tutarlı ve tamamlayıcı
parçalarıdır.”

18- İstanbul Üsküdar / AKP İlçe Kongresi Konuşması: (26 Şubat
2006)

“Biz Ortadoğu’da GODKA denilen Geniş Ortadoğu Ve Kuzey Afrika
Projesi’nin içinde eşbaşkanız. Biz orada görev ifa ediyoruz. Böyle bir
görev Türkiye’ye seçilerek verilmiştir.”

19- İstanbul Tuzla / AKP İlçe Kongresi Konuşması: (4 Mart 2006)

“Büyük Ortadoğu Projesi’nin eşbaşkanlarından biriyiz.”

20- İstanbul Bayrampaşa /AKP İlçe Kongresi Konuşması: (4 Mart
2006)

“BOP’un eşbaşkanlarından biriyiz. Şimdi bu görevi yapıyoruz.”

21- Sait Halim Paşa Yalısı / UBS Bank’ın Yemek Sofrası: (28 Nisan
2006)

“Geniş Ortadoğu ve Kuzey Afrika Projesi’ne bundan dolayı girdik.”
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22- Avusturya Seyahati: (11 Mayıs 2006)

“Büyük Ortadoğu Projesi’ne, Genişletilmiş Ortadoğu Projesi’ne niye
katıldınız, niye bunların içinde yer aldınız” diye eleştiriler geliyor. Biz de
“elbette olacağız diyoruz.”

23-Zaman / G-8 Zirvesi’ne Giderken Röportajı: (13 Mayıs 2006)

“Genişletilmiş Ortadoğu ve Kuzey Afrika projesi eşbaşkanı olarak
Türkiye’ye büyük görev düşüyor.”

24-Yeni Şafak / G-8 Zirvesi’ne Giderken Röportajı: (13 Mayıs 2006)

“Bölgemizdeki gelişmeler karşısında Türkiye olarak üzerimize büyük
görev düşüyor. Bunun için de ABD’ye bir ziyaret planlıyorum… Türkiye,
Genişletilmiş Ortadoğu ve Kuzey Afrika Projesi eşbaşkanı olduğu için,
bunu ABD’yle konuşmamız gerekiyor.”

25-Esenboğa Havalimanı / Mısır’a Giderken Anlatmıştı: (20 Ma-
yıs 2006) 

“Ziyaretim sırasında Geniş Ortadoğu ve Kuzey Afrika Projesi çerçe-
vesinde yapmayı planladıklarımızı da anlatma fırsatını bulacağız.”

26- TBMM / AKP Grubu Konuşması: (30 Mayıs 2006)

“Türkiye, Geniş Ortadoğu ve Kuzey Afrika Projesi içerisinde ortak
üyeliğe kabul edilmiştir. Bizler bunun için burada bir ortak üyeliği ve ar-
dından da eşbaşkanlık görevini İtalya ve Yemen ile birlikte kabul ettik.”

27- Artvin Çıkışı: (15 Temmuz 2006)

“Biz Türkiye olarak GOKAP içerisinde yer aldıysak, bunun için bizle-
re davet yapıldı, bunlar olacak diye biz eşbaşkan olarak kabul ettik.”

28- CNN / Larry Kıng Show: (27 Temmuz 2006)

“Daha önce Geniş Ortadoğu ve Kuzey Afrika Girişimi içerisinde za-
ten yer almıştık. Burada eşbaşkanlık görevi üstlenmiştik.”

29- CNN Türk / “Editör” Programı: (6 Kasım 2006) 

“BOP içerisinde davet edilen ülkeler kimlerdir? Türkiye var, Yemen
vardı, üç tane eşbaşkan var.”

30- Beyrut Dönüşü Açıklaması: (4 Ocak 2007)

“Biz Genişletilmiş Ortadoğu ve Kuzey Afrika Projesi’ni bunun için
kabul ettik… Türkiye, İtalya ve Yemen’le eşbaşkanlık görevi üstlendik.”

31- Alman “Süddeutsche Zeıtung” Gazetesine açıklaması: (7 Şu-
bat 2008)
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“Bu sebeple TÜRKİYE, G-8 ülkelerinin de desteklediği Genişletilmiş
Ortadoğu ve Kuzey Afrika Projesi içinde inisiyatif almaktadır.”

32- TBMM Grup Toplantısı: (13 Ocak 2009)

“Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı, aynı zamanda Büyük Ortadoğu
Projesi’nin eşbaşkanı’dır… Bu görevinden vazgeçsin diyorlar. Bunu an-
latmak istiyorum. Büyük Ortadoğu Projesi’nin amaçları bellidir.”

İşte bütün bu sözleri, “Recep Tayyip Erdoğan’ın Amerika’nın gizli
ve kirli projelerinde görev aldığının ve Büyük İsrail Planına bilerek ve-
ya bilmeyerek katkı sağladığının çok açık itiraf ve ispatı görmek ve en-
dişelerimizi dile getirmek”, bir hakaret midir, yoksa uyarı mahiyetli
bir durum tespiti midir? Ve kamuoyunun asıl merak ettiği, ülkemizi
de parçalamayı hedefleyen yabancı bir projede eşbaşkanlık yapan ki-
şinin ve hükümetin, anayasa ve kanunlarımızdaki ve toplum vicda-
nındaki karşılığı ve yaptırımı nedir? Bunların işlenmesi değil de gün-
deme getirilmesi suç sayılır duruma gelmişse, bu ülke nereye sürük-
lenmektedir? Üstelik sorulması gerekmez mi, bu ifade ve itiraflar
doğruysa, Sn. Erdoğan BOP eşbaşkanlığı görevine; hangi ülkeler ve
mahfillerce, hangi yetki ve gerekçelerle… Ve en tehlikelisi hangi giz-
li vaatler ve tavizler neticesi tayin edilmiştir? Bu görevle ilgili tavsi-
ye ve talimatları kimler vermektedir ve nasıl yerine getirilmektedir?

TBMM, hükümet üyeleri, TSK ve MİT gibi devlet birimleri bu
BOP eşbaşkanlığı göreviyle ilgili bilgi sahibi midir?

Sn. Erdoğan; BOP’un mahiyetini, böyle bir dış görevlendirmenin
hukuki niteliğini, NATO ve BM gibi resmi üyeliğimiz dışındaki özel
ve gizli projelerde görev almanın kanuni gerekçelerini, Milletimize
ve Meclise açıklamak zorunda değil midir?

Siyasi rakiplerinin özel bilgilerini ve hiç kimseyi ilgilendirmeyen
gizli ilişkilerini, tüm edep ve hürmet ölçülerini tepelercesine diline
sakız edip çiğneyenlerden; ülkemizin, bölgemizin ve İslam âleminin
geleceğini ve güvenliğini ilgilendiren yabancı ve yıkıcı projelerdeki
görevinin aslını ve hesabını sormak, bazılarını niye bu denli rahatsız
etmektedir?

Hükümranlık haklarımızın yabancı merci ve mahfillere devri, ül-
ke birliğimizin bölünüp milli dirliğimizin tehlikeye girmesi anlamı-
nı taşıyan böylesi dış görevlendirmelere boyun eğmenin müeyyide
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maddeleri nelerdir? Milli iradenin ve TBMM’nin de üzerinde, dışarı-
dan tayin ve görevlendirmeler geçerli ise, bir sürü masraf ve horoz
kavgası ile yürütülen, “demokratik seçim” aldatmacalarına niye lü-
zum görülmektedir? Sn. Erdoğan’a bir ara bu projede görev verilmiş
ama daha sonra zararlı ve yararsız olduğu fark edilip vazgeçilmişse,
bunun da topluma açıklanması elbette gerekmez miydi?

YSK’nın seçim öncesi hukuki gerekçeli vetolardan zoru görünce
vazgeçmesi ve yine seçilen bazı PKK’lı vekilleri reddetmesi üzerine
yöneltilen hücumların bizzat TC’ye yönelmesi örneğinde olduğu gi-
bi; yoksa hukuk, zorbalara karşı, “kitabına uydurulan”, ama zayıfla-
ra karşı “katı biçimde uygulanan” ayarı bozuk bir terazi midir?

BOP’un Amacı ve Asbaşkanları!

Büyük Ortadoğu Projesi (BOP), ABD’nin 1997’de oluşturduğu ‘Ye-
ni Amerikan Yüzyılı Projesi’nin (PNAC) bir alt unsuru olarak ortaya
çıkan, sinsi ve Siyonist bir adımdır. Donald Rumsfeld, Paul Wolfo-
witz, Dick Cheney ve akıl hocaları Richard Perle ve William Kristol gi-
bi üst düzey Yahudi stratejistlerin, İslam Dünyasına hâkimiyet amaç-
lıdır. ABD tarafından yetkili yöneticilerin açık beyanları dışında BOP’a
ilişkin yayınlanmış resmi bir belge bulunmamaktadır. Çünkü böyle
bir durum Müslüman halkları kuşkulandıracak ve uyandıracaktır. Bu
konudaki bütün değerlendirmeler, ‘NNSS 02’ olarak kodlanan ‘Orta-
doğu’da ABD’nin Yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi: Bir 11 Eylül Sonrası
Analizi’ (New National Security Strategy of The USA in tlıe Middle
East Apost September 11 Analysis) adlı belgeye dayandırılmaktadır.
Bu tür belgelerin tam içeriği ise haliyle gizli tutulmaktadır.

Yeni Amerikan Yüzyılı Projesi (PNAC) nedir ve Hangi Hesapladır?

Yeni Amerikan Yüzyılı Projesi’nin kuruluş bildirgesinde; “ABD dı-
şişleri ve savunma politikaları amaçsız bir şekilde rüzgârda savrul-
maktadır. ABD dünyanın en büyük gücü olmasına rağmen bu fırsatı bo-
şa harcamak ve önümüzdeki görevde başarısız olmak tehlikesiyle kar-
şı karşıyayız” ifadeleri kullanılmıştı. Yeni Amerikan Yüzyılı Projesi’nin
taraftarlarına göre, ABD, askeri harcamalarını artırmalı ve parayı tek-
nolojik olarak en gelişmiş silah sistemlerine yatırmalı, böylece istediği
her yere hızla ve az kayıp vererek müdahale edebilir duruma ulaşma-
lıydı. Bu düşünce aslında Amerikan halkının değil Siyonist Yahudi
odakların fikri olmaktaydı. 2. Dünya Savaşı’nın sonunda dünya ekono-

36 TÜRKİYE DAĞILACAK MI, DOĞRULACAK MI?



mik üretiminin yarısına yakınını gerçekleştiren ABD, açık farkla dün-
yanın en önemli ekonomik gücü idi. Ancak bu durum, 1990’lara ge-
lindiğinde artık geçerli değildi. Avrupa ülkeleri, gelişmiş ülkelerden üç
kat daha hızlı büyüme oranına sahip olan Çin, ABD’yi yakalama gay-
retindeydi. Birçok Cumhuriyetçi Parti hükümetinin danışmanlığını
yapan Henry Kissinger, “Soğuk Savaş’ın sonu, bazı gözlemcilerin ‘tek
kutuplu’ ya da ‘tek süper güç’ dedikleri bir dünya var etmiştir. Ancak
ABD, gerçekte, küresel gündemi tek başına dayatabilme konusunda bu-
gün Soğuk Savaş’ın başlangıcında olduğundan daha iyi bir konumda
değildir. Birleşik Devletler, Soğuk Savaş döneminde hiç yaşamadığı öl-
çekte bir ekonomik rekabet ile karşı karşıya gelmiştir” diyerek Siyonist
odakları uyarmaktaydı. ABD’nin problemleri 1990’ların ortalarında ol-
duğundan çok daha fazlaydı. Yeni teknoloji patlamasının çöküşü, ABD
şirketlerinin gerçek kârlarının açıkladıklarından yüzde 50 daha düşük
olduğunu açığa çıkardı. Ve ABD ekonomisi normal işleyişini sürdüre-
bilmek için, dünyanın geri kalanından (Aslen doğu Asya ülkelerinden)
yılda yaklaşık 400 milyar dolar kadar borçlanmaya bağımlı kılmıştı. Bu
durumda, ABD’nin ekonomik zaaflarının üstesinden gelmek amacıyla
askeri gücünü kullanmaktan başka çaresi kalmamıştı. Birbiri ardına
yapılan askeri müdahaleler, ABD’nin tüm gelişmiş ülkelerin bağımlı ol-
duğu petrol kaynakları üzerinde denetimini sağlayacak ve ABD’nin ya-
tırım yapmak isteyen yabancılar için en güvenli ülke olduğunu vurgu-
layacaktı. “Bush doktrini” ne de ilham kaynağı olan bu görüşe göre
ABD, büyük ekonomik ve askeri gücüne dayanarak dünyanın her-
hangi bir bölgesinde istediği dönüşümü yaptırabilir, kendisine yöne-
lik tüm tehditleri ortadan kaldırabilir” durumdadır.

Savunma Bakanı Donald Rumsfeld, 11 Eylül terör eylemlerinin ar-
dından yaptığı açıklamalarda, “terörist ağının dünyanın her yerinde
konuşlandığını ve bunlara bazı devletlerin de destek sağladığını” ifade
etmiştir. Rumsfeld’e göre “bu terörist ağı harekete geçmeden önce yok
edilmeli ve bunlara destek veren ülkeler askeri güç kullanılarak hiza-
ya getirilmelidir.” Bu Rumsfeld ekolü ve söz ettiği savaşta ‘Bush dokt-
rini’ olarak bilinmektedir. ABD’nin 21. Yüzyılın ABD yüzyılı olması
için hazırladığı ‘Yeni Amerikan Yüzyılı Projesi’ (PNAC), ABD’nin tek
başına dünya hâkimiyeti kurması için daha önce hazırlanmış projele-
rin birleştirilmesi ile elde edilmiş bir projedir. ABD politikalarında et-
kili olan stratejist Brzezinski’ye göre ABD’nin dünya hâkimiyetinin yo-
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lu Avrasya’nın kontrolünden geçmektedir. Brzezinski, “Doğu Avru-
pa’yı yöneten Merkez bölgeye kumanda eder; Merkez bölgeyi yöneten
Dünya adasına kumanda eder; Dünya adasını yöneten, Dünyaya ku-
manda eder” görüşündedir. Brzezinski, ABD’nin Avrasya Stratejisini
biçimlendirmek için yazdığı ‘Büyük Satranç Tahtası’ adlı kitabında,
ABD yönetimini bu bölgeyi kontrol edebilecek bir gücün ortaya çık-
maması konusunda: “Amerikan politikasının nihai hedefi, iyi huylu ve
uzun vadeli eğilimlerle ve insanlığın çıkarları ile uyum halinde, ortak-
laşa küresel bir topluluk oluşturma hayaline sahip olmalıdır. Fakat bu
arada, Avrasya’ya egemen olan ve böylece Amerika’ya meydan okuma
yeterliğine sahip bir rakibin ortaya çıkmaması şarttır” demekte, diğer
taraftan Avrasya’nın kontrolü ise Büyük Ortadoğu diye isimlendirilen
bölgenin kontrolünden geçmektedir. 

BOP Nedir, Hangi Somut Verilere Dayandırılmaktadır?

Dünya kullanılabilir petrol rezervlerinin yüzde 68’i ve doğalgaz
kaynaklarının yüzde 41’ini içeren Ortadoğu, ABD ve tüm Batı ülkeleri
için stratejik bir öneme sahiptir. Son 10 yılda saptanan rezervlerin ise
yüzde 90’ı yine bu bölgededir. 2020 yıllarına gelindiğinde, bu bölgenin
dünya petrol talebinin yüzde 40’ını karşılayacağı öngörülmektedir.
Brzezinski’nin Büyük Satranç Tahtası’nda ve S. B. Cohen’in ‘Dünya
Sisteminin Jeopolitiği’ kitabında bu bölgenin önemi üzerinde ısrarla
durulmaktadır. Bu bölge İslam, Çin ve Hint gibi üç büyük medeniye-
tin birbirleri ile arakesit oluşturdukları, buluştukları bir bölgedir. Batı
medeniyetinin burada ciddi bir varlığı yoktur. Bu coğrafya, kara, deniz
ve hava ulaşımında stratejik geçitlere sahiptir. Dünyanın en zengin
petrol ve doğal gaz kaynakları bu bölgededir. Alternatif enerji kaynak-
ları bulunamadığı taktirde gelecekte de bu üstünlüğü devam edecektir.
Enerji açısından Japonya tamamen. Batı Avrupa ise %60 civarında bu
bölgeye bağımlıdır. ABD’nin enerji ihtiyacının ise çok küçük bir bölü-
mü bu bölgeden sağlanmaktadır. Ancak ABD için İsrail’in korunması
her şeyin üstünde sayılmaktadır.

Ne var ki bölgede Amerikan düşmanlığı her geçen gün artmaktadır.
ABD böyle bir gelişmeden ciddi bir rahatsızlık duymaktadır. Bu gelişi-
min büyük bir güç haline dönüşmeden kontrol edilmesini amaçlamış-
tır. Brzezinski 1997’de yazdığı Büyük Satranç Tahtası adlı kitabında bu
tehlikeye özellikle dikkat çekmiştir: “Amerikan önceliğine İslamcı kök-
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tendincilikten (yani gerçekten milli, insani ve İslami bir düzenden) ge-
lebilecek olası bir meydan okuma, bu istikrarsız bölgedeki sorunun bir
parçası olabilir. İslamcı köktendincilik, dinsel düşmanlığı Amerikan ya-
şam biçimine karşı istismar ederek ve Arap-İsrail anlaşmazlığından ya-
rarlanarak çeşitli batı yanlısı Ortadoğu hükümetlerine zarar verebilir
ve nihayet özellikle Basra Körfezinde Amerika’nın bölgesel çıkarlarını
tehlikeye atabilir” diye uyarmıştır. 

Büyük Ortadoğu denilen bu coğrafyadaki yönetimlerin çoğu halk-
tan kopuk ve despotiktir. Halka zulmetmekte, kendileri lüks ve israf
içerisinde yaşarken halk açlığa ve sefalete mahkûm edilmektedir. Vur-
gun, soygun ve yolsuzluk en yaygın olan bir şeydir. Bilimsel ve tekno-
lojik alt yapı hemen hemen yok gibidir. BOP, Ortadoğu alanında yer
alan halkların son derece kötü koşullarda yaşadığı gerçeğini istismar
ederek hazırlanmıştır. Bu bağlamda 2002 tarihli BM Arap İnsani Geliş-
tirme Raporu’nda sunulan veriler BOP’a dayanak teşkil etmektedir. Bu-
na göre, tüm yetişkin Arapların yüzde 40’ı okuma-yazma bilmez du-
rumdadır; işsizlik had safhaya ulaşmıştır, Arap ülkelerinin 2010’da 50
milyon, 2020’de de 100 milyon istihdam alanı yaratmaları kaçınılmaz-
dır, Ortadoğu halkının üçte ikisinin günlük kazancı 2 dolardan azdır,
bölgede yapılan yıllık yayın sayısı, tüm dünyada yapılan yayının sade-
ce yüzde 1.1’ini oluşturmaktadır; kadınlara ayrımcılık yapılmaktadır,
demokratik kurumlar ya hiç yoktur ya da zayıftır; bölge halklarının sa-
dece yüzde 1.6’sının internet erişimi vardır, 22 Arap ülkesinin toplam
GSGM’si tek başına İspanya’nınkine bile ulaşamamıştır.

Bölgede (hepsi de emperyalizm ve Siyonizm destekli) köktendinci
hareketler, terör örgütleri, uyuşturucu, silah ve insan kaçakçılığı yapan
örgütlü suç şebekeleri hepsi sürekli tehditler üretmektedir. BOP’u ha-
zırlayanlara göre, bu unsurların ortaya çıkmasının ve taraftar toplama-
sının asıl nedeni, bölge halklarının içinde bulundukları olumsuz eko-
nomik ve sosyal çaresizlik ile bölgede varlığını sürdüren despotik re-
jimlerdir. Eğer, ekonomik ve sosyal koşullar düzeltilir ve demokrasiye
geçiş sağlanırsa, yönetime katılım olanağı bulan ve refah düzeyi yük-
selen Ortadoğu halkları, Batı’yı tehdit eden eylemlere destek vermeye-
cek, köktendinci hareketler zayıf düşecek, terör örgütleri çökecek ve
ucuz petrolün Batı pazarlarına istikrarlı biçimde aktarılması güvence
altına girecektir. 
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Ancak, ABD’nin enerji kaynakları ve sevk yollarını kontrol etmek
istemesinin nedeni sadece, kendi petrol ihtiyacını karşılamak veya
dünyayı birlikte yönetmeyi planladıkları “uluslarüstü şirketlerin” pet-
rol ticaretini sürdürmelerini güvence altına almak değildir. Çünkü
ABD, ihtiyacının büyük bir bölümünü zaten çok verimli kendi kay-
naklarından, geri kalan ihtiyacının önemli bir bölümünü Meksika, Ve-
nezüella ve Kuzey Denizi’nden (Norveç) karşılamakta, sadece küçük
bir bölümünü Ortadoğu ülkelerinden almaktadır. Dolayısıyla, bölgeyi
denetim altına almak istemesinde, kendi çıkarlarını sağlamak amacıy-
la ilgili hesaplar yapması yanında, esas amaç, dünya üzerindeki rakip-
lerinin çok büyük ölçüde bu kaynaklara bağımlı olmasıdır. ABD’nin
rakipleri üzerinde ekonomik baskı kurabilmesi için, sadece Ortado-
ğu’daki petrol ve gaz kaynaklarını denetim altında bulundurması la-
zımdır, ayrıca komşu bölgelerde bulunan “enerji kaynaklarının erişim
ve sevk yollarının” da kontrolü de şarttır. Bu stratejiler, ABD’yi Ortado-
ğu coğrafyasının yanında, stratejik önem taşıyan diğer yakın bölgele-
rin de kontrol altına alınması gerçeğini ortaya çıkarmaktadır. 

Büyük Ortadoğu diye anılan bölge, tarih boyu dünyayı kontrol et-
mek isteyen güçlerin hep ilgisini çekmiş ve bütün büyük güçlerin çatış-
ma alanı haline gelmiştir. Sovyetlerin çöküşü ile ABD’nin bölgeyi kont-
rol edebilmek için gelip yerleşmesi ve bölgede üsler kurması daima stra-
tejik hedefleri arasında olmuştur. Normal şartlar altında da buraya gelip
yerleşebilmesi söz konusu değildi. Olağanüstü bir durum oluşturulma-
dan veya Batı medeniyeti için büyük bir tehlike ve tehdidin bu bölgeden
gelebileceğini ortaya koymadan ABD’nin buralara girmesi de mümkün
gözükmemekteydi. İşte 11 Eylül ile bu gerekçeler üretilmişti. Nitekim
11 Eylül’ün ertesinde ABD, Büyük Ortadoğu denilen coğrafyanın en
stratejik iki bölgesini işgal etmiştir. Afganistan olayında dünya kamu-
oyundan büyük bir destek gören ABD, aynı desteği Irak işgalinde göre-
memiştir. BM ve NATO’nun işgalde kullanılması engellenmiştir. Şimdi
ABD, G-8, NATO ve AB’yi ikna etmek için ‘Büyük Ortadoğu Projesine’
(BOP) ayrı bir elbise giydirip sunmaya yeltenmiştir ve ABD derin devle-
ti sayılan Siyonist Yahudi Lobilerinin talimatı yerine getirilmiştir. 

BOP’un Görünür Amaçları:

ABD yönetiminin kamuoyuna dönük yaptığı yazılı ve sözlü açıkla-
malardan BOP’un görünür amaçları aşağıdaki gibi özetlenebilir: 
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- Bölgedeki Kitle İmha Silahlarının (KİS) kontrol edilmesi, üretimi-
nin ve yaygınlaştırılmasının engellenmesi 

- Bölgedeki terör odaklarının kurutulması, terörle mücadelenin sü-
rekli hale getirilmesi, 

- Totaliter rejimlerin demokratikleştirilmesi, 

- Serbest piyasa ekonomisinin yaygınlaştırılması ve gerekli meka-
nizmaların yerleştirilmesi, 

- Bölgenin modernleştirilmesi, 

- İnsan haklarının ve özgürlüklerin geliştirilmesi, 

- Kadınlara eşit hakların verilmesi, 

- Radikal İslami unsurların temizlenmesi, 

- Dini eğitimde reforma gidilmesi. Aslında bunların hepsi bahane-
dir, zehire sürülen çikolata gibidir. 

ABD’de yönetimde bulunan ‘Yeni Muhafazakârların’ önemli isim-
lerinden Richard Perle’un yazdığı ‘Şerre Son’ (An End to Evil) adlı
kitapta işlenen ana tema:

“Batı ya İslam’a karşı zafer kazanıp güçlenecektir veya bir saldı-
rıya, hatta soykırımına uğrama tehlikesi çok yüksektir. Müslümanla-
rın gazabının ve anarşik tavrının kökü İslam’ın kendisindedir. Suudi
Arabistan teröre karşı ya batı ile tam işbirliği yapacak veya zengin
petrol kaynaklarının bulunduğu Doğu eyaleti ondan kuvvet zoru ile
koparılacaktır. İsrail-Filistin ihtilafına gelince, Washington’un bir Fi-
listin kurulması fikrinden vazgeçmesi gerekir. 11 Eylülün ortaya çı-
kardığı İslam dünyasındaki belayı, Judca tepelerinde 23’üncü Arap
devletini kurarak tedavi edemeyiz. Tahran’daki rejim mutlaka yıkıl-
malı ve bu maksatla İranlı muhaliflere her türlü yardım yapılmalıdır.
Müslüman gazabı Arap kültürü ile özdeşleşmiştir. Ortadoğu’daki
köktendinciler ve laik militanlar, Sünniler ve Şiiler, Komünistler ve
Faşistler birbiri ile kaynaşmışlardır. Hepsi patlamaya hazır gazabın
haznesinden fışkırıyorlar. Bu durumun çaresi demokrasi değil de-
mokratikleşmedir; Yani batı ile uyumlu ve ılımlı partilerin işbaşına
getirilmesidir. Yoksa Demokratikleşme derhal seçimlere gidilerek
sonra onun sonuçlarına katlanmak anlamına gelmez. Seçimler
1995’te Cezayir’de denenmiştir. Orada yozlaşmış statükonun yerine
az daha köktendinciler yerleşecekti. Aynı şekilde Türkiye’deki Erba-
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kan hareketi de, kontrolsüz demokrasinin bir neticesidir ve oldukça
tehlikelidir. Böyle bir sonuç kabul edilemez. Reform süreci güdüm-
lü ve tedrici olmalıdır”

ABD’de Ulusal Demokrasi Vakfı Başkanı Cari Gershman da böl-
geye ilişkin demokrasi stratejisini anlatırken “Batılı değerler doğrul-
tusunda özgürlükler ve hukukun üstünlüğü garantiye alındıktan sonra
yönetim biçiminin krallık ya da cumhuriyet olması önemli değildir”
derken, asıl niyetlerini ifşa etmiş olmaktadırlar.

ABD imparatorluğunu genişletebilmek için hedef aldığı ülkeleri
alt etnik gruplara bölüp yeni uluslar oluşturmayı bir strateji olarak
benimsemiştir. Mevcut yönetimde danışmanlık yapan ve Afganis-
tan’ın geleceğinde Amerikan Politikası Koordinatörlüğü görevini
üstlenen Richard Haass, ‘Karışıklık’ adlı kitabında yeni bir ulus inşa
etmeyi, ABD’nin işgal edeceği bölgelerde hâkimiyet kurabilmesi için
şart olarak görmektedir:

“…Güç, eğer bir politik değişiklik olayı ise, fazla bir zekâ gerek-
tirmeden ve biraz da iyi şansla işe yarayabilir. Aksi halde tek başına
güç kullanımı politik değişikler için yeterli değildir. Bu şekilde bir
değişiklik için en etkili yol; ülkelerde etnik ve mezhebi karışıklık ya-
ratmaktır. Yeni bir ‘Ulus inşa etmek’ bu yollardan biridir. İlk önce
buna karşı çıkanları ve milli birliği savunanları susturacaksın ve da-
ha sonra başka bir topluluk yaratma işiyle meşgul olacaksın.”

Diğer taraftan 2003 yılında RAND Corperation tarafından hazırlanan
‘Sivil Demokratik İslam: Ortaklar, Kaynaklar ve Stratejiler’ adlı raporda,
Türk İslamı, Alman İslamı, Arap İslamı, Mısır İslamı, Köktendinciler,
Gelenekçiler, Modernist Müslüman ve Ilımlı İslam gibi kavramlaştırma-
lara gidilmesi, Büyük Ortadoğu coğrafyasında yeni ulus inşasının yanı
sıra yeni dinler inşa edilmek istendiğini göstermektedir. Bugün ABD,
Irak ve Afganistan’da buna benzer bir politika izlemektedir. Büyük Or-
tadoğu projesinin gizli amaçlarından en önemlisi bölgeyi etnik ve dini
eksenli olarak paramparça edecek tarzda yeni uluslar ve yeni dinler or-
taya çıkarmaktır. Son Libya ve Suriye müdahaleleri de bu amaçlıdır.

BOP’un gizli amaçlarından biri de, uluslararası sermayenin tam ola-
rak giremediği bu bölgeye girip yerleşmesini sağlamak ve bunu güven-
ce altına almaktır. Onun için bu bölgede yer alan devletler uluslararası
şirketlerin menfaatine uygun bir şekilde yeniden yapılandırılmak isten-
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mektedir. Büyük Ortadoğu Projesinin gizli amaçlarından bir diğeri de,
bölgenin sahip olduğu enerji kaynakları ve bunun uluslararası cami-
aya ulaştırılma yollarının kontrol altına alınmasıdır. Yukarıda Büyük
Ortadoğu bölgesinin önemini incelerken, bölgenin dünyanın en bü-
yük petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip olduğunu, AB ve Japon-
ya’nın buraya neredeyse tam bağımlı olduğunu ifade etmiştik. Bu böl-
geye enerji bakımından en az bağımlı olan ABD’dir. Üstelik de bu böl-
gedeki petrollerin işletilmesinin büyük bir kısmı Gulf, Exxon, Chev-
ron ve Texaco gibi dev ABD petrol şirketleri tarafından yapılmaktadır.
Dolayısıyla ABD’nin kendi ihtiyacı olan petrol veya doğal gaz ihtiyacını
bu bölgeden temin etme konusunda herhangi bir sıkıntısı yoktur. Bun-
dan dolayı BOP kapsamında Enerji kaynaklarını ve yollarını güvenliğe
almak bu projenin amacı olamaz. Enerji bakımından bu bölgeye bağım-
lı olan ve gelecekte ABD’ye rakip olabilecek güçleri, enerji vanalarını
kontrol ederek terbiye etmek BOP’un gizli amacıdır. ABD rakiplerini
devre dışı bırakabilmek için bu bölgedeki enerji kaynaklarını rakipleri-
ne karşı bir silah olarak kullanmak istemektedir. 

Brzezinski National Interest dergisindeki (Kış 2003) ‘Hegemonik
Bataklık’ (Hegemonic quicsand) adlı makalesinde bunu şöyle ifşa et-
mektedir: 

“(Bölgenin enerji kaynaklarına ilişkin) veriler, ABD’ye buraya ege-
men olmaktan başka bir alternatif bırakmamaktadır. O nedenle ABD,
Global Balkanları (Büyük Ortadoğu) kendi stratejik çıkarlarına uygun
olarak şekillendirmelidir. Bu bölgeye egemen olmak ABD’ye başka bir
stratejik manivela da sağlamaktadır: Ekonomileri bölgeden güvenli
petrol akışına bağımlı Avrupa ve Asya ekonomilerini denetim altında
tutma gücü. Bu bölge o kadar önemlidir ki, ABD herhangi bir bölgesel
gücün beklenti ve önceliklerini buraya dayatmasına izin vermemelidir” 

BOP’un gizli amaçlarından birisi de: İsrail’in güvenliğinin sağlan-
ması ve Siyonizm’in ‘Büyük İsrail Projesinin’ hayata geçirilmesidir.
Bugünkü ABD yönetiminde Yahudiler oldukça etkindir. Yönetimin
şahinler kanadını Yahudiler teşkil etmektedir. Pek çok siyaset bilim-
ciye göre ABD’yi İsrail egemenleri ve Yahudi sermayesi ile bağlantı-
ları olan 400 Amerikan zengini yönetmektedir. Bugün Amerika’da,
devlette ve hatta özel sektörde hiç kimse, Başkan dahil İsrail’in poli-
tikalarını körü körüne desteklemedikçe, sandalyesinde kalması
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mümkün değildir. Çünkü, Amerika’da insanları yöneten iki güç oda-
ğı, yani paranın ve medyanın (yazılı ve görsel basın ve sinema) pat-
ronları kesinlikle Yahudilerdir. Büyük Ortadoğu’yu terörden arındı-
racağını söyleyen ABD’nin İsrail’in yaptığı devlet terörünü kayıtsız
şartsız desteklemesi, ABD’deki Yahudi nüfuzunun bir göstergesi ola-
rak değerlendirilebilir.

BOP’un Gizli Amaçları:

1-Bölgede ABD’ye karşı meydana gelebilecek bir meydan okuma-
yı kırmak, ‘Ilımlı İslam’ adında yeni bir anlayışı bölgeye yaymak. Bu-
nunla eş zamanlı olarak etnik temele dayalı yeni uluslar inşa edip
bölgedeki karışıklığı ve çatışmayı sürekli kılmak.

2- Devletlerin Uluslararası Sermayeye göre yapılandırılmasını
sağlamak.

3- Bölgedeki enerji kaynaklarını ve ulaşım yollarını kontrol ede-
rek, buralara bağımlı olan ve gelecekte ABD’ye rakip olabilecek güç-
leri frenlemek. Bölgede var olan stratejik madenlere el koymak.

4- Bölgede İsrail’in güvenliğini garantiye almak.

5- BOP bahanesiyle Arzı Mev’ud'u içine alan Büyük İsrail İmpa-
ratorluğunu kurmak.

BOP’un Tarihsel Geçmişinde Ne Vardır?

ABD’de yapılan G8 toplantısına, “Kuzey Afrika ve Genişletilmiş Or-
tadoğu Girişimi” adıyla sunulan BOP’a ilişkin ilk somut bilgiler, Lond-
ra merkezli Arapça yayın yapan El Hayat gazetesinin 13 Şubat 2004 ta-
rihli sayısında yer almıştır. “Büyük Ortadoğu” kavramının, klasik Or-
tadoğu ile birlikte bağımsızlığını yeni kazanmış Orta Asya ve Kafkasya
ülkelerini de kapsayacak biçimde akademik düzeyde kullanılışı ise,
1990’ların ortalarına rastlamaktadır. BOP’un siyasal düzleme taşınma-
sı çabaları ise 2000’de başlamıştır. Ancak kuşkusuz BOP konusunda en
önemli kilometre taşı, Bush döneminde ABD dış politikasına hâkim
olan yeni muhafazakârlara karşı yeni liberal görüşü savunan Ronald
Asmus’un Kenreth Pollack ile birlikte kaleme aldığı ve Washington
Post gazetesinde 22 Haziran 2003 tarihinde yayımlanan “The Neolibe-
ral Take On The Middle East” (Ortadoğu’nun Neoliberal Açıdan Ele
Alınışı) başlıklı makalededir. Makaleye göre, “Ortadoğu’daki tehditle-
rin ortadan kaldırabilmesi, ancak NATO’nun Soğuk Savaş döneminde
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SSCB’ye karşı uyguladığı gibi uzun soluklu ve kapsamlı bir proje ile
mümkün olabilir. Ortadoğu, yeni muhafazakârların savunduğu gibi
güç kullanılarak dönüştürülemez, bu dönüşüm ancak Avrupalı mütte-
fiklerle de işbirliği yaparak ve ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal bo-
yutları da içeren kapsamlı bir projeyle mümkün olabilir” 

ABD yönetimi 21. Yüzyılı bir Amerikan Yüzyılı olarak düşünmek-
te ve stratejilerini buna göre şekillendirmektedir. O nedenle bütün
projeler, PNAC ana projesinin alt projeleri olarak şekillenmektedir.
BOP da ABD’nin Avrasya hâkimiyeti için geliştirdiği bir alt projedir.
Kamuoyuna ilk kez Joint Forces Quarterly dergisinin (ABD Silahlı
Kuvvetler dergisi) Sonbahar 1995 sayısında ‘The Greater Middle East’
ismi ile duyurulmuş emperyalist ve Siyonist bir girişimdir. 26 Şubat
2003’te Amerikan Girişim Enstitüsünde ABD Başkanı Bush tarafından
‘Ortadoğu’da Demokratik Değerlerin Yayılmasını Öngören Plan’ açık-
lanırken, ‘Büyük Ortadoğu Projesi’nden bahsedilmiştir. Bush ayrıca 9
Mayıs 2003’te yaptığı bir konuşmada 10 yıl içerisinde ‘ABD-Ortadoğu
Serbest Ticaret Bölgesinin’ kurulacağını açıklayarak, projenin hedefle-
rinden birini dile getirmiştir. Bush’un Ulusal Güvenlik Danışmanı
Condolezza Rice da, 7 Ağustos 2003’te The Washington Post gazete-
sindeki yazısında, BOP kapsamında 22 ülkenin hedef tahtasına konu-
lup yeniden yapılandırılacaklarını belirtmiş, projenin kapsamı hak-
kında daha ayrıntılı bilgi edinilmesine imkân vermiştir. Ulusal De-
mokrasi Vakfı’nda 6 Kasım 2003’te Bush, ‘Ortadoğu’yu Özgürleştirme
Stratejisini’ açıklayarak BOP’ta nelerin sloganlaştırılması gerektiği
mesajını iletmiştir. Başkan Yardımcısı Dick Cheney de, Davos’ta Dün-
ya Ekonomik Forumu’nda ‘Büyük Ortadoğu’ya Reform’ projesini açık-
lamıştır. Dışişleri Bakanı Colin Powell, değişik zamanlarda yaptığı ko-
nuşmalarda İslam coğrafyasının siyasal olarak değiştirileceğini belirt-
miştir. ABD NATO Konseyi Daimi üyesi Nicholas Burns, 24 Ekim
2003’te “NATO ve Büyük Ortadoğu’ adlı bir toplantıdaki konuşmasın-
da, NATO’ya yeni bir misyon biçilip Büyük Ortadoğu’da konuşlanma-
sını istemiştir. Londra’da yayınlanan El Hayat gazetesi 13 Şubat
2004’te, ABD’nin G-8 zirvesi için hazırlatıp üye ülkelere dağıttığı tas-
lak metinde BOP’un ayrıntılarına yer vermiştir.

BOP Hangi Ülkeleri Kapsamaktadır?

BOP’un eylem alanı resmen ilan edilen net sınırların da ötesine taş-
maktadır. Her an yeni ülkelerin kapsam içine alınabilmesi için “açık
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kapı” bırakılmaktadır. Bununla birlikte özellikle ABD kaynakları 27
ülkenin ilk planda BOP çevresinde değerlendirildiğini vurgulamakta-
dır. Bu ülkeler şunlardır: ”Afganistan, Bahreyn, BAE, Cezayir, Cibuti,
Fas, Filistin Özerk Yönetimi, Irak, İran, İsrail, Katar, Kuveyt, Komor
Adaları, Lübnan, Libya, Mısır, Moritanya, Pakistan, Somali, Suudi Ara-
bistan, Sudan, Suriye, Tunus, Türkiye, Umman, Ürdün ve Yemen.” Bu
ülkelerin harita üzerinde ve resmen değil, ama Irak gibi fikren ve fiilen
bölünüp, siyasi, ekonomik ve kültürel yönden ABD’nin güdümüne so-
kulması amaçlanmıştır. Genişleme halinde bu alana Kafkasya ve Orta
Asya Cumhuriyetleri ile Endonezya ve Malezya’nın da dahil edilebile-
ceği konuşulmaktadır. Fas ve Moritanya’dan başlayıp Afrika’nın kuze-
yi, Ortadoğu’nun tamamı, Kafkaslar, Kazakistan, Türki Cumhuriyetler,
Orta Asya, Afganistan, Pakistan ve Bangladeş’e kadar uzanan tüm böl-
ge, Büyük Ortadoğu diye anılmaktadır. 

Yeni NATO’nun Yeni Misyonu İyi Okunmalıdır

ABD NATO’ya yeni bir misyon yüklemeye çalışmaktadır. 24 Ekim
2003’de Prag’da gerçekleştirilen ‘NATO ve Büyük Ortadoğu’ adlı kon-
feransta NATO Konseyi Daimi Üyesi R. Nicholas Burns, bir savunma
örgütü olan NATO’nun Büyük Ortadoğu’da konuşlanmasının zorunlu
olduğunu açıklamıştır. “Soğuk Savaş boyunca Batı Avrupa’yı koruma
adına Batı Avrupa’da bir kıta ordusu yapılandırdık. Avrupa ve Kuzey
Amerika hala NATO’nun güvencesi altındadır. Fakat Batı veya Orta Av-
rupa’da ya da Kuzey Amerika’da oturarak bu işi yapabileceğimize inan-
mıyoruz. Hem kavramsal yönelimimizle hem de askeri gücümüzle do-
ğuya ve güneye konuşlanmak zorundayız. NATO’nun geleceğinin do-
ğuda ve güneyde olduğuna inanıyoruz. Bu da Büyük Ortadoğu’dur”
Ayrıca NATO Askeri Komitesi Başkanı General Naumann da, NA-
TO’nun yeni döneme ilişkin fonksiyonunu, Burns’e benzer şekilde ta-
nımlamaktadır: “NATO artık eskiden olduğu gibi bölgesel bir savun-
ma örgütü olarak kalamaz. Üye ülkelerin çıkarlarını nerede olursa ol-
sun koruyabilecek ve gelecekte kurulabilecek koalisyonların temelini
oluşturacak küresel bir ittifak haline gelmelidir. NATO komuta ve
kuvvet yapılarını bu doğrultuda uyarlamalı ve yeni şartlara mukabele
edebilecek yetenekleri kazanmalıdır. NATO’nun görev alanıyla ilgili bu
değişim Büyük Ortadoğu’dur” Burns’e göre; NATO’nun Büyük Ortado-
ğu’ya konuşlanmasının nedeni, bu coğrafyanın NATO ülkeleri için
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tehlikeli olması ve NATO ülkelerine asıl tehdidin bu coğrafyadan gele-
cek olmasıdır! Eski İngiltere Başbakanı Teacher’ın: “Sovyetler dağıldı-
ğına göre, artık NATO’nun yeni düşmanı İslam’dır” sözleri ise asla
unutulmamalıdır. ABD, Büyük Ortadoğu Projesi’ni en az zayiatla uy-
gulayabilmesi için pek çok ülkeyi projeye dahil etmeye çalışmaktadır.
Bu nedenle NATO’nun kademeli bir şekilde genişletilmesini istemek-
tedir. Aynı zamanda farklı girişim ve organizasyonlarla nüfuz alanını
genişletmeye, gelebilecek muhalefeti engellemeye ve karşısındaki blo-
ğu bölmeye çalışmaktadır. ‘Akdeniz Diyalogu’ da bunlardan biridir: 

“NATO 1995 yılından bu yana, İsrail’in yanı sıra Mısır ve Ür-
dün’le birlikte Kuzey Afrika’daki Arap ülkelerinin yer aldığı toplam
altı Arap ülkesinin bulunduğu, “Akdeniz Diyalogu” adıyla anılan bir
program geliştirmiştir” (Tunus, Fas, Cezayir, Mısır, Moritanya, Ür-
dün) ABD stratejisini, gelecekte karşısına hiçbir gücün çıkmaması esa-
sı üzerine kurmuştur. Baba Bush’un zamanında (1992) Paul Wolfo-
witz’in başkanlığında savunma bölümü tarafından hazırlanan gizli bir
belgede (Defens Planning Guidance) bu noktaya özel bir vurgu yapıl-
mıştır: “Stratejimiz şimdi (Sovyetler Birliği’nin yıkılmasından sonra),
gelecekte potansiyel bir küresel rakibin ortaya çıkışına meydan verme-
yecek şekilde yeniden ayarlanmalıdır.”6

17 Eylül 2002’de kabul edilen ve 20 Eylül 2002’de kamuoyuna du-
yurulan ABD’nin Ulusal Güvenlik Stratejisi (Bush Doktrini) belgesi ile
ilgili Kongrede yaptığı konuşmasında Bush, tam 10 yıl sonra, aynı ko-
nuyu tekrarlamıştır: “ABD, kendisi üzerinde, müttefikleri ya da dost
ülkeler üzerinde kendi isteklerini gerçekleştirmek isteyen bir düşman-
dan gelen girişimleri alt edecek güce sahip olmalıdır ve gelecekte de
sahip olacaktır. Gücümüz, ABD’nin gücünü aşma ya da ona denk olma
ümidiyle yeniden askeri yapılanmaya giden potansiyel düşmanları
caydıracak kuvvette olmalıdır” 

Projede Türkiye’nin Önemi Nereden Kaynaklanmaktadır?

Çeşitli boru hatları nedeniyle bir enerji köprüsü haline gelen Türki-
ye, ABD tarafından BOP’ta ayrı bir yere oturtulmuştur. Dünya hâkimi-
yeti için Avrasya’yı, Avrasya hâkimiyeti için de Büyük Ortadoğu’yu
kontrol etmenin zorunluluğunu hisseden ABD, bu yolda stratejik bir
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madde olan petrol ve ona ulaşım yolları üzerinde egemenlik tesis ede-
rek, rakipleri karşısında stratejik üstünlük sağlamayı amaçlamaktadır.
Böylece, petrol ve doğalgaz rezervleri olmayan veya kısıtlı olan kendi-
sine “rakip ekonomiler” durumundaki AB ülkeleri, Japonya, Çin ve Av-
rasya Birliği ülkelerinin ekonomik büyümelerini kontrol altına alabile-
cek, Euro veya başka bir para biriminin dünya ticaretine hâkim olma-
sını önleyecek ve esasen altın olarak karşılığı tam olmayan, sadece
ABD’nin baskı ve askeri gücü ile ayakta durabilen ABD Doları dünya ti-
caretine hâkim olabilecektir. Irak harekâtının en önemli nedeninin de,
Irak’ın OPEC üyesi olarak Kasım 2000’den itibaren petrolünü Eu-
ro’yu referans alarak satmayı kararlaştırması ve diğer OPEC ülkeleri-
ne de bu hususta çağrı yapması olduğu unutulmamalıdır. Dünya kul-
lanılabilir petrol rezervlerinin yüzde 68’i ve doğalgaz kaynaklarının
yüzde 41’i Ortadoğu’dadır. Son on yılda saptanan rezervlerin ise yüz-
de 90’ı yine bu bölgededir. 2020 yıllarına gelindiğinde, bu bölgenin
dünya petrol talebinin yüzde 40’ını karşılayacağı öngörülmektedir.

BOP’ta bir enerji köprüsü olması nedeniyle Türkiye’nin ABD açı-
sından ayrı bir yeri bulunuyor: Jeopolitik konumu itibarıyla, Batı ile
Doğu arasında doğal bir enerji köprüsü oluşturan Türkiye, dünyanın
küreselleşme ve entegrasyona doğru yöneldiği bu dönemde, arasında
dil, din birliği ve kültürel yakınlaşmanın olduğu Türk cumhuriyetleri
ile doğal olarak, enerji projelerinde birliktelik içindedir. Enerji kaynak-
larındaki ve bu kaynakların uluslararası pazarlara çıkarılmasındaki kı-
sıtlar, bu kaynakların optimal kullanımını zaruri kılmaktadır. Orta As-
ya bağımsız Türk devletleri içerisinde Azerbaycan, Türkmenistan, Ka-
zakistan petrol ve doğalgaz kaynakları zengin ülkelerdir. Azerbaycan ve
Kazakistan belirlenmiş büyük petrol rezervlerine, Türkmenistan ise do-
ğalgaz rezervlerine sahiptir. Rusya Federasyonu’nun Batı Ural bölge-
sinde üretilen ham petrolün en kısa ve önemli çıkış noktası da Kara-
deniz Novorossiysk Limanı’dır. Ancak, İstanbul ve Çanakkale boğaz-
larındaki gerek iç trafik gerekse coğrafi kısıtlar, bu petrolün uluslara-
rası piyasaya çıkışını zorlamakta ve Türkiye üzerinden Ege Denizi ve-
ya Akdeniz’e çıkacak transit boru hattı projeleri üzerinde çalışılmak-
tadır. Yine, Kazakistan Üstyurt platosu petrol sahalarının ve Türkme-
nistan Nebit dağı yataklarının uluslararası pazarlara direkt çıkışı yok-
tur. Bu enerji kaynaklarının da, Atlantik piyasasına ulaştırılmasında en
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ekonomik yol, Türkiye geçişli rotalardır. Türkiye, mevcut Irak-Türkiye
petrol boru hattının dışında, tesis edilmekte olan Bakû-Tiflis-Ceyhan
Petrol Boru Hattı; İran (dolaylı olarak Türkmenistan) doğalgazını An-
kara’ya getiren ve ana hat itibarıyla Batı’da Bulgaristan sınırına bağlayan
doğalgaz boru hattı; Azerbaycan, Mısır, Irak, Suriye doğalgazını Türki-
ye ana hattına ve yine dolaylı olarak batı hattına bağlanmasına imkân
verecek boru hattı projeleri üzerinde çalışmaktadır. Tüm bu enerji kay-
naklarına geçiş veya sevk yolu durumunda olan Türkiye, gerek miktar,
gerekse stratejik yönlerden önemli enerji kaynaklarının geçiş yolu ol-
ma konumundadır. Bu durum “Geniş Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ülke-
leri Projesi” içine, “petrol alanlarının ve petrol taşıma yollarının kont-
rolü” amacına uygun olarak Türkiye’nin de katılımını zorunlu kılmak-
tadır. Türkiye olmadan, projenin başarılı olması veya tamamlanabilme-
si mümkün değildir. Türkiye’nin konumu, proje kapsamı içindeki böl-
gelerde, petrol ve doğalgaz kaynaklarına sahip herhangi bir ülkeden
çok daha stratejik öneme haizdir. 

İsrail Projenin Neresinde Bulunmaktadır?

Prof. Dr. Anıl Çeçen’e göre projenin merkezinde Büyük İsrail Proje-
sinin bulunduğu kesindir. Büyük İsrail Projesi’ne göre Kudüs’ün mer-
kez olacağı Siyon Tepesi’nde yeni bir tahtın kurulacağı bir İsrail Dev-
leti hedeflenmektedir. Bunun için bu bölgede küçük devletler planlan-
maktadır. Çünkü alan olarak bölgede en küçük devlet İsrail’dir.

Avrupa BOP’a Nasıl Katılmaktadır?

Almanya Dışişleri Bakanı Joschka Fisher, Şubat’ta Münih’te yapı-
lan güvenlik konferansında Ortadoğu’da istikrarın iki aşamada sağ-
lanmasını öngören bir Avrupa-ABD projesini gündeme getirdi. Bu
projede, Fas’tan İsrail ve Filistin topraklarıyla Suriye’ye uzanan böl-
genin serbest ticaret bölgesine dönüştürülmesi öngörülüyor. İkinci
aşamada ise proje Orta ve Yakın Doğu’ya yönelik “gelecek için bir
deklarasyon” ilan edilmesini içeriyor. İran ve Afganistan’ı da kapsa-
yan deklarasyonda, demokrasiyle hukuk devletinin kurulması ve şid-
detin terk edilmesi isteniyor. Fischer, Ortadoğu’da istikrarın sağlan-
masında NATO’nun da katkıda bulunmasını öneriyor. İngiltere ve
Fransa, Berlin’deki zirvede Fischer’in önerisine destek verdi. Arap ül-
keleriyse, Irak savaşında izlediği politikayla elde ettiği prestijden
vazgeçmemesi için Avrupa’yı uyardı. İki girişimin ortak noktası, Ba-
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tı’da, Ortadoğu’nun kendine veya başkalarına tehdit oluşturmasına
izin verilemeyeceği yönünde bir kanaat oluştuğunu ortaya koyması…

Projeye Arap İslam Dünyası Niçin Karşıdır?

BOP’a karşı Arap dünyasından en ciddi muhalefet Hüsnü Mübarek
ve Suud Kralı Fahd bin Abdül Aziz’den geldiğini hatırlatmakta fayda
var. Liderliğini Hüsnü Mübarek’in yaptığı muhalefet, Arap ülkelerinin
Arap ve İslam ülkelerine dışardan empoze edilen önerileri kabul etme-
yeceğine dair, 24 Şubat 2004 tarihinde ortak bir bildiri yayınlamışlar-
dır. Bildiride Arap ülkelerinin, kendi haklarının çıkarları ve değerleri
doğrultusunda reformları yerine getirmesi üzerine vurgu yapılmıştır.
Ayrıca Mübarek, henüz hazır olmayan halka demokrasi empoze etme-
ye kalkmanın Cezayir örneğinde olduğu gibi siyasi kaosa sebep olaca-
ğını da hatırlatmış ve haklı çıkmıştır. “Biz ülkemizi dışarıdan herhan-
gi birinden daha iyi biliyoruz ve halkımızın kaos ve anarşiye itilmesine
izin vermiyoruz” şeklinde itirazlarda bulunmuşlardır. Buna ilaveten
ortak bildiride Hüsnü Mübarek ve Suud kralı, Ortadoğu’da istikrarın
temel koşulunun, bölgenin temel sorunlarına çözüm bulmaktan geçti-
ğini vurgulamışlardır. Bu anlamda ABD’nin BOP’ta İsrail-Filistin soru-
nuna değinilmemesinin en büyük eksiklik olduğuna dikkat çekmeleri
üzerinde nedense durulmamıştır. Mübarek, BOP’a karşı Arap Projesi’ni
geliştirip, 29 Mart’ta Tunus’ta yapılması tasarlanan Arap Zirvesi’nde bu
projeyi tartışacaktı. Ancak Arapların aralarındaki fikir ayrılığı nedeniy-
le bu toplantı yapılamamıştı, buna ABD ve İsrail karşı çıkmıştı. Şimdi
sormak lazımdı: Acaba Arap Baharı bahanesiyle Hüsnü Mübarek’in
devrilmesinde BOP’a şiddetle karşı çıkmasının da bir etkisi var mıydı?

Türkiye’nin Duruşu Ne Olmalıdır?

Türk dış politikasının son 50 yılına baktığımızda, Türkiye’nin
önüne “Büyük Ortadoğu Projesi”ne benzer iki proje sunmuşlardı ve
bu iki proje başarısız kalmıştı. İlk proje, 1953-54’Ierde ABD tarafın-
dan geliştirilen ve merkezinde Türkiye’nin olduğu “Kuzey Hattı ya da
Yeşil Kuşak Projesi” olacaktı. Adnan Menderes hükümeti bu proje kap-
samında güya, Ortadoğu ülkelerini bir siyasi-askeri pakt içerisinde to-
parlayacak, bir yandan bölge ülkeleri arasındaki ilişkileri arttırılarak,
diğer yandan da bu yolla Sovyetlerin bölgeye yayılmasını önlemeye ça-
lışılacaktı. Ama asıl gizlenen amaç, İsrail’in güvenliğini sağlamaktı. Ve
tabii bu çerçevede kurulan Bağdat Paktı’na sadece Irak, İran ve Pakis-

50 TÜRKİYE DAĞILACAK MI, DOĞRULACAK MI?



tan üye olurken, başta Mısır olmak üzere birçok bölge ülkesi Pakt’a ka-
tılmamıştı. Tam tersine, ABD’nin ve Siyonizm’in yönlendirmesiyle
Sovyetler Birliği’ne yakınlaştırılmıştı. Daha da kötüsü, 1960’lara gelin-
diğinde hem bu proje büyük bir başarısızlığa uğradı hem de projenin
baş aktörü Menderes yönetimi askeri darbeyle görevden uzaklaştırıldı. 

Benzer bir durum 1980’lerde Özal döneminde yaşandı. Özal lider-
liğindeki Türkiye, yine ABD’nin geliştirdiği ‘Stratejik İşbirliği’ konsep-
ti çerçevesinde Ortadoğu ülkeleriyle çok yönlü ekonomik, ticari, mali,
sosyal ve hatta siyasi ilişkiler kuracaktı. 1980’lerde Türkiye ile Ortado-
ğu ülkeleri arasındaki ilişkiler Cumhuriyet tarihinde görülmemiş de-
recede üst düzeyde olumlu ve başarılı sonuçlar doğuracaktı. Türki-
ye’nin bölge ile dış ticaret ilişkileri, toplam dış ticaret hacminin yüzde
50’leri üstüne çıkmıştı. Birçok Türk firması bölgede ve birçok Arap
sermayesi Türkiye’de karşılıklı yatırım yapmaya başlamıştı. 

Büyük Ortadoğu Projesi’nde Türkiye için kullanılan sıfatlar ise:
“model ülke, merkez ülke, Yeni Osmanlı Misyonu” biçimindedir. Tür-
kiye, bu projeye yaklaştıkça hem kendi güvenliği ve geleceği tehlikeye
girmektedir hem de bölge halkının tepkisini çekmektedir. Türkiye için
kullanılan “Ilımlı İslam” kimliği de İslam’ı yozlaştırmaya yöneliktir.
ABD Başkanı Bush’un Başbakan Erdoğan ile görüşmesinde ‘BOP’un
bel kemiğini Türkiye oluşturmalıdır’ ifadesinde de açıkça anlaşıldı-
ğı üzere Türkiye bu projenin merkezinde yer almaktadır. BOP’a göre
ABD, bölgedeki radikal dini anlayışın terörü beslediği, bu anlayışların
ehlileştirilmesi gerektiği kanaatini taşımaktadır. Batı, yıllarca Ortado-
ğu’da otoriter rejimleri destekleyip sahip çıkmıştır. Bu rejimlerin do-
ğurduğu tepkiler radikal anlayışları beslemiş ve o anlayış da şimdi Ba-
tı’yı hedef almıştır. ABD bunun üzerine, radikal dini anlayışlar yerine
‘Ilımlı İslam’ anlayışını getirmeye çalışmaktadır. Ilımlı İslam’ı destekle-
mek aslında eski bir politikadır. ABD, Sovyet rejimi çökene kadar Ye-
şil Sovyet ideolojisine karşı tampon olarak manipüle edilen Ilımlı İs-
lam anlayışı Artık BOP’un bir ayağını oluşturmaktadır. BOP’ta ABD’nin
Türkiye’ye bu anlamda bir rol biçtiği açıktır. Şu anki haliyle ılımlı İs-
lam teriminde vücut bulan bu rolün Türkiye’nin çıkarlarına ve devle-
timizin yapısına aykırılığı ortadadır. ABD’nin projesinin öngörülerin-
den birisi de, demokrasinin büyük bir devletin gözetiminde etnik ya
da dini topluluklara dayanarak, küçük ulus devletleri içerisinde yer-

AHMET AKGÜL 51



leşmesini sağlamaktır. Bu anlamda BOP Türkiye’nin üniter devlet
yapısına ciddi bir tehdit olarak ortaya çıkmaktadır. Türkiye Erbakan
Hoca’nın D-8’ler projesi gibi atılımlarla kendi ağırlığını hissettire-
mezse, bölgeye yönelik politikalardan kendini soyutlayarak sadece
tehdit algılamasını dillendirerek hiçbir yere varamayacaktır.

Sonuç:

ABD’nin taslağında yer alan ve Büyük İsrail hayaline dayanan re-
formların tamamen emperyalizm amaçlı olduğu açıktır. Bu nedenle
AKP’nin ve diğer işbirlikçi partilerin bu sinsi ve Siyonist projeye ta-
şeronluk yapmaları ve Recep Tayyip Erdoğan’ın BOP’un eş başkanlı-
ğı gibi talihsiz bir görevden gurur duymaları şaşırtıcıdır. Türkiye,
milli ve haysiyetli bir yönetim ve yönelişle; D-8 gibi onurlu ve olum-
lu projeleri sahiplenmekle, Yeni ve Adil bir Dünya’nın öncülüğünü
üstlenecek bir konumdadır. Tarihi ve tabii şartları ve potansiyel im-
kânları, bizi buna zorlamaktadır.*

AKP Genel Başkanlığınca açılan; “ABD’li Siyonistlerin AKP’li Pi-
yonistleri” kitabımızın yayınını durdurma ve manevi tazminat dava-
sıyla ilgili ifademizde şunları belirtmiştik:

Genel olarak:

Söz konusu kitabımızda hiçbir şahsa veya oluşuma hakaret ve ifti-
ra edilmemiş, böyle bir kasıt gözetilmemiştir. Sadece, dipnotlarda da
gösterildiği gibi; yerli ve yabancı basında çıkan haberlerin halkımıza
duyurulması ve toplumun din istismarına ve ülke çıkarlarımıza aykırı
davranışlara karşı uyarılması hedeflenmiştir. Üstelik tespit ve tenkitle-
rimize esas aldığımız konuşma ve yorumlar, ilgili kişilerin kendi söz-
lerinden ve onlara yakın gazetelerden aynen nakledilmiş ve kafalarda
oluşan soru işaretlerine dikkat çekilmiştir. Bizim için milli çıkarları-
mız, toplumsal huzur ve barışımız ve özellikle bağımsızlık ve bekamız
her şeyden önemli ve öncelikli olduğu için, bazı konuların açıklığa ka-
vuşturulması amacıyla, duyulan endişelerimiz dile getirilmiştir. Bu tür
konuları gündeme getirmemizin bir nedeni de, eğer böylesi iddia ve
yayınlar, yalan ve yakıştırma ise; ilgililer tarafından doğru ve doyuru-
cu yanıtların verilerek, halkın sağlıklı bilgilendirmesine hizmet etmek-
tir. Özetle hakkımdaki iddiaları asla kabul etmiyorum, yazdıklarımız
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ve yorumlarımız kesinlikle hakaret içerikli olmayıp, sadece durum tes-
piti ve meşru tenkit ölçüsündedir. Kaldı ki bizi o kişilere hakarete yö-
neltecek hiçbir şahsi rekabet ve husumetimiz de söz konusu değildir.

Ayrıntılara gelince:

Şikâyet dilekçesi 1. sayfa Wikileaks belgeleri ve muhatapları ile ilgili: 

“Hırsız ve haksız servet meraklısı, şehvet ve şöhret budalası, despot ve
dikta kafalı, ahmak ve geri zekâlı” tespitleri kesinlikle bize ait olmayıp,
Wikileaks belgelerindeki ABD üst düzey yöneticilerinin; dünyanın
farklı ülkelerindeki politik ve bürokratik kişilere ait kanaatleridir ve
kitabımızın 49. Sayfasında bunların kimler olduğu aynı belgelerden
derlenmiştir. ABD’yi yönetenlerin, işbirliği yaptıkları hükümet ve şah-
siyetlerle alakalı bu genel tespitleri, Wikileaks belgelerinden aynen
nakledilmiştir. AKP yetkililerinin, niye bunları kendi üzerlerine aldık-
larını ve alındıklarını, o belgeleri yayınlayan başta TARAF gibi gazete-
lere niye dava açmadıklarını anlayabilmiş değiliz.

Şikâyet dilekçesinin 2. sayfasında yer alan: bizim kitabımızın 66.
sayfasında CFR ile ilgili saptamalar (www.ilkkursun.com. – 26 Eylül
2010 – Bir Yıldan Daha Az Zamanda) yazısından alıntı olup, sayfa
68’de kaynağı dipnotla gösterilmiştir; ve o yazı ile ilgili hiçbir yalanla-
ma yapılmış değildir.

Üstelik ABD Yahudi Lobileri güdümlü karanlık kuruluşlardan,
Recep T. Erdoğan’ın Üstün Cesaret Madalyası aldığı, kuru bir iddia
ve iftira ise, bunu Sn. Erdoğan’ın çıkıp kendisi söylemelidir.

Sn. Recep Tayip Erdoğan ve ekibinin, önceki iddia ve davaların-
dan dönmesi!

“Milli Görüş gömleklerini çıkarıp”, daha önce kendilerini İstanbul
Belediye Başkanlığına, milletvekilliği ve bakanlıklara taşıyan düşünce
ve ideallerinden döndükleri, kendi beyanlarıdır ve zaten herkesin bil-
diği şeydir. Ve halkımız arasında böylesi haklı ve hayırlı çizgilerinden
dönenlere “dönekleşti” denilmektedir. Bu, hakaret içerikli bir iddia ve
iftira değil, sadece bir durumu netleştirmektir.

Milli Görüş çizgisinde iken malum merkezler ve medya tarafından
sürekli saldırılan ve karalanan kişilere, AKP’leşince nasıl sahip çıkılıp
aklandıkları ise, inkâr edilmez bir gerçektir ve bunun nedeni merak
edilmektedir.
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Dilekçenin 3. sayfasında belirtilen: “Tayip Yahudi örgütleriyle sıkı fı-
kıydı” sözleri, kuru bir iddia değil, resmi kayıtlara geçmiş ve gerçekleş-
miş bir vaziyetin ifadesidir. Biz yüce Yargımızın, Sn. Cumhurbaşkanı-
mızın, Başbakanın ve diğer AKP kurmaylarının Yahudi Lobileri ve
ABD’nin Siyonist sivil örgütleriyle, resmi değil özel ziyaret ve ilişkile-
rinin bir dokümanını isteyip, kuşku ve kaygılarımızdaki haklılığımızın
belgelenmesini, böyle şeyler yoksa özür dileyeceğimizi arz ve talep et-
mekteyiz. Kaldı ki, ABD Dışişleri Bakanlığınca defalarca ilan edildiği
üzere; Türkiye’miz dâhil 27 İslam ülkesinin (resmen ve harita üzerin-
de değil, ama fiilen) parçalanıp farklı bölgelere ayrılmasını hedefleyen
BOP’un eş başkanı olduğunu; tespit ettiğimiz tam 32 yerde, övünerek
itiraf ettiğinin belgesi de ekte arz edilmiştir. 

Yine dilekçenin 3. sayfasındaki: “Basında çıkan haberlerden de an-
laşılacağı gibi, Tayyip gerekli yerlere istenilen sözleri vermekte, önüne
çıkabilecek engeller bertaraf edilmekte ve iktidara giden yolda hızla
ilerlemekteydi” (Sayfa: 102-103) tespiti; bunun hemen üstünde belir-
tildiği gibi, 8 Ağustos 2001 tarihli, İngiltere İstanbul konsolosunun ba-
sına yansıyan beyanlarının bir özetidir.

Şikâyet dilekçesinin 4. sayfasında “şu hahamlar bile, Fetullah’tan,
Zamancılardan ve AKP iktidarından daha insaflı ve insancıldır” sözleri,
İsrail vahşetini ve Gazze felaketini kınayan insani duyarlı bazı Yahudi
hahamlarının, kitaba aldığımız beyanlarıyla ilgilidir. Evet, maalesef,
Mavi Marmara gemisinin, Gazze’ye yardım gönderme girişimini ve do-
kuz masum insanımızın korsanca katledilmesini: “haksız, yanlış ve iş-
galci İsrail otoritesine saldırı” kabul edip karşı çıkan; ama NATO’nun
Libya dehşetine destek veren AKP’nin tavrına fetva uyduran Fetullah
Gülenci zihniyetin bu çifte standardına dikkat çekilmiştir. Ve zaten
AKP kongre üyelerinin Sn. Erdoğan’a gönderdikleri talimat gibi mek-
tupları üzerine, şimdi Gazze’ye gidecek 2. yardım filosuna İHH gemisi
iştirak bile ettirilmemiştir. 

Yine dilekçenin 4. sayfasında: “Hani bu düzen bozuktu… Heyhat ki
bazı kesimlerin eline fırsat geçince, düzenin kemiklerine aç köpekler gi-
bi saldırdılar” sözleri, 05.04.2007 Milli Gazete M. Şevket Eygi’ye aittir
ve dipnotta gösterilmiştir, bunlar genel ifadelerdir ve bugüne kadar
hiçbir tekzip gönderilmemiştir. Zaten bu alıntıdaki “Aç köpekler” ifa-
desi “açgözlü ve doyumsuz” anlamındaki bir deyimdir. AKP yetkilile-
rinin niçin alındıkları belli değildir.
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Ve yine; ABD ve İsrail destekli ve BDP Jelatinli PKK bölücülerini ce-
saretlendirerek, Milli sanayimizi körletip köstekleyerek, ahlaki ve aile-
vi yozlaşmayı sadece seyrederek, ülkemize ve milletimize yönelik ma-
nevi zehirlemeleri “Akreplik” diye niteleyip, iktidarı tedbir almaya yö-
neltmek, kesinlikle bir hakaret değil, umduğumuz hizmetlerin bir has-
ret ifadesidir.

Bunun gibi hakkımızdaki diğer bütün itham ve iddialar temelsiz ve
geçersizdir.

Onlarla ilgili yüzlerce cilt kitap ve makale yayınlanan Siyonist ve
emperyalist odakların:

“Hidayet, feraset ve dirayet ehli; cesaret, ciddiyet ve civanmert ka-
rakterli, milli haysiyet, hamiyet ve hassasiyet sahibi kimselerle işbirli-
ği yapmadığı” tarihi ve tescilli bir gerçeğin ifadesi iken, AKP yetkilile-
rinin bundan niye gocunduklarını kendilerinin izah etmesi beklenir.

Kitabımızın başındaki “Piyonist” kelimesi de vurgu içindir. Senar-
yolarını ve notalarını başkalarının yazdığı şeyleri seslendirmekle gö-
revli piyanistlere benzetme yollu “piyonist” denmesi, kesinlikle bir ha-
karet hedefli olmayıp, ülkemiz, devletimiz ve milletimizle ilgili tehli-
keli gördüğümüz girişimlere dikkat çekme niyetlidir.

Hatta böylesi samimi ve gerçekçi uyarıları dikkate almayan yöneti-
cilerin, daha beter yanlışlıklara ve tahribatlara düşmesini önlemek is-
teğimiz; Milli Görüşçü iken, pek çoğunun üzerinde, çeşitli seminer ve
sohbetlerle emeği geçen birisi olarak, şefkat ve merhamet duygularımı-
zın dolaylı ifadesi olarak değerlendirilmelidir. 

Sivil PKK olan BDP’nin Özerk Kürdistan’ı ilan ettikleri, AB resmi
kurumlarının bu hıyanetlere destek verdikleri, Türkiye Cumhuriyeti-
nin, resmi dilimiz Türkçenin, Milli birlik ve dirliğimizin temeli ve te-
minatı olan Anayasa Maddelerinin, Üniter sistemimizin açıkça, hatta
küstahça tartışılır hale geldiği, hatta bazılarının Kürt-Türk savaşını bi-
le dillendirdiği bir süreçte; ülkemizin geleceği ve milletimizin güven-
cesi konusundaki şüphe ve endişelerimizi, konunun hayati önemi ne-
deniyle biraz sivri ve dikkat çekici şekilde dile getirmemiz; hiç kimse-
nin şahsına ve makamına yönelik bir hakaret olmayıp, sadece duyarlı
bir vatandaşlık görevi ve sorumlu bir aydın tepkisidir.

Hiçbir siyasi parti veya sivil dernekle, ne resmi ne de fiili bir bağı
bulunmayan fikir ehli ve ülke dertlisi biri olarak, herhangi bir şekilde
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rekabet ve haset duyguları taşımadığımız kişilere yönelik tenkitlerimi-
zin asla hakaret kastı olmayıp; sadece, Milli çıkarlarımıza ve bağımsız-
lığımıza aykırı gördüğümüz gidişatı gündeme getirme ve meşru tepki-
mizi gösterme niyetimiz bellidir. Kaldı ki dava dilekçesinde kendileri-
nin de belirttiği gibi, bizim; Ulusalcılık adına, İslamcı gördükleri
AKP’ye yapılan saldırıları da aynı ölçüde tenkit ettiğimiz, din istisma-
rının da, İslam düşmanlığının da aynı karanlık güçlerce kışkırtıldığını
sürekli yazıp çizdiğimiz herkesçe bilinmektedir. ABD’nin kirli derin
devleti olduğu söylenen Yahudi Lobilerinin ve bölgemize yönelik Siyo-
nist projelerin sinsi faaliyetlerine dikkat çektiğimiz için, Ankara’daki
ABD ve İsrail Büyükelçiliklerinin değil de, AKP Genel Merkezinin,
sanki onları aklamaya çalışır ve avukatlığını yapar bir tavırla böyle bir
dava açması, gerçekten hayret vericidir.

Bizim gibi siyasi bir parti mensubiyeti, yani rekabet gayreti ve ikti-
darlardan herhangi bir makam ve menfaat beklentisi bulunmayan in-
sanların, milli birlik ve dirliğimize zarar verecek girişim ve gelişmeler
karşısındaki bazı net ve sert uyarıları da kısılırsa, böylece tüm aykırı
sesler susturulursa, ortalıkta sadece yandaşlar ve yalakalar bırakılırsa,
sonuçta bunun en ağır faturasını yine iktidarların çektiği, ama halkını
da felaketlere sürüklediği maalesef tarihi tecrübelerle sabittir ve bizim
yaptığımız katiyen bir hakaret ve körü körüne bir muhalefet değil, sa-
dece Milli ve manevi bir mesuliyettir.

Kitabımız bir bütün olarak incelendiğinde, şahsi hevesler ve haka-
retler peşine düşülmeyip, Milli hassasiyetler içinde; halkımızı aydınlat-
ma, iktidarı da uyarma gayreti çekildiği, kolaylıkla takdir edilecektir.

Kaldı ki halkımız arasında çok sık kullanılan “kurt gibi acıkmış, it
dalaşı yapıyorlar, akrep gibi sokuyor” tabirleri, muhataplarını bir hay-
van yerine koyup hakaret etmek üzere değil, bir durum tespiti ve olay
tahlili yapmak üzere kullanılan izah sözcükleridir.

Üstelik davacıların hakaret saydığı şeylerin büyük bir kısmının Sn.
Başbakan’ın ve AKP kurmaylarının, defalarca ve gururla dile getirdik-
leri kendi ifadeleridir; BOP eş başkanlığı ve ABD ile işbirliği gibi…

Şikâyet konusu kitabımızdan üstünü-altını saklayıp atlayarak or-
tadaki bir cümleyi cımbızla çeker gibi gündeme getirip hakaret edil-
miş gibi gösterilmeye çalışılan iddialar yersiz ve ilgisizdir. 536 say-
falık kitaptan bula bula 5-6 cümle çıkarıp bizi sorumlu gösterme ça-
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baları, sanki bazılarının gizli suçlarının deşifre edilmesinin psikolo-
jik paniği gibidir.

Kavrama ve Yorumlama Sanatı ve Öcalan’ın Din İstismarı

Yerel seçimler öncesi dile getirilen tahmin-yoruma göre Türkiye’de
bütün ülkeleri de etkileyecek 7 Aşamalı bir süreç yaşanabilirdi:

1. AKP Belediye seçimlerinden başarıyla çıkabilir.

2. Bu hızla Cemaat’e yönelik hücumlarını artırıp bu yapının et-
kinliğini kırabilir.

3. Cemaat ise, karşı saldırılarla Erdoğan’ı köşke sığınmaya mec-
bur bırakabilir. 

4. Erdoğan’dan sonra AKP çözülme süreci başlayıp dağılabilir.

5. Ardından oluşan krizi aşmak için bir “Milli Mutabakat” hükü-
meti kurulabilir.

6. Bu yeni hükümet döneminde İsrail ve ABD (NATO) ile tarihi
hesaplaşma yaşanabilir.

7. Bundan zaferle çıkan Türkiye liderliğinde yeni ve Adil bir Dün-
ya düzeni kurulabilir.”

Bize sürekli “Bu kadar bilgiyi nereden almaktasınız? Bu kaynakla-
ra nasıl ulaşmaktasınız?” gibi, bazıları merak giderici, bazıları da it-
ham edici sorular yöneltilmektedir. Oysa Milli Çözüm dergimizde ve
eserlerimizde yazılanların asıl omurgasını oluşturan bilgiler, başka
yerlerden devşirilmeyip kendimizce üretilmektedir. Yarım asrı aşkın
süreçte, sürekli öğrenim ve birikim sonucu elde edilen “temel ve ge-
nel bilgiler” üzerinden, yeni ve yeterli yorumlar ve orijinal yaklaşım-
lar meydana getirmek, aslında bir fikir adamının görevidir. Bu da,
olaylar ve sorunlar üzerinde kafa yormayı, rahatından ve sosyal ha-
yatından fedakârlık yapıp uzun uzun yorulmayı gerektirir. İhtiyaç
duyanın iştiyakı artacak, dert edinen merakla araştıracak, arayan ger-
çeğe ulaşacak, böylece giderek derinleşip enginleşecek, ruhen ve fik-
ren zenginleşecektir. Bilgilerimizin kaynağını; a) Kur’an’ı Kerim’in
açık ayetleri ve işaretleri, b) Hz. Peygamberimizin (SAV) hadisleri ve
haberleri, c) çağımızı idrak eden müceddid ve mürşidi kâmil seviye-
sindeki yüksek şahsiyetlerin mesaj ve müjdeleri, d) Ve Rabbimizin
lütfettiği iman basireti ve Furkan feraseti teşkil etmektedir.
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Tevil (yorum), sadece örtülü hakikatleri açıklamak ve gizli hik-
metleri ortaya çıkarıp halkı aydınlatmak gibi hayırlı ve yararlı amaç-
larla yapılıyor değildir. Tam aksine, nifakı kesin belli olan, Haçlı Pa-
palık Misyonu hizmetleriyle ve ABD Yahudi Lobileri ilişkileriyle “di-
yalog ve şer ittifakı” resmen tescilli kişilerin bu hıyanetlerine kera-
metler uydurmak, gizli ve kirli yanlarını kapatmak.. Ve yine Siyonist
odaklardan madalyalı-tasmalı, Türkiye’mizi de içine alan 23 İslam
ülkesini parçalamayı ve Büyük İsrail hedefine ulaşmayı amaçlayan
BOP’un eşbaşkanı, Haçlı AB’ye yamanma sevdalı, Hak dava kaçağı ve
din istismarcısı siyasilerin her türlü rezaletlerine bir sürü mazeret ve
meşruiyet fetvaları hazırlamak ve figüranlara kahraman kılıfı sarma-
lamak üzere kafa yoranların bu bayağı ve aşağı gayretleri de birer
“Tevil” yerindedir. Oysa “ölülerinizi hayırla anınız” hadisi şerifi:
“Hayatta olanları uyarınız, ölmüş olanların hatalarını da hayra yo-
rumlayınız” demektir. 

Oysa müspet yorum: herhangi bir konuda, ilgili Kur’an ayetlerine
ve hadisi şeriflere dayanarak; icma’dan, yani İslam âlimlerinin ortak
kanaat ittifakından yararlanarak; çağımızın hidayet rehberlerinin ıs-
rarla bildirdiği haber ve hikmetlere de itibar ve itimat duyarak; olay-
ların perde arkasını, muhtemel sonuçlarını ve sorunların hangi yön-
tem ve sistemlerle aşılacağını tahmin etmek ve tedbirler geliştirmek
üzere akıl yürütmektir. Böylesine doğru esaslara bağlı kalarak, doğal
ve sosyal yasalara uygun olarak yapılan ilmi ve fikri yorumlarda (siya-
si ve içtimai içtihatlarda) isabet ettirip tutturana iki sevap, yanılana
ise bir sevap verileceği belirtilmiştir. Elbette bu, her şeyden önce Al-
lah’ın lütfettiği hidayet, basiret ve ferasetle ilgili özel bir yetenektir.

Te’vil (Doğru ve uygun yorum) ilahi bir ilim ve inayetten kaynak-
lanır!

Yusuf suresi 101. Ayetinde, Cenabı Hak Hz. Yusuf’un diliyle:

“Rabbim, Sen bana mülkten (Mısır hükümetinde yüksek ve yetkili
bir görevden) verdin; “ehadis”in (konuşanların, rüyaların ve olayların)
yorumundan öğrettin” buyurarak;

a) “Havadis”lerin hadiselerin; ülke ve dünya çapındaki haberle-
rin ve yeni gelişmelerin perde arkasını ve gizlenen amaçlarını,

b) “Hadisat”ın; siyasi, askeri, sosyal, ekonomik ve teknolojik
olayların asıl hedef ve hesaplarını,
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c) “Ehadis”in, görülen rüyaların, yani kader programındaki bazı
hakikatlerden ruh ekranına yansıyan görüntülerin ve misal âlemin-
deki şekillerin doğru yorumlarını anlayıp çıkarmaya müminler teş-
vik edilmektedir. 

“Şüphesiz Allah (hikmet ve hakikati) dilediği kimseye duyurup işit-
tirir” (Fatır:22) ayeti üzerinde düşünmek gerekir.

“Allah’tan korkun (takva ve teslimiyet sahibi olun ki) Allah size ta-
lim edip öğretir” (Bakara:282-sonu)

“Allah dilediğini buna (tevhit ilmine ve istikamete) seçer ve gönül-
den kendisine yöneleni hidayete erdirir” (Şura: 13-sonu)

“Bizim uğrumuzda cihat (mücahede ve mücadele) edenlere (hikmet
ve muvaffakiyet) yollarımızı gösteririz. Şüphesiz Allah Muhsinlerle be-
raberdir” (Ankebut:69) ayetleri tevil ve tefsir ehlinin özelliklerine dik-
kat çekmektedir.

Tefsir ve tevil farkı:

Peygamber efendimiz, hadis-i şerifleri ile Kur’an-ı Kerim’in bazı
ayetlerine açıklamalar getirmiştir ki, bunlar ilk tefsir örneğidir. Bir
ayet-i kerimenin manasını Peygamber efendimiz açıkça bildirmemiş
ise, İslam âlimlerinin, bu ayet-i kerimenin farklı manalarından dinimi-
ze uygun olan yorumlar getirmelerine ise tevil etmek denir. Dinimiz-
de tevil münasip görülmektedir, hatta bazen zaruridir. Mesela okunan,
anlaşılan ve meşhur olan manayı vermeyip başka mana verilmesi gere-
ken ayetlere müteşabihat denir. Yani bunların açık ve meşhur manala-
rını vermek akla ve dine uygun düşmezse, bunlara münasip bir mana
vermek, yani tevil etmek gerekir. Örneğin, Hicr suresi 88. ayet-i keri-
mesindeki, “Kanadını müminler için indir!” emri “onlara şefkat ve
merhametle yaklaş” şeklinde tevil edilmiştir. Aksi halde, bu ayet için
“Peygamberimizin tek kanadı vardı” denilemeyecektir. Böyle tabirler
çeşitli dillerde de, Türkçemizde de görülmektedir. Fetih suresi 10.
ayet-i kerimesinde “Allah’ın eli onların eli üstündedir” geçmektedir.
Şimdi bu kelimelere bakıp, birçok elin üstünde başka bir el olduğu
şeklinde, akla ve dine aykırı bir anlam yüklenemeyeceğine göre tefsir
âlimleri, “El” kelimesine Kudret manasını vermişlerdir.

Hz. Peygamberimiz, Hz. İbni Abbas için: “Ya Rabbi onu fakih kıl ve
ona Kur'an’ın tevilini öğret!” (Buhari) duasını etmişlerdir. Bu hadis-i şe-
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rif açıkça Kur'an-ı Kerim’in tevil edilmesi gerektiğini bildirmektedir.
Tevil bir ilimdir, ancak rastgele yapılması çok tehlikelidir. Hadis-i şerif-
te buyururdu ki: “Ümmetime en çok tehlikeli olacak kimse, Kur'an-ı Ke-
rim’i yersiz (ilimsiz ve nefsi hevası ile) tevil edendir.” (Taberani) Kur'an-
ı Kerim’de tevil gereken, kinaye ve mecaz ifade eden birçok ayet-i ke-
rime bilinmekte ve bunlara şeriate uygun manalar verilmektedir. Örne-
ğin Bakara suresi 115. ayet-i kerimesinde kıble için “Allah’ın yüzü” ta-
biri kullanılmış, 187. ayetinde ise, kadınlar, elbise olarak bildirilmiştir, 

Yorumun anlamı ve amacı:

Bir metnin, bir cümlenin veya konuşulan sözlerin anlaşılması, de-
rin yönlerinin açıklanıp aydınlığa kavuşturulması, veya bir olayın
perde arkasının irdelenip araştırılması gayretine yorum denir. İlmi
yöntemlerle Kur’an ayetlerini izah etmek ise “tefsir”dir.

Tevil; bir söze, yazıya veya davranışa görünür anlamından başka
manalar yüklemektir. Yorum da aynı anlama gelmektedir. Tevil keli-
mesi, bazı müfessirlere göre, rücu' manasına olan "Evl"den türemiş-
tir. Buna göre: Bir ayet-i kerimenin manasını bir nesneye irca' ile be-
yan etmektir. Bazılarınca da “Evvel” lafzından alınmış olup kelamı
evveline yani asıl söyleniş niyetine ve mahiyetine sarf ve irca' eyle-
mektir. Bazılarınca da hükümet ve siyaset manasına olan “İyalet”den
alınmıştır ki, tevil eden kimse, zihin ve fikrini kelamdaki sırrın an-
laşılmasına yoğunlaşmıştır ki, kelimeden maksut olan mana bilinsin
ve söyleyenin muradı belirlensin. Tefsir ve tevil arasındaki fark ise:
Tefsir; ayetin nüzulü (iniş-geliş) sebebinden yola çıkarak lügat cihe-
tinden hangi manalara geldiğini izah etmektir. Tevil ise; ayetlerin sır-
larını ve kelimeleri perdeleyen zarını inceden inceye araştırıp ayetin
mana ihtimallerini gündeme getirmektir. 

Kur'an'da tevil

İmam Caferi Sadık’tan rivayet edildiğine göre Kur'an-ı Kerim'in
özellikleri şöyle bildirilmektedir: "Kur'an'ın zahiri nüzulüdür, batını
ise tevilidir; onun tevilinin bir bölümü geçmiş ve diğer bir bölümü ise
daha gelmemiştir. Kur'an güneş ve ay gibi hareket halindedir (güneş ve
ay bir bölgeye ait olmadığı gibi) Kur'an da belli devirlere ve kişilere has
değildir." Bu haberle "tevile", "tenzil" karşısında mana verilmiş, genel
mefhumların, geçmişte ve gelecekteki örneklere tatbiki kastedilmiştir.
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Ve yine İmam Sadık’tan aktarılan: "Eğer bir ayet -sadece- bir kişi hak-
kında nazil olsaydı, o kişinin ölümüyle Kur’an’ın o ayeti de ölürdü ve
böylece zamanla Kur'an yok olurdu; Oysa Kur'an diridir geçmiş hak-
kında hükmettiği gibi gelecek hakkında da hükmetmektedir." tespitleri
oldukça önemlidir.

Kur'an-ı Kerim'in, sürekli diri, her zaman yepyeni olduğunu ve
hiçbir zaman eskimeyeceğini bildiren birçok hadisler rivayet edil-
miştir.

Kur’an-ı Kerim, Ra’d Suresinin 7. ayetinde geçen: “Sen ancak bir
uyarıcısın; her toplumun bir hidayet edeni ve yol göstericisi vardır”
hükmü ve haberi de Kur’an ayetlerinin, her asrın şartlarına ve ihtiyaç-
larına uygun yeniden yorumlanması gereğine işarettir.

Müteşabih Ayetlerle İlgili Tevil

Allah Teâlâ Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini iki kısma ayırarak buyuru-
yor ki: "Kitab'ı sana O indirdi. Onun bazı ayetleri muhkemdir (açık an-
lamlıdır), bunlar kitabın anasıdır. Diğerleri de müteşabih (benzetme-
li)dir" (Âl-i İmran,7) Muhkem ayetler okuyan ve duyan her aklıselim
sahibinin aynı şeyler anlayacağı netlikteki emir ve hükümlerdir.

Acaba bu muhkem ve müteşabihat ayrımı niçin yapılmıştır?

Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin kendi manalarını ifade ettikleri an-
lamın açıklığı yönünden aynı düzeyde değildir. Çünkü Kur’an-ı Ke-
rim hem hayat ve muamelat prensipleridir, hem de bir imtihan vesi-
lesidir. Bazı ayetlerin kendi anlamlarını bildirmesi açık olup şek ve
şüpheye yer bırakmayacak niteliktedir; böyle bir ayetle karşılaştığı-
mız an onun açık anlamı zihnimizde şekillenmektedir; örneğin: Hz.
Lokman'ın kendi oğluna nasihatleri veya Kur'an-ı Kerim'in İsra sure-
sinde 22. ayetten 39. ayete kadar geçen hikmetli tavsiyeleri bu cins-
tendir. Nahl suresinin ayetleri de böyledir. "Rabb'in, yalnız kendisine
ibadet ve itaatte bulunmanızı ve anaya babaya iyilik (ihsan) yapmanı-
zı emretti…” (İsra, 23) Bu tür anlamları açık olan ayetlere kitabın
ana ayetleri veya muhkem ayetleri denir.

Bu arada, bazı ayetlerin ise mesajları ve manaları gizlidir. Bu
ayetlerle karşılaştığımızda aklımıza çeşitli ihtimaller gelir. Bu ayet-
lerin gerçek anlamı ilk bakışta açık değildir; Yani anlamları çeşitli
olup diğer anlamlara benzemektedir. İşte buların gerçek manası di-
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ğer anlamlara benzediği için, bu ayetlere müteşabih (benzerliği olan)
ayetler denilmektedir. Bu durumda gerçeği arayan kişilerin vazifesi;
muhkem ayetlere müracaat ederek onlar sayesinde müteşabihlerin
belirsizliğini izah etmek, ayetteki benzeşmeyi ve şüpheyi gidermek-
tir. Ve bu ise Kur’an’dan ilimde rüsuh edenlerin ve ayetlerin gerçek-
lerini bilenlerin yapması gereken bir iştir.

Elbette fitne çıkarmaktan başka bir amacı olmayan ön yargılı ve
kasıtlı kimseler, muhkem ayetlere müracaat etmeden ayetlerin ben-
zerlik gösterdiği şüpheli anlamlarından birini tutup gerçeği çarpıt-
mak isteyecektir. Oysa ilimde rüsuh edenler ayetlerin şüpheli zahir-
lerine önem vermeyip bir takım belirtiler ve özellikle ifadesi açık
olan diğer ayetlerle müteşabih ayetin derinliklerine inerek gerçeğe
ulaşmaya ve ayetin delaletini, işaretini sağlamlaştırmaya yönelmiş-
tir. Bunu bir örnekle açıklayalım:

Kur'an-ı Kerim Tâhâ suresinde Allah Teâlâ’yı şöyle tavsif etmekte-
dir: "O Rahman Arş'a istiva etmiştir. Göklerde, yerde, ikisinin arasında
ve toprağın altında bulunanlar hep O'nundur..." (Tâhâ, 5-6)

Arapçada "istiva" istikrar bulmak anlamındadır; nitekim buyuru-
yor ki: "O ki bütün çiftleri yarattı ve size bineceğiniz gemiler ve hay-
vanlar var etti. Ki onların sırtında istikrar bulasınız (binesiniz), sonra
onlara bindiğiniz zaman Rabbinizin nimetini anasınız…” (Zuhruf,12-
13) Teşbih (benzetme) ve tecsim (cisimlendirme) eğilimi olan ön yar-
gılı kişiler Allah Teâlâ’nın arşa istivasını bildiren Taha suresinin söz ko-
nusu ayetini “Allah Teâlâ’nın padişahlar gibi bir tahtı olduğunu ve
onun üzerinde oturduğunu” kabullenmişlerdir ki, bu açıkça sapkınlık
alametidir. Her şeyden önce Kur’an-ı Kerim’in ayetlerinde hiçbir çeliş-
ki olmadığını anlamamız gerekir. Diğer yandan Kur'an-ı Kerim açık bir
şekilde Allah Teâlâ’yı şöyle vasfetmektedir: "O'na benzer hiçbir şey
yoktur.” (Şuara, 11) Başka bir ayete göre: “Gözler O’nu göremez, O
gözleri görmektedir…” ( En’am, 103) 

Erbakan Hocam: “İlim tasniftir” buyururlardı. Yani ilim; aynı ko-
nudaki ayet ve hadisleri, benzer bilgi ve belgeleri, aynen bir fabrika-
nın çeşitli makinaları veya bir saatin çarkları gibi, ciddiyet ve titiz-
likle bir araya toplayıp, insanların ihtiyacını karşılayacak ve huzura
kavuşturacak somut modeller ortaya koymaktır.
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Toplumun her türlü ihtiyaçlarına cevap verici ve sorunlarına çö-
züm üretici olmayan bilgiler-eğitimler Hz. Peygamberimizin Allah’a
sığındığı “faydasız ilim” kapsamındadır. İlmi çözümler üretirken ise
şu dört kurala uyulmalıdır: 1) Bir çözümü üretirken, o çözüm sürek-
li olmalıdır. Herkes ve her zaman ondan yararlanmalıdır. 2) Üretilen
çözüm ihtiyaçlara uygun ve uygulanabilir bir özellik taşımalıdır. 3)
Hepsinden önce bu ilmi çözümleri destekleyecek ve uygulanmasına
fırsat verecek Adil bir Düzen oluşturulmalıdır. 4) İlmî çözüm deneye
dayanan ve pratiği kolay olan proje ve programlardır. Amel ve ilim,
hayat ve İslam, yasa ve toplum birimlerini tamamlayan unsurlardır.

Adil Düzen’de ilim şu şekilde olgunlaşacaktır: Kur’an’da geçen
kelimeler/kavramlar tasnif olunacak; kelimelerin getirdiği “kavram-
lar” ortaya konacaktır. Bir kelimenin değişik anlam ve amaçları ola-
bilir, bunlar müşterek kelimeler sayılacaktır. Böylece “sistem” oluş-
turulacaktır. Ondan sonra örnek olarak “sosyoloji kitabı” yazılacak-
sa, birbirine tekabül eden kavramlar bulunacak, böylece “o ilim” ol-
gunlaşacaktır.

`Kur’an’da “ilmetmek, fıkhetmek, zikretmek, fikretmek” kavramları
vardır. İlmetmek bilgisayara konmuş dosya gibi algılanmalıdır. Zik-
retmek demek; dosyayı çağırıp açmak anlamında ele alınmalıdır.
Fikretmek; dosyada olanları görüp üzerinde düşünüp taşınmak,
araştırıp tartışmak manasındadır. Fıkhetmek ise; dosyaya yeni şey-
ler eklemek ve güncel sorunları aşacak projeler ilave etmek şeklinde
okunmalıdır veya İlmetmek; proje ortaya koymaktır. Onun okunma-
sı zikir yapmaktır (tezekkür). Uygulandıktan sonra sonuçlara bak-
mak, yeterli ve yararlı yanlarıyla, eksik ve sıkıntılı yönlerini bulmak
ise fikir (tefekkür) kapsamındadır. Yeni ve ihtiyaç giderici projeler
yapmak ise fıkıhtır. 

“Doğrusu (gerçekleri görmeyenlerin ve akıl yürütmeyenlerin beden-
lerindeki) gözler (kapanıp) kör olmaz; ancak sinelerindeki kalpler kör-
leşir” (Hacc: 46) ayetinin haber verdiği feraset körlüğüne ve akıl gü-
düklüğüne müptela olanların gerçekleri görmesi ve gelişmelerin per-
de gerisini sezmesi imkânsız hale gelir ve böyleleri “kıyamet günü de
kör olarak haşredilecektir” (Taha: 124) “Kim bunda (dünyada feraset-
ten) kör ise, o ahrette de kördür” (İsra: 72) Özellikle “İşbaşına (iktida-
ra gelip) yönetime geçince, yeryüzünde fesat çıkaran ve akrabalık bağ-
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larını koparıp (asıl dava sadıklarını unutan hainleri) Allah lanetlemiş,
kulaklarını (gerçekleri duymaktan) engellemiş ve basiret (göz)lerini
köreltmiştir” (Muhammed:22 ve 23) “(Gafil ve cahil kimselerin) Kalp-
leri (beyinleri) vardır (ama) bununla fıkhetmezler (düşünüp değerlen-
dirmezler); gözleri vardır (ama) bununla basiret etmez (gerçekleri gör-
mez)ler; kulakları vardır (ama) bununla (hakikatleri dinleyip) işitmez-
ler; işte bunlar hayvanlar gibidir, hatta daha da aşağı ve şaşkın kimse-
lerdir” (Araf:179) Oysa müminlere Kur’an-ı Kerim’i (tezekkür, tefek-
kür ve tertip üzere) tertil ile (hüküm ve hikmetlerini anlama gayesi,
maddi ve manevi sorunlara çözüm üretme gayreti ile) okumamız”
(Müzemmil:4) emredilmiştir..

31 Mart Belediye Seçimlerinden bir ay önce, Gebze’de dostlar
meclisindeki bir sohbette, önümüzdeki süreçle ilgili şu yorumlar ve
öngörüler hatırlatılmıştır:

Bunlar Kur’an’ın işaretlerinden, Resulullah’ın beşaret (müjde)le-
rinden, velayet ve hikmet ehli şahsiyetlerin haberlerinden, Bediüz-
zaman ve Erbakan gibi çağımızın büyük rehberlerinin bildirdiklerin-
den ve dünyanın gidişinden çıkardığımız kendi kanaatlerimizdir. El-
bette en doğrusunu Cenabı Allah bilir. “Ey İman edenler, eğer Al-
lah’tan korkup (küfür ve kötülüklerden sakınıp iyiliklere yapışırsanız,
haram ve haksızlıklardan kaçınıp hayırlara çalışırsanız) O size (Hak-
kı batıldan, doğruyu yanlıştan, yararlıyı zararlıdan ayıran) furkan (fe-
raset ruhu ve hidayet şuuru) verir” (Enfal:29)

1. Aşama: AKP’nin bu seçimlerden, beklenenin aksine başarılı çık-
ması kaderin hikmetine uygun düşmektedir. Zira oy kaybetmesi ha-
linde, Cemaat bunu kendi etkinliği gibi gösterecektir. Oysa, seçimden
daha güçlü çıkmış, hırslı ve yırtık bir Erdoğan eliyle, Cemaatin üst
kademesinin, gizli ve kirli mahiyetinin deşifre edilmesi ve paralel ya-
pının çökertilmesi öncelikli önemdedir. Çünkü asıl sinsi ve Siyonist
organize Cemaat içerisindedir. AKP ise sadece geçici bir makam ve
menfaat birlikteliğidir; kolayca dağıtılması an meselesidir.

2. Aşama: seçimlerden zaferle çıkan Sn. Erdoğan, daha bir hırslı ve
hınçlı şekilde Cemaatin üzerine gidecek, onların yetkinlik ve etkinlik
alanlarına hücuma geçecektir. Cemaatin büyük çoğunluğunu oluşturan
iyi niyetli, ibadet ve istikamet ehli talebe ve takipçileri de böylece gerçek-
leri fark edip dış güçlere ve işbirlikçilere alet olmaktan vazgeçecektir.
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3. Aşama: Cemaat ise köşeye sıkışınca elindeki son kozlarını kul-
lanarak, Başbakan ve Kurmayları hakkındaki bütün kayıtları ve ka-
setleri piyasaya sürecek, Erdoğan da cumhurbaşkanlığını bir kurtu-
luş kapısı görecektir.

4. Aşama: Erdoğan sonrası AKP, içindeki iktidar ve ihtiras çekişme-
leriyle ve tabi cemaatin de teşvik ve tertipleriyle kısa sürede dağıtılıp
çözülecektir. Böylece: “Eğer Allah’ın; (azgınlaşmış) insanların bir kıs-
mı ile, (diğer şaşırmış ve şımarmış) insanların bir kısmını def etmesi
(saf dışına itmesi) olmasaydı, yeryüzü mutlaka fesada uğrardı” (Baka-
ra:251 son kısmı) ayetinin haberi ve hikmeti de zuhur edecektir.

5. Aşama: AKP’nin dağılmasıyla mevcut hükümet de yıkılacağın-
dan, siyasi ve ekonomik bir kriz meydana gelecek; Suriye Meselesi ve
PKK’nın özerklik hevesleri, Ortadoğu’nun yeniden şekillendirilmesi ve
ülkemizi federasyonlara ayırma girişimleri yüzünden ülkemizin üzeri-
ne karabulutlar çökecek, bunun üzerine, yaklaşan felaketi sezen top-
lumun her kesiminin ortak temenni ve tercihiyle ve tabi meclisteki
tüm partilerin ve dışarıdaki muhalefetin desteği ile bir “Milli Çözüm
ve Onarım Hükümeti” kurulması zorunlu hale gelecektir.

6. Aşama: işte bu Milli hükümet döneminde, Erbakan Hocanın sa-
dık talebelerinin gayreti ve onun hazırladığı teknoloji harikası sa-
vunma sistemleriyle ve kahraman Ordumuzun tarihi sillesiyle, ABD
ve İsrail güçleri Akdeniz’de yenilecek ve İslam dünyasının bağrında-
ki çıbanbaşı deşilecektir. Bu süreçte sadık Milli görüşçülerin de, top-
lumun yeniden ıslahında maya rolü üstlenecekleri, solcu, sağcı ve İs-
lamcı bilinen her kesimin akıl ve vicdan öncülüğünde ve milli birlik
ve dirlik düşüncesiyle hareket edeceği umut edilmektedir.

7. Aşama: Böylece dünyanın fiili lideri ve merkezi konumuna
yükselen Türkiye; farklı kültür ve kökenden bütün insanların huzur,
onur ve refah içinde yaşayacağı, örnek laikliğe, gerçek demokrasiye
ve yüksek bir medeniyete ulaşacağı Adil Düzeni ilan edecek; Siyo-
nistlerin güdümündeki kapitalist ve komünist zulüm ve sömürü sis-
temlerinin devri sona erecektir.

Bu akıbeti sezen Yahudi Lobileri Özerk Kürdistan’ı kurma ve Tür-
kiye’yi parçalama planlarını hızlandırmıştır!

Sonunda Darwinist ve Marksist Öcalan da Din istismarına sığını-
yordu!

AHMET AKGÜL 65



Abdullah Öcalan’ın çağrısıyla Diyarbakır’da Demokratik İslam Kong-
resi’nin toplanması, Öcalan’ın yolladığı mesajda katılımcılara “Mümin
kardeşlerim” diye seslenip İslamiyet hakkında son derece olumlu tespit-
lerde bulunması acaba nasıl yorumlanmalıydı? Marksist ve komünist bir
ideolojiye ve Darwinist felsefeye inanan ve dağa kaldırdığı gençleri ön-
ce dinsizleştirip İslamiyet’e düşman hale getirmekle işe başlayan
PKK’nın başını çektiği Kürt siyasi hareketi bir zamanlar İslamiyet’i tama-
men dışlamışken, şimdi Kürtleri kandırmak için din istismarcılığına
başlıyor ve şeytani hedeflerine ulaşmak üzere İslami değerlere sığınıyor-
du. Bu girişimin, Siyonist stratejistlerce hazırlanıp Apo’nun önüne ko-
nulduğu da açıkça sırıtıyordu. Türkiye, Suriye, Irak ve İran’dan çok sa-
yıda sözde âlim, yazar ve fikir adamının katıldığı ‘Demokratik İslam
Kongresi’ne Fetullahçı ve güya PKK ile açılım sürecine karşı Cemaat ya-
zarlarından Ali Bulaç ta katılıyor ve “Yeni Bir Ortadoğu İçin Medine Söz-
leşmesi” başlığı altında bir tebliğ sunuyordu. Katılımcı konuşmacıların
üzerinde yoğunlaştığı iki ana temadan biri “Kürtlerin her dört bölgede
ulus devlet yapıları tarafından gördükleri ağır mağduriyetlerin hatırla-
tılması”, diğeri “bölgenin yeniden şekillenmesinde İslam dininin oynaya-
cağı belirleyici rolün kuvvetle vurgulanması” oluyordu.

“Din bölge halklarını barış ve adaletle bir arada tutabilecek sosyo-
politik projelere kaynak olacaksa, “din anlayışı”nın yeni yorumlara ve
tanımlara ihtiyacı vardır. Mevcut durumda din ulus devletler ve hükü-
metler tarafından istismar edilmekte; ezilen kitleler, yoksullar ve zayıf-
lar aleyhinde kullanılmaktadır” kanaatine Ali Bulaç ta katılıyordu.
“Belli ki metni hazırlayanlar hem İslamî dile hem siyasetin diline hâ-
kim bulunuyordu. İmralı’dan Abdullah Öcalan’ın gönderdiği mesaj da
Hazırlık Komitesi’nin metniyle aynı muhtevayı taşıyordu. 2013 Nev-
ruz’unda Diyarbakır’da okunan mektubunun bir teyidi ve devamı gibi
duruyordu” diyen Ali Bulaç bütün bu sinsi girişimlerin arkasında
ABD ve AB Yahudi Lobilerinin bulunduğunu dolaylı itiraf ediyordu.

Papa’nın himayesinde Kürt Açılımı ve Diyalog safsatası yürütülü-
yordu

BDP’li Diyarbakır Sur eski Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş
başkanlığındaki bir heyet, Katolik Hıristiyanların dini lideri Papa Fran-
çesko ile görüşmek üzere Vatikan’a gidiyordu. Aralarında Keldani, Er-
meni, Süryani, Yezidi, AKP’li Alevi dedesi, Melleler ve Duhok Belediye
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Başkanı’nın bulunduğu heyet, Vatikan’a gidip Papa ile bir araya geliyor-
du. Papa’dan çözüm sürecine destek isteyeceklerini belirten Demirbaş,
“Ortadoğu halklarının ve inançlarının bir arada yaşaması için duasını
isteyeceğiz” diyordu. Kiralık misyoner Abdullah Demirbaş, Güneydo-
ğu Gazeteciler Cemiyeti’nde basın mensuplarıyla sohbet toplantısında,
Sur Belediyesi bünyesinde oluşturdukları ‘Kırklar Meclisi’ adına Pa-
pa’dan istedikleri randevu talebinin kabul edildiğini belirterek, Surp
Giragos Ermeni Kilisesi Vakfı Başkanı Ergün Ayık, Süryani Meryem
Ana Kilisesi Başkanı Can Şakarer, Keldani Kilisesi Vakfı Başkanı Yusuf
Karadayı, Türkmen Alevi Dedesi Hasan Baykut, Din Adamları ve Yar-
dımlaşma Derneği (DİAY-DER) Başkanı Zahit Çiftkuran, Şeyh Said’in
torunlarından Muhammed Akar ve Duhok Belediye Başkanı Şevket
Muhammed Osman’la birlikte İtalya’ya gideceklerini anlatıyordu.

Sosyalist İslamcılar da, Liberalist AKP gibi PKK’nın hizmetine ve
himmetine giriyordu. İranlı Ali Şeriati’nin çoğu saçma sapan sosya-
list fikirlerini tercüme edip sahip çıkan İhsan Eliaçık’ın şimdi Öca-
lan hayranlığı da kafa karıştırıyordu.

Abdullah Öcalan'ın çağrısı üzerine Diyarbakır'da toplanan "De-
mokratik İslam Konferansı"nın çağrıcılarından olan sözde muhalif İs-
lamcı aydın İhsan Eliaçık Kürt hareketinin gazetesi Özgür Gün-
dem'den Kenan Aydın'ın sorularını yanıtlarken: Öcalan'ın "Medine
sözleşmesi"ne atıf yaparak dile getirdiği "Demokratik İslam" kavramı-
nı: “çok önemli ve tarihi bir gelişme” olarak görüyordu. Bu noktada ka-
pitalist moderniteye karşı Öcalan’ın Demokratik Uygarlık Manifestosu
kitabında söyledikleri ile Medine Sözleşmesi’nde anlatılan kurallar
uyuşuyormuş. Öcalan’ın zihninde geliştirmeye çalıştığı toplum projesi
ile İhsan Eliaçık’ın Medine Sözleşmesi’nden ilham alarak savundukla-
rı şeyler bu noktada örtüşüyormuş!.. “Evrensel değerlerde buluşup ba-
rış içeresinde bir arada yaşamanın formülünü geliştirelim. Araya sınır
koymadan, sınıf yaratmadan, birbirimizi sömürmeden, birbirine saldır-
madan ve savaş çıkartmadan barış içerisinde yaşayalım. İşte bunun
formülü Medine Sözleşmesidir” diyen zavallılar, Öcalan ve Erdoğan
üzerinden yürütülen, Türkiye’yi ve İslam ülkelerini parçalama pro-
jesine gönüllü figüranlık yapıyordu. AKP “dini siyasete”, Cemaat
“dini siyonizme”, Öcalan ise “dini, dinsizlik ideolojisine ve özerklik
bölücülüğüne” alet ediyordu.
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“Abdullah Öcalan'ın devlete sunduğu projeye göre “KCK’nın düz
ovaya inip BDP'ye katılacağı, legal Kürt siyasetinde köklü bir reform
yaşanacağı” konuşuluyordu.

Siyonist merkezlerce belirlenen ve Öcalan eliyle servis edilen
projeye göre ismini Demokratik Bölgeler Partisi olarak değiştirecek
BDP, tüm Batı illerinden çekilip Doğu ve Güneydoğu’ya kaydırılıyor-
du. Anlaşma olması halinde dağdan inen KCK'lılar DBP'ye katılıp si-
yaset yapıyordu. Öcalan’ın bu formülünü devlet yetkililerine sundu-
ğu konuşuluyordu. Milliyet gazetesinden Namık Durukan'ın haberi-
ne göre yerel seçimlerin ardından Kürt siyasetinde büyük bir deği-
şim yaşanıyor, çözüm sürecinin başlamasının ardından ilk olarak
KCK yeniden yapılandırılıyordu. Bütün bunların “Özerk Kürdis-
tan’a” hazırlık yapma ve toplumun hazmını kolaylaştırma operas-
yonları olduğu anlaşılıyordu.

'İsrail, IŞİD’e niye silah veriyordu?!'

Irak parlamentosu Güvenlik ve Savunma Komisyonu Başkan Yar-
dımcısı İskender Vetut, terörist İsrail’in, IŞİD’e silah ve mühimmat
verdiğini belirtiyor ve “Irak ordusunun, IŞİD’in kullandığı İsrail yapı-
mı silahlara ulaştığını” açıklıyordu. Irak parlamentosunda Güvenlik
ve Savunma Komisyonu Başkan Yardımcısı İskender Vetut, İsrail’i,
Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) adlı terör örgütüne silah vermekle
suçlayarak, IŞİD’den ele geçirilen bazı silahların İsrail yapımı oldu-
ğunun tespit edildiğini söylüyordu. Vetut, Irak’ın İsrail’le hiçbir dip-
lomatik ilişkisi bulunmadığını ve Filistin topraklarında kurulmuş
bir İsrail devletini tanımadıklarını söyleyerek, “IŞİD Siyonist’tir.
Irak’ı ve etkili Arap ülkelerini zayıflatmayı, İslâm’ı yıkmayı hedefle-
mektedir” şeklinde konuşuyordu. İsrail’in, Enbar vilayetinde devam
eden çatışmalarda kullanması için IŞİD’e silah ve mühimmat verdi-
ğini belirten Vetut, “Irak ordusu, IŞİD’in kullandığı İsrail yapımı silah-
lara ulaştı” diyerek Irak’ın, silah kaçakçılığı için bir koridor ve bazı
ülkeler için savaş alanı haline geldiğini dile getiriyordu. 

Birleşik ve bağımsız Kürdistan devletinden vazgeçen PKK şimdi-
lik özerkliğe razı oluyordu!

PKK'nın çözüm süreci kapsamında yaşadığı siyasal dönüşüm
Kürt hareketini yeni bir yola sokarken KCK liderlerinden Mustafa
Karasu'nun "ulus devletten vazgeçtik" çıkışı çarpıcı yorumlara konu
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oluyordu. PKK’nın 1990'lı yıllardan başlayan ve "bağımsız devletten"
"demokratik cumhuriyete" uzanan paradigma değişikliğini analiz et-
tiğimizde karşımıza ilginç değişim ve dönüşümler çıkıyordu. PKK’ya
16 yaşında katılan bir terörist: “Biz PKK’da ‘imkânsız diye bir şey
yoktur’u öğrendik” diyordu. 17 yıl sonra ayrıldığında ise, kendine
Irak Kürdistanı’nda kurduğu yaşam için: “şimdilik mümkün olana ra-
zı olduk” itirafında bulunuyordu. Aslında bu sözler PKK’nın 30 yıl-
lık tarihini de özetliyordu. PKK ilk yola çıktığında gerçekten de “im-
kansız”ı istiyor, Birleşik ve Bağımsız Kürdistan hayalleri kuruluyor-
du. Bugün dile getirilen demokratik özerklik ise “mümkün olan”ın
bir ideal olarak yükseltilmesine işaret ediyordu. En son KCK Yürüt-
me Konseyi üyesi Mustafa Karasu’nun basına yansıyan açıklamala-
rında da yer aldığı gibi, “PKK, ulusların devlet kurmadan da özgür ve
demokratik yaşama sahip olabileceğine” karar veriyordu. Bu karar,
her ne kadar ideolojik bir kırılma gibi yansıdıysa da aslında politik
alanda ayakta kalabilme ihtiyacının bir sonucuydu. PKK’nın beslen-
diği Marksist ideolojinin kalesi SSCB’nin çöküşü, ayrılıkçı hareket-
lerin uluslararası alanda hareket ettiği zeminin ortadan kalkmasına
neden olmuştu. PKK’nın 1993’te ilk kez ateşkes ilan ederek bir Kürt
devleti kurmaktan vazgeçtiğini açıklaması da bu riske karşı ön alıcı
bir hamle sayılıyordu. Dolayısıyla, “demokratik cumhuriyet” söyle-
mi, aslında Kürtlerin talep ve beklentilerine bir yanıt olarak değil,
PKK’nın varlığını sürdürmesini mümkün kılacak bir çerçeve olarak
ortaya çıkıyordu. Sonuç olarak bugün dış güçlerce kışkırtılan Kürt-
ler için tek ve mutlak bir model olarak idealize edilen demokratik
cumhuriyet, aslında PKK merkezli Kürt siyasal hareketinin karşı
karşıya kaldığı pratik zorlukları aşmada geçici bir süreç sayılıyor ve
Büyük İsrail hedefine yeni bir adım atılıyordu.
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TÜRKİYE’Yİ PARÇALAMA PROVALARI

3. DÜNYA SAVAŞI BAŞLADI MI?
(Ahmaklar okumasın!)

IŞİD diye bilinen şer şebekesi, şu anda kendisini “İslam Devleti
ve Hilafet Merkezi” olarak tanıtmakta, Suriye ve Irak’ın çok önemli
ve stratejik bölgelerini elinde tutmaktaydı. Irak eski Başbakanı Ma-
liki’nin Şii’leştirme politikalarına ve işgalci Amerika’nın barbarlıkla-
rına tepki duyan Musul halkı gibi birçok il ve ilçe, kendiliğinden
IŞİD’e teslim olmuşlardı. IŞİD içerisinde sadece dışarıdan katılan 15
bin kadar militan değil eski Irak ordusundan ve Saddam’ın komutan-
larından 25 bin kişilik bir katılımla en az 40 bin civarında bir silah-
lı güce sahip bulunmaktadır. Hatta yöre aşiretlerinden gönüllü katı-
lımlarla bu sayının 50-60 bine çıktığı konuşulmaktaydı. Yani bölge-
miz IŞİD diye, yarı devlet-hilafet görünümlü ve oldukça güçlü bir te-
rör örgütüyle karşı karşıyaydı. ABD PYD’ye destek bahanesiyle res-
men silah kampanyası başlatmış, TSK’nın “terörist” dediği PKK’nın
Rojava kolu PYD'yi Ahmet Davutoğlu’nun “meşru” sayması kafaları
karıştırmıştı. AKP Hükümetini güya “eğit donat” projesiyle Suriye
ve muhalefetini güçlendirme planının PYD'yi (yani PKK’yı) içine alıp
almadığı da tartışılmaktaydı.

Kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaları ve bölge planlarını
kolay uygulayacak zemin oluşturmaları için, IŞİD ABD, İngiltere ve
İsrail tarafından teşkil edilmiş olsa da, böylesi terör oluşumlarına
çok farklı ülkelerden ve kendi hedefleri istikametinde yararlanmak
üzere emekli asker, polis gibi yetişmiş kimselerin katıldığı ve etkili
manipülasyonlarla örgütü beklenmedik operasyonlara kaydırdıkları
da unutulmamalıydı. İşte bu noktada milli Türkiye'nin de herhalde
bazı hesapları ve hazırlıkları vardı. 



İşte bu IŞİD’in kendisine hiç yaramayacağı ve başını belaya soka-
cağı halde, birdenbire Kürtlerin sınırımıza yakın kasabası Kobani’ye
(Batı Kürdistan=Rojava)ya saldırmaları; 

a) PKK destekli PYD'ye masumiyet kazandırıp Batının resmen
desteğini sağlamak,

b) IŞİD'le mücadele bahanesiyle Büyük Kürdistan oluşumuna
resmen zemin hazırlamak ve hızlandırmak,

c) Ve tabi Türkiye'yi PKK ile aynı safta olmaya mecbur bırakmak
ve Irak-Suriye batağına bulaştırmak amaçlıydı ve bu aslında IŞİD’in
değil dış güçlerin bir planıydı. Bu aşamada “Türkiye Kobani’ye destek
vermiyor ve IŞİD'e müdahale etmiyor” bahanesiyle PKK’lıların 35 ilde
ayaklanmaya kalkışmaları da aynı Siyonist merkezlerce kışkırtılmış
ve Abdullah Öcalan’ın talimatıyla başlatılmıştı. Kimsenin şahsiyetiyle
bir alıp veremediğimiz yoktu, ancak Erdoğan zihniyeti ve Davutoğlu
siyaseti, Türkiye için PKK ve IŞİD’den daha tehlikeli bir hal almıştı. 

Bu arada, sivil PKK başı Selahattin Demirtaş’ın Amerika ziyare-
tinden bir hafta sonra ve mübarek bir Kurban Bayramı ortamında;
bilinçli ve organizeli militanların özellikle Hüda-par teşkilatlarına,
bölgedeki dindar insanlara, Kur’an kurslarına, cami ve yurtlara sal-
dırmaları:

a-Bu provakasyonun Amerika’da planlanıp Demirtaş’a aktarıldığı

b-Doğu ve Güneydoğudaki dindar halkın Hüda-par’a kaydırılma-
ya çalışıldığı kanaatini doğurmaktaydı.

Çünkü Kürdistan’a özerklik sağlandığında, bölgede ABD’nin güdü-
münde olacak iki parti kalması; seküler kafalıların Komünist Kürtçü
PKK’ya, dindarların ise sözde Şeriatçı Kürtçü Hüda-par’a bağlanması
amaçlanmıştı. Bekleyin, yakında PKK ile Hüda-par barıştırılıp uzlaştı-
rılırsa kimse şaşırmasındı. Çünkü, halkların kendi geleceğini tayin
konusunda “Kürdistan’a özerklik” referandumunda PKK ile Hüda-par
ortak tavır alacaklardı. Kısacası, gavur merkezler (Siyonist ve emper-
yalist güçler) ülkemizi dağıtmaya kesin kararlıydı; ama bu, inşallah
Türkiye’nin yeniden dirilip doğrulmasıyla sonuçlanacaktı!

AKP’nin son anda “paralel yapıyı yargıdan ve devlet kurumların-
dan temizleme” kılıflı, ama gizli ve fiili bir genel sıkıyönetim hesap-
lı hazırlıklarıyla da:
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• Savunma hakkı kısıtlanacak, ne avukat ne de şüpheli kendi dos-
yasına ulaşamayacaktı…

• Anayasal suçlarda, şüpheli veya sanığın bütün mal varlığına el
konulacaktı…

• Arama kararı için somut delil yerine “makul şüphe” yeterli sa-
yılacaktı…

• Sulh ceza hâkimine süper yetkiler tanınacak, Türkiye’nin her
yerinde operasyon yapacaktı…

AKP, özgürlükleri sınırlayan 35 maddelik böyle bir yargı paketini
Meclis’e taşımıştı. Teklif, hem TCK’da, hem de CMK’da çok kök-
lü değişiklikler amaçlamıştı. Temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanma-
sı yönünde yeni bir adım olarak yorumlanan teklife göre, artık bir
arama kararı verilmesi için “somut delil” yerine “makul şüphe” ye-
terli olacaktı. ‘Anayasal düzene ve devlete karşı işlenen suçlarda’ ise
tutuklama, dinleme ve mal varlığına el koyma kararı kolaylıkla alı-
nacaktı. “Süper yetkili” Sulh Ceza Hâkimleri, örgütlü suçlarda Tür-
kiye geneline ilişkin kararlar alacak, savunma hakkını kısıtlayacak
düzenlemeler de yapılacaktı. Avukatlar, dosyaya iddianame kabul
edilene kadar asla ulaşamayacaktı. Böylece fiili başkanlık statüsüyle
hükümdar olacağını hesaplayan Erdoğan, acaba nasıl bir akıbete
doğru koştuğunun farkında mıydı?

Amerika’nın Yeni Müttefiki PKK, IŞİD Karşısında Uğradığı Hezi-
meti Gizlemek İçin Kaos Çıkartıyordu

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin: “Suriye’deki kanlı savaş artık Türkiye’ye
de sıçradı. Cereyan eden olaylar yeni bir siyasi yansımadır. IŞİD Suriye’de
kuzeye dayanınca bu kez PKK’nın uzantısı PYD ile karşılaştı. PKK ve
PYD burada IŞİD karşısında uğradığı hezimeti kapatmak için bir günah
keçisi aramaya başladı, bunu da Türkiye’yi suçlayarak yaptı. Türkiye
IŞİD’le savaşmıyor bahanesiyle PKK, Türkiye’de terörist eylemler başlat-
tı. PKK ve PYD bir taraftan Türkiye’nin Kobani’ye girmesini işgal saya-
caklarını bir taraftan da Türkiye’nin Kobani’ye girip IŞİD’le savaşmasını
istiyor. Bu şaşkınlıkla PKK ve uzantıları Türkiye’yi suçluyorlar. ABD’nin
asli hedefi IŞİD değil bölgedeki petroldür. ABD, bütün mali yükü Türki-
ye’nin sırtına yüklemeye çalışmaktadır. Kobani ne ABD’nin ne de Rus-
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ya’nın umurunda değil. Ölenler de öldürülenler de Müslüman’dır. Dolayı-
sıyla buradaki savaşı Batılı devletler sadece seyretmekle yetiniyor” tespit-
leriyle gerçeklere tercüman olmaktaydı.

IŞİD’ten Şikâyet Ediyor Ama Kendileri IŞİD’çilik Yapıyordu

HÜDA-PAR Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Mehmet Bahattin Temel: ”Bölgede 2000’li yıllardan beri bize saldırı-
yorlar. Bu saldırıların şiddeti azalıp artıyor. Kendilerine ilettik, araya
aracılar koyduk, buna rağmen bize şiddeti dayatmaya devam ettiler.
Dün artık sabrın işe yaramadığı bir ortam oluştu. Diyarbakır’ın göbe-
ğinde 5 arkadaşımız şehit edildi. 1 arkadaşımızı katlettikten sonra üze-
rine benzin döküp yaktılar, IŞİD’ten şikâyet ediyorlar ama kendileri
IŞİD’çilik yapıyor. Arkadaşlarımızın ev ve işyerlerine uzun namlulu si-
lahlarla saldırdılar. Çoluk çocuk kadın demeden kurşun sıktılar. Buna
rağmen fiili saldırı içerisinde olmadık, olmayacağız da. Sadece kendi-
mizi savunacağız Arkadaşlarımıza da bu yönde telkinde bulunuyoruz.
Bölge milletvekillerine dün geceden beri çağrıda bulunuyoruz, kimse-
nin umurunda değil” şeklinde sızlanmakta, hazırlanan tezgâhın ya
farkına varmamakta veya gizlemeye çalışmaktaydı.

Gizli İttifaktan resmi işbirliğine kayılıyordu!

ABD-PKK işbirliği resmileşiyordu!

Pentagon: “Biz Havadan PYD Karadan vuracak” diyordu!

ABD Savunma Bakanı Pentagon Sözcüsü Tuğamiral John Kirby,
PKK/PYD ile işbirliği hakkındaki sorulara ayrıntılı yanıt vermiyor,
“Kürt milisler şehirlerini korumak için zorlu savaş sürdürüyor. Biz on-
lara hava saldırılarıyla yardım ediyoruz” demekle yetiniyordu. PYD
sözcüsü Polat Can’da işbirliğini şöyle açıklamıştı: “İstihbarat, askeri ve
hava saldırılarında direk işbirliği halindeyiz”

Almanya’da silah yardımına başlıyordu.

Peşmergeden sonra şimdi de ‘PKK’ya silah” veriliyordu!

Almanya’da iktidardaki Hıristiyan Demokratik Birlik Partisinin
Meclis grubu Başkanı Volker Kauder, PKK’ya silah desteği verebilecek-
lerini belirterek, “Türkiye’nin PKK ile problemlerinin farkındayım ama
arkanıza yaslanıp IŞİD’in giderek daha tehlikeli hale geldiğini seyret-
mek çözüm olamaz” diyordu. Almanya IŞİD bahanesiyle peşmergeye
de silah gönderiyordu.
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Hayret, ABD ve Lübnan Hizbullah’ı IŞİD’e karşı askeri ittifak ku-
ruyordu! 

Bu tarihte ilk defa yaşanıyordu. ABD ve İran’da aynı kuvvetlere as-
keri yardım gönderiyor, Irak merkezi ordusuna ve peşmergeye destek
olunuyordu. ABD ve İran’dan “askeri uzmanlar” aynı bölgede bulunu-
yordu. Şimdilik hedef olarak IŞİD gösteriliyordu. Komplo teorilerine
gerek yoktu ve taraflar örtmeye de çalışmıyordu. 

ABD, IŞİD Terör Örgütüyle Türkiye’yi Kıskaca Alıyordu!

ABD liderliğinde IŞİD terör örgütüne karşı oluşturulan koalisyon,
başta Türkiye olmak üzere bölgeyi daha fazla kaosa sürüklüyordu.
Türkiye hem içeride hem de dışarıda kıskaca alınmış görünüyordu. Sı-
nırda IŞİD’den kaçan 4 bin Suriyeli sınıra dayanıp geçişler yapmaya
başlarken, içeride de 300 IŞİD teröristinin eylem yapacağı konuşulu-
yordu, çünkü “Pek çok IŞİD’li eylem için Türkiye’ye” sızıyordu. 81 il-
de jandarma ve emniyet teyakkuza geçiyor, bir yandan Türkiye’nin
IŞİD’e karşı yapılacak koalisyonda görevi konuşulurken bir yandan da
tampon bölge konusu gündeme taşınıyordu. Türkiye sınırındaki Ko-
bane adı verilen ve PKK’nın Suriye kolu PYD ile IŞİD arasında yaşanan
çatışmalar 4 bin Suriyelinin sınırımıza kaçmasına neden oluyordu.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bölgeye yığınak yaparken, tampon böl-
ge için de tartışmalar gündemdeki yerlerini koruyordu. ABD ve Batı ül-
kelerinin istihbaratı tarafından beslendiği ve kullanıldığı örgüt olarak
bilinen IŞİD, Türkiye’yi çıkmaza sokmuş bulunuyordu.

IŞİD Türkiye’de Eylem Hazırlığına Başlıyordu! 

Onlarca IŞİD teröristinin Türkiye’ye giriş yaptığı iddiası her ge-
çen gün artarak güçleniyordu. 81 ilde emniyet güçleri alarma geçiri-
liyor, IŞİD’in Türkiye’ye neden saldırmak isteyeceği tartışılıyordu.
Ayrıca Türkiye’de birçok IŞİD üyesinin de elini kolunu sallayarak
gezdiği biliniyordu. Herkesin hayret ettiği bir husus vardı: “Tezkere-
den Suriye tarafı rahatsız olmuyordu, hatta Suriye TSK’nın tampon
bölge önerisine sıcak bakıyordu”

PKK Tampon Bölgeye Neden Karşı Çıkıyordu?

TSK’nin hazırlıklarını yaptığı tampon bölgenin, sonuçları itibariyle
Akdeniz’e çıkacak Kürt Koridoruna yardımcı olacağı düşünülmesine
rağmen PKK bundan niye rahatsız oluyordu? Halbuki ABD’nin
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1991’de 36. paraleli sınır çekip uçuşa yasak bölge ilan etmesi ve Irak’ın
kuzeyini “tampon bölge” haline getirmesi kolaylaşıyor ve ABD 36. pa-
ralel üzerinden Irak Kürdistanı’nı kurmuş bulunuyordu. Oysa PKK
tampon bölgeye karşı çıkıyor, hatta Murat Karayılan “tampon bölge
Kürdistan’ın işgalidir” diyordu. Şimdi acaba: Tampon bölge Kürt Ko-
ridoruna zemin mi hazırlıyordu, yoksa Karayılan’ın dediği gibi Kür-
distan’ın işgali anlamına mı geliyordu? Hatırlayacaksınız bu gerekçe-
ler nedeniyle hem PKK hem de Barzani 1 Mart tezkeresine de karşı çı-
kıyordu. Hatta kimi milli kesimler, PKK ile Barzani’nin bu gerekçele-
rine bakarak, 1 Mart tezkeresini destekliyordu. Tezkereyle ABD’nin
“Büyük Kürdistan” projesine engel olabilecekleri ileri sürülüyordu.

TSK şu anda tampon bölgeye evet dese, fırsattan yararlanıp Suri-
ye’nin kuzeyindeki PKK kantonlarını dağıtabilir mi, Irak’ın kuzeyin-
de PKK’yi bastırabilir mi, hatta Barzanistan’a fiilen müdahale edebi-
lir miydi?

TSK’nin pek çok subayı NATO’ya karşıdır ama NATO’dan çıkılma-
sını da istemezdi. Sorduğumuzda gerekçeleri şöyleydi: “İçinde olmak
ve karar mekanizmalarında bulunmak, dışında olmaktan daha avan-
tajlıdır.” Oysa: NATO askeri bir ittifak olmaktan çok siyasi bir örgüt
mahiyetindeydi ve siyasi kararı da ABD verip, hayata geçirirdi. Prob-
lem, büyük kuvvet ile küçük kuvvet arasındaki ilişkidir. Türkiye’nin
ABD’ye rağmen ABD projesi içinde ABD’nin çıkarlarına aykırı sonuç
elde etmesi “şu koşullarda” mümkün değildir! Biz 1 Mart tezkeresini
TBMM’den geçirtmeyerek inisiyatif kaybetmiş olmadık, tersine o gün
Kürt Koridoru’nu engelledik ve ABD’nin hedefini öteledik. O tezkere
geçseydi ABD ilan ettiği gibi hızla Irak’tan sonra Suriye’ye girecekti ve
Barzanistan’ı Suriye’nin kuzeyinden Doğu Akdeniz’e açacaktı. Tezkere
geçmeyince o işi bugünlere kadar gecikti. Aynı durum tampon bölge
konusu için de geçerlidir. Tampon bölgeden vazgeçmek ve uçuşa ya-
sak bölge ilan ettirmemek, son tahlilde Kürt Koridoru’nu öteleyecek-
tir. PKK elbette riske girmemek ve TSK ile karşı karşıya gelmemek
için tampona karşı çıkar, zira süreç zaten lehlerine ilerlemektedir...
Ama TSK, PKK’den farklı düşünmelidir ve tampon bölge ile ABD’nin
planlarına engel olunamayacağını, tersine son tahlilde plana yarar sağ-
lamış olacağını da herhalde hesaba katarak hareket etmektedir” tespit
ve endişeleri yabana atılmamalıdır.
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AKP, takas olayı ile IŞİD'i devlet olarak tanıyordu!

Hepimizin sevinçlere boğan “49 Rehinenin serbest bırakılması”
olayı bazı muammaları içinde taşıyordu. Sormak gerekiyordu: 1-Mu-
sul’u göz göre göre IŞİD işgal ettiğinde, THY bile ofisini önceden bo-
şaltmış iken, Başkonsolosluğumuzun boşaltılmaması emrini hangi
avanak(lar) vermişti?

2-IŞİD’in Türkiye’nin Musul Başkonsolosluğu’nu bastığı sırada gü-
venlik sağlayan ve tek kurşun atmadan rehin alınan 31 Özel Harekât
polisine ‘çatışmaya girmeyin’ talimatı veren ve silahları bırakıp siville-
rin yanına geçmelerini sağlayan ebleh(ler) kim(ler)di?

3-IŞİD’e rehineleri serbest bırakma karşılığı neler vaat edilmiş veya
verilmişti?

4-Önceleri Koalisyona katılmamaya rehineleri gerekçe gösteren
Türkiye bu koz elinden çıkınca ABD’nin başı çektiği Koalisyona mec-
buren mi girecekti? Ortada bir operasyon olmadığına göre müzakere-
ler sonucunda bir sözleşme, bir istek yerine getirilmiş ki rehineler on-
lara verilmişti!

Bence “IŞİD ne elde etti?” sorusunun cevabı burada gizliydi: Mü-
zakereler sonucunda somut olarak ne elde edilmiş olursa olsun (ör-
neğin tutuklu IŞİD üyeleri ile yapılan takas) IŞİD, yeni adı ile İD bir
devletle (TC) müzakere yapınca, hele hele müzakereyi anlaşma ile
sonuçlandırınca, dolaylı da olsa, bir devlet tarafından tanınma statü-
süne kavuşmuş vaziyetteydi. TC’nin İD ile yaptığı müzakereleri an-
laşma ile sonuçlandırdığı anda, istese de istemese de, İD’e “devlet”
statüsü kazandırdığı acı bir gerçektir. Sn. Erdoğan’ın New York’a git-
meden evvel sarf etiği şu sözler İD’in elde ettiği en büyük zaferdir:
“…Ama siyasi noktada diplomatik bir pazarlıktan bahsediyorlarsa
tabi ki siyasi, diplomatik bir pazarlık kesinlikle söz konusu(dur).
Zaten bir diplomasi zaferidir bu. Bu siyasi bir pazarlığın neticesi-
dir.” Sn. Cumhurbaşkanı’nın ağzından alarak nakledelim: “TC İD ile
siyasi ve diplomatik bir pazarlık yapmıştır!” dediği gibi TC’nin “dip-
lomasi zaferi” söz konusu ise bu anlaşma çerçevesinde IŞİD’in de
“diplomatik bir zaferidir!” diyenler haksız mıydı?

PKK’lılar Kendi Kaymakamlarını Atayıp "Resmi Araç" Tahsis
Ediyordu!
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Doğu ve Güneydoğu'da vergi toplayan, mahkeme kurup yargılama
yapan, "yöneticiler" atayan PKK'nın şimdi de kendi atadığı "kayma-
kam"lara "resmi araçlar" tahsis ettiği konuşuluyordu. Konunun de-
taylarını köşesinde paylaşan Yeni Çağ gazetesi yazarı Ahmet Takan,
güvenlik güçlerinin "çözüm süreci" hassasiyeti nedeniyle sadece uya-
rıda bulunmakla yetindiğini söylüyordu.

"IŞİD operasyonu, çözüm süreci derken... Oraya buraya koşturup “ne
oluyor”u araştırırken yine önemli bilgiler düştü önüme… Terör bölgesin-
den; Bölgede alan hâkimiyetini tamamen ele geçiren, vergi toplayan,
mahkeme kurup yargılama yapan sözde yöneticilerini atayan terör örgü-
tü PKK, sözde kaymakamlarına resmi araçlar tahsis etmekteydi. Yanlış
okumadınız!.. Bölgedeki sağlam kaynaklarımdan aldığım bilgiye göre,
sözde kaymakamlar kendilerine PKK’nın tahsis ettiği araçlara paçavra-
larını flama niyetine takıp geziyorlar, denetleme yapıyorlar, talimatlar
yağdırıyorlar. Bunlardan birkaçı güvenlik birimleri tarafından yakalanıp
ilgili mercilere teslim edilmiş ancak ikazla yetinilip serbest bırakmışlar”
Niye?.. Bir kaynağım şunları söyledi; “Bölgedeki dini inanç farklılıkla-
rı yüzünden her an bir kıvılcım çıkabilir. Bölge halkı Yezidilerin bazı
davranışlarını kendi inançlarına saygısızlık olarak değerlendirip tepki
göstermektedir. Bu tepkiler bir anda Suriyelilerle yaşanan gerginlikler
benzeri olaylara sebep olabilir. PKK kontrolünde bölgeye getirilen Ye-
zidiler barakalarda boş evlerde kimseye sorulmadan iskân edilmekte-
dir. PKK kendine Yezidiler vasıtasıyla yeni üsler ve elemanlar edin-
mektedir ve bölge halkı çok huzursuz vaziyettedir.” 

AKP’nin Tampon Bölge hedefi nedir? Yanıtını Yeni Şafak’tan Ali Ke-
mal Özcan şöyle vermekteydi: “Tampon bölgeyi ‘Misak-i Milli’ye aykı-
rı olarak parçalanmış’ Rojava’yı ve ‘Kuzey Irak’ı Pakt’ın aykırı olmayan
sınırlarına götürecek “güvenli köprü”ye metamorfoz etmek mümkün
olacaktır.”7 Oysa “AKP himayesinde Kürdistan” dediğimiz, tam da bu-
dur ve AKP’nin Tezkeresinin asıl hedefidir: Esad’ı devirerek Suriye’yi
bölmek ve İhvan’ın iktidar olacağı Sünni Suriye ile AKP’nin himaye
edeceği Rojava’yı kurmak! Zira “Esad yıkılmadan, Kürt Koridoru ku-
rulmaz!” diye düşünülmekteydi. Kaldı ki, İran ve Suriye, bu maksatlı bir
Tezkerenin tehlikelerine dikkat çekmektedir. Bu durumda yeni soru şu-
dur: TSK, AKP’nin bu niyeti ve siyasi direktifi altında Kürt Korido-
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ru’nu yıkabilir mi? Amiral Soner Polat’ın yanıtı önemlidir: “Koalisyon
Gücüne katıldığımızda ya da bağımsız olarak IŞİD ile kapıştığımızda, bir
tehdit olarak gösterdiğimiz PKK/PYD ile ittifak yapmak zorunda kalına-
caktır. Suriye rejimini askeri olarak hedef almak ise Türkiye’yi başka bir
ülke ile savaşın içine sokacaktır. İçinde bulunduğumuz durum son kerte
karmaşık ve muğlaktır. Bu koşullar altında uygun bir yol bulmak Albert
Einstein için bile Kaf dağının ardındadır. Bu koşulları yaratan TSK değil,
bizim verdiğimiz oylarla Meclis’i donatan iktidar ve muhalefet olmakta-
dır, bu konuda ülkedeki en masum kurum TSK’dır”

“PKK/PYD’nin Suriye sınırımızda ikinci bir terör saldırı bölgesi
yaratmasına izin mi veriliyordu?

Akdeniz’e uzanan bir Kürt koridoru kabul edilecek midir? Kuzey
Irak’ta Kerkük ve Musul’u da sınırları içine alan bir Kürt devletinin
kurulmasına onay verilecek midir? Bu sorulara açık, kesin ve net bir
yanıt vermeden TSK’yı ülke sınırlarının dışında kullanmak Rus ru-
leti oynamak gibidir.

Burada kritik soru şu: PKK, ABD ile ne kadar eşgüdüm halinde-
dir? Stratejistler: Eşgüdümü teyid etmektedir. Türkiye’yi kaosla teh-
dit fikri de Batılılara aittir. Peki: PKK neden Kürt Hizbullahı’na sal-
dırmıştı? “Kürt çevrelere göre saldırıyı başlatan PKK’ydı. Güya PKK
bölgede kendisi dışında kimseyi istemiyordu. Ama bu aşamada aske-
ri ve polisi hedeflemek istemiyordu. Kaos için ölümlü çatışma gere-
kiyordu. En uygun aday Hizbullah’tı. Onu çatışmaya çekti. Diyarba-
kır’dan bir bilgi daha aktarılmıştı, arabulucu heyeti kurulmuş,
PKK/HDP ve Hizbullah/Hüdapar ile gizli görüşmeler başlatılmıştı.
Bütün bunlar, PKK’ya çatışma bahanesi oluşturmamaktı. Ama asıl
gerçek Özerk Kürdistan için birlikte yol alınacağıydı.

Sınır İlleri Pimi Çekilmiş Bomba Gibiydi, IŞİD, Şanlıurfa’da hüc-
reler kuruyordu!

Bazı gazetelerde, Suriyeli Arapların içindeki IŞİD sempatizanları-
nın, Ayn el-Arap (Kobani) kuşatması ile birlikte, Şanlıurfa’da hücre ya-
pılanmasına hız verdiği yazılıyordu. IŞİD terör örgütünün Ayn el-
Arap’a (Kobani) başlattığı saldırı, örgütün Türkiye’deki yapılanması
için de kritik önem taşıyordu. IŞİD’in, Kobani’yi ele geçirmesi, Türki-
ye sınırına mücavir bölgeye tam teşekküllü olarak yerleşmesi duru-
munda, özellikle Şanlıurfa ve çevresinde önemli ölçüde faaliyet zemi-
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ni bulabileceği belirtiliyordu. Bölgede, Suriyeli Arapların içindeki IŞİD
sempatizanlarının, Kobani kuşatması ile birlikte, Şanlıurfa’da hücre
yapılanmasına hız verdiği biliniyordu. Kobani’nin düşmesi, Şanlıur-
fa’yı da pimi çekilmiş bombaya çevireceği, PYD/PKK unsurlarının ise
çok fazla direnemeyeceği belirtiliyordu.

Sayıları 400 bini aşmıştı!

Suriye krizinin başından bu yana Şanlıurfa’ya gelen Suriyeli sayısı,
400 bini buluyor. Sığınmacıların 100 bine yakını Şanlıurfa’da kurulan
kamplarda kalıyordu. Diğer 300 bin kişi ise kentin içinde ya da yakın
ilçelerde barınıyor, Şanlıurfa’nın içinde hemen her yerde, özellikle de
hizmet sektöründe Suriyelilere rastlanıyordu. 

Ancak, sığınmacıların geneline bakıldığında homojen bir yapıdan
gelmedikleri hemen göze çarpıyordu. Kamplarda, Şanlıurfa’nın kenar
mahallelerinde kalanların yanı sıra Türkiye’ye büyük sermaye ile ge-
lenler, yurtdışından İsviçre’den para getirenler, lüks rezidanslarda ke-
yif sürenler de bulunuyordu. Bu kesimin yanı sıra, sığınmacıların ara-
sında önemli sayıda radikal unsurun olduğu da hemen fark ediliyor,
bu radikal unsurların tamamına yakını IŞİD sempatizanı oluyordu.
Camilerin, İslami derneklerin ve vakıfların yakın ilgi gösterdiği bu ke-
simden bazılarının, kendilerine kimlik soran polis memurlarını tehdit
ettiği, “dua edin ki, el Bağdadi Türkiye’de cihat emri vermedi. Yoksa si-
zi öldürürdük” diye tehdit ettiği konuşuluyordu. 

Kiralar artmış, fuhuş patlamıştı!

Emniyet güçlerinin ise eli kolu bağlı bulunuyordu, hükümetin
koruması altındaki sığınmacılar büyük bir hoşgörü ile karşılanıyor-
du. Şanlıurfa’da en dikkat çekici olan ise diğer sığınmacıların kentin
muhafazakâr yapısını ciddi anlamda zorlamaya başlaması durumuy-
du. Sığınmacılar içinde kaçak yollardan meyhane açan da, genelev
çalıştıran da, kadın satan da olduğunu herkes biliyordu. Emniyet
güçlerinin “bir daha yapmayın” uyarısıyla yetinmiş olmasını ise Şan-
lıurfalılar espri ile anlatılıyordu.

Washington, PYD’yi IŞİD ile Kıstırıp Türkiye Karşıtı Cepheye Dâ-
hil Ediyordu!

PYD-ABD görüşmeleri deşifre olmuştu!

ABD, IŞİD’in Ayn el Arap’ı kuşatmasıyla birlikte PYD’yi Türkiye
karşıtı cepheye çekmek istiyordu. ABD’nin Eski Şam Büyükelçisi Ro-
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bert Ford, PYD ile bu konuda defalarca görüştüğünü Foreign Policy
dergisine açıklıyordu. AYN el Arap’ın IŞİD kuşatması altında olduğu
bu günlerde Suriye’nin kuzeyinde bulunan PKK uzantılı PYD ile
ABD’nin ilişkilerini ifşa eden kriptolu yazışmalar basına sızıyordu.
Washington’un dış politikalarına önemli katkılarda bulunan Foreign
Policy adlı derginin haberine göre, Amerikalı makamlar Kürt güçleri-
ni Suriye muhalefetine dâhil etmek ve Türkiye’ye karşı bilemek için,
yoğun çaba gösteriyordu. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın gizli yazışmala-
rına ve Amerika’nın son Şam Büyükelçisi Robert Ford’un ifadelerine
dayanan habere göre, Ford, Suriye’deki görevi sırasında PKK’nın Suri-
ye kolu PYD ile bir dizi görüşmede bulunmuştu. Foreign Policy dergi-
sinin Jake Hess imzalı haberine göre, ABD, Demokratik Birlik Partisi
(PYD) adlı terör örgütü ile resmi ilişkilerde bulunmayı “kabul etmese
de” ve PYD’nin rakibi olan diğer Kürt grupları “güçlendirip” Özgür Su-
riye Ordusu (ÖSO) terör örgütü ile “uzlaştırma” çabası içinde olsa bi-
le, PYD ile gayrı resmi görüşmelerde bulunmuştu.

Askerden Hükümete: “Tek Başımıza Yapabiliriz!” uyarısı geliyordu!

Bakanlar Kurulu’na katılan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özel
ve 4 komutan, IŞİD’le mücadele ve sınır güvenliği konusunda olası ha-
rekât planlarını sunuyordu. Tercih, 1300 km’lik Irak ve Suriye sınırı
boyunca güvenli hat kurulmasından yana oluyordu. Komutanlar,
“Uluslararası destek olmazsa tek başımıza da yapabiliriz” diyordu.

Suriye sınırında sıcak saatler yaşanırken, Genelkurmay Başkanı Or-
general Necdet Özel ve 4 komutan, IŞİD’le mücadele, sınır güvenliği
ve tezkere gündemiyle toplanan Bakanlar Kurulu’na katılıyordu. Ko-
mutanlar, hükümet üyelerine, gelişmeler ve farklı senaryolara göre ha-
zırlanan harekât planlarını sunuyordu. Yapılan Bakanlar Kurulu’nun 3
saatlik ilk bölümünde sadece “ulusal güvenlik” konusu ele alınıyor,
sunumların ardından “Özel Güvenlik Zirvesi” dolayısıyla Bakanlar
Kurulu’na ara veriliyordu.

Havan mermilerini YPG atıyordu!

Brifingde, öncelikli olarak sınır hattındaki durum aktarılıyor. Kara
Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulusi Akar, sınır bölgesinde yaptık-
ları incelemeyi anlatıyordu. PKK’nın Suriye’deki uzantısı YPG’nin,
Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’nde son günlerde yaşanan olaylar başta ol-
mak üzere, provokasyon peşinde koştuğuna dikkat çekiliyor. Türkiye
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topraklarına düşen havan mermilerinin tamamının YPG kontrolünde-
ki bölgeden atıldığı belirtiliyordu. IŞİD güçlerinin güneyde olmasına
karşın, YPG’nin havan atışlarının kuzeydeki Türkiye topraklarına düş-
mesinin “manidar” olduğu vurgulanarak: YPG’nin Türkiye’yi sıcak ça-
tışmaya çekmeye çalıştığı tespitine yer veriliyordu. “Çatışmaya gidiyo-
rum” diyerek Türkiye’den Suriye’ye geçen çok sayıda kişinin, Ayn Al-
Arab (Kobani) bölgesinde Kürt mevzilerinde çay içip sohbet ettikten
sonra akşam Türkiye’ye döndüklerinin de belirlendiği aktarılıyordu.

Süleyman Şah türbesi hassas bir konuydu.

“Suriye’deki Türk toprağı Süleyman Şah Türbesi’nin IŞİD tarafın-
dan işgal edildiği ve askerlerin rehin alındığı” iddiasının kesinlikle ya-
lan olduğu vurgulanıyor, ancak bu kritik bölgenin farklı güçler tarafın-
dan provokasyon amaçlı olarak saldırıya maruz kalma riski taşıdığı di-
le getiriliyordu. Askeri yetkililer “Çatışma riskine karşılık her türlü
önlem alındığını. Özel Kuvvetlerin güvenliği sağladığını, destek birlik-
lerinin sınır hattında helikopterlerle dolaştığını, O toprakların Fırtına
obüslerinin de ateş menzili içerisinde kaldığını hatırlatıp, IŞİD’in TSK
ile çatışmak istemeyeceğini, çünkü TSK ile çatışmaya girmenin kendi
sonlarını getireceğini bildiklerini” belirtiyordu.

‘Güvenli bölgeyi kurarız’ garantisi veriliyordu.

Toplantıda “güvenli bölge” ve “uçuşa yasak bölge” uygulamalarıyla
ilgili planlamalar üzerinde de duruluyor genel tercih, yaklaşık 1300 ki-
lometrelik Irak ve Suriye sınırı boyunca güvenli hat kurulması ve üze-
rinde uçuşa yasaklı bölge ilan edilmesinden yana oluyordu. Ancak An-
kara’nın bu önerisinin henüz “uluslararası kabul” görmemesi nedeniy-
le, “cep” olarak adlandırılan daha küçük güvenli bölgeler oluşturulma-
sı seçeneği de masaya yatırılıyordu. Askeri yetkililer, göç dalgasının
devam etmesi ve sınırlardaki tehdidin sürmesi halinde, TSK’nın sınır
ötesine geçerek güvenli bölgeyi “tek taraflı” olarak uygulamaya koy-
maya hazır olduğunu anlatıyor, “Yalnız da gireriz” mesajını iletiliyor-
du. Uygulamanın Türkiye tarafından sırtlanılmasının “yüksek maliyet-
li” olması nedeniyle, sınırlı bir alanda ve dar çerçeveli bir planlama
üzerinde duruluyordu.

KKK. Org. Hulusi Akar, tarihi bir uyarıda bulunuyordu!

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulusi Akar, “Türkiye’nin be-
lirsizlik ve krizler dönemi yaşadığını” belirtirken, “Ateş çemberinin or-
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tasındayız” diye uyarıyordu. Akar, TSK’nin dünyanın 8’inci en büyük
ordusu olduğunu kaydederken de, “Her türlü harbe hazır olmalı-
yız” mesajı veriyordu. Akar, Savunma ve Havacılık Dergisi’nin yeni sa-
yısına verdiği özel mülakatta, “Yakın coğrafyamızda yaşanan son
olayların gösterdiği gibi, bugün dünyada, özellikle de Türkiye’nin
bulunduğu coğrafyada ‘belirsizlikler ve krizler’ dönemi yaşanmakta-
dır” diyerek şunları kaydediyordu: 

“Tahmin edilebilirlikten öngörülemezliğe, tehdit algısında basitlik-
ten karmaşıklığa, tehdit - tabanlı planlamadan yetenek tabanlı planla-
maya, statik yapıdaki müttefiklikten, dinamik yapıdaki ortaklığa, kon-
vansiyonel harekâttan asimetrik harekâta, birçok alanda değişim ge-
rektiren bir dönem yaşamaktayız. Dolayısıyla ve özetle, her şeyden ön-
ce esnek bir anlayışla her türlü harbe hazırlık seviyesinin yüksek dü-
zeyde tutulması gerekmektedir. Türkiye’nin jeostratejik konumu; ülke-
mize sayısız fırsat ve imkânlar sunarken pek çok belirsizlik, risk ve
tehdidi de bünyesinde taşımaktadır. Günümüz güvenlik ortamında teh-
dit yelpazesi genişlemiştir. Yeni güvenlik ortamında, krizler süratle ça-
tışmalara dönüşmektedir. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan ülke-
miz, tarih boyunca olduğu gibi günümüzde de jeostratejik öneminden
dolayı bir ateş çemberinin ortasında bulunmaktadır”

Gültan Kışanak'a 'burası benim devletimse benim toprağımsa bura-
dan çıkın' diye karşılık veren komutana Genelkurmay Başkanı Orge-
neral Necdet Özel ödül veriyordu. 

Suriyelilerin sınırdan geçiş yaptığı Suruç'a giden Diyarbakır Büyük-
şehir Belediyesi Eşbaşkanı Gültan Kışanak ile askerler arasında gergin-
lik yaşanmıştı. Türkiye - Suriye sınırındaki Suruç'ta Kobani için çadır
kuranlarla askeri taş yağmuruna tutanlara yapılan müdahaleye tepki
gösteren Kışanak, askerle konuşurken, "Senin devletin bana söz verdi"
diye çıkışmış; asker de buna karşılık, ''Burası benim devletimse, benim
toprağımsa çıkın dışarı!" ifadelerini kullanmıştı. Kışanak'a verdiği ce-
vapla gündeme bomba gibi düşen o üsteğmenin Ankara’ya çağrılarak
Genelkurmay Başkanlığı karargâhında Genelkurmay Başkanı Orgene-
ral Necdet Özel tarafından ödüllendirildiği yazılmıştı.

Ancak Sn. Cumhurbaşkanı bu haysiyetli ve milli cesaretli Üsteğ-
men’e nedense ilgisiz kalmıştı. Bunun üzerine komutanlar da resep-
siyona katılmamıştı.
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TBMM Başkanı Cemil Çiçek ve eşi Seda Çiçek, TBMM'nin 24'ncü
dönüm 5'nci yasama yılı nedeniyle Şeref Salonunda resepsiyon vermiş
buna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davu-
toğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı
Devlet Bahçeli ve çok sayıda siyasi ve davetli katılmıştı. Resepsiyona 1
saat 10 dakika geç gelen Başbakan Ahmet Davutoğlu, gelir gelmez
TBMM Başkanvekili makam odasında bulunan Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan ve TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in yanına çıkmıştı. Önceki yılların
aksine bu yıl resepsiyona TSK mensuplarının katılmaması dikkatler-
den kaçmamıştı.

Paşalar Tayyip Beye, teğmenden ötürü kızgın mıydı?

Sahi TBMM kokteyline Genelkurmay Başkanı ile Komutanlar niye
katılmamıştı? Başka bir programları var denilemezdi, zira öyle olsa bi-
le bir komutan temsilci olarak orada katılırdı. Yandaş güruh “IŞİD
bağlamında sorulara muhatap olmamak için” diyordu ama bu tür so-
ruların muhatabının artık Başbakan ile Cumhurbaşkanı olduğunu her-
kes biliyordu ve ikisi o salondaydı. Bu konu bağlamında kulislere yan-
sıyan son fısıltı: Komutanlar, “Sizin devletiniz” deyip genç teğmene
hücum eden HDP’li Diyarbakır Belediye Başkanı Gültan Kışanak’a
Cumhurbaşkanının kayıtsız kalmasına oldukça alınmışlardı. Genel-
kurmay Karargâhına davet edilip bütün komutanlar tarafından alnın-
dan öpülen teğmenin Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmemesi ve
hatta bir sözcük ile olsun takdir edilmemesinin TSK zirvelerinde hayal
kırıklığı yarattığı konuşulmaktaydı. Kuşkusuz bunlar fısıltı yani kulis
haberleri ve doğruluğu sorgulanabilir lâkin resepsiyonu boykot tavrı
somut olarak ortadaydı.

Asker: “Operasyon Yetkisi Valilerde Değil Bizde Olsun” diyordu.

TSK’nın PKK ile mücadelede hükümetten yetki istediği öğreniliyor-
du. Konunun Bakanlar Kurulu’na verilen brifingde de gündeme geldiği
ortaya çıkıyor, hükümetin ise bu talebe sıcak bakmadığı belirtiliyordu.
PKK’nın Suriye’deki faaliyetlerinin yanı sıra yurt içinde de faaliyetleri-
ni artırması askeri harekete geçiriyor, TSK’nın PKK ile mücadelede ye-
niden yetki istediği konuşuluyordu. Hükümetin ise buna soğuk baktığı,
ancak Valilere “askerin hassasiyetlerini gözetin” talimatı verebileceği di-
le getiriliyordu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’in 4 ge-
neralle birlikte Bakanlar Kurulu’na brifing vermesi “tezkere brifingi”
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olarak yorumlanmıştı. Ancak askerlerin kabine üyelerine, PKK’nın yurt
içi faaliyetleri konusunda da sunum yaptığı anlaşılmıştı. Sabah gazete-
sinden Hazal Ateş’in haberinde yer alan bilgiye göre komutanlar, PKK
terör örgütü konusunu da ayrı bir başlıkla ele almıştı. Örgütün son dö-
nemde bölgede şantiye basma, okul yakma, haraç alma vb eylemlere yö-
neldiği konuları tartışılmış, bu konuda alınan güvenlik tedbirleri akta-
rılmıştı. Askerin bazı illerde alan hâkimiyetini ele geçirdiği yönünde
tespitler de yapılmış, Silopi, Cizre, Yüksekova, Lice, Suruç gibi ilçeler-
de de artan eylemlilik, askeri tedbir almaya zorlamıştı. Asker, saldırıla-
ra anında kapsamlı operasyonla karşılık verememesinden de rahatsızdı.
Valilerin, açılım sürecine zarar gelmemesi için, operasyon talimatı ver-
memesinden duyulan rahatsızlık, 12 Eylül Cuma günü Genelkurmay
Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya yansımıştı. 

TSK, PKK’yla ilişkiden Rahatsızlık duyuyordu!

Suriye'nin kuzeyinde son iki yılda yaşanan gelişmelerin askerler-
de rahatsızlık yarattığı biliniyordu. Ayn el Arap'ta (Kobani) yaşanan
gelişmelerden sonra, ABD yönetiminin ve ordusunun PKK ile iletişi-
me geçmesi, TSK'daki rahatsızlığı artıyordu. ABD'nin, Basra'dan Ak-
deniz'e uzanan "Kürt Koridoru"nu kurmak için çalıştığı, Suriye'nin
bölünmesi çerçevesinde PKK'ya da rol verdiği basına yansıyordu.
PKK ve HDP yöneticileri de bunu doğrular nitelikte açıklamalar ya-
pıyordu. Son olarak, Associated Press ajansı, ABD'nin Türk askeri
müdahalesinin PKK'yı hedeflemesinden endişe ettiğini yazıyordu.

Necdet Özel, Milli ve haysiyetli bir tavırla ABD’nin koalisyon da-
vetine katılmıyordu!

Hürriyet'ten Tolga Tanış'ın haberine göre, ABD Genelkurmay Baş-
kanı Orgeneral Martin Dempsey IŞİD'e karşı koalisyon hazırlığını ko-
nuşmak üzere Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'i Washington'a da-
vet ediyor ve Dempsey'nin Özel ile birlikte yaklaşık 20 ülkenin genel-
kurmay başkanıyla yapacağı toplantının iki gün sürmesi bekleniyor-
du. Bilgi veren bir Pentagon yetkilisi, Dempsey'nin davetinin Özel'e
iletildiğini, ancak Özel'in yoğun programını gerekçe göstererek Was-
hington'a gelemeyeceğini Amerikalı yetkililere bildirdiğini, kendisi-
nin yerine de Genelkurmay Harekât Başkanı Korgeneral Erdal Öz-
türk'ü görevlendirdiğini aktarıyordu. Bu tutum, siyaset ve güvenlik
çevrelerinde ABD'ye anlamlı bir mesaj olarak yorumlanıyordu.
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APO Niye Darbe ile ürkütüyordu?

Abdullah Öcalan ulakları vasıtası ile “uzun bir darbe döneminin
önü açılabilir” diyerek korkusunu gündeme taşımıştır. Bu sütunu izle-
yenler darbe tehdidinin her geçen gün arttığını bir kaç kere yazdığıma
tanıktır. Şartlar tamam olduğunda hiç kuşkunuz olmasın -arzu etmesek
de- askeri müdahale kapıyı tıklatır. O, bu, şu isim böyle bir şey yapar-
yapmaz tartışmaları soyut bir mugalatadır. 12 Eylül’ün patronu Kenan
Evren, Demirel’in istemediği Adnan Ersöz ile Ecevit’in istemediği Ali
Fethi Esener’in yerine tesadüfen (değil Erbakan’ın dolaylı yönlendirme-
siyle A.A) Demirel tarafından atanmasına rağmen onun iktidarını ala-
şağı etmiştir. Aynı şekilde Mısır’da Sisi’yi Genelkurmay Başkanı yapan
Mursi idi ve onu deviren yine Sisi oldu. Kastım asla bunun benzeri şey-
ler Türkiye’de de olabilir demek değildir, sadece darbe ruhunu resmet-
me anlamında bu örnekleri veriyorum… Bugünkü Türkiye’de maalesef
hem milli hem de gayri millî darbe için şartlar hazırdır. PKK ve toplum-
sal cepheleşme bağlamında girilen büyük çıkmaz Türkiye’yi ya iç sava-
şa ya da milli bir darbeye mecbur ediyor yorumunu yapanlar vardır”

Niye Darbe Konuşulmaya Başlanıyordu?

“Yönetilemeyen ülke tablosu darbeyi yine gündeme getirmiştir. Sa-
kın artık böyle bir şey mümkün değil demeyin, şartlar tamam olduğun-
da şahsen biz tasvip etmesek de her şey mümkün hale gelir. İşte Diyar-
bakır’da bir anda tanklar şehre inmiş ve 30 küsur sene sonra sokağa
çıkma yasağı ilan edilmiştir. Şu husus gözden kaçırılmamalı, Tayyip Er-
doğan’ın uluslararası arenada kalemi kırılmış gözükmektedir. Egemen
dünya medyası uzunca bir süredir koro halinde Erdoğan’a hücum edi-
yorsa bunun altı çizilmelidir. Tayyip Erdoğan’ın tek alternatifi ise siya-
set kurumu yani muhalif partiler değil, TSK’dır. Dolayısı ile asker iste-
mese dahi böyle bir görevi kucağında bulabilir” şeklindeki tespit, ten-
kit ve tahrikler niye yapılıyordu?

Başsavcı neyi bekliyordu?

Temel kuraldır; Kangren olan uzvu kesmezseniz bütün vücut kang-
ren olacaktır. HDP artık ülke adına kangrendir ve derhal kesilmeli ya-
ni kapatılmalıdır. Öyle, çünkü 35 kişinin ölümü ve yapılan başkaldırı-
dan bu partinin sorumlu olduğu açıktır. Yapılan çağrı ve ona uyan terö-
ristlerle HDP’nin ilişkileri Twitter hesap bağlantıları ile ispatlıdır. İla-
veten yine HDP’li Diyarbakır Belediye Başkanı Gültan Kışanak’ın gö-
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rev yapan teğmene “Senin devletin” ifadesi kapatılmaya bir başka ge-
rekçedir. Tablo bu iken Başsavcılığın hâlâ harekete geçmemesi mani-
dardır ve bölücüleri cesaretlendirmektedir...”

Yabancı sermaye niye kaçıyordu?

“Türkiye’nin bırakın sermaye çıkışına, her ay muntazam olarak 5-6
milyar dolar yeni kaynağa ihtiyacı vardı, zira aksi takdirde cari açık eko-
nomiyi patlatırdı. Bu gerekliliğe karşın son bir ay içinde bırakın taze para
gelmesi, bir buçuk milyar dolar sıcak para siyasal belirsizlik gerekçesi ile
Türkiye’yi terk edip kaçmıştı. Gidişat ortada, kriz eşiğe dayanmıştı. Tartı-
şılan ekonomik krizin olup olmayacağı değil, ne zaman olacağıydı. Nite-
kim Ali Babacan ve diğer kurmaylar ekonomimizle alakalı olarak pek çok
hedefte revizyon yapıp geri adım atmışlardı. Son çareleri elde kalanları
özelleştirme yolu ile satıp bir süre daha durumu korumaktı. Tablo ortada
deniz bitmiş, gemi kayalara toslamıştı. Tek çıkış yolu yeni bir ekonomik
sisteme geçmek yani ithal ikameci karma ekonomik sistemi ayağa kaldır-
maktı” diyen Selahattin Önkibar’ın kulağına bunları kim üflüyordu?

Cumhurbaşkanı Trabzon’da, Başbakan da Malatya’da “Toplu Açı-
lış” merasimlerinde gövde gösterisi yaparken NATO Genel Sekreteri
Stoltenberg ise ‘Gaziantep’te Patriot birliğini denetliyordu…! Bu du-
rumda Başkomutan Stoltenberg mi, Recep Tayyip Bey mi oluyordu?

Provokatif sokak eylemleriyle PKK isyana kalkışırken… Kamu bi-
naları, okullar, apartmanlar yakılıp yıkılırken… Polise yapılan saldı-
rılar Bingöl’de Emniyet Müdürü’nü katletmeye yönelirken… Ve sa-
vaşın eşiğindeki “Tezkereli” Türkiye’deki memleket manzarası tam
da “ne oluyor bize” dedirtirken, maalesef devletin zirvesi toplu açı-
lış törenlerinde boy gösteriyordu. Cumhurbaşkanı Trabzon’da
CHP’ye yine haddini bildiriyor, yardımcılarını yanına alan Başbakan
Davutoğlu da Malatya’da kurdele kesiyordu. Bu arada savaş hazırlı-
ğındaki ülkemizin ağır misafiri NATO Genel Sekreteri Jens Stolten-
berg, Şahinbey’in Gazi şehri Gaziantep’imizde patriot birliğini de-
netlerken “Başkomutan” pozu veriyordu…

Türkiye’nin F-16 savaş uçaklarını gizli bir şekilde İsveç’te test etti-
ği ortaya çıkıyordu; acaba 3. Dünya Savaşına hazırlık mı yapılıyordu?

Sanviken kenti dışında bulunan Jaderfors kasabasında oturan bir
kişinin, önceki gün öğle saatlerinde 10 tane uçağın yüksekten uçtu-
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ğunu gördüğünü bildirmesi üzerine İsveç Silahlı Kuvvetleri Arbe-
tarbladet gazetesine açıklama yapmak zorunda kalmıştı. İsveç Silah-
lı Kuvvetleri Enformasyon dairesinden Mikael Abrahamsson, Arbe-
tarbladet gazetesine gönderdiği açıklamada, Türkiye’nin, Norrboten’e
bağlı Vidsel’de yer alan savunma malzemelerinin bulunduğu FMV adlı
tesisleri, F-16 uçaklarının test uçuşları için kiraladığını ve uçuş izinle-
rinin resmen alındığını vurgulamıştı. FMV tesisleri şefi Mats Hakkara-
inen, “Türkiye’nin Vidsel’deki tesisleri kiraladığını ve onların provalar,
testler ve denemeler yapmak için burada olduğunu teyit edebilirim.
Gizli olduğu için neyin denendiği ve test edildiği konusuna giremeyece-
ğim” sözleri oldukça manidardı. 

PKK Açılım Süreci Nedeniyle Güneydoğu’da Görevli komutanlar
ve Emniyet Müdürleri niye emeklilik dilekçesi veriyordu!?

AKP’nin bölünme açılımına tepki olarak Güneydoğu’da görevli bir-
çok komutan ve emniyet müdürü emeklilik dilekçesi veriyordu. Ge-
nelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’den bile gizlenen “açılım”
adı altındaki çalışmalar, artık bürokrasiyi alabildiğine korkutuyor, ür-
kütüyordu. Evet, makam koltukları iyi hoş ama bunun ileride büyük
sorumlulukları olacağı da anlaşılıyordu. Hakkâri’sinden, Bingöl’üne
değişik illerin emniyet müdürleri, olup biteni gördüğü için ayrılıyor-
du. Farkında değiliz ama Güneydoğu’da görevli çok sayıda komutan
da, ileride sorumlu olmamak için emeklilik dilekçesi veriyordu, bu
halka giderek üst düzey bürokratlara da uzanıyordu. Ulvi Saran’dan
önce Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı görevinde bulunan Mu-
rat Özçelik, gidişatı gördükten sonra istifa ediyordu. Yerine getirilen
Malatya eski Valisi Ulvi Saran’ın, görevinden ayrılacağını açıklaması da
tamamen “çözüm süreciyle” ilgili kuşkuları yansıtıyordu. Önceki müs-
teşar, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’la anlaşamamasını gerekçe gös-
teriyor, ama Ulvi Saran böyle bir bahane de göstermiyordu. Ancak du-
yumlara ve müsteşarlıkta konuşulanlara bakılırsa, Saran, “çözüm süre-
ci”nden sorumlu olmamak ve yaklaşan kaostan kurtulmak için merkez
valiliğine alınmasını istiyordu. Yüksek Bürokratlardan ileride ne olabi-
leceğini tahmin edenlerin tedirginliği her geçen gün artıyordu ve zaten
bunun için kâhin olmaya gerek yoktu. Son yıllarda yaşananları hatır-
lamaları bile yetiyordu. Hatırlayınız Ordu seminerleri bile suç sayılma-
ya başlanıyor, bu bahane ile ülkenin kahraman subay ve komutanla-
rından 365 asker tutuklanıp yargılanıyordu. 
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Askeri İstihbarat kasıtlı mı kısıtlanıyordu?

İstihbaratın; dış politika, iç politika, güvenlik, ülkenin bekası, eko-
nomi vb. çok değişik alanlarda zorunlu bir ihtiyaç olduğu ve bu ihti-
yacın insan topluluklarının yönetimiyle birlikte başladığını söylemek
yanlış olmazdı. Devlet yönetiminin ve uluslararası ilişkilerin karmaşık
bir hal aldığı, müttefikler arasında bile çıkar çatışmalarının açıkça ya-
şandığı günümüzde istihbarat çok büyük önem kazanmıştır.

GES hayati önem taşımaktadır.

Türkiye'ye baktığımızda MİT hem iç hem de dış istihbarattan so-
rumlu kurum durumundadır. Aynı zamanda sinyal istihbaratından da
sorumlu makamdır. Nedir sinyal istihbaratı? Haberleşmeden elektro-
nik istihbarata, radarların izlenmesine kadar çok değişik alanları kap-
sayan bir istihbarattır. Özellikle de hedef olarak belirtilen ülkelerin
hem haberleşmelerini hem de radarlarını, uçaklarının ve gemilerinin,
hava savunma sistemlerinin, füzelerinin radarları dahil her türlü elekt-
ronik vasıtası hakkında bilgi sahibi olmayı, bu vasıtaların belirlenmiş
sayıdaki parametrelerini tespiti, depolamayı, güncellemeyi ve zamanı
gelince de kullanmayı sağlayan sinyal istihbaratı silahlı kuvvetler için,
tabii ülke güvenliği için büyük önem taşımaktadır. Türkiye'de Gnkur.
İstihbarat Başkanlığına bağlı olarak görev yapan ve sinyal istihbaratın-
dan sorumlu Genelkurmay Elektronik Sistemler Komutanlığı (GES)
bir oldubitti ile MİT'e bağlanmıştır. Amacın “stratejik istihbarat üreten
GES gibi kritik kuruluşların MİT bünyesine alınarak bütünlük sağla-
mak olduğu” belirtilmekle beraber ülkede bir istihbarat tekeli yarat-
mak olduğu anlaşılmaktadır. GES Komutanlığı sahip olduğu vasıtalar-
la ülke savunmasına çok önemli katkı sağlayan bir kurumdu ve uma-
rım aynı etkinliği MİT bünyesine geçtikten sonra da gösteriyordur, ta-
bi silahlı kuvvetlerle doğrudan temas ve bilgi sağlama imkânı kaldırıl-
mamışsa!? Gnkur. İstihbarat Başkanlığında kalan sadece analiz bölü-
mü ve haber kaynağı olarak da Askeri Ataşeler bulunmaktadır. Geriye
kalan bilgiler ve istihbarat MİT tarafından sağlanacaktır. Peki MİT içe-
risinde görevli asker sayısı TSK'nin ihtiyaç duyduğu analizleri karşıla-
maya yeterli oranda mıdır? Hiç sanmıyorum, çünkü MİT içerisindeki
asker sayısı yok denecek kadar azdır. Maalesef bizde sivilleşme dendi-
ği zaman, siyasi otoritenin kontrolü değil de askersizleştirme anlaşıldı-
ğından, MİT’e de aynı anlayış hâkim olmuş ve askeri istihbarat ne idü-
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ğü belirsiz bir zafiyete uğratılmıştır. Açıkçası ülkenin savunması; yapı-
lan düzenlemeler ve bir takım kuruntular sonrasında, askeri istihbara-
tın yetersizliğe itilmesiyle büyük bir yara almıştır.

TSK’yı MİT'e mahkûm etmek yanlıştır!

Düzenlemeler yapılırken kurumların yüzyıllar içinde oluşturdukla-
rı kurum kültürü muhafaza edilmeli ve kurumları işlevsiz hale getire-
cek, onları etkisizleştirecek değişikliklerde titizlik gösterilmelidir. Bir-
takım kuruntular, dedikodular ya da saplantılarla hareket ederek, “ben
yaptım oldu” mantığıyla ifade edilebilecek düzenlemeler TSK'lerini et-
kisiz hale getirebilir. Askeri istihbarat çok önemli bir işlevi yerine ge-
tirmektedir ve ancak sivil-asker bu yapıyı ve felsefeyi bilenler tarafın-
dan yapılmalı ve yönetilmelidir. Aksi ülke savunması için zafiyettir.
TSK'yı ihtiyaç duyduğu istihbarat elde etmek yeteneğinden mahrum
etmek ve onu sadece MİT'e mahkûm hale getirmek çok yanlış bir giri-
şimdir. Türkiye’nin savunması bundan zarar görebilir, harbe hazırlık
aşamasında ve ülke çıkarlarının korunmasında, siyasi otoritenin vere-
ceği görevleri ifasında çok önemli bir zafiyet oluşturabilir.8

Özel Harekâtçı Can: “Sınırda 4 Saat MİT’i Bekledik!” itirafında
bulunuyordu!

IŞİD’in elinde 101 gün rehin kalan MUSUL Başkonsolosluğunda
görevli özel harekâtçı Veysel Can, kendilerini MİT’in sınır kapısında
aldığını, kurtarma harekâtının olmadığını söylüyordu. IŞİD’in rehin
aldığı 46 Türk’ten özel harekâtçı Veysel Can, Akçakale sınırına geti-
rildiklerini ve burada MİT görevlilerini beklediklerini açıklıyordu.
“MİT’e haber vermedikleri için 4 saat bekledik” diyen Can, IŞİD gö-
revlilerinin kendilerine “Sizi Türkiye’ye hemen göndermeyeceğiz, ön-
ce Türkiye ile bazı konularda anlaşmamız gerekiyor” dediklerini be-
lirtiyordu. Can’ın açıklamaları, hükümet ve yandaş basının efsane-
leştirdiği rehineleri kurtarma operasyonunun da sıradan bir teslimat
olayı olduğunu ortaya koyuyordu. 

Sayın Erdoğan: “Önceden planlanmış, tüm detayları hesap edilmiş,
tam bir gizlilik içinde gece boyu devam ederek, sabaha karşı başarıyla
tamamlanan operasyon... Milli İstihbarat Teşkilatımız, alıkonulma ha-
disesinin başlamasından bugüne kadar meseleyi çok hassas şekilde sa-
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bırla, özveriyle takip etmiş; nihayetinde başarılı bir kurtarma operas-
yonu yapmıştır” diyordu. Oysa rehinelerimizin elden teslim edildiği
netlik kazanıyordu ve buna “operasyon” örtüsü giydirmek beyhude bir
çaba oluyordu. Zira Sayın Davutoğlu’nun sözcüsü konumundaki yan-
daş medya da, rehinelerin IŞİD’in Valisi tarafından “misafir” statüsün-
de ağırlandıklarını ve daha sonra Türkiye’ye teslim edildiklerini itiraf
ediyordu. O halde bu “kurtarma operasyonu” nasıl gerçekleşiyordu?
IŞİD ve misafirperver Valisi hangi imtiyazlar karşılığında ikna ediliyor-
du? IŞİD ile Erdoğan-Davutoğlu Hükümeti arasında hangi pazarlıklar
yapılıyor, hangi şantajlara boyun eğiliyor ve CIA-MOSSAD bu aşama-
larda hangi rolü oynuyordu? Soruları hala yanıtını bekliyordu.

MİT’in Tartışmalı İsmi KDGM’nin Başına Geçiriliyordu!

İki yıl önce, gerçeğe aykırı mal bildirimi ve haksız mal edinme suç-
lamalarıyla kızı ve kendisi hakkında soruşturma açılan ancak soruştur-
ma savcısı değiştirilince dosyası kapanan MİT Müsteşar Yardımcısı
Muhammed Dervişoğlu, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı’na
(KDGM) getiriliyordu. Ulvi Saran’ın istifası sonrasında boşalan KDGM
koltuğuna Dervişoğlu’nun atanmasına ilişkin kararname Resmi Gaze-
te’de yayınlanıyordu.

Kamuoyu, Muhammed Dervişoğlu’nun adını ilk kez 2012 yılında
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada duymuş-
tu. Cumhuriyet Savcısı Abdullah Bulgen’in hazırladığı iddianamede,
Dervişoğlu’nun 323 bin, avukatlık bürosunda SSK’lı çalışan kızı Naz-
lı’nın ise 751 bin liralık harcamalarının kaynağını açıklayamadığı iddia
ediliyordu. “İddianın göreviyle ilgili olmaması nedeniyle” Başbakan-
lık’tan izin alınmaksızın yapılan soruşturmada savcılık, hazırladığı id-
dianameyi, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunuyor, mahkeme,
“görevsizlik” kararı vererek dosyayı Asliye Ceza Mahkemesine gönde-
riyordu. İddianameyi hazırlayan savcı Abdullah Bulgen, bir süre sonra
görevinden alınıyor, yerine Deniz Feneri soruşturmasında örgüt ve do-
landırıcılık suçlarına takipsizlik veren savcılardan Veli Dalgalı getirili-
yordu. Temmuz 2013’te de dosya tümden kapatılıyordu.

CIA’nın yarı resmi yayın organı Haritada Türkiye'yi Bölüyor ama
Özür Dilemiyordu!

CNN International, haberinde Türkiye'nin de bölündüğü Kürdis-
tanlı haritaya ilişkin açıklama yaptı. CNN International, haritada bir
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hata olmadığını yayınladıkları haberde Kürt devletini değil, o bölgede
yaşayan Kürtleri kastettiklerini ifade etti. Amerika’nın uluslararası ya-
yın yapan haber kanalı CNN International’ın “Who Are The Kurds?
(Kürtler Kimdir?)” başlıklı haberinde Doğu Anadolu ve Güneydoğu
Anadolu bölgelerini Kürdistan bölgesi olarak göstermesi tepki çekti.
CNN International muhabirlerinden Nic Robertson imzalı haberde
Kürtlerin tarihi anlatılarak son dönemde IŞİD’e karşı verdikleri müca-
dele aktarıldı. Haberde çoğunluğunu Sünni Müslümanların oluşturdu-
ğu 30 milyon Kürt’ün 1. Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı İmparator-
luğu’nun yıkılması neticesinde “tarihlerinde hiçbir zaman kendi ülke-
lerine sahip olamadığına” vurgu yapıldı. Bölgedeki Kürtlerin yarısının
Türkiye’de bulunduğu ifade edilen haberde Kürtlerin diğer yarısının
ise Irak, Suriye ve İran’da yaşadığı aktarıldı. Bu sırada ekranda Türki-
ye topraklarının bir bölümünün Kürdistan Bölgesi adıyla Kürt toprak-
larına dâhil edildiği görüldü.
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2014 Kritik Tarih
TÜRKİYE YA DOĞRULACAK YA DAĞILACAKTI!

Obama’dan çok kritik “Türkiye planı!”

Obama, Suriye'deki ılımlı muhaliflerin askeri eğitimi için gözünü
Türkiye'ye dikmişti! ABD'nin yeni terörle mücadele konseptini açıkla-
yan Obama, oluşturulan fonla müttefik ve ortaklarına terörle mücade-
le desteği verecekti. Obama'nın Suriye planı ise ılımlı muhaliflerin Tür-
kiye'de silahlı eğitim verilmesiydi! Siyonist Lobilerin güdümündeki
ABD, sene sonunda Afganistan’da süren 13 yıllık savaşı sona erdirmeye
hazırlanırken, terörle mücadelede ise yeni bir konsept geliştirmişti.
ABD Başkanı Barack Obama’nın New York’taki West Point Askeri Aka-
demisi’nde açıkladığı plana göre ABD Başkanı, önce Kongre’den Terör-
le Mücadele Ortaklık Fonu (CTPF) adıyla bir yetkilendirme talep ede-
cekti. Kaynakların verdiği bilgiye göre Suriye’de gelişen radikal gruplar
da bu yöntemle dizginlenecekti. Yeni fonun sağladığı olanaklarla, Suri-
ye’ye komşu ülkelerden birinde Suriyeli ılımlı muhaliflere askeri eğitim
verilecekti. Ve eğitim alan grupların hem Esad rejimine hem de ülkede-
ki El Kaide bağlantılı gruplara karşı mücadele yürütmesi desteklene-
cekti. Obama da West Point’teki mezuniyet konuşmasında detay ver-
mese de aralarında Türkiye’nin de bulunduğu Suriye’ye komşu ülkele-
re sağlanacak terörle mücadele desteğinden bahsederken konuya de-
ğinmişti. Obama konuşmasında şunları söyledi: “Bu çabaların (yeni te-
rörle mücadele konsepti) önemli bir odağı da Suriye’de devam eden kriz
olacaktır. Bugün açıkladığım ilave kaynaklarla, Ürdün, Lübnan, Türki-
ye ve Irak, Suriye’nin komşularına desteklerimiz arttırılacaktır”9
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Obama’dan “maşa” arayışı

ABD para verecek, kukla yönetimler ise öldürecekti! ABD, El Kaide
ve Boko Haram gibi Batı kaynaklı terör örgütleriyle mücadele ediyoruz
yalanıyla Ortadoğu ve Arap ülkelerinin kaynaklarını sömürmek ve
Müslüman kanı akıtmak için yeni bir yöntem geliştirilmişti. Obama, 5
milyar dolarlık sözde ‘Terörle’ Mücadele Ortaklık Fonu oluşturdukla-
rını belirtmişti. Suriye’ye komşu olan Ürdün, Lübnan, Türkiye ve
Irak’a bu çerçevede ek kaynak verilecekti.

Obama’nın biz değil, onlar vursun taktiği

Terör örgütü El Kaide tehdidinin artık merkezi liderlikten değil,
bağlantılı gruplardan geldiğine işaret eden Obama, bu nedenle büyük
askeri birlikler kullanmak yerine partnerlerle ve o ülkelerle çalışmanın
önemine değinmişti. Obama, bu kapsamda, partner ülkelerin kapasite-
lerinin artırılması ve birliklerinin eğitilmesi gibi konularda kullanıl-
mak üzere 5 milyar dolarlık Terörle Mücadele Ortaklık Fonu oluştur-
duklarını belirtmişti.10

Türkiye’yi kuşatmak üzere; İran – Suudi Arabistan ittifakı bile
sağlanmıştı!

Ortadoğu’daki gelişmeler üzerine ABD’nin kendisini korumayaca-
ğını düşünen Riyad’ı düşük profilli ve risksiz dış politikayı terk ederek,
Ortadoğu’da gelişmeleri etkilemeye çalışan yüksek riskli, iddialı bir
politika izlemeye girişmişti. ABD’ Suriye’de diplomasi yolunu tercih
ederken, Suudilerin Suriye politikasının mimarı olan Prens Bandar Av-
rupalı muhataplarına ABD’nin Suriye politikasının yanlış olduğunu ve
Suudi Arabistan’ın Suriye muhalefetini silahlandıracağını söylemişti.
Washington’un İran ile nükleer pazarlığa başlaması ve Ruhani yöneti-
mi ile Washington arasında görülen yumuşama Riyad’ı endişelendir-
mişti. Kraliyet ailesinin bir danışmanı, “Bize yalan söylendi. Hadiseler
bizden gizlendi” diyerek, Riyad’ın ABD’ye tepkisini dile getirmişti. Su-
udi istihbaratının eski şeflerinden Türk-i el Faysal, ABD’nin Ortadoğu
politikasını eleştirirken, “mesele İran veya Suriye değil, mesele Obama
yönetiminin Ortadoğu politikasının belirsizliği” sözleri ilginçti.
ABD’nin karşı çıkmasına rağmen Prens Bandar, El Kaide ile ilişkili
grupları askeri olarak desteklemişti. Ancak Riyad’ın yardımları sadece
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silah ve örgüt ilişkisi içinde değildi. Suudiler, Hizbullah’a karşı destek-
ledikleri Lübnan Ordusu’na 3 milyar dolarlık bir yardım göndermişti.
Bu para Lübnan ordusunun iki senelik bütçesine denkti. ABD, Mısır’da
askeri rejim ile Müslüman Kardeşler arasında uzlaşma arayışı içinde
iken Müslüman Kardeşlerin ezilmesini isteyen Riyad Kahire’deki aske-
ri rejime 5 milyar dolar hibe etmişti.

ABD-Suudi Arabistan gerginliği, Nisan 2014’de Prens Bandar’ın Su-
udi istihbarat başkanlığından ayrılması ile yeni bir dönemece girdiği sin-
yallerini vermişti. 13 Mayıs’ta Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, İran Dı-
şişleri Bakanını Riyad’a davet etmişti. 14 Mayıs 2014’de ABD Savunma
Bakanı Chuck Hagel Körfez İşbirliği Konseyi’nin Birinci Savunma İşbir-
liği Konseyi istişare toplantısına katılmak amacı ile Riyad’da iken Kral
Abdullah adına bir dizi kararname yayınlayan Veliaht Prens Salman Su-
udi ordusunun üst düzey komuta kademesinde büyük değişikliklere git-
mişti. Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve iki yardımcısı, hava ve
deniz kuvvetleri komutanları yerine yenileri getirilmişti. Ayrılanlar ara-
sında Suudi Arabistan’ın Suriye politikasının icracılarının olması da dik-
kat çekiciydi. Değişiklikler ile Prens Bandar’ın Ortadoğu’da ABD ile ay-
rışan politikalar temsil eden kadrolar tasfiye edilmişti. Bu gelişmelerden
çıkarılabilecek erken sonuç, Riyad’ın ABD ile uzun süreli bir gerginliği
göze alamadığı ve bu politikayı temsil eden kadroları tasfiye ettiğidir.
Suriye’de ABD-Suudi politikaları, Washington’un istediği şekilde yürü-
yecektir. Bunlar Riyad-Tahran yakınlaşmasının ilk sinyalleridir. Suudi
Arabistan-ABD ilişkilerindeki yeni şekillenmenin Ankara’nın Ortadoğu
politikaları üzerinde de etkileri olacağı kesindir.11

Hatırlayınız. Türkiye Kuzey Irak petrolünün “sevkiyatına” yeniden
başlanıldığını ilan edince Amerika’dan hemen itiraz sesleri yükselmişti.
Malum, Kuzey Irak yönetimi ile Irak yönetimi arasında petrol konusun-
daki anlaşmazlık sürüp gitmektedir. Irak yönetimi Kuzey Irak’ın petrol
konusunda “tek başına” hareket etmesini haklı olarak eleştirmektedir.
Gösteriyor ki Irak yönetimi Kuzey Irak yönetimine karşı Amerika’nın
desteğini arkasına almış vaziyettedir. Amerika, Türkiye’nin yaptığı açık-
lamanın ardından böyle bir uygulamanın Türkiye, Irak ve Kuzey Irak
arasında yeni anlaşmazlıklar çıkmasına yol açacağını iddia etmekte ve
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Türkiye’ye: 1- “Benim rızam olmadan öyle kendi başınıza hareket ede-
mezsiniz” demektedir. 2- “Bana rağmen hareket ederseniz, yeni anlaş-
mazlık konuları çıkartırım” diye tehdit etmektedir.

Batılıların 2014 endişesi nereden kaynaklıydı?

Hem Vatikan’da hem Yahudi mihraklarda sözlerine özel bir önem
verilen Fransız bir kahin şöyle bir iddia gündeme getirmişti: “Tanrı
böyle istiyor” diyen Kahin Batı için “Tarihin sonu”nu getirecek bir
“Medeniyetler arası savaş” için dikkat çekmişti. Bu kahin, her neden-
se hep 2014’e vurgu yaparak Batılıları bir yıkılış tehdidine karşı uyarı-
vermişti. Yoksa Hz. Peygamber Efendimizin ısrarla haber verdiği, İs-
lam büyüklerinin ve müminlerin hasretle beklediği tarihi hesaplaşma
bu kadar yakın mı görülmekteydi?

Siyonistler, Mescid-i Aksa’yı Müslümanlardan koparıp almak için
türlü oyunlar çevirmekteydi. Mescid-i Aksa üzerindeki emelleri bili-
nen İsrail’e karşı birleşemeyen ve Erbakan’ın derleniş ve direniş şu-
urunu yitiren yek vücut olamayan Müslümanlar, ne yazık ki Mescid-
i Aksa’nın yok oluşunu sadece seyretmekteydi. İslam dünyasının
sessizliğinden cesaret alan Siyonistler, meclisten geçirmeye çalıştık-
ları yasa tasarısıyla Mescid-i Aksa’yı yok etmeye girişmişti.

Siyonist İsrail aylardır Mescid-i Aksa’nın altında yaptığı kazılarla
Müslümanların ilk kıblesini yıkarak iddia ettikleri Süleyman Mabedi-
ni inşa etmek üzere her türlü hazırlığı yürütmekteydi. Ortaya çıkan ve
Milli Gazetede yayınlanan yeni belgelerde İsrail’in Mescid-i Aksa’yı
bölmek için Siyonist meclisine yeni bir kanun teklifi verildiğini göster-
mekteydi. İsrail Başbakanı Netenyahu’nun partisi Likud’un Mescid-i
Aksa’yı bölme planları dehşet vericiydi. Likud Partisi’nin içinde yer
alan ve kendilerini Minhijot Yahudit olarak adlandıran bir grubun li-
deri olan Muşih Vijlin Kinisit’in Mescid-i Aksa’yı bölme yönündeki ka-
nun tasarısını Kinisit’te (Meclis) sunmak için Yahudi Diyanet İşleri
Başkanının masasına bıraktığı öğrenilmişti. Kararın yasa olarak kabul
edilmesi yönünde çalışmalar düzenleyen grup, İsrail hükümetinin de
desteğiyle bu tasarıyı kanunlaştırma peşindeydi. Konu hakkında bir
açıklama yapan Aksa Müessesesi yetkilileri, bu kararın Mescid-i Ak-
sa’yı açıkça tehdit ettiğini belirtmişti. Hz. Peygamberimizin (SAV)
“Deccal döneminde Mescid-i Aksa’nın yıkılacağı ve küstahlığın İslam
aleminde büyük infial uyandırıp tarihi hesaplaşmanın başlayacağı ve
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Siyonist güçlerin yıkılıp dağıtılacağı” yönündeki haberleri de, Fransız
Kahinin 2014 endişelerinde haklı olduğunu göstermekteydi.

Eski Marksist Maoist militan, yeni Liberalist ve realist (!) bilgiç
adam Cengiz Çandar öyle olmadığını söylese de, Gizli Dünya Devle-
tinin Siyonist hükümeti olduğu bilinen BILDERBERG toplantısında
da “gizli gündem” Türkiye ve Tayyip Bey imiş…

“Yılda bir kez ABD ya da Batı Avrupa ülkelerinden birinde toplanan
Bilderberg toplantılarının 62’ncisi bu kez Danimarka’nın başkenti Kopen-
hag’da gerçekleşti. Ben de Türkiye’den katılan az sayıdan birisiyim. Mus-
tafa Koç, Ümit Taftalı, CHP’nin yakın döneme kadar genel başkan yardım-
cılarından biri olan Umut Oran, Paris’ten gelip katılan, yakın dönemde Pa-
ris’te Legion d’Honneur ödülüyle onurlandırılan tanınmış sosyoloğumuz
Prof. Nilüfer Göle, bu yılın Nobel Barış Ödülü’nü, merkezi Lahey’de bulu-
nan Kimyasal Silahların Önlenmesi Örgütü adına almış olan Büyükelçi
Ahmet Üzümcü’nün dışında bir de Türk olarak ben gitmiştim…” 

“(Protesto için oraya gelen) Türk grubu, dün öğle yemeği için, ote-
lin dışına çıkarken, “You are criminals. We do not want you here” diye
bağırıyordu, az sayıdaki kalabalık. İstanbul’da aynı saatlerde Gezi Par-
kı ve Taksim’e gitmesi engellenenler arasında yer alan LBGT bayrağı-
nın aynısının altında bağırıyorlardı. Nilüfer Göle’ye şaka yollu seslen-
dim: “Bizim ‘Gezici’ olduğumuzu söylesene onlara...” 

Bilderberg’e katılmış olmaktan hiçbir sıkıntım ve şikâyetimin olma-
masının bir nedeni, akşam yemeğinde yan yana denk geldiğim, 91 ya-
şını devirmiş olan ama kafası bir İsviçre saati gibi mükemmel işlemeye
devam eden Henry Kissinger ile birkaç cilt kitap okusam, elde edeme-
yeceğim bilgi ve bakış açısını kazandığım bir hararetli sohbete koyul-
mam. Bir de Bilderberg’in sabahtan akşama kadar süren oturumların-
da izlediğim oturumları…”

“Buralarda yer alanlar, birkaç ülkenin toplam ekonomik gücünden
daha fazla gücü olan Airbus, BP, Shell, Nokia, Goldman Sachs, Fiat, Go-
ogle, Microsoft gibi uluslararası şirketlerin CEO’ları ve en üst düzey yö-
neticilerinden, İsveç ve İspanya dışişleri bakanlarına, AB Komisyonerle-
rinden Amerikan Hazinesi’nin başında dünya ekonomisini etkileyen ka-
rarlara imza atmış olan Lawrence Summers, Robert Rubin gibi isimle-
re, yakın döneme dek ABD’nin Siberuzay Komutanı ve NSA Başkanı
olan Keith Alexander ile İngiliz Gizli Servis Başkanı John Sawers’a, İs-
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panya’da demokrasi mücadelesinin başını çekmiş olan El Pais Genel Ya-
yın Yönetmeni, sosyalist Juan Luis Cebrian’dan yakın döneme dek Fran-
sa’nın ünlü Le Monde’unun başında bulunan Natalie Nougayrede’ye, Fi-
nancial Times’ın Martin Wolf’una kalburüstü basın mensuplarına, Hol-
landa Prensesi ile İspanya Kraliçesi’nden, IMF’nin başındaki Christine
Lagarde’dan Dünya Bankası’nın eski başkanları James Wolfensohn ve
Robert Zoellick’e, Harvard’ın MIT’nin önde gelen profesörlerinden, çe-
şitli Avrupalı siyaset adamlarına, ABD’nin Obama’dan sonra ikinci si-
yah başkanı olma ihtimali en yüksek kişisi sayılabilecek Atlanta Beledi-
ye Başkanı Kasim Reed’e, İngiltere’nin iktidardaki maliye bakanı ile mu-
halefetin gölge maliye bakanına, NATO Genel Sekreteri Rasmussen’den
SACEUR yani NATO Avrupa Kuvvetleri Komutanı General Philip Bre-
edlove’a, Irak ve Afganistan tecrübelerini taşıyan emekli General David
Petraeus’a ve benzeri nice isimlere uzanan, bu isimlerin dışında kalan
ve bu isimlerin birçoğuyla eşdeğer ve düzeyde, yaklaşık 140 kişi…” tes-
pitiyle hangi Yahudi şirketlerin ve Siyonist stratejistlerin dünyayı di-
zayn ettiklerini itiraf eden ama; “Bu arada bir Bilderberg izlenimi:
Türkiye, Batı dünyasının gündeminde pek gözükmüyor. Bir “değer eroz-
yonu” dikkat çekiyor. Yani, Türkiye’nin Bilderberg’de konu olmaması,
Türkiye açısından pek hayırlı bir işaret değil” diyen Cengiz Çandar her
nedense bir gerçeği gizleme peşindeydi. Çünkü hemen ardından; “Bu
satırları yazdığım şu anda, Bilderberg’de “Demokrasinin Geleceği ve
Orta Gelir Tuzağı” başlıklı oturum başladı. Oturum başkanı Freedom
House raporlarına gönderme yaparak, 2014’te “demokrasinin Rusya,
Mısır ve Türkiye’de geri gittiğini” söyledi” diyen Bay Çandar, Bilder-
berg’te “Türkiye demokrasisinin ve geleceğinin tartışıldığını” deşifre et-
mekteydi. Yazısının hemen girişinde: “Kendimiz, Kopenhag’da, “Bil-
derberg”deyiz. Gönlümüz, İstanbul’da. Gezi’de. Demokrasi ve özgürlü-
ğün yanındayız. Herhalde dünyada yan yana gelebilmesi düşünüleme-
yecek iki sözcük akla gelebilirse, bunlar “Bilderberg” ve “Gezi” olabi-
lirdi. Ne var ki, pekâlâ bir araya gelebileceklerini Bilderberg toplantısı
vesilesiyle ben görebildim” diyen Cengiz Bey, acaba Recep Bey’in hem
kahramanlaştırılması hem de hizaya sokulup kontrol altında tutul-
ması için, Bilderbergciler tarafından gezi olaylarının tezgâhlandığını
ve nice insanın figüran olarak kullanıldığını gerçekten bilmiyor ve
hala fark etmiyor olabilir miydi?
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Güneydoğu fiilen koparılmaya hazırlanmaktaydı.

Diyarbakır’ın Lice ile Hani ilçeleri arasında yol kesen PKK’lılar 1
uzman çavuşu kaçırıyordu. PKK Diyarbakır’ın Lice İlçesinde günlerce
yol kesiyor pervasızlık sergiliyordu. PKK’lılar Diyarbakır-Bingöl kara-
yolunun ardından bu kez de Muş’un Varto ilçesi ile Bingöl’ün Karlıova
ilçelerinde yol kapatıyor müdahale eden 16 jandarmaya ateş açıp yara-
lıyordu. Muş’un Varto ilçesi ile Bingöl’ün Karlıova ilçeleri arasındaki
karayoluna barikat kurarak kesen PKK’lılar araçların geçişine izin ver-
miyordu. Artık Güneydoğu’da işler giderek çığırından çıkıyordu. Ciz-
re’de kentin merkezinde karayolunu ulaşıma kapatan teröristler, dur-
durdukları araçtakilere kimlik kontrolü yapıyordu. Olaylar sırasında
göstericilerin attığı molotoftan kaçan zırhlı takla atıyor, araçta bulunan
3 polis yaralanıyordu. Dahası YDG-H isimli PKK’nın sözde güvenlik
örgütünün kapattığı Diyarbakır-Bingöl karayolunda bulunan Fisovası
bölgesinde kapattığı yolun açılması için yapılan müdahalede yedi as-
ker yaralanıyordu. YDG-H üyeleri, bu sırada olaya müdahale eden as-
kere el yapımı bomba, Molotof, havai fişek ve taşlı saldırıda bulunu-
yordu. PKK yol kapatma, iş yeri basıp yakma, yıkma ile de durmuyor.
İzmir-Diyarbakır havalisinden çocukları kaçırıp dağa çıkarıyordu.
Önüne gelen herkese kükreyen Başbakan dahil olmak üzere hiçbir
devlet yetkilisi konuya ilişkin sorulan sorulara cevap vermiyordu. Gü-
neydoğu’da yalnız çocuklar dağa çıkarılmıyor. Yollar kesiliyor, kimlik
kontrolü yapılıyor, asker/sivil rehin alınıyordu. AKP ise HDP’yi araya
koyarak kaçırılan bazı askerlerin serbest bırakılması için çırpınıyordu. 

“Çözüm Süreci” bağlamında üç hükümet üyesi bakan ile PKK adı-
na üç HDP’li kapalı kapılar arasında rutin görüşmeler yapıyordu. Tür-
kiye’de fiilen iki güç odağı oluşmuş bulunuyordu. Bir yanda terör ör-
gütü ve lideri diğer yanda ise AKP görevlileri görünüyordu. Bu durum
iktidarın milletten aldığı egemenlik hakkını fiilen terör örgütü men-
suplarıyla paylaştığı anlamına geliyordu. Bu gerçek AKP iktidarının
meşruiyetini yitirdiği anlamına geliyordu. Recep Tayyip Erdoğan’ın şu
sözleri acı gerçeği ortaya koyuyordu: “PKK çıkıyor, ‘yol yapma, baraj
yapma, geçiş yollarına kontrol noktaları kurma’ diyorlar. Asker operas-
yon düzenlemek için valiliğe başvuruyor. Valilik izin vermiyor. İzin ve-
rilmediğine dair belgeler askerin arşivinde. Asker 20 yıl sonra bana ni-
ye gereğini yapmadın diye sorulduğunda ben bu belgeleri göstereceğim’
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diyor. Haklı olarak kendini güvenceye alıyor.” Bu sözleriyle Tayyip Er-
doğan, güvenlik güçlerinin elini kolunu bağladığını itiraf etmiş olu-
yordu. Başbakan asker, operasyon yapmak için valiliğe başvurduğun-
da ‘bizim AB talimatıyla çıkardığımız kanunlar doğrultusunda valilik
izin vermiyor’ gerçeğini dile getiriyordu. 

Şırnak Valisi: “Erdoğan ve Öcalan’ı takdirle karşıladığını” açıkla-
maktaydı.

Şırnak Valisi Hasan İpek, “Çözüm sürecini bu aşamaya getiren Baş-
bakanımız Tayyip Erdoğan’a ve bu konuda ciddi gayretleri olan Abdullah
Öcalan’ı takdirle karşılıyorum. Halkın bu yoğun ilgisine hiç kimse karşı
çıkmasın istiyorum” açıklaması yaparken, Diyarbakır’da BDP tarafından
düzenlenen Öcalan’a özgürlük yürüyüşünde grubun içinden bazı kişiler
polise taşlı saldırıda bulunuyordu. BDP’li yetkililerle görüşen polis mü-
dürleri, grubun Koşuyolu Parkı’na gidebileceğini belirtiyor, Emniyet
Müdürü ise BDP’li kadın Belediye Başkan yardımcılarına ‘Siz hepiniz be-
nim ablalarımsınız’ diye yağ çekmek zorunda kalıyordu. PKK çocuk ka-
çırma iddialarıyla ilgili bazı ailelerin Diyarbakır’da yaptığı eylemler üze-
rine örgüte yakın internet siteleri aracılığıyla açıklama yapıyor, devletin
Abdullah Öcalan’ın geliştirdiği demokratik çözüm sürecine olumlu bir
cevap vermemesine tepki olarak son dönemde gençlerin PKK saflarına
katılımlarının yoğunlaştığını öne sürecek kadar şımarıyordu. 

Kandil’e giden Akil insan Erdoğan’ı haksız çıkartmıştı.

AKP hükümetinin oluşturduğu Akil İnsanlar Heyeti’nde yer alan
78’liler Federasyon Başkanı Celalettin Can kaçırılan çocuklarla ilgili
hükümeti eleştiriyordu. “Kaçırılan çocuklar” meselesini çözecek ola-
naklara sahip olan Başbakan’ın konuyu siyasi polemik unsuru haline
getirdiğini öne süren Can şöyle devam ediyordu: “Barış sürecinin tam
merkezinde yer alan bir Başbakan, müzakere yaptığı muhataplarına
karşı kamuoyunun önünde bu kadar açık pozisyon almaz. İstese sessiz-
ce MİT kanalıyla bu meseleyi İmralı’ya Kandil’e çözdürebilirdi. Bunu
yapmayıp meseleyi doğrudan kendisi gündeme getirdi. Bu yüzden tak-
tik bir hareket olduğunu düşünüyorum.”

Kürtler Vatikan’da Papa’yla buluşmuşlardı!

Diyarbakır Kırklar Meclisi adına yazılan mektup, Sur eski Belediye
Başkanı Abdullah Demirtaş tarafından Vatikan’da Papa’ya veriliyordu.
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Diyarbakır'dan Papa Francesco'yu ziyaret eden ilk heyet olan 'Diyarba-
kır Kırklar Meclisi'nin Papa'ya verdiği mektupta Kürt sorununa sahip
çıkması isteniyordu. Bölgede ilk kez çok dilli belediyeciliği başlatma-
sıyla tanınan merkez Sur İlçesi Belediye eski Başkanı Abdullah Demir-
taş tarafından oluşturulan, her din ve etnik kimlikten kişilerin yer aldı-
ğı “Kırklar Meclisi” heyeti 14 Mayıs’ta Vatikan’da protokolde kendileri-
ne ayrılan bölümde papa Francesco ile haftalık ayinden sonra görüşüp
Papa’ya mektup veriyor. Türkiye, Irak, İran ve Suriye’deki Kürtlerin
‘boyunduruk altında’ oldukları savunuluyordu. Şimdi sormak gereki-
yordu: “Devlet mi Öcalan’ı, yoksa Öcalan mı devleti kullanıyordu?”

Abdullah Öcalan, Twitter’da yayımladığı mesajlarında Güneydo-
ğu’da özerkliği kabullendirmek için iç savaş tehdidinde bulunuyor-
du. ‘5 milyon kişi de ölse biz bu teslimiyeti asla kabul etmeyiz’ iletisi-
ni paylaşıyordu.

Yerel seçimlerin ardından Güneydoğu’da özerklik çalışmalarını hız-
landıracağını daha önce açıklayan PKK bu amacına ulaşmak için Ba-
tı’da iç savaş tehditlerine başlıyordu. Abdullah Öcalan’ın avukatları ta-
rafından yönetilen Twitter hesabından 2 Nisan gününün ilk saatlerin-
de tehdit mesajları yayınlanıyordu. Öcalan’ın mesajlarının yanı sıra,
BDP’nin kazanamadığı bazı ilçelerde silahlı PKK’lıların da karıştığı bil-
dirilen ve çatışmaların yaşandığı eylemlerle, zor yoluyla belediye sayı-
sını arttırma girişimleri yaşanıyor, KCK yürütme Konseyi, herkesi Tür-
kiye çapında eyleme çağırıyordu.

PKK/BDP yöneticilerinden ardı ardına özerklik açıklamaları geli-
yor ve ‘Ankara’nın özerkliği kabul ettiği’ söyleniyordu.

Kışanak “Petrolden pay alacağız” açıklamasını AB Yerel Yönetimler
Şartnamesi’ne dayanarak yaptığını söylüyor. Bayık da “Bölge enerjiden
adeta mahrum bırakılmaktadır” diyerek destek veriyordu. Yerel seçim-
lerden sonra PKK ve BDP yöneticileri üst üste özerklik açıklamaları
yapmaya devam ediyordu. Seçimlerden önce söz ettiği “Demokratik
özerklik” programının kendisine bir getirisi olmayan PKK/BDP, şimdi
de halkı özerkliğe ikna etmek için “mali özerklik” propagandası yapı-
yordu. “Diyarbakır’da çıkan petrolden pay alacağız” açıklamasıyla bü-
yük tepki çeken Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışa-
nak, bu kez “Türkiye, Avrupa Birliği’nin Yerel Yönetimler Özerklik Şar-
tı’na imza atmıştır. Devlet, bu şartlara imza atarak özerklik hukukunu
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kabul etmiş oluyor” diyordu. Diyarbakır’daki yeraltı kaynaklarından
pay alacaklarını bir kez daha vurgulayan Diyarbakır Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Kışanak, Büyükşehir Yasası’yla yeraltı kaynaklarının kontro-
lünün belediyelere geçtiğini söyleyerek, “Eğer yerel yönetimler halkın
iradesini temsil ediyorsa belediyenin sorumluluk alanı içerisinde olan
yeraltı ve yerüstü kaynaklarının tümünün, halkın iradesini temsil eden
belediyelere devredilmesi gerekiyor” diye konuştu. PKK yayın organla-
rı, Kışanak’ın açıklamasını “Mali özerkliği geliştireceğiz” diye verdi.

Bayık’tan Kışanak’a destek

PKK’nın üst organı KCK Yürütme Konseyi Başkanı Cemil Bayık’tan
Diyarbakır Büyük Şehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak’a destek ge-
liyordu. Bayık, “Eğer Kürtlerin zengin kaynakları Kürdistan’a kalırsa
bütün ekonomik sorunları çözülecektir” diye yazıyordu. Türkiye’de
Kürtçe yayınlanan Azadiya Welat gazetesine yazdığı makalede, “Kışa-
nak’ın söylediği şeyler Kürdistan’ın bilinen gerçekliğidir. Türkiye’nin,
enerji ihtiyacının büyük kısmı Kürdistan’dan üretiliyor. Kürdistan da
ise enerji sorunu var, bölge enerjiden adeta mahrum bırakılmaktadır.
Kürdistan’da üretilen enerji Kürdistan’ın ihtiyacı olan enerjinin 100 ka-
tı kadardır” diyebiliyordu.

Türk’ten özerklik açıklaması

Ahmet Türk’ten de özerklik açıklaması geliyordu. Türk, İl Özel İda-
resi’ne ait taşınmazların belediyeye devrini isteyerek “Demokratik
özerklik, Kürt halkının talebidir. Bu, aslında partimizin de programın-
dadır. Bunun inşası, altyapısını oluşturma konusunda ortak çalışmalar
yapacağız” diyordu.

AB Yerel Yönetimler Şartnamesi nedir?

AB Yerel Yönetimler Şartnamesi, yerel yönetimlerde özerkliğin
önünü açan ve yeraltı yerüstü kaynaklarından yerel belediyelerin
pay almasını ve halktan vergi toplamasının önünü açan bir metin
oluyordu. Bu metni Türkiye 1988 yılında kabul ederek, 1993 yılın-
da da TBMM’de onaylıyordu. 1993’ten bu yana Erbakan hariç bütün
iktidarlar AB Yerel Yönetimler Şartnamesi’ni savunuyor ve destekli-
yordu. BDP’li Kışanak da yeraltı zenginliklerinden pay alma talebini
de AB Yerel Yönetimler Şartnamesi’ne dayanarak yapıyordu.

Bu arada Mesut Barzani Merkezi Irak yönetimine tehditler yağ-
dırmaktaydı!
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IKBY Başkanı Mesut Barzani, Irak Başbakanı Maliki'nin 3. kez aynı
göreve gelmesi durumunda Irak'tan ayrılmak için harekete geçecekle-
rini söylüyordu. Barzani'nin liderliğini yaptığı Kürdistan Demokrat
Partisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, IKYB Başkanı, "Maliki
üçüncü kez de başbakan olursa, Kürdistan'da halk referandumuna gi-
dilecek ve Bağdat'la ilişkilerimize yeni formül bulacağız" deniyordu.
Evet özerklikle başlayan süreç işte böyle bitiyordu.

Hatırlayınız Türk subayları, Amerika, ABD’li üst düzey yetkililer-
le PKK’lıların görüşmelerini izletip tepkilerini dile getirince hemen
ardından Balyoz kapsamında tutuklanmalar başlıyordu.

Balyoz davası kapsamında 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Albay
Mustafa Önsel, Mamak Cezaevi’nde ikinci kitabını yazmıştı. “Silivri’de
Firavun Töreni” adlı kitabında, tutuklu komutanların görev yılların-
da, özellikle ABD’ye karşı dik duruşlarını şöyle anlatmaktaydı: 

“Orgeneral Ergin Saygun ve Albay Burhan Göğce 2007 yılında
ABD’ye gidiyor. Görüşme öncesi kaldıkları otele, birkaç Amerikalı ge-
lir ve yapacakları sunuyu önceden görmek istiyor. Ancak Burhan Albay,
sunuyu vermeyince. ABD’liler çok bozuluyor. Sonradan toplantıya gidi-
liyor ve orada sunu yapılıyor. Sunuda 3 tane film gösteriliyor. İlkinde,
ABD’li üst düzey yetkililerle PKK’lıların görüşmeleri bulunuyor. İkinci
filmde; ABD’lilerin, sandık sandık silah ve mühimmatı PKK’lılara tesli-
mat görüntüsü yer alıyor. Üçüncüsünde de Türk sınırına hareket eden
PKK’lılara yardım eden ABD’li asker grubu görülüyor.

Mesaj çok nettir: “Her hareketinizi biliyoruz. Bizimle dost olmaya
devam edecekseniz bu ilişkiyi kesmek zorundasınız.” Bunun üzerine
odada çok soğuk bir hava esiyor. Org. Saygun ve Burhan Albay gönül
rahatlığıyla otellerine dönüyor. Kısa bir süre sonra ABD’li bir yetkili
arayarak, dönemin ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney’nin, kendile-
rini ofisinde beklediğini söylüyor. Ertesi gün Cheney’in ofisine gidiliyor,
ancak kapıdaki görevli tarafından durduruluyor. Güvenlik cihazı öttü-
ğü için ceketlerini çıkarmaları isteniyor. Burhan Albay, bunun diploma-
tik kurallara aykırı olduğunu ifade ediyor. Görevli, siyahi bir askerdir
ve “Burada, buranın kuralları esastır” diye karşılık veriyor.

Bunun üzerine Saygun Paşa, Dick Cheney’le görüşmekten vazgeçip
otele dönüyor. Bu sefer ABD’li yetkililer defalarca arayıp özür dileye-
rek Cheney’in görüşmek için kendilerini beklediğini belirtiyor ancak
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Saygun Paşa, bu saygısızlığı affetmeyip görüşmeye gitmiyor. Akşamü-
zeri, bizzat ABD Genelkurmay Başkanı Özel Kalemi arar ve Genelkur-
may Başkanı’nın kendilerini konutunda yemeğe beklediğini söylüyor.
Teamüller gereği teklif kabul ediliyor. Ertesi gün ABD’li yetkililer tara-
fından otelden alınıyor. Büyükelçi de onlarla beraber gidiyor. 

Tehdit ve tutuklama

ABD Genelkurmay Başkanı’nın yanında çeşitli kademelerden bürok-
rat ve senatörler bulunuyor. Konu, önceki gün yapılan ABD-PKK sunu-
muna geliyor. Org. Saygun, orada bulunanlara, ABD’nin PKK’ya yardım
etmesinin kabul edilemeyeceğini ifade ediyor. Bu kadarla da kalmıyor;
konuyu Kuzey Irak ve Barzani’nin desteklenmesine getiriyor. Org. Say-
gun, bu bölgede yeni bir devlet kurulmasının sakıncalarını dile getiriyor
ve buna katkı vermemelerini istiyor. Org. Saygun’un, bu konuşmasından
sonra bir senatör yanına geliyor ve “Sizler, bu tutumunuzla çok çetin bir
yola girdiniz, işinizin çok zor olduğunu söyleyebilirim” diye uyarıyor. Bu
tarihten 3 yıl sonra, 2010’da, Türk askeri Balyoz tertibinin hedefi oluyor.
11 Şubat 2011’de de Org. Saygun ve Burhan Albay tutuklanıyor.12

Başbuğ’dan “mevzide ateist olmaz” çıkışı ve geç de olsa olumlu
itirafları

Ergenekon davasında 2 yılı aşkın süre tutuklu kalan Eski Genel-
kurmay Başkanı Başbuğ, Fikret Bila'ya önemli açıklamalarda bulunu-
yordu. İlker Başbuğ, "mevziye girince kimse ateist olmaz, dua eder” di-
yerek doğru söylüyor, ancak barış zamanında da Ordu’nun bu İmana
sahip çıkması ve halkın inancına ve İslam’a saygılı davranması gerek-
tiği de vurgulanıyordu. Eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ, Milliyet
Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila'ya Ergenekon ve Balyoz
davalarında yanlış bulduğu noktaları sıralıyor. TSK'nın bazı uygulama-
larda vatandaşlara yanlış yaptığını itiraf ediyordu. TSK’ya yönelik eleş-
tirilerin haksızlık olduğunu hatta zaman zaman psikolojik harekata
dönüştürüldüğüne dikkat çekerek şöyle konuşuyordu:

“Böyle bir şey olabilir mi? Ben daha önce de söyledim Peygamber
ocağı dediğiniz bir kurumdur ordu. Dinsizlik söz konusu olabilir mi?
Allah Allah diye taarruz eden bir ordudan, gemilerinin direğinde
Kur’an’ı Kerim bulunan bir ordudan söz ediyoruz. Bu TSK’ya yönelti-
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len en haksız eleştiridir. Türk ordusunu bu şekilde suçlamak kabul edi-
lemez, bizler bu ocağın içinde büyüdük, yaşadık. Ben sorumlu olduğum
her kademede çok hassas davranmış, gerekli imkanların sağlanmasına
özen göstermişimdir.” “Peki bizim çelişkilerimiz, hatalarımız yok muy-
du?” “Evet, elbette vardı. Bizim de hatalarımız, çelişkili tutumlarımız
vardı. Mesela şehidimiz olduğu zaman gidiyoruz, şehidimizin başı ör-
tülü annesinin elini öpüyoruz, ona anne diyoruz, sarılıyoruz, acısını
yürekten paylaşıyoruz. Ama o anneler yemin törenine geldiklerinde
başları örtülü diye içeri almıyoruz. İşte bu bizim çelişkimiz ve hatamız.
Bunu ben de görevli olduğum dönemde arkadaşlarımla konuştum. Bir
çözüm bulmalarını istedim. Törende bir protokol bölümü olur, oradaki-
ler görevleri gereği oradadır, ama annelerin, babaların törene katılaca-
ğı yer de olur. Keza bir başka çelişki, bir başka hata, cenazeye gidiyo-
ruz ama namaz sırasında ayrılıyoruz ve kenarda duruyoruz. Bu da ha-
talı bir davranıştı. Sonra bu hatadan dönüldü.”

“Yeniden yapılanma” planının arkasındaki gerçek ortaya çıkıyor,
TSK’ya NATO’da piyon rolü verilmek isteniyordu

MGK'da, TSK'nın NATO'nun yeni konseptine göre yeniden yapı-
lanması konusundaki ayrıntılar görüşülüyor, yeni yapılanmada TSK'ya
verilen rolün 'küresel güvenlik için bekçilik!' olduğu sırıtıyordu. Milli
Güvenlik Kurulu'nun 30 Nisan'daki toplantısında, Türk Silahlı Kuv-
vetleri'nde reform konusunun da gündeme geldiği basına yansıyordu.
Toplantı sonunda yayınlanan bildiride: "Bölgesel ve küresel güvenlik
ortamındaki gelişmelere uygun olarak, ülkemizin ihtiyacı olan ve Sa-
yın Cumhurbaşkanımızca başlatılan savunma reformu çalışmaları
hakkında bilgi verilmiştir" deniyordu. Basına yansıyan bilgilere göre,
toplantıda Abdullah Gül'ün bir yıl önce oluşturduğu çalışma grubu su-
num yapıyor, şu başlıklar öne çıkıyordu:

"Yeni savunma konseptleri doğrultusunda, 'Türk Silahlı Kuvvetleri'
nasıl daha etkin olur?"

"Kolordu yapılanması, savunma sanayii boyutu, TSK'nın sivil dene-
timi; bu kapsamda kararlarının ve uygulamalarının TBMM ve Sayıştay
denetimine açılması".

NATO'nun yeni konseptine uyum

NATO'nun 1999 yılındaki stratejik kavram değişikliğiyle, alan dışı
müdahale benimseniyordu. Buna göre, daha önce NATO ülkelerinin gü-
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venliğini tehdit eden unsurlar İttifak'ın kapsadığı alanın dışında olsa da
bertaraf edilmesi gerekiyordu. 1999 yılındaki stratejik kavramda "Terö-
rizm, etnik çatışmalar, insan hakları ihlalleri, siyasi istikrarsızlık, ekono-
mik kırılganlıklar ve nükleer, biyolojik, kimyasal silahlar gibi konular
öncelikli tehditler olarak sayılıyor. 19-20 Kasım 2010'da stratejik kav-
ram yenileniyordu. Bu kavrama son şekli, 20 Mayıs 2012'de ABD'nin
Chicago kentinde düzenlenen NATO Devlet ve hükümet başkanları zir-
vesinde veriliyordu. NATO yeni stratejik kavramıyla etnik, dinsel, siya-
sal çatışmalara, ittifak üyesi ülkelere zarar vermemesi gerekçesiyle mü-
dahale etmeyi benimsiyordu. Örneğin Libya operasyonu, bu tür bir ge-
rekçeye dayanarak yapılıyordu. Öte yandan yeni dönemde, NATO'nun
en önemli görevlerinden biri olarak kriz yönetimi gösteriliyordu. NA-
TO'nun "akıllı savunma (smart defense)" adıyla anılan yeni konseptin-
de NATO'nun her zaman harekete hazır acil müdahale birliklerinin artı-
rılması ve bu çerçevede ABD'nin ağırlığının azaltılması hedefleniyordu.

MGSB ve MASK'ta değişiklik

Aslında bu anlayışı hayata geçirecek düzenlemeleri AKP Hüküme-
ti çok önceden başlatıyordu. Milli Güvenlik Siyaset Belgesi (MGSB) ve
buna bağlı olarak Milli Askeri Stratejik Kavram (MASK) değişiklikle-
riyle bu süreç yürütülüyordu. MGSB, düzenli olarak her beş yılda bir
gözden geçiriliyor. AKP Hükümeti'nin işbaşında olduğu dönemde,
2005 ve 2010'da MGSB ve MASK'ta iki kez değişiklik yapılıyor ve teh-
ditler baştan aşağı yeniliyordu13

2003’te Washington Post’ta yayımlandığına göre: Erdoğan; “Türk
halkına rağmen hava sahamızı ABD’ye açtıklarını” açıklamıştı.

Recep Tayyip Erdoğan, 21 Nisan 2003’te Washington Post’ta yayım-
lanan makalesinde ABD’ye ve Irak işgaline öyle övgüler diziyordu.
“Paylaşılmış Bir Stratejik Vizyon” başlığını taşıyan yazısında Erdoğan
şu cümleleri kullanıyordu: “Uzun müzakerelerden sonra ve Türk hal-
kının yüzde 94’ünün Irak’a açılacak yeni bir savaşa karşı olmasına rağ-
men, hükümetim, müttefik kuvvetlerin Irak’a girerken Türk Hava saha-
sını kullanması için onay çıkarabildi.”

Amerika, 24 Müslüman ülkenin sınırlarını değiştirmek üzere böl-
geye saldırırken, Erdoğan bu planlara destek oluyor. Üstelik bunu
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Türk halkına rağmen yaptığını da itiraf ediyordu. Makalenin giriş
cümlesinde Irak işgalini “Irak’a Özgürlük Operasyonu” olarak tarif
eden Erdoğan, yazının genelinde de Türkiye’nin bu süreçte Ameri-
ka’yla beraber hareket etmesi gerektiğinden bahsediyordu. Tayyip Er-
doğan, İncirlik hava sahasının ABD tarafından kullanılmasına izin ver-
melerinin ardından gelişen süreci de şu sözleriyle aktarıyordu: “Bu ge-
lişmeler, Kuzey Irak Kürt gruplarını Bağdat’ın öfkesinden korudu ve bu
bölgede yaşayan etnik grupların demokrasiyi tecrübe etmelerini, öz-
gürlük ve refah için bir aşama kaydetmelerini sağladı.” 

Tayyip Erdoğan’ın 31 Mart 2003’te Wall Street Journal’da yayımla-
nan ve “Türkiye Sadık bir Müttefik ve Bir Dost” başlığını taşıyan ma-
kalesinde de şu satırlar yer alıyordu: “Amerika’yla olan yakın işbirliği-
mizi sürdürmeye kararlıyız. Dahası, bu cesur kadın ve erkeklerin en az
kayıpla evlerine dönmelerini ve Irak’taki acının en kısa zamanda sona
ermesini umuyor ve bunun için dua ediyoruz.”

Ne var ki Tarihçi – Yazar bozuntusu Murat Belge gibilerin: "Ayasof-
ya, her daim birilerinin gönlünde yatan aslan olarak bir yerlerde dur-
muş ve zaman zaman alevlenmiştir. 'Biz vaktiyle dünyaya egemendik,
bizi ne hale getirdiler, Ayasofya'yı da elimizden aldılar' gibi kompleks-
li söylemlerle beslenen hatalı, hastalıklı ve zararlı bir ruh hali hala de-
vam etmektedir.." şeklindeki küstah açıklamaları, halkımızı hala Erdo-
ğan’ın tuzağına itiyordu. Öncelikle, Ayasofya Müslümanlara ecdadın
yadigârıdır. Sultan Fatih’in masraflarını kendi bütçesinden karşıladığı,
İslam Ümmeti’ne armağanı, mirasıdır. Tarihi mirasına sahip çıkan in-
sanlarımızı: “Hatalı, hastalıklı ve zararlı” bir ruh halinde gösterenler
aslında AKP’ye ve ABD’ye çalışmaktaydı. “Zulüm 1453’te başladı” şek-
lindeki duvar yazıları, İslam’a ve Müslümanlara ve şanlı ecdadımıza
küstahça bir saldırıydı. Nitekim Patrik Bartholomeos da 29 Mayıs ha-
zırlıkları çerçevesinde henüz Mart ayında harekete geçerek “Ayasofya
Cami olarak açılamaz, aslına uygun şekilde kilise olarak açılmalıdır.
Cami olarak açılmaya kalkışılırsa tüm Hıristiyan dünyası yekvücut
olarak tepkisini koyacaktır” şeklinde tehditler savurmuşlardı.
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YENİ TÜRKİYE Mİ,
DELİ GÖMLEĞİ Mİ MUAMMASI? 

“(Ya Rabbi) Bizden-içimizden sefihlerin (beyinsiz, beceriksiz ve ha-
in yöneticilerin ve şuursuz destekçilerinin) yaptıkları nedeniyle, hepi-
mizi helak edecek misin?” (Araf: 155)

Çatı adayı Ekmelettin Beyin yetersizliği sayesinde ve BDP’nin 1.
turda aday çıkartıp çatı adayının %50’yi bulamayacağı kanaatini pekiş-
tirmek suretiyle sağladığı dolaylı destekle Cumhurbaşkanı seçilen Sn.
Recep T. Erdoğan artık kendi güdümünde bir başbakan arıyor ve fiilen
başkanlık sistemini yürütmeye hevesleniyordu. Daha doğrusu, bölge-
mizde sinsi ve Siyonist projelerini daha kolay gerçekleştirmek isteyen
malum odaklar, Meclis ve hükümet engeline takılmadan sözde Başkan
marifetiyle bazı kararlarını kotarmak ve uygulatmak istiyordu. Davu-
toğlu, Cağaloğlu’ndaki İstanbul Erkek Lisesinde 7 yıl yatılı okuyor ve
şimdi bir kısmı Adnan Oktar’cı olan Sabataist Babuna’lardan Aydın Ba-
buna ile samimiyet kuruyor ve her ne hikmetse Yahudi ve Hıristiyan-
ların kutsal kitaplarına özel ilgi duyuyordu. Buradan sonra ise malum
Boğaziçi; üniversitesine geçiyordu. Daha sonra akademik basamakları
jet hızıyla geçip Profesör olan ve ardından Malezya Modeliyle ılımlı İs-
lam’ın Türkiye’ye yerleşmesini ve Yeni Osmanlı hayalinin gerçekleşme-
sini hedef alan Ahmet Davutoğlu, Refah-Yol iktidarının yıkılıp Erba-
kan’ın devre dışı bırakıldığı ve AKP’nin henüz kurulmadığı 1998 -2002
yılları arasında Silahlı Kuvvetler Akademisi’nde ve Harp Akademi-
si’nde misafir öğretim üyesi olarak ders veriyordu. Anlayacağınız hiç-
bir şey tesadüfen ve kendiliğinden olmuyordu! İşte bu nedenle İngiliz
Ekonomist Dergisi haftalar öncesinden, Karaim kökenli şanslı Türkler-
den ve aslı ve astarı malum Ülker’lerin dünürlerinden Ahmet Davutoğ-



lu’nun Başbakan olacağını açıklıyordu. Oysa Türkiye’de rejim başkan-
lık değil Başbakanlık sistemine göre düzenlenmiş, bütün kurum ve ku-
rallar buna göre şekillenmiş bulunuyordu. Sn. Erdoğan Ahmet Davu-
toğlu gibi, hem kendi kontrolünde kalacak hem de malum odakların
işine yarayacak birisini Başbakanlığa taşısa bile, üç-beş ay sonra baskı-
lardan bunalacağını ve “davulun kendi boynunda, tokmağın ise Erdo-
ğan’ın avucunda, yani bütün sorumlulukların kendi sırtında ama kahra-
manlığın Erdoğan’da bulunduğu” ortamdan sıkılıp usanacağını söyle-
mek için kâhin olmak gerekmiyordu. Zaten Sn. Erdoğan, Abdullah
Gül’ün bunlara razı olmayacağını bildiği için, onu devre dışı bırakacak
yollara başvuruyor ve AKP kongresini alelacele 28 Ağustos’a alıyordu.
Hatta bu arada Milletvekilleri farklı ve aykırı formüller üretmesin, ay-
rı yönelimlere girişmesin diye, henüz torba yasa bile tamamlanmadan
Meclisi tatile sokuyordu. Erdoğan aylar öncesinden Ahmet Davutoğ-
lu’nu kafasına koyuyor, daha doğrusu onun ismi malum merkezlerce
kulağına fısıldanıyor, ama bir sürü göstermelik istişare ve görüşmeler-
le buna “demokratik tercih” kılıfı geçiriliyordu. Çünkü Beşir Atalay,
Cemil Çiçek, Salih Kapusuz, Bülent Arınç gibi isimler “Sn. Başbakan,
siz köşke çıkın kongreyi doğal sürecine bırakın” diyordu, yani Abdul-
lah Gül’e zemin hazırlıyordu. Bunun üzerine “Olmaz, böyle durumlar-
da şeytan devreye girecektir. Bizler nefsimizi dinlersek partimizin birlik
ve bütünlüğüne zarar gelecektir!” diyen Erdoğan’a sormak gerekiyordu.
1- Bu durumda şeytan Sn. Abdullah Gül mü oluyordu? 2- Daha önce
Milli Görüş’ü dağıtmak ve tarihi projelerini aksatmak üzere, Erbakan’a
başkaldırırken kendileri nifak çıkarıyor ve şeytanlık mı yapıyordu?
Çünkü çok iyi hatırlıyoruz, Sn. Erdoğan iktidara taşınma sürecinde
Mehmet Ali Birand’ın 32. Gün programına çıkarılıyor ve gençlere ön-
ceden ezberletildiği sırıtan soruları yanıtlarken: “Erbakan’ın malum
MGK’da askerlere karşı ürkek davrandığını, kendisinin Başbakan ol-
ması halinde böyle bir haksızlığa kesinlikle karşı çıkacağını” söylüyor,
ayrıca “Mücahit Erdoğan!” sloganı yerine “Demokrat Erdoğan!” şeklin-
de çağrılmaktan hoşlandığını belirtiyordu. Yani böylece malum odak-
lara: 1- Erbakan’ın “İslam Birliği ve Faizsiz Adil Düzen projelerini” askı-
ya alacağı 2- TSK’nın burnunu kırıp hizaya sokacağı mesajını veriyordu.
Ve bütün bu tahribatlarını 12 yıl boyunca suç ortağı Cemaatle birlikte
yürütüyor, ama makam ve menfaat hırsı ağır basınca sonunda iki taraf
kıyasıya birbirine düşüyordu. 
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“Herkesin ve her kesimin amellerine karşılık, (işledikleri suçun cin-
sinden) muvafık (uygun ve denk) bir ceza (olarak intikam alınacaktır)”
(Nebe:26) ayetinde haber buyrulan ilahi adalete ve Kur’an’i hakikate
dayanarak yıllar öncesinden söylediğimiz “Cemaatle AKP Hükümeti-
nin birbirine düşüp boğuşacakları” nasıl gerçekleşmişse bu sefer, ay-
nen Erbakan Hocaya yaptıkları gibi, şimdi aylardır haber verdiğimiz
ve beklediğimiz şekilde “AKP’nin de parçalanıp dağılacağı” günler
yaklaşıyordu. Artık Fehmi Koru ve Levent Gültekin gibi yalaka yazar-
lar Erdoğan’a sataşmaya ve Gül’ün safında yer almaya başlıyor AKP
içinde “eski döneklerle yeni yetmelerin” atışması kızışıyordu.

Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarıyla birlikte, Başbakan Tayyip Er-
doğan’ın 28 Ağustos’ta köşke çıkması olması siyasette ve özellikle
AKP’de derin çatlaklara neden oluyordu. Partilerdeki “Ertelenmiş Re-
havet ve küllenmiş rekabet”, bir anda Başkent’in yüksek rakımlı tepe-
lerinde kaynayan hararete dönüşüyor, siyaset kulislerinde sert rüzgâr-
lar esmeye başlıyordu. Partilerdeki derin sessizlik bozuluyor, uzun sü-
redir çekilmeye hazırlanan kılıçlar kınından çıkıyordu. Başbakan kim
olacak? Gül, AKP’ye mi katılacak, yeni parti mi kuracak? Soruları,
dengelerin değişeceğini gösteriyordu. Abdullah Gül’cü Salih Kapu-
suz’la Erdoğancı Şamil Tayyar’ın çatışmaları, AKP’de beklenen kapış-
maların fitilini ateşliyordu. Bülent Arınç “Yeni yetmeler hesap yapma-
sın” çıkışıyla, hala bir şeyler umduğunu ve dananın kuyruğunun kop-
tuğunu gösteriyordu. Bakalım “Avrupa Birliğinden çıkıp ABD önderli-
ğindeki yeni bir Ortadoğu Projesine katılalım” gibi safsataların ve Siyo-
nist salataların pazarlayıcısı ve Erdoğan’ın başdanışmanı Yiğit Bulut gi-
bi, Yalçın Akdoğan gibi yeni yetmeler mi, yoksa Bülent Arınç gibi eski
dönekler mi kazançlı çıkıyordu? Ve yine bekleyip görelim, AKP kaç
yeni partiye gebe bulunuyordu? Sn. Recep T. Erdoğan’ın, hakka dön-
me, hayra yönelme ve halkın çıkarlarını gözetme hususunda hala bir
şansı bulunuyordu ve hatadan dönmek üzere bu son fırsatı iyi değer-
lendirmesi gerekiyordu!

Sabahattin Önkibar haddini çok aşıyordu!

8 Ağustos 2014 Aydınlık Gazetesinde “İşte ihanet listesi” yazısında
Sabahattin Önkibar: “Prof. Necmettin Erbakan son İslam’ı politize
edenlerin başında gelmesinden ötürü son tahlilde Müslümanlığa zarar-
lar vermiş ve inancımızın ideoloji haline gelmesinin öncülüğünü yap-

AHMET AKGÜL 109



mıştır. Erbakan'ın "Bize oy verenler Müslüman, vermeyenler patates
dininden" ifadesi gaflet ve dalaletin ötesidir” diyerek, hem yalan söy-
lüyor, hem de kinini kusuyordu. Erbakan Hoca’nın: “Hak ve adalet dü-
zeni kurulsun, ülkemiz, bölgemiz ve milletimiz huzura ve refaha ka-
vuşsun diye çalışmayan, bu milli şuuru ve sorumluluğu taşımayan Müs-
lüman patates çuvalından farksızdır” mealindeki sözlerine “Bize oy ve-
renler Müslüman, vermeyenler patates dininden” şeklinde çarpıtanla-
rın ve güya İslam’ı savunma rolü oynayanların sahtekârlığı sırıtıyor-
du. Eski ülkücü-sağcı militanı, şimdi solcu-ulusalcı sığıntısı Sabahat-
tin Önkibar gibilere sormak gerekiyordu:

• Bunlar gerçekten İslam’ın, yani Kur’an’ın ve Resulüllah’ın; bü-
tün emir ve yasaklarına, helal ve haramlarına, hüküm ve kurallarına
inanıyor muydu? Eğer inanıyorlarsa, o halde hepsi de Erbakan gibi
düşünüyordu!

• Yok eğer İslam’ın bir kısmına inanıyor, bir kısmını gereksiz ve
geçersiz sayıyorlarsa, o zaman, tam bir münafık olarak, savunuyor
görüntüsüyle İslam’ı saptırmak ve gerçek mü’minlere saldırmak için
bahane kollanıyordu. Yahu, Rahmetli Erbakan’a, bütün Siyonist ve
emperyalist gâvurlar, Haçlı ve Barbar Amerikalılar, Avrupalılar, Ma-
son tarikatlılar, paralelci münafıklar, din istismarcıları ve dinsizlik
sapkınları hepsi karşıydı, korkuyordu ve düşmanlık ediyordu. Ey ar-
sız ve ayarsız zırtolar, size ne oluyordu? Erbakan’a hıyanet etme ve
tarihi projelerini engelleme karşılığı Erdoğan ve ekibini iktidara ta-
şıyan şeytani odaklar, acaba bu zavallıları kaça zırvalatıyordu?

Erdoğan’la Gül arasındaki “en zayıf halkayı” Allah rızası ve dava
hatırı için değil, makam ve menfaat hırsıyla yola çıkmaları oluşturu-
yordu!

Artık herkes biliyor ki, halkın oyları ile Türkiye Cumhuriyeti’nin
12. Cumhurbaşkanı seçilen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “AKP’nin
geleceğinde Abdullah Gül’ü yok” sayıyordu. En azından Gül’ü “Genel
Başkan ve Başbakan” olarak istemiyordu. Hani, bu ikilinin, öğrencilik
yıllarına dayanan sıkı dostluğu vardı? Hani, bu ikili, 12 yıldan bu ya-
na ülke yönetiminde söz sahibi olan AKP’nin “en ileri ikilisi” konu-
mundaydı? Hani, 2007 yılında Erdoğan “kardeşim” diye hitap ederek
Gül’ü Cumhurbaşkanlığına taşımıştı?

Hatırlayınız, tarih; 7 Şubat 2012. İstanbul Özel Yetkili Savcı Sadret-
tin Sarıkaya, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Eski Müsteşar Emre Taner,
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Eski Müsteşar Yardımcısı Afet Güneş ve iki eski MİT görevlisini bizzat
telefonla arıyor ve KCK soruşturması kapsamında ifadeye çağırıyordu.
Savcı Sarıkaya, Fidan ve arkadaşlarını Oslo’da PKK ile yapılan görüş-
meler sebebiyle suçluyordu. Bu arada MİT Müsteşarı Hakan Fidan, te-
lefonla Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı arıyor, ancak ulaşamıyordu.
Sonrasında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü arayarak durumu anlatı-
yor ve “önerisini” soruyordu. Gül, olayda kötü niyet olduğunu düşün-
müyor ve “Bence ifadenizi verin, bir problem çıkacağını sanmıyorum”
diyordu. Bu telefonun hemen ardından olaydan bir şekilde haberdar
olan Başbakan Erdoğan, Hakan Fidan’ı arıyor ve Fidan’dan kesinlikle
ifade vermeye gitmemesini istiyordu. Bu sırada İstanbul ile Ankara ara-
sında nasıl bir telefon ve iletişim trafik döndüğü, neler konuşulduğu
tam olarak bilinmiyordu. Ancak şu kesin; Başbakan bu olayda farklı
bir durum seziyordu. Olayın perdesi biraz daha aralandığında şöyle bir
sahne fark ediliyordu; Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, o gün İstan-
bul’daydı. Kamuoyu bilmiyordu fakat ameliyat olacaktı. Üstelik bir id-
diaya göre; savcının Fidan’ı ifadeye çağırdığı saatler, normal şartlarda
Başbakan’ın narkozlu olduğu anlara denk gelecekti. Ancak bu arada ne
olduysa oldu, ameliyat saati değiştirilmişti. Bir iddiaya göre, ameliyat
saatinin değiştirilmesinde güvenlik endişeleri rol oynuyordu.

Başbakan Erdoğan, Fidan’la bu görüşmesinden sonra ani bir hamle
yapıyor AKP Grubuna hasta yatağından talimat veriyordu. Hemen bir
yasa teklifi hazırlanıyor, MİT görevlilerinin ifadesinin alınması doğru-
dan Başbakan’ın iznine bağlanıyordu. Teklif jet hızla yasalaşıyor ve
MİT’çiler ifade vermeye gitmiyordu. Acaba Başbakan Erdoğan, Savcı
Sarıkaya’nın Hakan Fidan’ı aradığı saatlerde ameliyata alınmış olsaydı;
MİT Müsteşarı, Başbakan’la telefonda görüşemese ve Cumhurbaşkanı
Gül’ün “ifadeye git” talimatı doğrultusunda ifadeye gitseydi ne olurdu? 

Şurası hep konuşuldu; MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve diğer MİT
mensupları tutuklanır mıydı? Böyle bir şey söz konusu olsaydı, savcı-
nın başlattığı KCK soruşturması Başbakan’a kadar uzanacak mıydı?
Asıl amaç bu muydu? Kaldı ki, Başbakan Erdoğan, geçmişte bunu da
ima etti; “Burada asıl amaç bendim, bana uzanmak istediler” anlamın-
da değerlendirmelerde bulunmuştu. Ancak ne var ki, 7 Şubat 2012’nin
şifresi, Erdoğan’ın ameliyat günü ve saatinin tesadüfen değiştirilmesiy-
le kırılmış oluyordu! Daha sonra Başbakan-Cemaat arasında patlak ve-
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ren “krizler silsilesi”nin bilinmeyen başlangıcı olmasından dolayı 7 Şu-
bat krizi olarak anılan Hakan Fidan’ın ifadeye çağrılması ve buna Ab-
dullah Gül’ün sıcak baktığı iddiası, Erdoğan’la Gül arasındaki en zayıf
ve karanlık halkalardan birini oluşturuyordu. Başka “zayıf halka”lar da
sıralanıyordu: Mesela Gezi Parkı protesto gösterileri sırasında Köşk’ün
tutumu AKP kulislerine o kadar da olumlu yansımıyordu, Anayasa
Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç’ın, fazla belli etmese de Erdoğan’ı kız-
dıran “gömlek”li açıklaması sırasında Gül’ün o “bakış”ları… Ve de ar-
dından Danıştay toplantısında Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin
Feyzioğlu’nun konuşması esnasında Gül’ün Erdoğan’a yönelik
“atak”ları da hoş karşılanmıyordu. Ayrıca Başbakan Erdoğan’ın, başın-
dan bu yana hassasiyet gösterdiği Mısır’da askeri darbe yapan ve ardın-
dan da Cumhurbaşkanı seçilen Sisi’ye Köşk’ten kutlama mesajı gönde-
riliyordu!”14 diyen değerli yazarımız, Allah rızası ve dava hatırı için
değil, makam ve menfaat hırsıyla yola çıkan ve malum odakların kış-
kırtmasıyla Erbakan’a başkaldıran, Milli Görüş’ün tarihi projelerini
sekteye uğratan bu ikilinin sonunda birbirlerine çelme takmasının
ve devre dışı bırakmaya çalışmasının ilahi kader ve adalet gereği ol-
duğunu vurgulamayı unutuyordu. Ancak Sn. Erdoğan’ın yeniden
hakka ve hayra yönelmesi için kendisine yeni bir fırsat sunuluyor ve
bunu çok iyi değerlendirmesi gerekiyordu.

Ethem Sancak kendisine 'dönek' diyen Fethullah Gülen için çok
ağır konuşuyor, daha önce bilip de dile getirmediği gerçekleri bir bir
sıralıyordu!

Fetullah Gülen, Pensilvanya'dan işadamı Ethem Sancak'ı da hedef
alınca Sancak'tan zehir zemberek bir cevap geliyordu. Hatırlarsınız
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin AKP'nin adayı Tayyip Erdoğan'ın
%51,7 ile lehine sonuçlanmasının ardından Fetullah Gülen'in her-
kul.org'ta yayımlanan son sohbetinde şöyle diyordu:

"Hâlihazırda yaşananlar, Cenâb-ı Hakk’ın çok değişik tecelli dalga
boyunda öyle lütuflar ifade ediyor ki, tahmin edemezsiniz. Sadece bir
iki tanesinin kapağını aralayayım: “Mü’min, münafık birbirinden ayrı-
la, işte o gün bayram ola! Bu sayede, küçük bir tazyik karşısında bir-
kaç ev parasına peylenen insanları tanıma imkânını buldunuz. Bir sü-
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rü dönek insanın kaç kuruşla satıldığını görme imkânına kavuştunuz.
Hiç ihtimal vermiyordum! Baktım ki birkaç milyona satılan insan var-
mış, yüzken astar, astarken yüz olan bir sürü yüzsüz varmış. Cenâb-ı
Hak, bu bozuk karakterleri kendilerine has resimleriyle ortaya koyu-
yor, “Dikkatli olun!” diyor. İbn Selul’leri deşifre ediyor.”

Fetullah Gülen'in bu tenkit ve tahriklerini üzerine alan ve herhalde
“yarası olduğu için gocunan” Ethem Sancak 'Milletten yediği darbeler-
le çılgına dönen o zat bize de saldırmış' diyerek Fetullah Gülen'e "Asıl
döneklerin kimler olduğu çok net görülecektir" şeklinde yanıt veriyor-
du. (Paralel yapıyla) "Avını yavaş yavaş sararak önce hareketsiz bıra-
kan sonra da canlı canlı yutan bir yılan misali kuşatmaya kalktıkları-
nın, binlerce yıllık geleneğe sahip bir devlet olduğunu nasıl da unuttu-
lar? Yoksa unutmadılar da bu hainliğe mecbur mu bırakıldılar?" diye
soran Ethem Sancak şöyle konuşuyordu; ''40 yılı aşan bir süredir Tür-
kiye içinde ve dışında gücü kim temsil ediyor ise ona sinsice yanaşan,
kadir-i mutlak gördüğü dünyevi güç odaklarının her türlü hizmetine
koşmayı uzun erimli çıkarlarının zaruri bir gereği olarak gören ve mil-
letten yediği darbelerle çılgına dönen Zat hızını alamayıp bize de sal-
dırmış. Gerçek yüzü gün yüzüne çıktıkça daha da zavallılaşan, işlediği
günahlar için Allah’a değil de beddualara, küfürlere ve hakaretlere sı-
ğınan bu şahsın öfke nöbetlerini dikkate almamak gerektiğini, ona ve-
rilecek hiçbir yanıtın onun iflah olmaz bir hastalığa kapılmış olan ru-
huna şifa olamayacağını biliyorum. Kendisi gafletle şaşmış bir beşer ol-
saydı onun için üzülürdüm, ancak bilerek, tasarlayarak, uzun uzadıya,
inceden inceye hesaplayarak kötülükler dileyen, insanların en kutsal
değerlerini servet biriktirmenin aracına çeviren ve bu uğurda insanla-
rın hayatlarına ilkokul çağından ömrünün sonuna kadar ipotek koyma-
yı kendinde hak gören, bununla da yetinmeyip ülkesine ihanet etmeyi
dahi göze alabilen birine üzülmem. Bu ülkeye ve millete her hücresine
kadar bağlı olan biri olarak böyle bir kişiye ancak öfkelenirim.

Eski Marksist-Komünist yeni Kapitalist-İslamist Ethem Sancak
şöyle devam ediyordu:

“Onlarca yıldır tıkır tıkır işletilen formüller bir an gelir tutmayıve-
rir. Zamana yayarak kurulan tüm tezgâhlar, “nihayet işin sonuna gel-
dik, devlet de artık avucumuzun içinde” denilen bir anda altüst oluve-
rir çünkü her ülkenin sigortası olan bazı dinamikleri ve değerleri var-
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dır. Bu ülkeyi var eden sağduyuyu küçümseyip hiçe saydıklarında, ül-
kenin sigortasının atıp o çok güvendikleri enerjilerinin tam da kayna-
ğından kesilebileceğini nasıl hesaplayamadılar? İnanç, fikir ve ideal in-
sanı görünümü altında büyük servetleri, yatırım kuruluşlarını, ihalele-
ri yöneten; dava dosyalarını, emniyet soruşturmalarını, insanların tüm
mahremiyet alanlarını yakın takibe alan ve bunu kutsal din ve değerle-
rimiz adına yapan; kısacası inanç ve iddiasıyla taban tabana zıt her
türlü mafyatik yöntemi kullanan servet ve iktidar düşkünleri böylesi kı-
yıcı hırsların getirisi olduğu gibi bir götürüsü de olabileceğini nasıl da
atladılar? Avını yavaş yavaş sararak önce hareketsiz bırakan sonra da
canlı canlı yutan bir yılan misali kuşatmaya kalktıklarının, binlerce yıl-
lık geleneğe sahip bir devlet olduğunu nasıl da unuttular? Yoksa unut-
madılar da bu hainliğe mecbur mu bırakıldılar? Hangi mecburiyet in-
sanın bu derece küçülmesine neden olabilirdi, içinden çıkamayıp da çır-
pındıkça battıkları çıkmaz acaba neydi? Kurtulamadıkları bir mecburi-
yetleri varsa korkmasınlar, sarıp boğmaya kalkıştıkları ama başarama-
yıp derslerini aldıkları ülkelerine ve o ülkenin milletine sığınsınlar.
Doğdukları bu vatan boğdukları vatan olmadı ama hala özgür yaşaya-
cakları bir vatan olabilir. Ele değil, bağrına hançer saplasalar bile, yi-
ne de kendi ülkelerine yaslanıp dayansınlar. Affedilemeseler bile belki
en azından huzura kavuşurlar.”

Ethem Sancak gibi Fetullah Hocayı ve Cemaatin üst yapısını ya-
kinen tanıyan ve onlarla çok sırlı ilişkileri bulunan bir şahıs elbette
gerçekleri söylüyordu. Ama bunları konuşmak için 15 yıl boyunca
susması ve Erdoğan’ın kesin zaferi(!) üzerine ağzının fermuarını aç-
ması da kendi ayarını gösteriyordu. Evet, hem Fetullahçıların Erdo-
ğancılara, hem bu tarafın Cemaat yapısına yönelik bütün itiraf ve it-
hamları doğruydu; çünkü bunlar birbirlerini çok iyi tanıyordu!

Sn. Erdoğan’ın tek ve son şansı: Tövbe edip Milli Görüş’e dönme-
si gerekiyordu!

“Tövbe etme” hatasını görüp pişman olarak yanlışı bırakıp doğ-
ruya yapışma anlamına geliyordu. Bir fitne (problem, kriz) ile karşı-
laştığınızda, fitnenin Allah’tan geldiğini anlamanız ve hatanızı arayıp
bulmanız gerekiyor, o hatadan vazgeçip bırakmanız bekleniyordu.
Peki, AKP hangi hataları işliyordu? Şimdi kendilerinin de itiraf etti-
ği uyduruk bahanelerle askerler hapse tıkılıyordu. Düşmanın keyfi-
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ne uyup gereksiz kanunlar ülkemize getiriliyordu. İdamı kaldırıp ka-
tilleri-canileri cesaretlendiriyordu. Askerleri sivil mahkemelerde
yargılayıp ordunun onuru kırılıyordu. İslam Birliği yerine Haçlı Bir-
liğini tercih ediyor, Faizci düzeni ısrarla sürdürüyordu. 

AKP bu batıl düzenlemeleri ülkeye getirirken ve tahrip edici giri-
şimleri sürdürürken, bunların ilahi adalet kurallarına, yani evrensel
hukuka ve şeriata uygun olup olmadığını hiç düşünmüyor, ülkemize
ve milletimize yararını ve zararını gözetmiyordu. Allah insanlara
“kesin bilgiye” sahip olmaları için iki imkân veriyor, kesin bilgiye
ise, ilahi ölçüler, Nebevi prensipler, aklıselim ve müspet ilimle ula-
şılıyordu. Oysa AKP kesin bilgiyi ve Adil Düzen’i bırakıp Yahudi Si-
yonizm’inin zulüm sistemine figüranlığı tercih, tüm milli değerleri-
mizi ve manevi dinamiklerimizi tahrip ediyordu. Faiz ve fuhuş dü-
zenini yaşatan hatta meşrulaştıran AKP “Allah’la ve Peygamberle
harp ediyor” (Bakara: 279) bir sürü gafil ve cahil dindar da bu savaş-
ta Erdoğan’ı destekliyordu. Tarih boyunca bu gibi haramlar şu beş
merhalede yozlaştırılıyordu: 1-Önce, Kur’an’da yasaklanan “Riba”
ile, banka faizinin farklı olduğu gündeme taşınıyor, birçok kiralık
din adamından fetvalar çıkarılıyordu. 2-Faizin adı “nema” olarak de-
ğiştiriliyor, meşruiyet kılıfı geçiriliyordu. 3-İslam ahkamının uygu-
lanmadığı “Darülharb” şartlarında faizin caiz olduğu anlatılıyor, ama
Kur’an nizamını kurma çabası yerine, faizle kolay kazanç yolu tercih
ediliyordu. 4-“Faizsiz bankacılık” aldatmacasıyla “riba, kar payına
dönüşüyor”, kar ve zarar ortaklığı yapılmadan, sadece faiz alınıp ve-
riliyordu. 5-Ve nihayet, faize karşı olmak gericilik ve yobazlık sayılı-
yor, faize bulaşmayanlara ahmak gözüyle bakılıyordu.

Yeni Başbakanın ve Bakanların kim olacağı tartışmalarıyla havan-
da su dövülüyordu!

Oysa Abdullah Öcalan Başbakan, Hakan Fidan Dışişleri Bakanı,
Rıza Sarraf Ekonomi, Bilal Erdoğan Ulaştırma, Hülya Avşar Kültür,
Bakara suresi ayetleriyle “kakara-makara” dalga geçen Egemen Bağış
Diyanetle ilgili Devlet Bakanı, Yiğit Bulut Hazine ve Dış Ticaret Ba-
kanı yapılsa böylesine muhterem ve muhteşem kabineye bile maraz-
lı muhalefetin(!) karşı çıkacağını, ama demokratik olgunluğu ve Mil-
li şuur sorumluluğu defalarca kanıtlanmış(!) yandaş taifenin ise al-
kış tutacağını herkes biliyordu.
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1994 yılında: “İşte bütün servetim bu yüzükten ibarettir.” 1999’da
ise: “Eğer bir gün duyarsanız ki Tayyip Erdoğan çok zengin olmuş, bi-
lin ki hırsızlık etmiş, haram yemiştir!” buyuran, ama 2014 yılında
kendisinin ve ailesinin çalışıp kazanmakla elde edilemeyecek mik-
tarda büyük bir servetin sahipleri olduğu ortaya çıkan; yani bunları
nasıl elde ettiklerini, daha önceki safiyet dönemlerinde, Allah kendi-
lerine söylettiği anlaşılan Sn. Recep T. Erdoğan’ı tenkit etmek vatan
hainliği sayılıyordu. Oysa Hz. Peygamber (SAV) beytülmale ait gani-
metten ve devlet hazinesinden gizlice bir şeyler aşıranların, zahiren
cihat edip şehit dahi düşseler, yine de cehenneme sürüklenecekleri-
ni haber veriyordu. “Erbakan Hoca’nın dava hizmetinde harcanmak
üzere toplanan paraları mala çevirip üzerine tapuladığı ve evlatlarına
miras kaldığı” iftirasında bulunan, birkaç ay sonra ise bu konuyla il-
gili çağrıldığı savcılıkta “Bunlar yanlış duyumlara dayalı yanılgılar ve
asılsız algılarmış” diyerek kustuklarını yalamak ve yalanlamak zo-
runda kalan ama hala kendi camiamıza ve kamuoyuna bu durumu
açıklamayan sinsi soysuzlarla, Erbakan’ın tarihi projelerini sekteye
uğratmak üzere Milli Görüşü parçalayan hain huysuzların elbette
hesap verecekleri günler yaklaşıyordu.

Hz. Peygamber (SAV) Efendimiz “Ğulül” yapmayı, yani gizlice
veya hile ile devlet hazinesinden ve ganimet hissesinden bir şeyler
aşırmayı en ağır günahlardan sayıyordu!

Tefsiri MEDARİK’te ve Şeyhül İslam Ebussuud Efendi Tefsirinde
(Kur’an’ı Kerim Meziyetlerinin, Aklı Selimle İrşad ve açıklaması
c.3.sh:1074) aktarıldığına göre; Bedir ganimetlerinin taksimi sırasında,
kırmızı renkli ve kıymetli bir kadife kumaşın yerinde olmadığı fark
edilmişti. Bunun üzerine Münafıkların; “hem zaten komutan olarak
Onun hakkıdır, el koyabilir” anlamına gelebilecek, hem de “gizlice hır-
sızlık ve hıyanet etti” manası sezilecek bir ağızla: “Belki de o kumaşı
(Hz.) Muhammed alıvermiştir!” demeleri üzerine bu ayeti kerimenin
indiği rivayet edilmektedir.

“Yeğüll yapmak (yani ganimet malından gizlice bir şey aşırmak ve
emanete-beytül male hıyanette bulunmak) bir Peygambere asla yakışır
(tavır) olmayacaktır. Her kim, (ganimetten, devlet hazinesinden veya
ganimetten ve cihat bütçesinden) ihanetle bir şey çalarsa, kıyamet gü-
nü, o (haksız ve ahlaksız yollarla) aldıklarını (sırtlamış ve Allah’ın la-
netine uğramış vaziyette) gelip (âleme rezil olacaktır)” (Ali İmran:161)
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Ayette geçen “Yeğüll” kelimesi “Gulül” masdarından muzari, mü-
zekker, ğasip sığasıdır, ma’lum ama meçhul olarak okunmaktadır.
Ğulül; ganimet malına hıyanet ve hırsızlık yapmak anlamındadır ve
bu kelimenin aslı “gizlice bir şeyi aşırmak”tan çıkarılmıştır. Efendi-
mizle (SAV) ilgili böyle bir iddia elbette yalan ve iftiradır, bu ayetle
Cenabı Hak Resulullah’ı temize çıkarmaktadır. Oysa Hz. Peygamber
Aleyhisselam, defalarca “Ganimet hissesinden, cihat bütçesinden ve
devlet hazinesinden bir şeyler çalanların cehenneme sürülecekleri-
ni” ikaz buyurmuşlardır.

Türkiye’den gidip Gazze’de bebekleri katleden Siyonist Yahudi
katillerin, topraklarımızda elini kolunu sallayarak gezmesi vicdanla-
rı sızlatıyordu! 

Yıllardır Filistin’deki Müslüman kardeşlerimizi katleden insanlığın
baş belası Siyonist İsrail, son olarak Gazze’ye yaptığı kara harekâtında
Kassam mücahitleri karşısında çaresiz kalınca asker sıkıntısı başlamış
ve dünyadaki Siyonistleri silahaltına çağırmıştı. Bu çağrı üzerine Tür-
kiye’den de birçok Siyonist İsrail ordusuna katılmıştı. Sosyal medyada
örgütlenen ve kendilerini Türkiyeli vicdan sahipleri olarak tanımlayan
bir grup aktivist ‘İsrail askeri istemiyoruz’ hashtagi ile Gazze’de bebek-
leri öldüren katil Siyonistlerin Türkiye’ye tekrar girmelerinin yasak-
lanmasını, eğer gelenler olursa bunların da savaş suçlusu sayılması için
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne verilmek üzere dilekçe hazırlamıştı.
Birçok akademisyen, sanatçı ve gazetecinin video kaydı ile destek ver-
diği kampanyaya sosyal medyadan da büyük destek sağlanmış, topla-
nan binlerce dilekçe ise Fatih Postanesi’nden TBMM’ye postalanmıştı.
Sosyal medya üzerinden birçok kişinin destek verdiği kampanya hızla
yayılırken, kampanyayla ilgili kurulan siteden yapılan açıklamada
amaçları şöyle sıralanmıştı: “Filistin’de işgalin son bulmasını, Gaz-
ze’deki hukuksuz ambargonun kalkmasını ve katliamların bir an önce
durdurulmasını isteyen Türkiyeli vicdan sahipleriyiz. Hiçbir şey yapa-
mamaktan yakınan herkes işgali anlatan sadece bir cümle kursaydı,
bütün dünya Filistin’deki işgale, katliamlara ve zulme karşı bir barikat
oluşturacaktı.

İsrail’de yapılan askerlik hizmetleri Türkiye Cumhuriyeti’nde ya-
pılmış sayılıyor ve AKP tarafından bunu düzeltmek ve önlemek için
hiçbir adım atılmıyordu!
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Açıklamanın devamında ise, “Birden fazla tabiiyetli yükümlüler-
den hangilerinin hangi ülkelerde yaptıkları askerlik hizmetinin sayı-
lacağı Bakanlar Kurulunun 05 Temmuz 1993 gün ve 93/4613 sayılı
kararı gereğince Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenmekte
olup, İsrail’de yapılan askerlik hizmetleri Türkiye Cumhuriyeti’nde
yapılmış sayılmaktadır. Buna dayanarak hem İsrail hem de Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşı olanlar, İsrail’de askerlik yapmakta, savaşa
çağrıldıkları zaman İsrail’e gidip Filistin katliamına katılmakta ve
Türkiye’ye döndüklerinde ise sanki Filistinli çocuklara vahşice kıy-
mamış, Gazze’de pazar yerlerini vurmamış ve Nablus’ta işgali redde-
den gençleri gerçek mermilerle hedef almamış gibi saygın Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşları gibi kirli hayatlarını yaşamaktadır. Vic-
danları olanlar bu katillerle aynı mahallede oturmaktan, aynı sokak-
ları paylaşmaktan, aynı okullarda okumaktan ve aynı işyerlerinde
çalışmaktan utanmalıdır. Çünkü Filistinli çocukları “İsrail Ordusu”
üniforması giyerek ve ABD silahı kullanarak öldüren katillerle taam-
müden adam öldüren katiller arasında bir fark bulunmamaktadır.

IŞİD bahanesiyle Batı kendisine maşa arıyordu!

Avrupa Birliği, IŞİD örgütüne karşı Türkiye ve İran’ın da dâhil oldu-
ğu bir “destek grubu” kurmak istiyordu. Irak’ın başına IŞİD belasını sa-
ranlar şimdi de bu belayı güya “def etmek” için yine Türkiye başta ol-
mak üzere bölgedeki Müslüman ülkeleri kullanmayı amaçlıyordu. Üst
düzey bir AB yetkilisi, Brüksel’de Irak için acil toplanacak olan dışişle-
ri bakanları toplantısıyla ilgili bilgi verirken, dışişleri bakanları toplan-
tısında bölgedeki diğer ülkelerle birlikte Irak için bir tür destek grubu-
nun nasıl oluşturulabileceğinin ele alınacağını söylüyordu. Yetkili böy-
le bir grupta Türkiye, Suudi Arabistan, Körfez ülkeleri, Ürdün, Lübnan
ve İran’ın yer alabileceğini belirtiyordu. Avrupa Birliği yetkilisi, IŞİD ile
tüm bölge ülkeleri arasında bir mücadele olması gerektiğini vurgular-
ken IŞİD’in ortaya çıkarılmasının asıl amacının, Türkiye’nin Irak-Suri-
ye batağına çekilmek olduğunu da deşifre ediyordu. Gazze’deki katliam
ve soykırımlar karşısında kılını kıpırdatmayan AB, ABD ve BM’nin Ezi-
diler için hemen seferber olması da dikkat çekiyordu.

CIA uzmanı Snowden: “IŞİD'i MOSSAD, CIA ve İngiliz İstihbara-
tının ortaya çıkardığını” açıklıyordu!
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Eski CIA ve NSA çalışanı Edward Snowden; ABD, İngiliz ve İsra-
il'in IŞİD'i "Hornet's nest" (arı kovanı, bela) adını verdikleri bir stra-
teji dahilinde geliştirdiklerini söylüyordu. ABD'nin birçok ülkeye
yönelik casusluk faaliyetlerini ifşa ederek ülkesinden kaçmak zorun-
da kalan ve Rusya'ya sığınan ABD'nin Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA)
ve CIA'nin eski ajanı Edward Snowden; IŞİD'e ilişkin çarpıcı değer-
lendirmeler yapıyordu. Global Research'te yayımlanan bir habere
göre, Snowden, İngiliz ve Amerikan istihbarat servisleri ve MOS-
SAD'ın Irak Şam İslam Devleti'ni oluşturmak için birlikte çalıştığını
söylüyordu. Snowden üç ülkenin istihbarat servislerinin "hornet's
nest" (arı kovanı, bela) adı verilen bir strateji kullanarak bütün dün-
yadaki aşırı ırkçıları tek bir noktada toplayabilecek bir terörist örgüt
yarattığını belirtiyordu. Snowden'ın sızdırdığı bilgiler arasında IŞİD
lideri Ebu Bekir Bağdadi'nin din ve hatiplik eğitiminin yanı sıra
MOSSAD'ın ellerinde bir yıl sıkı bir askeri eğitimden geçtiği de yer
alıyordu ve Milli Çözüm Dergisi bu gerçeği aylardır yazıyordu.

Hasan Nasrallah da ABD’nin, IŞİD’e göz yumduğunu söylüyordu!

Lübnan’daki Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, terörist
IŞİD örgütünün, özellikle Sünnilere yönelik katliam yaptığını ve em-
peryalist ABD’nin kendi çıkarları doğrultusunda IŞİD’e göz yumduğu-
nu söylüyor ve “IŞİD, başta Suriye ve Irak olmak üzere S. Arabis-
tan’dan Ürdün’e diğer ülkeler için de tehdit oluşturuyor” diye uyarıyor-
du. Nasrallah, 2006 İsrail-Lübnan Savaşı yıl dönümü nedeniyle bir te-
levizyon kanalında yaptığı konuşmada, “IŞİD, Suriye ve Irak’ın geniş
bir bölümünü kontrol altında tutuyor, petrolü, nehirleri ve barajları
kontrol ediyor. Ellerinde büyük miktarda silah ve mühimmat bulunuyor.
Bu örgütün yönteminin, katliam yapmak ve insanlara korku salmak ol-
duğu görülüyor” diyordu. İran ve Suriye’yi IŞİD’in arkasında olmakla
suçlayanları eleştiren Nasrallah, IŞİD’in Sünnilere yönelik katliamın
yanı sıra Kürtler, Yezidiler ve Hıristiyanlara karşı da savaştığını belirte-
rek, “IŞİD, başta Suriye ve Irak olmak üzere Suudi Arabistan’dan Ür-
dün’e ve Türkiye’ye kadar diğer ülkeler için de tehdit oluşturuyor. ABD,
IŞİD’den istifade etmek için ona göz yumuyor” diye uyarıyordu.

“Şeriat cevaz veriyor” safsatasıyla henüz 7 yaşındaki kız çocuklarına
nikâh kıymak, kendilerine katılmayan Müslümanları kâfir sayıp vahşice
katlettikten sonra kadınlarını kızlarını cariye yapmak, her militanına
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onlarca cariye ayırmak, Vehhabiler gibi türbeleri yıkmak” gibi cinayet
ve rezaletleriyle insanları İslam’dan nefret ettirip uzaklaştıran, aslın-
da Amerika ve İsrail’in çıkarları doğrultusunda kullanılan IŞİD, ABD
ve AKP’nin yıllardır yapamadığını başarıyor, Barzani Peşmergeleriyle
PKK teröristlerini bir araya getiriyordu. “Yahu Amerika’nın adamla-
rıysa, niye bunları bombalıyor?” diyen zavallılar, ABD’nin kuklalarına
hiç acımadığını, kullanıp kolayca harcadığını unutuyordu. IŞİD’i, ha-
zırlayan, silahlandıran ve etrafa saldırtan Amerika, bunlar Erbil’e yak-
laşınca, Barzani’ye “Bakınız sizi ben kurtardım; sakın ha emrimden
çıkmayın!” mesajı vermek için de tutup bombalıyordu. IŞİD’in bu ce-
sareti ve desteği nereden bulduğu üzerine kafa yormadan olayı çöz-
mek zorlaşıyordu. Önce Irak ve Suriye’yi bu hale getiren ABD’nin ve
kukla yöneticilerin IŞİD ve benzer örgütler için son derece elverişli bir
zemin yaratmış olduklarını bilmemiz gerekiyordu.

'Yeni Ortadoğu'da “ABD-İran-Suudi Arabistan” Troykası mı kuru-
luyordu?

“Genişletilmiş Misak-ı Milli” sınırlarımızda çok ilginç gelişmeler ya-
şanıyor, IŞİD merkezli yürütülen dizayn çalışmalarında çok boyutlu tas-
fiyeler, “demografik düzenlemeler” ve “harita mühendislikleri” acımasız
bir şekilde devam ediyordu. Süreçteki “yeni ortaklıklar” da, açıkçası “ki-
min eli kimin cebinde” sorusunu bir kez daha akıllara getiriyordu. Bunun
son örneğini ise, Maliki’nin iktidardan uzaklaştırılması ve hemen akabin-
de başlatılan operasyonlar oluşturuyordu. Maliki’nin iktidardan düşürül-
me sürecinde ABD-İran mutabakatına Suudi Arabistan’ın da dâhil olma-
sı, kafaları fazlasıyla karıştırıyordu. Yeni Irak yapılanmasında İran ve
Suudi Arabistan’ın bir araya gelebileceğine yönelik önemli bir adım ola-
rak kabul edilen bu son dakika gelişmesi, açıkçası ezberleri bozuyordu.
ABD’nin Maliki ve IŞİD krizleri üzerinden attığı adımlar, “Yeni Irak” üze-
rinden çıkarların uyumlaştırılması ve yeni bir paylaşım durumunu akla
getiriyor ve ABD’nin “Yeni Ortadoğu Politikası”nda bu açıdan önemli bir
test alanı olmaya devam ediyordu. Burada akıllara gelen ilk husus ise,
ABD’nin süreçte oynadığı belirleyici rol ve bunun “sürpriz” sonuçları!
2012’nin başlarından itibaren bölgede ilk olarak Suriye üzerinden bir dış
politika değişikliğine giden Washington’un Rusya ve İran ile geliştirdiği
ilişkiler halen hafızalardaki yerini koruyordu. Türkiye’yi, “Yeni Suriye”
sürecinde oyun dışına iten bu politikanın bir benzeri, günümüzde İran ve
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Suudi Arabistan üzerinden Irak’ta gerçekleştiriliyordu.”15 İran Dışişleri
Bakanı Cevad Zarif “Ülkesine uygulanan nükleer yaptırımların gev-
şetilmesi” şartıyla, IŞİD’le mücadelede ABD’yi destekleyeceklerini
açıklıyordu. IŞID tarafından kafası kesilen savaş muhabiri James Fo-
ley’in ailesi daha önce Afganistan’da, Libya’da, Suriye’de Amerikan
ve İngiliz askerlerinin hikâyelerini dünyaya video haber şeklinde rö-
portajlarla aktararak batılı gençlerin Ortadoğu’ya veya Afrika’ya as-
ker olarak gitmelerini engellemek için birçok çalışma yaptığını ve bu
nedenle kendisine sahip çıkılmadığını ve IŞİD’in insafına bırakıldı-
ğını açıklıyordu. Çünkü James Foley İsrail’i eleştiriyordu. ABD’yi
deşifre ediyordu ve İngiltere’yi suçluyordu.

Bütün bunlar Erdoğan’ın Baş Danışmanı Yiğit Bulut’un: “AB ile yolla-
rı ayırıp, ABD, İran ve Rusya güdümlü yeni bir Ortadoğu projesine yönel-
meliyiz!” sözlerinin ne anlama geldiğini ve hangi Siyonist mahfillerce
önerildiğini de açığa vuruyordu. İşgalci ABD’nin kendi canavarlaştırdığı
IŞİD’i bahane ederek Irak’a başlattığı bombardıman sürerken, ilave işgal-
ci askerler de ülkeye gelmeye başlıyordu. ABD’nin peşine takılan Alman-
ya ve Fransa, Kürtleri silahlandırırken, Avustralya da asker göndereceği-
ni açıklıyordu. Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, IŞİD ör-
gütüyle mücadele için Irak’ın kuzeyindeki Kürtlere askeri teçhizat gön-
dermek istediklerini bildiriyordu. “Türkiye sizi bu konuda destekliyor
mu?” sorusu üzerine Leyen, “Türkiye komşu ülke olduğundan yararlı
oluyor. Türkiye ülke olarak ve coğrafi açıdan önemli. Örneğin ilk başta
malzemeleri buraya götürmeden önce bir üsse indirmek gibi” diyerek
AKP iktidarının kendilerinin suç ortağı yaptığını açığa vuruyordu. Ve Er-
doğan yönetimi aslında Türkiye’nin kuşatıldığını bile fark etmiyordu.

Bu konuyu şu ayeti kerime mealiyle bitirmemiz gerekiyordu:

“(Ya Rabbi) Bizden-içimizden sefihlerin (beyinsiz, beceriksiz ve ha-
in yöneticilerin ve şuursuz destekçilerinin) yaptıkları nedeniyle, hepi-
mizi helak edecek misin?” (Araf:155)
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ÇÖZÜM SÜRECİ,
YA TÜRKİYE’Yİ, YA AKP’Yİ PARÇALAYACAKTIR

Gelecek bizim için “ğayb”tir ve gaybı sadece Allah bilir. Ancak: 1-
Ya yüksek feraset ve basiret ehli kimseler, gelecekle ilgili bazı yakla-
şık tahminlerde (ön görülerde) bulunabilir. 2- Veya kendisi ve yakın
çevresiyle, ülkesiyle, bölgesiyle hatta yeryüzüyle ilgili etkin ve yet-
kin projeler üretip uygulayabilen çok güçlü beyinler ve ekipler (Dec-
caliyet (Siyonizm) ve Mehdiyet gibi) isabetli haberler verebilir. Ki
bunlar bir nevi kendi yazdıklarını ve hazırladıklarını söylemektedir.
Basiret ehli müminler; Kur’an’ı Kerim’in ibretlerine ve vadine, Hz.
Peygamberin (SAV) haberlerine, müceddit ve mürşit makamındaki
seçkinlerin keşfen bildirdiklerine ve sebep-sonuç ilişkilerine göre
tahmin yürütmektedir. Bu kadar girişten sonra AKP’nin ve beyin eki-
binin geleceği ile ilgili kanaatimizi belirtelim: Bunları hem de yakın
bir süreçte çok acı ve alçaltıcı bir akıbet beklemektedir! 

Basit bir örnek verelim: Cumhurbaşkanı Sn. Recep T. Erdoğan için
yaklaşık üç yıl önce ısmarlanıp hazırlanan; havada 15 saat kalacak ya-
ni okyanusu aşıp Amerika’ya doğrudan varacak özel donanımlı uçak,
resmi devir-teslim töreninin hemen sabahında İstanbul’a getirilmişti.
Şimdi bu uçağı, ya üç yıl öncesinden Cumhurbaşkanlığına sığınmayı
hedefleyen Sn. Erdoğan gerekli görmüş içteki ve dıştaki bütün denge-
leri buna göre dizayn etmişti. Veya malum odaklar böyle olmasını is-
temiş, uçağı da onlar hazırlayıvermişti. (Asla unutmayalım ki her iki
halde de netice, ilahi kaderin bir yansımasından ve imtihandan ibaret-
ti) Şimdi bu uçağın dışarıda üretildiği kesin olduğuna göre, Sn. Erdo-
ğan’ı ve yakın dostlarını, sürekli dinleme, takip ve kontrol etme sis-
temleri de herhalde yerleştirilmişti. Zaten uçağın kablosuz internet



bağlantılı olduğu ve süper teknolojiyle donatıldığı bildirilmişti. Bizim
savaş uçaklarımızın elektronik beyin sisteminin bile NATO güdümün-
de ve ABD kontrolünde çalıştığı, onların istemediği hedefleri vurma-
ya kalkıştığında kilitlenip köreltildiği gerçeği düşünülürse bu uçağın
“Biri Bizi Gözetliyor” evinden farksız olacağı kesindi. Böylece Sn. Er-
doğan’ı dinlemek ve gözetlemek için artık paralel Piyon’lara bile ihti-
yaç yoktu, çünkü Siyonist Patronlar artık doğrudan izleyecekti.

AKP’nin çöküş ve çözülüş sürecinin asıl tetikçisi, “Çözüm Proje-
si” olacaktı!

ABD, “Irak’ı parçalama, Kürdistan’ı kurma ve Türkiye’yi federas-
yonlara ayırma” projelerini nihai hedefine ulaştırmak ve Irak’a yeni-
den müdahaleye mazeret ve meşruiyet kazandırmak üzere IŞİD’i icat
edip bilinen vahşi icraatlarına yöneltmişti. Şimdi güya IŞİD’i önlemek
için Esat yönetimine bile destek verileceğini açıklayan ABD ve AB ül-
kelerinin bu yaklaşımı, AKP iktidarının ve Erdoğan’ın nasıl kandırılıp
Suriye cehennemini körüklediğinin çok açık ve acı bir göstergesiydi.
ABD Genelkurmay Bşk. Org. Martin Dempsey’in “IŞİD’in ABD için
doğrudan bir tehdit sayılmadığını, bölgedeki dost ülkeler ve örgütler
eliyle hizaya sokulacağını” belirtmesi de ilginçti.

Zaten Irak, Suriye, Mısır ve Libya’daki, “Arap Baharı” kılıflı iç sava-
şın ve kardeş katliamının, Amerika ve Avrupa’dan sonra en büyük ve-
bali AKP’nin ve Recep Bey’in üzerindedir. ABD ve AKP güdümlü Öz-
gür Suriye Ordusunun kaçırıp IŞİD’e teslim ettiği söylenen ve çok vah-
şi şekilde boğazı kesilerek infaz edilen gazeteci James Wright Foley’in
katilinin İngiliz vatandaşı olması ve pek çok IŞİD Militanının İngiliz ve
Amerika aksanıyla konuşması, İslam’ı kötüleyip insanları ürkütmek ve
bölgedeki şeytani projelerini yürütmek üzere bu vahşet şebekesini
kimlerin kurup kullandığını göstermekteydi.

PKK-Barzani İşbirliği Hızlandırılmıştı!

Güya, bölgemizin başına bela ettikleri IŞİD’i engellemek bahanesiy-
le, Batı Barzani’ye ve PKK’ye resmen silah ve mühimmat yardımına
başlamıştı. PKK baş teröristlerinden Duran Kalkan, “Barzani’nin
IŞİD’le gizli işbirliği yaptığını, ABD ve AKP’ye umut bağladığını” ağ-
zından kaçırmış sonra kendi kendini yalanlamıştı. Vatandan Ruşen
Çakır’ın sorularını yanıtlayan PKK’lı Cemil Bayık: “Önder APO’nun ro-
lü farklı bizim konumumuz farklıdır. Bunlar birbirini tamamlayan
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açıklamalardır. Bizim demokrasiden ve özerklikten vazgeçtiğimizi sa-
nanlar aldanmaktadır; bunlar birbirlerinin basamaklarıdır” diyerek
Türkiye’nin nasıl bir tuzağa çekildiğini deşifre ediyorlardı. GKB Nec-
det Özel’in: “Biz çözüm sürecinin yol haritasını bilmiyoruz. Yapılan ça-
lışmalardan haberdar edilmiyoruz!” itirafları oldukça anlamlıydı ve ge-
lecekle ilgili çok önemli sırları özünde barındırmaktaydı.

Siyonist ve emperyalist merkezler Gizli Dünya Devletini kurmak
ve küresel hâkimiyete ulaşmak için, dünyadaki 200 kadar Devletin,
2000 (iki bine) çıkarılması, güçlü devlet yapılarının dağıtılması ve
artık devletlerin yerini “küresel şirketlerin” almasını istiyorlar, hat-
ta BM bünyesinde bunun fikri alt yapısını oluşturmaya başlıyorlar-
dı. Zaten BOP’ta 27 İslam ülkesini parçalamayı amaçlamıştı ve Sn.
Recep T. Erdoğan bunun eş başkanıydı?

IŞİD, Hatay Reyhanlı’yı bir alışveriş merkezi gibi kullanmakta
hatta “Barzani’nin, IŞİD’e karşı Türkiye’den silah talebi reddolunmak-
ta” ve bütün bunlar yandaş medya tarafından özenle gizlenip saklan-
maktaydı!

“Gerçekten Firavun yeryüzünde büyüklük taslayıp (azgınlaşmış) ve
oranın (Mısır’ın) halkını bir takım fırkalara ayırıp (birbirine kışkırta-
rak) onlardan bir kısmını güçten düşürüp zayıflatmış (böylece hepsini
kendisine mahkum ve mecbur bırakmıştı).. (Hatta) Erkek çocuklarını
boğazlatıp, (kızları ve) kadınlarını hayatta tutup (şımarmışlardı). Çün-
kü O (Firavun) fesat çıkaran bozgunculardandı” (Kasas:4) ayetinde
anlatılan Firavun’un; “Böl. Parçala, zayıflat ve hükmün altına al” şey-
tani stratejisini bugün Siyonist odaklar aynen uygulamaktaydı.

Papa Francısco’nun Güney Kore dönüşünde “Kürdistan’a gitmeğe
hazırım!” sözleri Türkiye’miz dahil, bölgemizin BOP çerçevesinde
parçalanıp Kürdistan’ın fiilen kurulacağının resmi bir mesajıydı.
Evet maalesef şu anda parça parça adı konulmamış bir 3. Dünya sa-
vaşı yaşanmaktaydı. Sözde IŞİD’e ve İslam Radikalizmine karşı in-
sanlığın birleşmesi gerekir” kanaati oluşturulmaktaydı. Böylece:

1. Hem Kürdistan’a Resmiyet kazandırılacak

2. Hem de IŞİD üzerinden İslam düşmanlığı daha da azdırılacaktı

Terörist Mahsum Korkmaz heykelinin yıktırılmasını bahane eden
PKK 2 askerimizi şehit edip, onlarcasını yaralamıştı. Çok sayıda Ata-
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türk heykeli yıkılmış, işyerleri basılıp makineler yakılmıştı. Hakkâ-
ri dağ jandarma alayına Silopi’de termik santrale saldırılmıştı. İkti-
dar ve yalakaları ısrarla “Bütün bunların provokasyon olduğunu ve Ba-
rış sürecini sabote etmeyi amaçladığını” söyleyip halkımızı avutmak-
taydı. Şu PKK, terör örgütü mü yoksa hayır işleyen bir sivil toplum
kuruluşu mu? diye soranlara bile artık kem gözle bakılmaktaydı. Di-
yarbakır Lice’de dikilen Mahsum Korkmaz heykelini mahkeme kal-
dırılma kararı almıştı. Gültekin Avcı AKP’nin PKK’ya çok tehlikeli
tavizler söz verdiğini yazmıştı. Yeniçağ’dan Arslan Bulut “Türkiye’yi
yıllardır dinleyen-gözleyen Almanya’nın elinde Sn. Recep T. Erdo-
ğan’ı ve AKP iktidarını temelinden sarsacak bilgi ve belgeler bulun-
duğunu” açıklamış, pek çok uzman ve aydın “Erdoğan’ı ve yakınları-
nı korku ve panik sardığını hatırlatmıştı. 

Kafkas bölgelerinden, Avrupa ülkelerinden ve çoğu Türkiye üze-
rinden geçip IŞİD’e katılan militanların büyük kısmının İslami bir
eğitim almadığı hatta ciddi hiçbir dini kaynak kitap okumadığı, bazı-
larının ise sadece “İslam For Dummies-Cahil aptallar için özet İslam”
gibi, çizgi resimler ve basit sözcüklerle, o da İslam gerçeği çarpıtıla-
rak yazılan çocuk serilerini okumuş serseriler olduğu ve Batı’nın zul-
müne reaksiyon olarak oluşturulduğu ortaya çıkıyordu. Daha doğru-
su bunlar İslam kılıflı CIA ve MOSSAD kamplarında eğitilip-eğrilti-
lip dolduruşa getiriliyordu. Terörist İsrail Başkasabı Netanyahu’nun
“IŞİD ve El-Nusra militanlarının kendi sınırlarına yaklaştığı ve önce bu
tehlikeye karşı hazırlıklı olunması için, Gazze savaşına son verdikleri-
ni” açıklaması ve ABD’nin NATO bünyesinde Suriye ve Irak’ı yeniden
işgal için Türkiye’yi de katacakları ortak cephe arayışları, bölgemiz
ve ülkemiz aleyhine yeni şeytani tuzaklar kurduklarını ortaya koyu-
yordu. Bu arada Suriye İhvan Lideri Riyad Şukfa Türkiye’yi hem müt-
tefik hem de rakip görüp dinleyen ülkelerin kışkırttığı IŞİD’in, yakın-
da ülkemizdeki bazı hedefleri vurabileceğini açıklıyordu.16

Hatırlayınız, Sn. Recep Erdoğan Bey daha ilk konuşmasında
“Türkiyeli” kavramını kullanmıştı!

Sn. Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçiminden sonra yap-
tığı balkon konuşmasında ‘Türk milleti’ yerine ‘Türkiyeli’ kelimesini
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kullanmıştı. Haliç Kongre Merkezi’nde yaptığı ilk değerlendirmede de
‘açılım’ı kesinlikle devam ettireceğini açıklamıştı. Türkiye’nin 12.
Cumhurbaşkanı seçilen Tayyip Erdoğan, Ankara’daki AKP Genel Mer-
kezi’nin balkonundan açıklama yapmıştı. Erdoğan’ın konuşmasından
satır başları şunlardı: “Artık devletin ve milletin iki ayrı istikameti ol-
muyor. Bugünden itibaren devlet ve millet aynı istikamete bakıyor. Sa-
dece Türkiye değil bugün Bağdat da İslamabad da Kabil, Beyrut, Sa-
raybosna, Üsküp de kazanmıştır. Bugün Şam, Halep, Hama, Humus,
bugün Ramallah, Rablus, Eriha, Gazze, Kudüs de kazanmıştır!” (Nasıl
ve neleri kazanmışlarsa?) “Her birimiz bu devletin sahipleriyiz. Müslü-
man, Hıristiyan, Musevi, Süryani, Ezidi’den önce Türkiyeli vardır. Ale-
vi’den, Sünni’den önce Türkiyeli vardır. Türk, Kürt, Arap, Laz, Gürcü,
Boşnak, Çerkez, Roman, Pomak’tan önce, Rum, Ermeni’den önce Tür-
kiyeli vardır.” sözleri acaba nelerin altyapısını hazırlamak için kulla-
nılmıştı? Oysa; Kürtlere özerkliği savunan, beş yüzü aşkın etnik kö-
kenden oluşan Amerika Birleşik Devletleri’nde laik ve demokratik
cumhuriyetin temeli tek resmi dil’e, tek bayrak garantisine ve tek
ulus devlete dayalı olarak şekillenmiştir.

Ortadoğu ve İslam uzmanı Alman Askeri İstihbaratçı ve Yahudi
asıllı Udo Steinbach, 1998’de verdiği bir konferansta şöyle diyordu:
“Sorun, Atatürk’ün bir Paşa fermanıyla yarattığı yapay bir ürün olan
Türk devleti ve Türk milletidir. Sorun, Kemalizm ve Kemalizm’in milli-
yetçilik ve laiklik ilkeleridir. Sorun, uyduruk, zorlama ve yapay Türki-
ye Cumhuriyeti’dir. Bu uyduruk milleti Atatürk nasıl kurdu? Önce Er-
menileri yok ettiler, sonra da Rumları bitirdiler. Kürtleri ise şu güne ka-
dar neden yok etmediler, ama sindirip asimilasyona giriştiler.” Evet 50
eyaletten oluşan ABD’de her on yılda bir nüfus sayımı yenilenmek-
tedir. 1990 nüfus sayımında, yurttaşlara “Soyunuz, etnik kökeniniz
nedir?” (What is your ancestry and ethnic origin?) sorusu yöneltil-
miştir. ABD yurttaşlarının bu soruya verdikleri yanıtlara göre; Ame-
rikan halkının yaklaşık 500 (beş yüz) ayrı etnik topluluktan oluştu-
ğu belirlenmiştir. Bu 500 ayrı etnik topluluk içerisinde, en kalabalık
öbek, toplam nüfusun %23’ünü oluşturan Alman kökenlilerdir. Baş-
ka bir deyişle, her dört ABD yurttaşından biri Alman kökenlidir.
1990 verilerine göre ABD nüfusunun %16’sı İrlanda, %13’ü İngiliz,
%10’u Afrika, %5’i Meksika, %4’ü Fransız, %4’ü Polonya, %4’ü Kızıl-
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derili, %3’ü Hollanda, %2’si İskoç, %2’si İsveç, %2’si Norveç köken-
lidir. Geriye kalan ve aralarında Çin, Hint, Arap, Rus, Türk, Japon
vs. kökenlilerin bulunduğu 490 etnik topluluğun her birinin toplam
nüfusa oranla yüzdeleri, %2’nin altındadır. 1990 nüfus sayımında,
Amerikan Ulusunun yalnızca %5’i kendi etnik kökenini “Amerikan”
olduğunu söylemiştir.

“Yeni Türkiye” ABD’nin yeni işgal kılıfı mıydı?

Obama yönetimi, IŞİD terör örgütüyle mücadele bahanesiyle sa-
dece askeri alanda değil, diplomasi, finans ve istihbarat alanlarında
da çeşitli ülkelerin de dahil edildiği bölgesel ve küresel bir işgal ko-
alisyonu inşa etmeye başlamıştı. Koalisyon listesine dahil edilecek
muhtemel ülkeler arasında Türkiye'nin yanı sıra Avustralya, İngilte-
re, Ürdün, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri vardı.
Acaba Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığını sabırsızlıkla beklediğini
açıklayan Obama, O’nu bu şer koalisyonunun doğal bir parçası mı
saymaktaydı? ABD’nin IŞİD’in ilerlemesini durdurmak yalanıyla
Irak’ın yanı sıra Suriye’ye de operasyon düzenleyip düzenlemeyece-
ği son günlerin Washington’da en çok konuşulan konularındandı. Bu
noktada, Amerikan medyasında ABD'nin Suriye'de olası bir askeri
eylem için geniş çaplı bir müttefikler koalisyonunu seferber etmeye
başladığı yönünde haberler yer almıştı:

New York Times gazetesi, ismi açıklanmayan yönetim yetkililerine
dayanarak, ABD'nin Irak ve Suriye'deki IŞİD militanlarına karşı hare-
kâtının boyutunu artırmaya hazırlandığını yazmıştı. Beyaz Saray'ın
bölgedeki komşu ülkeler ve müttefikleri Suriye'deki işbirlikçi muhale-
fete desteklerini artırmaları ve bazı durumlarda, onları olası Amerikan
askeri operasyonlarına destek sağlamaları için seferber etmek üzere
diplomatik kampanya yürütmeye başladığı açıklanmıştı. Haberde, lis-
teye dahil edilecek muhtemel ülkeler arasında Türkiye'nin yanı sıra
Avustralya, İngiltere, Ürdün, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap
Emirlikleri vardı.

Daha önce Irak Şam İslam Devleti’nin (IŞİD) Suriye ve Irak’taki in-
fazları karşısında üç maymunları oynayan Batı, bir anda IŞİD’i hedef
almış ve “Şeytana karşı şeytanla işbirliği” olarak da adlandırılabilecek
yeni bir stratejiyi gündeme taşımaya başlamıştı. Batı basını içerisinde
ABD, İngiltere ve Almanya’nın bir bakıma duruşlarını da yansıtan; The
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New York Times, Reuters ve Frankfurter Allgemeine’de çıkan ilgili ya-
zılara bakmak bile, bunların ayarını ve amacını ortaya koymaktaydı.
Obama hükümetinin terörle mücadele stratejisi kapsamında IŞİD’e
karşı daha sert bir askeri harekât için Kongre’den izin almaya hazırlan-
dığı bir esnada The New York Times’ın Yorum Sayfası’nda “The U.S.
Should Help Assad to Fight ISIS, the Greater Evil” başlıklı yayımlanan
yazı dikkatlerden kaçmamıştı. Kongre’den karar sürecini hızlandırma-
ya yönelik psikolojik operasyonun bir parçası olarak da kabul edilebi-
lecek bu yazının yayımlandığı gazete ve yazarı bile, aslında yeni oyun
ve gerçek arka planı-aktörleri ile ilgili oldukça önemli ipuçları taşı-
maktaydı. Yahudi Prof. Dr. Max Abrahms, söz konusu yazısında kaba-
ca; “ABD yönetimi, milli güvenlik çıkarları gereği IŞİD ile savaşmak
için Amerikan vatandaşlarını infaz etmeyen diğer şeytan Esad’a yardım
etmeli” ifadelerini kullanmıştı.17

Türkiye Alman istihbaratının neredeyse 40 yıldır Türkiye’yi dinle-
diği haberiyle çalkalanmıştı. 40 yıl değil, daha eskilere dayanan bir ha-
ritası vardı. Alman gizli servisi, savaştan yeni çıkmış, kurum ve kuru-
luşlarını yeni yeni oluşturan Türkiye Cumhuriyeti’nin bir haritasını
hazırlamıştı. Türkiye’de o andaki “etnik” ve de “mezhepsel” anlamda
bölgeleri özel olarak “işaretleyen” bu harita Kürdistan’ın kurulması-
nın ilk aşamasıydı. Buna hiç aldırmayan AKP iktidarının sadece din-
leme skandalına odaklanması ve de alttan alması kafa karıştırıcıydı.

Suriye’de başlayan iç savaş 4. yılına girerken, yanı başımızda bir
İslam ülkesi yok olmaktaydı. Halep, Şam gibi Osmanlı izlerini taşı-
yan şehirler harabeye dönmüş durumdaydı. Birleşmiş Milletlerin
tespitlerine göre 4 yıllık iç savaş sonucu 200 bin Suriyeli hayatını
kaybetmiş, evi barkı ailesi yok olan kardeşlerimiz çareyi bizlere sı-
ğınmakta bulmuşlardı, daha doğrusu bu felaket önceden planlanmış-
tı.. Ancak son günlerde 2 milyona yaklaşan muhacir kardeşlerimiz
ve onlara kucak açan ensar durumundaki halkımızın arasına nifak
tohumları ekilmeye başlanmıştı. Maalesef Suriye’ye komşu illerin
yanı sıra İstanbul başta olmak üzere farklı illerde endişe veren geri-
limler yaşanmaktaydı. İngiltere’de yayımlanan gazetelere göre IŞİD’i
yenmek için Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile tekrar dost olma
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çağrıları yapılmaktaydı. Gazetesinin yazarı Patrick Cockburn’e ko-
nuşan bir kaynağa göre, ABD bir süredir, IŞİD liderlerinin konumla-
rına dair istihbaratı Alman istihbarat servisi BND üzerinden Şam’a
iletmeye başlamıştı.

Hâlbuki Obama daha düne kadar IŞİD ağzıyla konuşmakta, do-
laylı destek sağlamaktaydı.

IŞİD’in hedeflediği Sünni devlete dolaylı destek veren ABD_Baş-
kanı Obama “Şam’dan Bağdat’a uzanan Sünniler için yeni formüller”
ortaya atmıştı! ABD Devlet Başkanı Barack Obama, New York Times
gazetesine verdiği bir röportajda ABD’nin bölgedeki hedefleri, Kürt
Bölgesel yönetimi ve IŞİD değerlendirmesi hakkında önemli açıkla-
malar yapmıştı. IŞİD’in Irak Başbakanı Maliki’ye karşı baskı unsuru
olarak kullanıldığını söyleyen Obama, Kürt Bölgesel Yönetimi’nden
memnuniyetini dile getirdi ve dolaylı olarak Irak ile Suriye toprak-
larında bir Sünni devlet kurma amacını yansıtmıştı. Obama, “Ben
Ortadoğu’nun bazı bölgelerindeki olayların, 1. Dünya Savaşı sonrası
çizilen sınırların dağılmaya başlamasından kaynaklandığını düşünü-
yorum” ifadesini kullanmış, sınırların değişeceğini vurgulamıştı.

Ortadoğu’da sınırları değiştirme görevi AKP’ye mi kalmıştı?

Center for American Progress'in (CAP) raporunu, kuruluşun Ba-
rack Obama ile yakın bağlarından ötürü, ABD yönetiminin 10 Ağustos
öncesinde Tayyip Erdoğan'a açık desteği olarak değerlendirmek lazım-
dı. Bu raporda: “Kürtler, 30 milyonu aşan, dünya üzerindeki devletsiz
tek halktır. Bunun en önemli nedenlerinden biri, 1. Dünya Savaşı'nın
Kürtleri dört parçaya bölmesidir. Zamanı geldi, ABD artık bu durumu
görmemezlikten gelemez” sözleri Türkiye dâhil, tüm bölge ülkelerinin
parçalanacağının kanıtıydı.

Obama’ya yön veren Yahudi düşünce kuruluşunun raporuna gö-
re, Cemaatin tasfiyesi stratejik ilişkileri bozmayacaktı! Yeter ki Tay-
yip Erdoğan Kürt devletinin kurulmasıyla sonuçlanacak çözüm süre-
cine sahip çıksındı!

Amerikalı gazeteci Seymur Hersh, London Review of Books’ta ya-
yımlanan “The Red Line and The Rat Line” (Kırmızı Hat ve Gizli Hat)
başlıklı makalesine, F tipinin doğrudan Tayyip Erdoğan’ı hedef alan 17
Aralık operasyonunun düğmesine bizzat ABD Başkanı Barack Oba-
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ma'nın bastığını yazmıştı. Sözde Halk Bankasını odağa alan operasyon
bir yandan Türkiye’ye para akışını durdurup mali kriz çıkarmayı
amaçlarken, bir yandan da CHP, MHP, Abdullah Gül ve Cemaatten se-
çenek oluşturacaktı. Oysa bütün bunların asıl amacı Erdoğan’ı sıkıştı-
rıp ABD’ye daha mecbur ve mahkûm bırakmaktı.

İşte Sn. Erdoğan’ın hem balkon konuşmasında, hem devir-teslim
sırasında, hem Davutoğlu’nu atamasında “Çözüm Sürecinin asla ak-
satılmayacağı” garantisini, bu mecburiyet ve mahkûmiyet kapsamın-
da okumak lazımdı. Star Gazetesine konuşan Beşir Atalay’ın “Çözüm
sürecinin yol haritası eylül sonunda çıkacaktır. Belki bazı yasal düzen-
lemelere ihtiyaç duyulacaktır. İşin özü terörün bitmesi, eve dönüş, ha-
yata uyum ve demokratik siyasete katılım esas alınacaktır. İmralı’ya
sadece MİT ve BDP değil başka kurumlar, heyetler de gidecek. Süreç
şeffaf olacaktır” sözleri artık PKK’nın bir devlet Öcalan’ın ise bir dev-
let başkanı statüsüyle masaya oturulacağının ifşasıydı.

Televizyonlara çıkıp (en son Elazığ Kanal Fırat’ta, 30 Ağustos
2014) Cumhurbaşkanı Sn. Recep T. Erdoğan’ın üstün meziyetlerini,
yüksek cesaret ve ferasetini heyecanla anlatan hemşehrimiz Prof.
Mehmet Çelik: “Lice’de dikilen anarşist heykelinde; tasarım, yapım ve
yerine taşım aşamalarını vaktinde fark edip iktidara rapor sunmayan
MİT’in suçlu” olduğunu söylüyordu. İyi de bu MİT 12 yıldır Erdo-
ğan’ın emrinde ve uzun zamandır büyük kahraman Hakan Fidan’ın
güdümünde çalışmıyor muydu? Hani bu MİT, Türkiye’yi aşmış bölge
ülkelerini bile dizayn edebiliyordu. Üstelik Jandarmanın tam altı ay
önce bu hain girişimi sezip ilgilileri uyardığı halde, Afgan Ala gibile-
rin kasıtlı kulak tıkaması sonucu göz ardı edildiği konuşuluyordu!

Ve yine Mehmet Çelik: “Erdoğan’ın önüne koyulan, MOSSAD ve
CIA raporlarının, çok kısa sürede Esad rejiminin yıkılacağı ve ülkeden
kaçacağı konusundaki öngörülerinin Başbakanı yanılttığını ve Suriye
politikasında bu nedenle bazı yanlışlar yapıldığını” belirtiyordu! Peki
böylesine stratejik ve kritik bir konuda, bu denli safdirik davranan
bir kişi, nasıl büyük Lider diye pohpohlanıyordu? Üç gün önce “NA-
TO’nun ve Batı’nın ne işi var Libya’da?” dediği halde Sn. Recep T. Er-
doğan’ı Haçlı ordularıyla birlikte Libya’nın tahribine ortak olmasına
hangi rapor sebep oluyordu? Sn. Mehmet Çelik, iltifatlarında da iti-
razlarında da dengeli ve derinlikli olmanı tavsiye ediyorum, insanın
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sonunda yalamakta bile zorlanacağı, içi kof hokkalı laflar etmekten
sakınması gerekiyordu.

Parti içi kapışma ve dağılma süreci yaklaşmıştı!

“(Münafıkların ve Ehli Kitaptan inkârcıların) kendi aralarındaki
(gizli makam-menfaat) çatışmaları pek şiddetlidir. Sen onların (zahiren)
birlik ve dirlik (içerisinde olduklarını zan ve) hesap edersin; oysa onla-
rın kalpleri paramparça vaziyettedir (çıkarları ve ihtirasları uğrunda
her an kapışmaya hazır haldedir)” (Haşır: 14 ortası) ayeti haktır ve ay-
nen yaşanacaktır. Sn. Abdullah Gül’le Sn. Erdoğan’ın karşılıklı “Sadık
kardeşim ve kırk yıllık dava arkadaşım” iltifatlarının nasıl bir riyakâr-
lık olduğu yakında anlaşılacaktır. Hayatının son kırk gününü hastane-
de geçiren Erbakan’ı bir kere olsun ziyaret etmeye cesaret edemeyen ve
Siyonist lobilerden çekinen Abdullah Gül’ün şimdi İstanbul’da Hocanın
kabrini ziyaret etmesi ve İstanbul’a dönerken gazetecilerin “Siyasete
dönecek misiniz?” sorusuna “Bekleyin görürsünüz!” yanıtını vermesi,
acaba hangi hesapların ve hazırlıkların alameti sayılmalıydı?

Cumhurbaşkanlığı sona eren Abdullah Gül’ün Erbakan Hocanın
haksız yere ve kendileri yüzünden ceza aldığı kayıp trilyon davasıyla
ilgili savcılığa bilgi vereceği de açıklanmıştı. “Kayıp trilyon davasına
bakan ağır ceza mahkemesinin Refah Partisinin diğer yetkilileri ve Mu-
hasebe Müdürleri hakkında berat kararı verdiklerini” söyleyen Gül aca-
ba Erbakan’ı suçlu göstermeye mi çalışmıştı? “Erbakan, haksız ve daya-
naksız iddialarla ve alakasız mahkemeler aracılığıyla kasıtlı bir cezaya
çarptırılmıştır” bile diyemeyen Sn. Gül’ün ayarı da, amacı da ortadaydı.

Açıklanan Davutoğlu Kabinesi de oldukça enteresandı!

Ali Babacan’ın ve Bülent Arınç’ın “dengeleri gözetme ve bölünme-
yi geciktirme” mecburiyetiyle yerlerinde bırakıldığı yeni kabinede
Sabataist-Liberalist kafaların stratejik bakanlıklara getirilmesi dik-
katlerden kaçmamıştı. Numan Kurtulmuş’un Başbakan Yardımcılığı,
Mevlüt Çavuşoğlu’nun Dışişleri Bakanlığı, Volkan Bozkır’ın Avrupa
Bakanlığı açıkça sırıtmaktaydı. 

Türkiye-ABD Parlamenterler Dostluk grubu Başkanlığı, Turgut
Özal ve Süleyman Demirel’in özel kalem Müdürlüğü, AB nezdinde
Türkiye daimi temsilciliği gibi stratejik (!) görevler yürüten AKP İs-
tanbul Milletvekili Vural Bozkır’ı, Amerikalı Yahudi akademisyen
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Denis Ojalvo’nun Galatasaray Üniversitesinde verdiği “Türk Yahudi
Lobiliği” başlıklı yüksek tezinde Washington Başkonsolosluğu hiz-
metleriyle örnek vermesi anlamlıydı. Bir zamanlar Erdoğan’ı, ehli-
yetli ve liyakatli olanları değil “Çocukluk arkadaşlarını, Mahalle
dostlarını, Belediyedeki Kadrolarını ve askerlik ahbaplarını bakan
yapmakla” suçlayan ve çok ağır ithamlarda bulunan Numan Kurtul-
muş’u, hangi odaklar bakanlığa taşımıştı.

Beşir Atalay ve Hakan Fidan’ın umdukları bakanlıklardan mah-
rum bırakılmaları ve yine Hükümet-paralel kapışmasına rağmen ço-
cuklarını Cemaat okullarından almayan Faruk Çelik’in yerinde kal-
ması nasıl sonuçlar doğuracaktı? Ve İsrail Dışişleri resmi sitesinin
“Hamas’ın İsrail’e fırlattığı roketler aptalcadır!” yazısını yayınladığı
ve “Türk İslam Bilgini” diye tanıttığı Adnan Oktar zavallısının Erdo-
ğan ve Davutoğlu kerametleri bunları koruyup kurtaracak mıydı?
Hüseyin Çelik’in, Yalçın Akdoğan’ın Bakanlığını hafife alması ve
“Hükümetin Süvari Kaptanı” dediği Hayati Yazıcı’nın görevden alın-
masını şaşkınlıkla karşılaması, hangi karın ağrılarını yansıtmaktay-
dı? Eski Çevre Bakanı ve TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar’ın, Cum-
huriyet Gazetesinden Utku Çakirözer’e: “Sarıyer Kuzey Ormanların-
daki Gümüşdere yöresinin, (first leydi) Emine Erdoğan’ın ricası ve bas-
kısıyla imara açtıkları” ve “Keşke bu işlere hiç bulaşmasaydık!” piş-
manlıklara hangi kılıfa sarılacaktı?

Aslı astarı ve ayarı malum Hürriyet’ten Ertuğrul Özkök’ün övgü-
lü yazdıkları ve memnuniyet duyguları, Davutoğlu Kabinesinin ger-
çek karnesini yansıtmaktaydı!

“-Sevindim: Bülent Arınç’ın Başbakan Yardımcısı olarak kalmasına
sevindim. Çünkü, bana göre, “Müslüman vicdanını” ve sağduyuyu tem-
sil ediyor. Çünkü, vefalı... Çünkü, öfkesini yenebilmiş, kendiyle ve dün-
yasıyla barışmış bir insan.

-Rahatladım: Ali Babacan’ın ekonominin başında kalması beni ra-
hatlattı. Çünkü, kabinede hoşgörüyü, uzlaşmayı ve sakinliği temsil edi-
yor. Çünkü, ekonomide kararlılığı ve gerçekçiliği ifade ediyor.

-Rahatladım: Mehmet Şimşek’in Maliye Bakanı olarak kalması beni
rahatlattı. Çünkü, Ali Babacan’la iyi bir takım oluşturuyorlar. Çünkü,
o da popülizme teslim olmayan, dünya ile entegre ve gerçekçi bir eko-
nomi vizyonuna sahip.
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-Umutlandım: Mevlüt Çavuşoğlu’nun Dışişleri Bakanlığı’na getiril-
mesi bana umut verdi. Çünkü, Batı’yla ilişkileri iyi tutmaktan yana bi-
ri. Çünkü, Ortadoğu (ve İsrail) konusunda ılımlı görüşlere sahip.

-Umutlandım: Volkan Bozkır’ın Avrupa Birliği ile ilişkilerden so-
rumlu bakanlığa getirilmesi de bana umut verdi. Çünkü, Avrupa’yı ve
değerlerini çok iyi bilen, benimseyen ve tam üyeliği yürekten destekle-
yen bir insan.

-Sevindim: Numan Kurtulmuş’un Başbakan Yardımcılığı’na getiril-
mesine sevindim. Çünkü, reformist bir insan. Çünkü, dünyayı iyi izli-
yor.”18

Sonuç: Başka çaresi yok, ya Türkiye parçalanacaktı veya AKP da-
ğılacaktı! Bu iki şıktan hangisini tercih etmek ise insanların ayarını
ortaya koyacaktı!
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RECEP TAYYİP “BALA”19SI VE IŞİD BELASI

Rahmetli Erbakan Hoca Sn. Recep T. Erdoğan’a: “Beni dinle, ey
dişi bitmemiş çocuk!” diye çıkışmış ve AKP eliyle ülkenin nasıl bir
felakete kaydırıldığını defalarca hatırlatmıştı.

IŞİD (Irak Şam İslam Devleti) olarak tanıtılan ve şeriatçı kılıfı ta-
kılan “Amerikan kuklalarının”, bizzat İsrail tarafından silahlandırılıp
gerilla eğitimlerinin Siyonist subaylarca yaptırıldığını bir ay önce
Milli Çözüm Dergimizde yazdığımızda kimileri buna burun kıvırmış-
tı. Ama şimdi Musul IŞİD’in eline geçince ve konsolosluk mensupla-
rımız rehin (esir) edilince iktidar ve yalakaları yeni uyanmıştı. BOP
kapsamında Irak’ın daha çok parçalanması ve bunun suçunun da “şe-
riatçı grupların” üzerine atılması, bir ABD politikasıydı. Böylece:

a) “Merkezi Irak Devleti kendisini de, bizi de koruyamıyor” gerekçe-
siyle Barzani Kürdistan’ına tam bağımsızlık ilanının yolu açılmaktaydı.

b) Ve zaten IŞİD’in Musul Baskını sonucu Kerkük tamamen Bar-
zani ve Peşmergelerin kontrolüne alınmıştı. Böylece; ‘Kerkük Kürt-
ler’in Kudüs’ü!’ Hayali Gerçeğe Dönüşmüş oluyordu! 

IŞİD yaptığı hamle ile Kürtler’e en büyük hayalini gerçeğe çevir-
me imkânı sunmuşlardı. Petrolün ana vatanı olarak nitelenen Ker-
kük, Türkmenler ve Kürtler için çok önemli konumdaydı. Türkiye
açısından Misak-ı Milli sınırlarının kaybedilmiş kenti olarak görünen
Kerkük’e, Kürtler ise başkentleri olarak bakıyorlardı. Geçmişte Celal
Talabani verdiği bir röportajda Kerkük’ün kendileri için taşıdığı öne-
mini anlatmak için “Kerkük, Kürtlerin Kudüs’üdür” deyip çıkmıştı.
Elbette Kerkük’ün Kürtler için önemi sadece duygusal sebeplere da-
yanmamaktaydı. Kerkük, Irak’taki en önemli petrol yataklarının mer-

19 Çocuk



kezinde bulunmaktaydı. Müthiş petrol rezervi ile de bölgedeki tüm
ülkelerin iştahını kabartacak durumdaydı. Dünya petrol rezervinin %
4’ü Kerkük ve civarından elde edilirken bu oran Irak’ın ürettiği Pet-
rolün de % 50’sini oluşturmaktaydı. Ve zaten IŞİD’in Musul ve Tela-
fer’i işgalinden sonra, petrol fiyatlarının hızlı bir tırmanışa geçmesi
ve bundan en çok Türk ekonomisinin etkilenmesi ve tabi Yahudi pet-
rol kartellerinin bir seferde on milyarlarca doları cebe indirmeleri de,
bunların arkasında kimlerin bulunduğunun ispatıydı. 

c) ABD ve İsrail’in sözde şeriatçı ve cihatçı IŞİD’e fırsat tanımala-
rı, bin türlü tertip ve tezgah’a rağmen Suriye tuzağına çekemedikle-
ri Türk askerini şimdi; “eski Misakı Milli sınırlarımız içindeki Mu-
sul’u kurtarma” kışkırtmasıyla Irak batağına sürükleme amacı da sı-
rıtmaktaydı.

d) Hatta Sn. Recep Erdoğan’ın Musul Konsolosuna telefonla “ça-
tışmaya girmeyip IŞİD güçlerine teslim olmalarını tavsiye ettiğinin”
resmen doğrulanması, “acaba IŞİD’in Iraktaki operasyonları hakkın-
da ABD’den talimat mı alınmıştı?” sorularına haklılık kazandırmak-
taydı.

e) Amerikan güdümlü IŞİD’in Tıkrid’de 700 Şii askeri vahşice
katletmesi de, Şiileri kışkırtıp ayrı devlet kurmaya zorlamak ve
Irak’ın fiilen parçalanmasını sağlamak amaçlıydı. IŞİD’ın Türkmen-
lerin yoğunluktaki Telafer’i almaları ve Kürt peşmergelerinin hiçbir
tepkisiyle karşılaşmamaları da, bu planın bir parçasıydı.

Yaşananların Arkasında ABD, Katar ve Suudi Arabistan mı Bulu-
nuyordu?

Irak'ta Şii lider Mukteda Sadr'ın partisinin Kerkük milletvekili Ek-
rem Fevzi, Yön Haber Sitesi Haber Müdürü Erdal Emre'ye ilginç açık-
lamalarda bulunarak Musul'un IŞİD'in eline geçtiğini, Kerkük'ün de
Kürtlerin elinde olduğunu belirtmiş ve “Irak’ın resmen üçe bölündüğü-
nü” açıklamıştı. Yaşananların arkasında ABD, Katar ve Suudi Arabis-
tan'ın olduğunu belirten Fevzi, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın
Irak'ı üçe bölme politikasının uygulandığını vurgulamıştı. Musul'da as-
kerlerin ve yöneticilerin devlete ihanet ettiğini söyleyen milletvekili
Fevzi, “Bağdat'ı bir günde ABD'ye teslim eden askerler, şimdi de Mu-
sul'u IŞİD'e teslim ettiler” diyerek bir gerçeğe parmak basmıştı. 
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IŞİD nasıl ortaya çıkıyordu?

IŞID lideri Ebubekir El Bağdadi Irak’ın 2003’te işgalden sonra ABD
ordusunun güvenliği sağlayamadığı Felluce’ye gitmiş ve burada Irak
ABD ordusuna yapılan saldırılara katılmıştı. Felluce’de savaşan Sad-
dam Hüseyin’in eski komutanlarıyla temasa geçip küçük gruplarla ge-
rilla savaşı başlatmıştı. İşte bu dönemde ABD tarafından yakalanmış
cezaevine tıkılmış, işkenceler yapılmış, sonra beyni yıkanıp CIA gü-
dümlü şeriatçı lider yapılmıştı. Hapishanede diğer radikal İslamcı mi-
litanlarla irtibat sağladığı ve onlardan etkilenip IŞID’i kurma kararı al-
dığı iddiasına ABD yönetimi şimdiye kadar nedense sessiz kalmıştı.

Önce 2004 yılında Irak’ta kurulan Tevhid ve Cihat örgütü sonrasın-
da El Kaide lideri Usame bin Ladin’in emriyle kurulan “Mezapotam-
ya’da El Kaidesi” örgütüne katılan Bağdadi de bu örgütte düşük bir
rütbeyle faaliyet göstermeye başlamıştı. Örgüt, 2006 yılında adı-
nı “Irak İslam devleti” olarak değiştirmiş. Örgütün komutanları peş
peşe ABD ordusunca öldürülmesine rağmen, her nasılsa El Bağdadi ha-
yatta kalmıştı. ABD tarafından Irak hapishanelerinden serbest bırakı-
lan militanların çoğunu kendi saflarına almayı başarmıştı. Gerilla sa-
vaşına ve bomba yapımına aşina bu adamları örgütüne kattı. ABD ve
Irak ordusuna düzenlediği saldırılar örgütünü radikal savaşçılar tara-
fından çekim merkezi yaptı ve yabancı savaşçıları da saflarına kattı.

4 Ekim 2011’de ABD yoğun baskılardan ve sorumluluktan kurtul-
mak için IŞİD’i terör örgütü listesine aldı. Sözde yakalanmasına yar-
dım edecek veya onu öldürecek kişiye 10 milyon dolar ödül verilece-
ği açıklandı. Suriye iç savaşının başlamasından bir ay sonra Nisan
2011’de Suriye’de El Kaide’nin Irak Şam İslam Devleti’ni kurdu ve
adamlarını bu ülkeye taşıdı. Suriye’de faaliyet gösteren bir diğer El
Kaide bağlantılı örgüt olan Nusra cephesi ile müttefik olduklarını
açıkladı. Temmuz 2013’te de (ve elbette ABD desteği ile) Irak’ta savaş-
çıların tutulduğu Ebu Garib hapishanesine saldırdı ve buradaki 500
ila 600 tecrübeli militanı serbest bıraktı ve kendi saflarına aldı. El Bağ-
dadi Suriye’ye geçtikten kısa süre sonra Nusra cephesi komutanlarını
hain olmakla suçlamaya ve liderlerini suikastlarla öldürmeye başladı.
Bağdadi Al Jazeera’ya gönderdiği ses kaydında lider olarak kabul etti-
ği tek kişinin Bin Ladin olduğunu ve Zevahiri'yi tanımadığını açıkla-
dı. Nusra’nın militanlarının özellikle de dünyanın dört bir yanından
gelen yabancı militanlarının büyük bölümü IŞİD’e katıldı.
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IŞİD özellikle Enerji kaynaklarını ve petrol kuyularını ele geçirme-
ye öncelik veriyor, bu sayede hem mali güç elde ediyor hem de karşı
tarafa lojistik zarar veriyordu. Bağdadi, Saddam dönemi Bass yönetici-
leri, Irak ve Suriye ordusundan kopan eski askerler, Avrupa, Çeçenis-
tan, Bosna, Doğu Türkistan, Libya ve Afganistan dâhil birçok ülkeden
gelen gönüllü militanlar ve yerel aşiretlerden aldığı destekle daha da
güçleniyordu. Şu anda örgüt, Suriye’de Rakka, Haseke ve Deyr Ez Zor
vilayetleri ile Irak'ta Musul, Tikrit hattını elinde tutuyordu. IŞİD bura-
larda kendince Şeriat rejimi kurmuştu ve halktan vergi adı altında pa-
ra topluyordu. Ayrıca ele geçirdiği bu bölgelerdeki petrol kuyularına
hükmediyordu. Yani Bağdadi, hızla büyüyen bir mali güce sahip bulu-
nuyordu. Kendi hegemonyasını kabul etmeyen tüm grupları, kişileri
ve aşiretleri düşman kabul ediyor, Sünni olduklarını söyleyen militan-
lar İslam’ın diğer mezheplerini de kâfir olarak tanımlıyordu. 

IŞİD, İsrail ve AKP ortaklığı gizliden gizliye yürüyordu!

Uzun süredir yazılıp konuşulmaktaydı. AKP hükümeti Barzani'nin
petrolünü alıp İsrail'e satmaktaydı. Şimdi bu iddialar resmiyet kazan-
mıştı. Hatırlayacaksınız Irak Petrol Bakanlığı, Barzani yönetimini, İs-
rail'e petrol satmak ve ülkeyi 34 milyar dolar zarara uğratmakla suç-
lamıştı. Bakanlığın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, AKP
hükümetinden, Irak'ın doğal kayaklarıyla ilgili egemenliğine saygı duy-
masını vurgulamıştı. Irak Petrol Bakanlığı'nın açıklamasından anlaşıl-
dığına göre AKP-Barzani kaçakçılığına İsrail ortak yapılmıştı. Netice-
de İsrail, böylesi bir kaçakçılık için bulunabilecek en uygun ortaktır!
Bağdat'ın itirazı nedeniyle dünyanın alamadığı AKP-Barzani kaçak
petrolünü, bir tek İsrail alıp satacak konumdaydı. Bu arada AKP'nin İs-
rail'le ortaklığı, Barzani petrolünün çok ötesine taşınmıştır. Nitekim
Enerji Bakanı Taner Yıldız birkaç kez, İsrail'in Güney Kıbrıs açıkların-
da bulduğu doğal gazı, Türkiye üzerinden batı pazarlarına satabilece-
ğini açıklamıştır. (Bu konu zaten artık masadadır ve ABD'nin devreye
girdiği son Kıbrıs müzakerelerinin temel konuları arasındadır.) Dahası
AKP hükümeti bunu, "Güney Kıbrıs gazını, Kuzey Irak modeliyle sata-
biliriz" diyerek ağzından kaçırmıştır. Kuşkusuz Erdoğan'ın oğlu Burak
Erdoğan'a ait Safran-1 adlı geminin İsrail'e, hem de Rus malları taşıdı-
ğı bir süreçte, bu ortaklık hiç kimse için şaşırtıcı olmayacaktır! Ancak
Dünya dengelerinin şaştığı, ABD emperyalizmine karşı Ortadoğu'da
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yeni mevziler kazanıldığı bir dönemde, AKP-Barzani-İsrail-G. Kıbrıs
ekseninin başarı kazanma şansı bulunmamaktadır. Çünkü bu ortaklık,
hem yasadışıdır, hem bölge karşıtıdır hem de Türkiye’nin çıkarlarına
aykırıdır. Yani AKP hükümeti, her bakımdan hem Türkiye için, hem de
bölge için bir güvenlik sorunu halini almıştı.20

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü, önce Musul'u, ardından da
Kerkük'ün güneyini almıştı. Böylece "Cihatçı" örgüt, Suriye'deki Rak-
ka'dan Irak'ın El Anbar ve Felluce hattına uzanan bölgenin hâkimi ya-
pılmıştı. Örgütün bu hattın yukarısında, Gaziantep'ten Mardin'e uza-
nan dört sınır kapısını da artık kontrol ettiğini hatırlatmamız lazımdı.

Peki, bu tablo nasıl oluştu? IŞİD'in işgalleri ne anlama geliyordu?
Önce olgulara bakalım:

IŞİD’in: “Barzani bölgesine saldırmayız” açıklaması ne anlama ge-
liyordu?

1) IŞİD'in hem Suriye'de hem de Irak'ta yüklendiği bölgeler pet-
rol alanlarıydı. Önce Musul, ardından da Kerkük'ün güneyini alan
IŞİD'in hedefinde "şeriat" yerine "Kerkük-Yumurtalık" hattı olduğu
anlaşılmaktaydı. Ankara'nın Erbil'le, Bağdat'a rağmen 50 yıllık an-
laşma yaptığı ve Irak petrolünü kaçak olarak satmaya çalıştığı bir sü-
reçte bu hamlenin gelmesi ne anlam taşımaktaydı?

2) Barzani'nin partisi KDP'nin Meclis Grup Başkanı Ümit Hoşnav,
Musul'daki durumun Maliki'nin suçu olduğunu ve peşmergelerle
IŞİD arasında bir çatışma istemediklerini açıkladı. Barzani'nin yayın
organı Rudaw'a konuşan IŞİD sözcüsü de, Kürt bölgesine saldırı
planları olmadığını duyurmuşlardı.

3) Bu arada Mesut Barzani'nin müsteşarı Kifah Mahmut, Bağdat'a
ABD'den yardım istemesi önerisinde bulunmuşlardı.

4) Bu noktada da ilginç bir tablo ortaya çıkmıştı. Maliki uluslara-
rası örgütlerden yardım isterken Irak Meclis Başkanı Usame Nucey-
fi, ABD'nin devreye girmesi gerektiğini savunmaktaydı. Şu notu da
belirtelim: Nuceyfi Irak'ta federalizmi savunan bir insandır, Mu-
sul'dan hızla kaçan Vali de, Nuceyfi'nin kardeşi, Atil Nuceyfi olmak-
taydı!?
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5) Bu arada PKK de "Güney Kürdistan"ı savunmaya hazır olduk-
larını açıklayarak, arası bozuk olduğu KDP'ye el uzatmıştı.

6) Türkiye'deki kimi Açılım sözcüleri de IŞİD'in Musul'u alması-
nı fırsat bilerek, "IŞİD Suriye'de hem AKP hükümetinin hem de
PKK-PYD'nin karşısındadır, ortak düşmandır" özetli çıkışlar yapmış-
tı. Bu sözcüler, ABD'nin yeni Suriye planına oldukça yatkındı. Aca-
ba Suriye'de cihatçı kılıklı IŞİD ve Nusra'ya karşı ABD-AKP-PKK
cephesi mi oluşturulmaktaydı? diye soran yazar haksız mıydı?

10 Haziran 2014 günü meclis kürsüsünde ki konuşmasında “Bes-
leyip büyüttüğünüz IŞİD Musul Başkonsolosluğumuzun etrafını sar-
mış” diyen MHP milletvekili Sinan Oğan’a AK partili İhsan Şener,
“Atma!” diyordu. AKP’li Bülent Turan da devamlı müdahale ediyor,
yalancılıkla suçluyordu. Ama iki gün sonra, bu kahraman AKP’liler
Musul’un işgali ve Konsolos mensuplarımızın rehin-esir edilmesiyle
şaşkınlığa uğruyor ve o gün Meclise gelecek yüzleri kalmıyordu. Oy-
sa Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davu-
doğlu, Suriye’de Esad’ı devirmek ve ABD’nin gözüne girmek için sı-
nırımızı bu kadar laçkalaştırmamış olsalardı, o bölgelerde bu tür ör-
gütlerin güçlenebilmesinin mümkün olmadığını herkes kabul edi-
yordu. Sözde Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlunun: “Son 48 saattir
Irak’ta yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Musul Baş Konso-
losluğumuzun güvenliği için gerekli önlemler alındı.” Sözlerinin üze-
rinden 24 saat geçmeden Musul Başkonsolosluğu basılıyor ve görev-
liler rehin alınıyordu. Böylece Türk siyasi tarihine geçecek boyutta
diplomatik hezimet yaşanıyordu.

Son bir yıldır IŞİD Esad'la savaşsa da muhaliflerle daha çok çar-
pışıyordu. Suriye'de petrol açısından zengin Rakka'nın kontrolü
IŞİD'in eline geçmiş bulunuyordu. Bu sefer IŞİD Felluce ve Ramadi
gibi zengin petrol yataklarını ele geçiriyor ve son olarak Musul'u dü-
şürüyordu. Türkmen şehri olan Tuzhurmatu'de kontrolü sağlıyordu.
Tam da Kuzey Irak ile Türkiye arasında petrol anlaşması devam
ederken IŞİD'in bu saldırıları, “Acaba bu bir sabotaj mı? sorusunu ak-
la getiriyor” diyenler gerçekleri çarpıtıyordu.

Sözde “Çözüm” süreci'ne yönelik Lice merkezli provokasyonlar
sürerken IŞİD'in, Musul'u alması AKP iktidarını ve yandaşlarını şaş-
kınlığa uğratıyordu. Felluce, Anbar ve Ramadi'den sonra Musul'u ele
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geçiren IŞİD'in Samarra ve Tikrit'e ilerlemesi Kerkük ve Erbil'de de
alarma yol açtırıyordu. Asıl soru şuydu: IŞİD nasıl oldu da elini ko-
lunu sallaya sallaya Musul'u ele geçiriyordu? Niçin karşısına tek bir
güç çıkmıyor ve çatışma olmuyordu? Çünkü IŞİD’in yollarını ABD
ve Gafil AKP döşüyordu.

İsrail çıbanı deşilmeden bölgemize huzurun gelmesi mümkün gö-
rünmüyordu!

Bazı Yahudiler bile İsrail’i gayrimeşru devlet sayıyordu... Akıllı ve
vicdanlı Hahamlar: “İsrail’den utanıyoruz” diyordu!

Yıllardır işgal ettiği Filistin topraklarında Müslümanlara katliam
gerçekleştiren ve Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren terör devleti Siyo-
nist İsrail, insaflı Yahudileri bile isyan ettiriyordu. Sürekli fitne yayan
ve hiçbir kural tanımayan Siyonist İsrail’i, soydaşı olduğu Yahudilerin
akıllı ve vicdanlı takımı gayrimeşru devlet sayıyordu. İşte bu Yahudi-
ler, yıllardır Filistin’de Müslümanlara zulmeden, işgal edilen toprak-
larda yayılmacı politika izleyen ve Filistinli tutuklulara uygulanan in-
sanlık dışı muameleyi düzenledikleri yürüyüşle protesto etmekten çe-
kinmiyordu. BM Genel Merkezi’nin karşısında İsrail’i protesto eden
grubun liderlerinden Haham Dovid Feldman yaptığı açıklamada, İsra-
il devletine karşı olduklarını belirterek, “İsrail’in Filistin’i işgali, biz
dindar Yahudileri utandırıyor” diye haykırıyordu. Birleşmiş Milletler
Genel Merkezi’nin karşısındaki parkta toplanan Siyonizm karşıtı Ya-
hudiler, İsrail’in Filistin’i işgali, işgal edilen topraklarda yeni yerleşim
planlarının hayata geçirilmesi ve Filistinli tutuklulara uygulanan mu-
ameleyi şiddetle kınıyordu. 

İsrail’in temelini oluşturan Siyonizm’i reddeden Feldman, Filistinli-
lerin herhangi bir suçlama yapılmadan tutuklanmasına da değinerek
“Yargılama yapılmadan Filistinlileri tutuklamak İsrail’in işlediği kor-
kunç suçlardan sadece birisini oluşturuyor. Dünya genelindeki dindar
Yahudilerin büyük çoğunluğu kendilerini İsrail’den ayrıştırıyor” ifadele-
rini kullanıyordu. New York’ta İsrail’in kuruluşunu kutlamak ve İsrail’e
destek vermek için düzenlenen yürüyüşe katılanların çoğunun seküler
Yahudi olduğunu vurgulayan Feldman, dinin milliyetçilik için araçsal-
laştırıldığını belirtiyordu. Feldman, İsrail’in yeni yerleşim planlarını da
eleştirerek, tüm dünya ve BM’nin bu suçlara ve İsrail’e dur demesi ge-
rektiğini söylüyordu. Grupta bulunan diğer Haham Yisroel Dovid We-
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iss de, yıllardır İsrail devletine karşı eylem ve protestolar düzenledikle-
rini ancak ana akım medya kuruluşlarının kendilerini görmezden gel-
diğini hatırlatıyordu. Kendilerine İsrail ve başka ülkelerde polis tarafın-
dan yapılan şiddetin fotoğraflarını gösteren Weiss, barışçıl gösteri yap-
malarına bile müsaade edilmediğini dile getiriyor ve böylece Siyonist
olmayan Yahudilere bile işkence yapıldığını vurguluyordu. Bütün bu
gerçekler ve gelişmeler Rahmetli Erbakan Hoca’nın nedenli haklı ve
hayırlı bir politika izlediğini bir kez daha ortaya koyuyordu.

Atatürk ve Erbakan’ın Filistin Hassasiyeti Niçin Örnek Alınmı-
yordu?

“Tarih boyunca Müslümanlar Kudüs’e her zaman barış getirmişler
bölgeyi huzura kavuşturmuşlardır. Irkçı emperyalizm ise her zaman if-
sat çıkarmıştır. İşte Batı ve İsrail, Ortadoğu’yu 70 yıldır terör ve göz-
yaşıyla karıştırmaktadır. Sovyetler dağılıp Komünizm iflas edince asıl
hedef İslam yapılmıştır. Irkçı emperyalizm, bir yandan Büyük İsrail’i
kurmak, bir yandan İslam ülkelerini kontrolü altına almak için 20.
Haçlı Seferi’ni kışkırtmaktadır.

Sevr Anlaşmasını Osmanlı’nın önüne Büyük İsrail’i kurmak için
koymuşlardır. Ama inançlı Anadolu insanı buna izin vermemiş şanlı
Kurtuluş savaşıyla işgalcileri yurdumuzdan atmıştır. Fakat şimdi ırkçı
emperyalizm Büyük Ortadoğu Projesi ile Türkiye’nin parçalanmasını
amaçlamaktadır ve bu yüzden Afganistan ve Irak olayları yaşanmıştır.
Hedef İslam alemi ve başta Türkiye’dir. Bunu için tüm Dünyada ve Fi-
listin’deki katliamların durdurulması için ilk önce D-8 ve ardından D-
60’ların harekete geçirilmesi gerekir. İsrail bir terör devletidir, varlığı
gayrimeşrudur. Amerika İsrail’i çok seviyorsa, kendi topraklarında bir
eyalet versin…” diyen Erbakan sözlerini, mitinge katılanlara “Mu-
kaddes şehrimiz Kudüs’ü, mukaddes mabedimiz Mescid-i Aksa’yı, İs-
lam diyarı Gazze’yi, her türlü işgal ve tecavüzden kurtarmak için, bü-
tün İslam ve insanlık adına, bütün gücümüzle çalışacağımıza söz veri-
yoruz” diyerek bitirmiştir. (4 Ocak 2009 Filistin ile Dayanışma Mitin-
gi Konuşmasından)

Mustafa Kemal’in İsrail Uyarısı:

“Hz. Peygamber’in son arzusu olan; “mukaddes toprakların daima İs-
lam hakimiyetinde kalmasını” temin için hemen bu gün kanımızı dökme-
ye hazırız. Cedlerimizin, Selahattin idaresinde, uğrunda Hıristiyanlarla

AHMET AKGÜL 141



mücadele ettikleri toprakların yabancı hakimiyet ve nüfuzunun altında
bulunmasına ve bölgede bir İsrail Devleti kurulmasına müsaade etmeye-
ceğimizi beyan edecek kadar bugün, Allah’ın inayeti ile kuvvetliyiz. Av-
rupa’nın bu mukaddes yerlere temellük etmek (işgal edip mülküne geçir-
mek) için yapacağı ilk adımda, bütün İslam âleminin ayaklanıp icraata
geçeceğine şüphemiz yoktur.” (Haziran 1937 Meclis konuşmasından)

IŞİD’in Musul baskını üzerine NATO’yu yardıma çağıran ve AB’yi
kurtuluş kapısı sanan Recep T. Erdoğan ve yalakaları “Kur’an’ın Yahu-
di ve Hıristiyan emperyalistlerden dost olmayacağı” gerçeğine inanmı-
yor muydu?

Sözde, aşırı sağcı ve Nazi havalı Danimarka Halk partisi liderleri İs-
rail ile flört ediyor ve fiilen Siyonizm’in sözcülüğüne soyunmuş bulu-
nuyordu. Fransız aşırı sağının yükselen yıldızı ve Ulusal Cephenin
Başkanı Marine Le Pen babasının hilafına Yahudilere toz kondurmu-
yor, eski söylemlerine veda etmiş görünüyordu. Kısaca, Avrupa sağı
kabuk değiştirmiş ve anti semitik kamptan semitik kampa geçmiş olu-
yor ve anti Semitizm yerine İslam düşmanlığını ikame ediliyordu. İşte
bu nedenle de Marine Le Pen ülkesinin bir nevi İslam işgaline maruz
kaldığını söylüyordu. Bu sözler ve yaklaşım, 16’ıncı Benediktus’un İs-
lam düşmanlığında ateist ortağı ve müttefiki Oriana Fallaci’nin sözle-
rine ne kadar da benziyordu! Kısaca Yahudiler, dinsizler ve fanatik Hı-
ristiyan kesimler hepsi İslam karşısında birleşmiş bulunuyordu. Onla-
rın ateist ve dinsiz müttefiki Fallaci ölmeden evvel şunları söylüyordu:
“Ben Müslüman ülkelerde haç takamıyorum; ama onlar benim ülkem-
de istedikleri gibi hareket edip bizleri tehdit bile edebiliyorlar. Bunun
nedeni ise başımızdakilerin demokrasi ve insan hakları bahanesiyle
Müslümanlara imkân ve fırsat tanımalarıdır. Prodi ve Berlusconi gibi
şapşallar bunun için benim oyumu alamamıştır. Çoğu İtalyan’ın ve Av-
rupalının Yahudi düşmanlığından tiksiniyorum ama Müslümanlara tep-
kisine hak veriyorum Ülkemi ve Avrupa’yı onursuzlaştıran bu utanç be-
ni derin derin düşündürüyor. Eğer benim gibi bir ateist ile bir papa
Müslümanlara karşı aynı şeyleri düşünüyorsa bunda bir doğruluk payı
vardır. Eğer geçmişi bilmiyorsanız hayatta kalamazsınız. Bu nedenle
Osmanlıların ta Viyana kapılarına dayandığını asla unutamazsınız.
Eğer Leonardo Da Vincilerin, Raffaelloların, Giottoların sanat kenti
Floransa’ya cami dikilirse kendi ellerimle havaya uçururum…”
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Hıristiyan Siyonistlerden sonra şimdi de başımıza Nazi Siyonistleri
çıkarıyordu. Yaklaşık 10 yıldan beri Avrupa aşırı sağı, Siyonist taraftarı
(philozionism) olarak anılıyordu.21 Avrupa aşırı sağının tamamı bu ze-
hirli kokteyli içmiş görünüyordu. Sözde liberal özde aşırı sağcı Hollan-
dalı Geert Wilders, Kur’an-ı Kerim’i Hitler’in Mein Kampf/Kavgam ki-
tabıyla karşılaştırma küstahlığında bulunuyordu. Bu adama göre İslam
sadece İsrail’i değil bütün dünyayı tehdit ediyordu. Öyleyse safları sık-
laştırmanın ve İsrail’in etrafında toparlanmanın gereğini savunuyordu.
Kudüs düşerse ardından Atina, Roma, Amsterdam ve Paris de düşebilir
diye uyarıyordu! Belçikalı aşırı sağcı Lider Filip Dewinter ise Yahudili-
ği Avrupa sosyetesinin sütunu veya deniz feneri olarak tanımlıyor ve İs-
lam düşmanlığını bir görev olarak telakki ediyordu. Avrupa aşırı sağı İs-
rail’in Filistinlileri öldürmesini kendi var olma hakkı olarak görüyordu.
Norveçli kitle katliamcısı Anders Behring Breivik kendisini Siyonizm
yanlısı bir eylemci olarak tarif ediyordu. Bu İslam nefreti ile Avrupalıla-
rı kışkırtan zaten Siyon liderler oluyordu. 11 Eylül’den sonra Yahudi Le-
wis, Bush yönetiminin Ortadoğu politikalarının fikir babalarından biri
olmakla kalmıyor, İslamofobi’nin Batı’daki baş körükleyicilerinden biri
haline geliyordu. 28 Temmuz 2004’te Alman Die Welt dergisine verdiği
mülakatta “böyle giderse yüzyılın sonuna kadar Avrupa’ya İslam hâkim
olacaktır... Avrupa İslam dünyasının bir parçası haline dönüşmekten kur-
tulamayacaktır” diyordu.” 31 Ekim 2005 tarihli The New Yorker dergi-
sine göre de Lewis, ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney’e: “Müslüman-
lara yapılması gereken şeyin iki gözleri arasına büyük bir sopayla vur-
mak olduğuna inanıyorum. Onlar yalnızca güce saygı duyar.” tavsiyesin-
de bulunacak kadar alçalıyor ve batılı gavurların şeytani duygularını açı-
ğa vuruyordu.22 Peki bütün bunlara rağmen, hala AB’ye girmek için
çırpınan ve ABD’nin stratejik tavsiyelerini harfiyen uygulayan Sn. Re-
cep Erdoğan, gerçekten Allah’ın kitabına inanıyor muydu?

Musul’u İşgal Planı 1 yıl önce yapılmıştı!

IŞİD’in Musul saldırısının birdenbire ve kendiliğinden olmadığı,
sürecin 2013’ün Temmuz ayında başladığı ortaya çıkmıştı. Samarra
saldırısı işaret olmuş, ancak Dışişlerimiz kayıtsız kalmıştı. IŞİD’in
Türkiye’nin Musul Başkonsolosluğu’na yaptığı baskının perde arka-
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sıyla ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmıştı. Buna göre Musul’un işgali-
ne giden süreç tam bir yıl önce, 2013 yılının Temmuz ayında başla-
mıştı. İşaret fişeği 5 Haziran’da IŞİD’in Samarra’ya saldırmasıydı. An-
cak Dışişleri bu bilgiyi dikkate almamıştı. Musul krizi, Irak İslam Par-
tisi Başkanı ve eski Devlet Başkan Yardımcısı Tarık el Haşimi konu-
sunda, Başbakan Nuri el Maliki’yi haklı çıkarmıştı. Haşimi’nin IŞİD’e
destek verip, dünyanın terör örgütü olarak kabul ettiği bir yapıyı meş-
rulaştırması, siyaseten kendisinin meşruiyetini yitirmesine zemin ha-
zırlamıştı. Örgüt, Musul’a önce Kafkas kökenli savaşçıları yollamıştı.
Çok merhametli olmadığı bilinen bu savaşçılar, kenti terörize etmiş ve
Musul kolayca teslim olmuştu. İlk saldırıda 70 IŞİD militanının öldü-
ğü, 100’den fazla da Irak askerinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

IŞİD El-Kaide ve Erdoğan irtibatı!

Hatırlanacağı üzere “Dışişleri toplantısı” olarak tarihe geçen özel bu-
luşmanın internete düşen kayıtlarında MİT Başkanı Hakan Fidan’ın, “ge-
rekirse Süleyman Şah türbesine 8 füze attırırız” sözü çok tartışılmıştı. Ne
hikmetse, bu söz ile birlikte: “o füzeler atıldıktan sonra” ihale kime ka-
lacak, olayı kim üstlenecek? sorusu akıllara takılmıştı. Elbette IŞİD üst-
lenecek, IŞİD bombalamış olacaktı. Çünkü bölgede, bunu yapabilecek
yegâne güç IŞİD adlı Amerikan-İsrail güdümlü yapıydı. “Irak Şam İslam
Devleti” olarak bilinen, kısa adıyla IŞİD, Suudi merkezli, Vahhabi-Sele-
fi ictihada mensup, karanlık ve kiralık bir teşkilattı. El-Kaide’nin bir ko-
lu olan IŞİD, bölgede Vahhabi ictihadına göre bir devletin kurulması yö-
nünde silahlı faaliyet yürütmekte olup, Suriye ve Irak’ta fevkalade etkin
terör eylemleri ile tanınmıştı. IŞİD’in en büyük finansörlerinden biri de
Suudi Yasin El-Kadı’dır. Yasin El-Kadı, ideolojik olarak ta IŞİD’in yaptığı
işlerin bölgesel etkisini güçlendirme adına, çok sayıda STK kurup, bunla-
rı finanse etmekte ve Türkiye’de de el üstünde tutulmaktadır.

Haliç Kongre Merkezi'nde Sır Toplantı 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 25 Aralık
yolsuzluk ve ihaleye fesat karıştırma soruşturmasının bir numaralı
şüphelisi Yasin El Kadı ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Haliç
Kongre Merkezi'ndeki buluşmasının fotoğrafları yayınlanmıştır.

11 Eylül saldırısının ardından Birleşmiş Milletler ve ABD tarafından
teröre destek veren isimler listesinde olduğu iddiasıyla kara listeye alı-
nan, Bakanlar Kurulu kararı ile 11 Ekim 2012'ye kadar Türkiye'ye giri-
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şi yasak olan Yasin El Kadı ile Başbakan Erdoğan'ın 14 Nisan 2012'de
Haliç Kongre Merkezi'ndeki toplantıda görüştüğü, MİT Müsteşarı Ha-
kan Fidan'ın da görüşmeye katıldığı yazılıp konuşulmaktaydı. Soruş-
turma dosyasındaki bilgilere göre; Yasin El Kadı ile Başbakan Erdoğan,
tam 13 ayrı görüşme yapmıştı. Teknik dinlemelerden ulaşılan görüşme-
lere Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ve Urla'daki villalarla gündeme gelen
işadamı Latif Topbaş'ın da sık sık eşlik ettiği saptanmıştı.

İşte soruşturma dosyasına göre gerçekleşen görüşmeler

14.04.2012: Haliç Kongre Merkezi - Erdoğan, Yasin El Kadı, Hakan
Fidan

25.06.2012: Ankara - Erdoğan, Yasin El Kadı, Hakan Fidan, Usame
Kutub

01.07.2012: İstanbul (Latif Topbaş'ın evi) - Erdoğan, Yasin El Ka-
dı, Latif Topbaş

12.07.2012: İstanbul (Latif Topbaş'ın evi) - Erdoğan, Yasin El Ka-
dı, Latif Topbaş, Bilal Erdoğan

22.09.2012: İstanbul (Latif Topbaş'ın evi) - Erdoğan, Yasin El Ka-
dı, Latif Topbaş, Muaz Kadıoğlu

29.09.2012: Ankara - Erdoğan, Yasin El Kadı, Hakan Fidan, Halit
Meşal

11.10.2012: İstanbul (Dolmabahçe Çalışma Ofisi) - Erdoğan, Yasin
El Kadı

14.10.2012: İstanbul - Erdoğan, Yasin El Kadı, Latif Topbaş

22.10.2012: İstanbul - Erdoğan, Yasin El Kadı, Sefer Turan

18.03.2013: İstanbul (Dolmabahçe Çalışma Ofisi) - Erdoğan, Usa-
me Kutub

30.03.2013: İstanbul (Latif Topbaş'ın evi) - Erdoğan, Yasin El Ka-
dı, Latif Topbaş

11.05.2013: İstanbul - Erdoğan, Yasin El Kadı, Latif Topbaş, Bilal
Erdoğan

09.10.2013: Resmi Konut - Erdoğan, Yasin El Kadı, Hakan Fidan,
Usame Kutub, Abdulkerim Çay, Bilal Erdoğan23
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Musul’daki Cemaat Okulları üç gün önceden niçin kapatılmıştı?

Kanal D Haber Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar; Twitter he-
sabından Musul'daki Cemaat okullarının IŞİD baskınından 3 gün önce
tahliye edildiğini yazmıştı. Sarılar’ın; "Musul baskını davul çala çala
geldi kentteki Fetullah Gülen okulları 3 gün önce tahliye ediliyor baş-
konsolosluk sanki baskını bekliyor. Musul'da Cemaat okulları bile
perşembenin gelişini çarşambadan (hatta salı) biliyor Başkonsolosluk
baskını öngöremiyor İstihbarat sıfır mı?" soruları hala yanıtsızdı.

Wall Street Journal gazetesi, 2013 Ekim’inde MİT Müsteşarı Ha-
kan Fidan'la ilgili çok tartışılan bir iddialar yayınlamıştı.

Yazıda birbirinden ilginç iddia ve noktalar yer almıştı. Ancak en
çok dikkati çeken nokta, WSJ'nin Fidan'ı Ortadoğu'nun çok önemli iki
"gölge" ismiyle kıyaslamasıydı. Bu isimler Suudi İstihbarat Kurulu-
şu'nun Genel Direktörü Prens Bender bin Sultan, diğeri de İran Dev-
rim Muhafızları'nın elit birimi Kudüs Gücü'nün Komutanı Kasım Sü-
leymani olmaktaydı. Prens Bender, Ortadoğu'daki Sünni örgütlerin
organizasyonunun ve Sünni politikalarının sürdürülmesinin mimarı
olarak tanıtılmaktaydı. Süleymani ise benzer işleri Şiiler için yapmak-
taydı. Her ikisi de haklarında çok fazla bilgi olmasa da ve her ikisi de
kamuoyu önünde yer almaktan hoşlanmasalar da, esasen Ortadoğu'yu
yakından takip edenlerin hiç de yabancı olmadığı “Karanlık” insanlar-
dı. Prens Bender Bin Sultan’ın, ilk diplomatik başarısı, ABD'yi o döne-
min en gelişmiş savaş uçağı olan F-15'leri Suudi Arabistan'a satmaya
ikna etmesi sayılmıştı. 1983 yılında Suudi Arabistan'ın Washington
büyükelçiliği görevine atanmış ve bu görevinde 2005 yılına kadar kal-
mıştı. Bu dönemde beş ABD başkanı, 10 dışişleri bakanı, 11 ulusal gü-
venlik danışmanı ve 16 farklı Kongre ile çalışmıştı. Washington
Post'un ünlü Ortadoğu muhabiri, deneyimli gazeteci David Ottaway'e
göre, "hiçbir Arap diplomat, hatta hiçbir diplomat Prens Bender kadar
Washington'da etkili olmamıştır".

Ülkesi dışındayken geleneksel kıyafetler yerine kot pantolon ve
gömlek gibi Batılı kıyafetler giyen ve puro içen Prens Bender, başta
Başkan George W. Bush olmak üzere tüm ABD başkanlarıyla yakın
çalışmıştı. ABD ve Suudi Arabistan'ın Ortadoğu'ya ilişkin birçok po-
litikasının mimarı ve uygulayıcısı konumundaydı. Soğuk Savaş dö-
neminde Nikaragua'daki Kontralardan, Afganistan'da Sovyet karşıtı
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direnen gruplara kadar Batı'nın desteklediği birçok örgüte maddi
destek sağlamış, silah yardımı yapmıştı. 2005 yılında ise Suudi Ara-
bistan Ulusal Güvenlik Konseyi'nin Genel Sekreterliği'ne, 2012 yı-
lında ise istihbarat başkanlığı görevine atanmıştı. Ama ne olduysa
Prens Bender azledilip, yerine yardımcısı Yusuf el İdrisi Suud istih-
baratının başkanı yapılmıştı. Oysa Bender bin Sultan Suudi istihba-
rat şebekesinin başıydı ve üst düzey ABD'li siyasi, askeri ve istihba-
rat yetkilileriyle derin bağlantılara sahip bir insandı. Krallık yöneti-
minin çeşitli kademelerinde, özellikle Suriye lideri Esad’ın devrilme-
si amacıyla istihbaratın başına getirildiği söylenen Bender’in bu işi
bir türlü başaramadığı yolunda yakınmalar vardı.

Suudi Arabistan ve Körfez istihbaratının demir yumruk lakaplı
adamı Bender bin Sultan zehirlenme tehlikesi geçirerek hastaneye
kaldırılmıştı.

Amerikan istihbaratının da bir numaralı adamı olan ve Arap dün-
yasındaki terörist grupların ve saldırılarının altındaki en büyük finan-
sör ve organizatör olarak bilinen Bender, son dönemde İsrail ile Ara-
bistan ilişkilerini normalleştirme çabasına yoğunlaşmıştı. Lübnanlı si-
te Haber Press genel müdürü Ahmed Mutır’ın haberine göre, Bender
bir işret partisine çağrılmış, telekızlardan birisinin içkisine zehir koy-
masıyla fenalaşmıştı. Bender’in suikasta uğramasının en önemli ne-
denlerin başında, Suud istihbaratının Bender’in MOSSAD ile ilişkisin-
den oldukça rahatsızlık duymasının geldiği kulislere yansımıştı.

ABD Yahudi Lobileri, sadık adamlarına sahip çıkamamıştı!

Prens Bender gibi İsrail hayranı, ABD hizmetkârı ve Hakan Fi-
dan’la irtibatlı bir has adamı, hem stratejik görevinden atılmış, hem
de zehirlenip koma halinde hastaneye yatırılmıştı. Demek oluyor ki,
Siyonist Lobiler, artık adamlarına bile sahip olamamaktaydı. Bırakın
kiralık adamlarını, kendi beyin takımını bile koruyamamaktaydı. Bi-
lindiği gibi, Gizli Dünya Devletinin beyni konumundaki Richard
Rockefeller, 99 yaşındaki babası David Rockefeller’in doğum yıldö-
nümünü kutlamak üzere, Maine eyaletindeki özel adalarına gider-
ken esrarengiz biçimde uçağı düşmüş ve ahirete yollanmıştı. Bu olay
bize Enbiya Suresi 18. Ayetini hatırlatmıştı. “Kesinlikle, biz Hakkı
Batılın üstüne fırlatırız, o da Onun (zulüm mekanizmasının) beynini
darmadağın edip (etkisiz hale getirir) sonra bir de bakarsın ki, O (Ba-
tıl ve zulüm sistemi) yok olup gitmiştir!”
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KÜÇÜK DÜŞÜNENLERLE,
BÜYÜK DÖNÜŞÜMLER BAŞARILAMAZDI!

Müminliğin en belirgin özelliği, MERT’lik ve NET’liktir; önderlik
ise ayrıca cesaret, metanet ve yüksek feraset istemektedir. İdealleri-
ne kendisi inanmamış ve hayatını adamamış olanların, başkalarının
pohpohlamalarıyla ve kof edebiyatlarla oluşturdukları heyecan dal-
gası saman alevi gibidir, parlayıp sönecektir. Cehalet ve gaflet karan-
lıklarını hakikat çağrıları ve basiret çıralarıyla aydınlatıp giderecek,
Yüce Allah’ın izni ve inayetiyle karamsarlık ve nemelazımcılık kışla-
rında donmuş vicdan buzlarını avuçlarında ve bağrında eritecek yi-
ğit bilgeler gereklidir. Hamurdan ekmek, çamurdan çömlek ve sa-
murdan kürklü yelek olur, ama hamurdan-çamurdan çelik kılıç yap-
mak mümkün değildir. Bu bir maya meselesidir.

Evet, küçük beyinlerle büyük devrimler yapıldığı hiç görülme-
miştir. Çünkü güdük iradelerle ancak düşük idareler gerçekleşir.
Tam bir iman teslimiyeti ve Kur’an istikameti bulunmayan, vicdani
bağımsızlık ve bağışıklık kazanmayan, takva samimiyeti ve dava gay-
reti taşımayan tiplerin kutsi hedeflere öncülük edeceğini düşünmek
saflık alametidir. Böyleleri ancak, malum merkezlerin parlatıp vitrin
mankeni olarak “yüksek(!) makamlara” taşıdıkları dava hainlerine
yaranma ve onların himayesinde bir yerlere tırmanma hesap ve he-
vesindedir. Oysa her şey Ezel’de tayin ve takdir edilmiştir; Allah’ın
nasip etmediğini kimse bize veremeyecektir.

Bismillahirrahmanirrahim.

“…… Allah’ın emri; (bütün işleri ve hükümleri, ölçüyle tanzim ve)
takdir edilmiş bir kaderdir (Bunun değiştirilmesi ve geciktirilmesi
mümkün değildir.)”



“(Rabbinin seçtiği ve rehber tayin ettiği kutlu insanlar) ki onlar; Al-
lah’ın risaletini (mesaj ve müjdesini öğrenip öğreten ve) tebliğ edenlerdir;
ve O’ndan haşyet (ve hürmetle) içleri titreyenlerdir; ve Allah’ın dışında
hiçbir kimseden (hiçbir güç ve kesimden) korkmadan (davasını ve dave-
tini yürütenlerdir). Hesaba çekici (ve herkese hak ettiği karşılığı verici)
olarak, Allah kâfidir” (Ahzab Suresi 38. ayet son kısım ve 39. ayet)

İslami diriliş ve derleniş hareketine, insani düşünüş ve Milli Gö-
rüş devrimine ve Türkiye merkezli Adil bir Düzenin yeryüzü hâki-
miyetine öncülük yapacak kabiliyet ve karakterde, ulvi hedefler isti-
kametinde bir lider lazımdır ve mutlaka ortaya çıkacaktır. Cenabı
Hakkın takdir ve tayin buyurduğu, mazlum halkların da ihtiyaç duy-
duğu böyle bir değişim ve devrime, hiçbir güç engel olamayacaktır;
milyarların duası ve mazlumların davası yerde kalmayacaktır.

Bir hücredeki harika mucizeyi, bir böcekteki akıl almaz marifeti,
bir tohum tanesinde gizlenen ilahi projeyi, insan neslindeki yüksek
meziyeti ve sırr-ı hilafeti (Allah’ın adaletini temsil mesuliyetini), yer-
yüzündeki mükemmel dengeyi ve en küçük dairesinde milyonlarca
dünyayı barındıran yedi kat ve milyarlarca tabaka göklerdeki muhte-
şem âlemlerin esrar perdesini aralamak, araştırmak ve insanlığa yeni
ufuklar açmak gayret ve basiretinden mahrum bulunan malum zeva-
tın, “post’ta oturarak dosta ulaşmak” hevesiyle; şu gaflet, cehalet ve da-
lalet batağındaki insanlık irşat olunur mu?

Samimi bir ihtiyaç ve iştiyak duyarak, mana ve mealini okuyup Al-
lah’ın maksadını anlamaya çalışarak Kur’an iklimine, yani hakikat ve
hikmet sarayının içine girmeyip, sadece mübarek lafzını ezberleyen,
Mushaf’ın sürekli çevresinde gezinip, bir türlü özüne nüfuz etmeyen
taklitçi ve şekilci, hatta dini istismar edici zerzevattan, mazlumların ve
Müslümanların kurtuluş davasına rehberlik yapmaları umulur mu?

İslam’ın emirlerini ve iyilikleri tebliğden kaçınan, haram ve hak-
sızlıkları, akılsızlık ve ahlaksızlıkları kötülemekten bile korkan;
Ayet Hadis okuyup zalim insanlardan makam ve menfaat kollayan;
hoşgörü safsatasıyla CİHAD’ı, hikâye ve cevaz fetvalarıyla İCTİ-
HAD’ı unutturan; yani yeni bir Kur’an medeniyetinin ve Adil bir Dü-
zenin ekonomik, siyasi, ilmi ve ahlaki kurum ve kurallarını hazırla-
maktan aciz, hatta böyle bir ihtiyaçtan habersiz bulunan madrabaz-
ların peşinde sürüklenip, Saadet nizamına kavuşulur mu?
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“Ey iman edenler (sakın), benim de düşmanım sizin de düşmanınız
olan (kişileri, çevreleri ve ülkeleri) evliya edinmeyin (zalim ve kâfir güç-
lerin hükmüne ve himayesine girmeyin. Buna rağmen hangi sebep ve
beklentiyle) Siz onlara karşı meveddet (yaranmak için muhabbet ve des-
tek) yöneltmektesiniz; oysa onlar size Haktan gelen (Kur’ani emir ve hü-
kümleri) inkâr etmişler, Rabbiniz olan Allah’a imanınızdan dolayı, Elçi-
yi de, sizi de (hürriyetlerinizden ve hükümet etmekten) çıkarıp (izzetli
hayatın dışına itmişlerdir) Eğer siz, Benim uğrumda (Kur’an’ın adalet
kurallarını hâkim kılmak ve herkese temel insan haklarını sağlamak
üzere) CİHAD etmek ve Benim rızama erişmek (niyeti ve gayretiyle yo-
la) çıkmış iseniz (nasıl oluyor da hala (kalbinizin) içinde zalim ve kâfir)
onlara karşı meveddet (sevgi ve destek) gizliyorsunuz? (Oysa) Ben sizin
gizli tuttuklarınızı da açığa vurduklarınızı da bilirim. Sizden kim bunu
yaparsa (zalim ve kâfir güçlere yaranmaya ve sığınmaya çalışırsa) artık
o (Hak) yolun ortasından şaşırıp-sapmış olduğu (kesindir).”24

“… (Deyin ki, Ey kâfirler ve hainler) Sizi (sisteminizi ve velayetini-
zi) tanımayıp inkâr ettik. (Her türlü şirkten ve şüpheden uzak) Allah’a
vahid (yegane kudret ve hüküm sahibi) olarak iman edinceye kadar, si-
zinle bizim aramızda ebedi bir buğz ve düşmanlık baş göstermiş-
tir….”25

Ayetlerinin emri bu kadar net ve sert şekilde ortada iken, hala gi-
dip İslam ve insanlık düşmanı ABD ve Yahudi Lobilerine ve AB Haçlı
mahfillerine sığınan ve ırkçı emperyalist odaklarca beslenip sağılan
kimseler, her ne kadar cafcaflı sıfatlar ve yaldızlı yaftalar takılsa da,
aslında onlar sefil ve zelil mahlûklardır, gayet basit ve fasit figüranlar-
dır. Böyle zavallı sığınmacılardan himmet ve himaye uman parti Ge-
nel Başkanları ise, onlardan çok daha zavallı ve geri zekâlıdır.

“(Belki) Yardım görürler diye Allah’tan gayrı ilahlara (süper güç sa-
nılan tanrılara ve zalim tağutlara) tutundular. (Oysa) Onların kendile-
rine yardım etmeye güçleri yetmez, üstelik kendileri onlar için (hizme-
te amade) hazır asker konumundadırlar”26 ayetleri bunların durumu-
nu ne güzel anlatmaktadır. Daha öncede yazdık ve hatırlattık:
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Aziz Hocamızın aile efradının ve evlatlarının bizim ve bütün Mil-
li Görüşçülerin üzerinde beş temel hakları vardır.

1- İslam kardeşliği, “İnnemel Mü’minune ihvetün” hakkıdır. Çün-
kü hepsi de çok şükür iman ve istikamet ehli insanlardır.

2- Dava birlikteliği hakkıdır. Hocamızın çocukları Hak davamıza
bağlıdır, hizmet ve gayret amaçlıdır; kutsal hedeflerimize ve Adil
Düzen medeniyetine sevdalıdır. Zaten böyle olması doğaldır ve in-
şallah böyle kalacaklardır.

3- Muhterem Hocamızın evlatları olmanın, O’nun yakınları ve sır-
daşları şerefini taşımanın da elbette ayrı ve özel bir hatırı vardır.
Kur’an’ın tercümanı ve Hak davasının bayraktarı olması nedeniyle
Hocamıza duyulan haklı muhabbet ve bağlılığın bir gereği de, O’nun
çocuklarına ve yakınlarına vefalı ve hürmetkâr davranmaktır.

4- Aziz Hocamızın vefatından sonra, partiye özel olarak sızdırıl-
dıklarını ve her türlü münafıklığı tezgâhladıklarını, Milli Çözüm’ün
30 yıldır hatırlatıp camiamızı uyardığı Oğuzhan Asiltürk ve Şevket
Kazan ekibinin, bu güne kadar gizlenen kirli mahiyetini ve sinsi ni-
yetlerini, Fatih Bey’in bazı toplantılarda ve münasip ortamlarda ce-
saretle açıklaması da, önce saygı ve takdirle karşılanmıştır. Ancak bu
konuda daha kapsamlı sonuç alıcı ve camiamızı rahatlandırıcı giri-
şimler beklenirken ve üstelik Oğuzhan Asiltürk daha da ileri gidip
TV kanallarında ve binlerce insanın toplandığı konferanslarda bu
çirkin iftiralarını tekrarlarken, birden bire geri adım atılması ve
“bunlar Babamın arkadaşlarıdır, büyüklerimiz sayılır” edebiyatına
başlanması, hatta aday olduğu Genel Kongre konuşmasında bu zeva-
ta derin saygılar sunarak ve “Babamın kırk yıllık muhterem dava ar-
kadaşları” diye iltifatlar yağdırarak başlaması sadık ve duyarlı insan-
larımızı hayal kırıklığına uğratmıştı. Öyle ya, madem Oğuzhan ve
ekibi böylesine sadık ve sağlamdı ve hürmete layıktı, öyle ise kulis-
lerde ve özel sohbetlerde bunlar hakkındaki çok ağır itham ve iddi-
alar ne maksatlıydı ve bu muhterem zevatın ortak adayına karşı, ay-
rı aday olarak sahaya çıkmanın ne anlamı vardı? Çünkü zaten bir
avuç kalmış bu sadıklar camiasını, şahsi hevesler ve kaprisler uğru-
na birbirine kışkırtmanın vebali çok ağırdı. “Erbakan” soyadının iz-
zet ve haysiyetine yaraşır, ülkemizin ve Ümmetin hasret ve hassasi-
yetleriyle bağdaşır, dirayetli bir tavır elbette umulmaktaydı, çünkü
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müminleri ve ezilenleri ferahlandıracak çıkışlara şiddetle ihtiyacı-
mız olduğu açıktı. Ve inşallah, sadıkların talep ve temennilerine ter-
cümanlık yapacak, Partimizi kötü maksatlı ve marazlı tiplerden kur-
taracak hamleler başlatılacaktır.

5- Rahmetli Hocamızın evlatlarına sahip çıkmak ve saygılı olmak
gerektiğinin bir nedeni de, bunların davamızın ve camiamızın yüz
akları sayılacak ahlaki bir olgunluk ve sorumluluk içindeki tavırları-
dır. Milli Görüşçüleri mahcup ve mahzun edecek yanlış ve yakışık-
sız durumlardan uzak, erdemli ve edepli bir yaşam tarzı edinip sür-
dürmeleri, bizim için Rabbimize şükür, kendilerine teşekkür etme-
mizi gerektiren bir nimet ve fazilet sayılmalıdır. Ve inşallah bundan
sonra da böyle devam eder diye duacı olmalıdır. Oğuzhan Asiltürk
ve ekibinin kışkırtmasıyla, miras meselesi yüzünden kardeşlerin
mahkemelik olması, Mason münafık medyaya malzeme sunulması
ve nihayet AKP iktidarına ve Erdoğan’ın dümen suyuna kayma hazır-
lığı gibi okunabilecek tavırları ise elbette yanlıştır, yaralayıcıdır ve
umulur ki bunlardan sakınılacaktır.

Nasip olur ve fırsat bulunur da, münasip bir ortamda ve kendi ara-
mızda sohbet imkânı doğarsa, samimi ve seviyeli ölçüler içinde birbiri-
mize yapacağımız teklif ve tavsiyeler elbette olacaktır. Onların da mut-
laka, bazı mazeretleri ve gözetilen hikmetleri olduğu açıklanacaktır.
Ama, bunları rastgele ve gıybet çerçevesinde konuşmak hem günahtır,
hem faydasızdır; hem de Hocamızın Aziz hatırasına saygısızlıktır.

Hak davaya ve tarihi değişim olaylarına liderlik konusuna gelince:

Erbakan Hocamızın defalarca vurguladığı üzere: “HİDAYET, FE-
RASET, DİRAYET, SİYASİ CESARET” gibi Allah (c.c) vergisi çok
özel ve seçkin meziyetler gerektiren; ilim ve ehliyet, irade ve azimet,
ciddiyet ve metanet, Hakka teslimiyet ve adalet gibi yüksek ve örnek
marifetler isteyen LİDERLİK, Allahu Teâlâ’nın bir ihsanı, ikramı ve
kader programının tayin ve tanzim ettiği bir imtihanıdır.

Milli Görüş mektebinde yetişmiş, Hak davanın çilesini çekmiş,
sadakat ve samimiyetini, feraset ve faziletini, cesaret ve metanetini
hizmetleri ve hayat serüveniyle ispat etmiş şahsiyetler içerisinde,
yukarıdaki ilmi ve İslami ölçülere uygun görülen kişileri, liderlik
makamına layık görmek ve desteklemek, hem lazımdır, hem de dava
ehlinin en doğal hakkıdır. Ancak bunları yaparken imani ve vicdani
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ölçülere sadık kalmak şarttır; kuru ve duygusal bir taraftarlıkla ra-
kipleri karalamak yanlıştır. Ve asla unutmayalım ki, sonuçta Allah’ın
dediği olacak ve herkes kendi niyet ve gayretinin karşılığını bulacak-
tır. Erbakan Hocamızın: “Bu davaya, sadece dünyalık heves ve hesap-
lar için girip çalışan bir insanın, cehenneme atılmak için artık başka bir
günah aramasına gerek yoktur” uyarılarını asla unutmamalıdır.

İlgili ayeti kerimelerden ve hadisi şeriflerden, İslam âlimlerinin
içtihat ve kanaatlerinden ve Erbakan Hoca’mızın öğretilerinden an-
ladığımıza göre; evet, Milli Devrime şöyle bir Lider lazımdır!

1. Kur’an-ı Kerim’i ve prensiplerini, Hz. Peygamber Efendimizin
sünnetini ve hayat sistemini, Asrı Saadeti, İslam tarihini ve bunların
günümüze nasıl yön vereceğini çok iyi bilen, anlayan ve uygulayan.

2. Erbakan Hocamızın kutlu hayat hikâyesini, yüksek siyaset ve
stratejisini ve evrensel projelerini çok iyi bilen, benimseyen; O’nun
seminer ve sohbetlerinde yetişmiş olan.

3. Milli Görüş davasını, manasını, amacını ve üstün farkını detay-
larıyla bilen, bunları içine sindiren ve bir ömür boyu sapmadan bun-
lara sahip çıkan ve yaşayan.

4. Adil Düzen Projesini, geçiş sürecini, uygulama biçimini tefer-
ruatıyla bilen, her türlü platformda bunları ilmi, siyasi, ekonomik ve
ahlaki gerekçeleriyle rahatlıkla savunup tartışan.

5. İlk gençlik yıllarından itibaren, hem de gönüllü ve sürekli ola-
rak, Milli Görüş davasına her kademede, Türkiye’nin ve İslam ülke-
lerinin her yerinde hizmet sunan.. Anarşi dönemlerinde, 12 Eylül
sürecinde ve kapatılan partilerimizin yeniden kurulması gayretlerin-
de hep Aziz Hocamızın yanında, yolunda ve camiamızın hayrına ça-
lışmalara katılan…

6. Partimize kasıtlı olarak sızdırılan veya sonradan azdırılan gaf-
let ve hıyanet ehlini, herkesten önce fark edip camiamızı uyaran; ön-
görülerinin tamamına yakını aynen çıkan; ancak davamıza çörekle-
nen nifak takımınca kara listeye alınıp dışlanan, suçlanan ve iftirala-
ra uğrayan.

7. Ama bütün bu saldırı ve mahrumiyetlere rağmen; asla dava-
mızdan, Hocamıza sadakatten ve Milli Görüş’ü savunmaktan geri
durmayan.
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8. Her türlü makam ve menfaat teklifine ve çeşitli tehditlere rağ-
men, asla Milli Görüş’ten ayrılan döneklere ve batıl düşüncelere kay-
mayan; istikametinden ve hedefinden caymayan..

9. Özellikle, “Bunlar da Milli Görüş’ün devamıdır ve Erbakan Ho-
ca’nın bir planıdır” diye yutturulmaya çalışılan, Aziz Hocamızın tabi-
riyle; “şu BOP hizmetçisi ve Siyonizm işbirlikçisi” AKP’ye… Ve yine
ılımlı İslam diye Dinimizi yozlaştırıp emperyalizme hizmet ettirme-
ye yönelen Cemaat’e asla meyletmeyen ve tahribatlarını yazıp ko-
nuşmaktan sakınmayan.

10. Yani inancı ve davası uğruna nefsi çıkarını ve rahatını feda et-
mekten kaçınmayan.

11. İslam’ın mesajını, Milli Görüş davasını ve Erbakan hakikatini
çok iyi bilmek yanında; Siyonist ve emperyalist dünya düzenini,
bunların arkasındaki Yahudi lobilerini ve Masonik merkezleri de çok
iyi tanıyan ve yukarıda saydığımız konuların her birisi hakkında il-
mi konferanslar sunacak ve bilimsel kitaplar yazacak kadar birikim-
li bulunan.

12. Yeni bir Dünya medeniyetinin merkezi ve motoru olacak Tür-
kiye’mizde, Milli birlik ve dirliğimizin korunması; ertelenen
SEVR’in ve gizlenen LOZAN’ın özel maddeleri gereği ülkemizin fe-
derasyonlara ayrılıp parçalanmasına kesinlikle karşı çıkılması husu-
sunda, oldukça dikkatli ve duyarlı davranan.

13. Ve bu nedenle Yüce Mevlamız; Milli ve vicdani gayret güden
çok farklı kesimlerde de kendisine itimat ve itibar edilip, saygı du-
yulan; hidayet, feraset, cesaret, ilim ve dirayet sahibi bir lideri her-
halde hazırlamıştır ve yollarını açacaktır.

“Onlar, süs (hazır kolaylık ve rahatlık) içinde yetiştirilip (bazı im-
kân ve makamlara ulaştırılan ve nazlı kadın misali mertçe) mücadele-
ye açık olmayan(ları) mı (Allah’a layık ve yakışık buluyorlar?)”27

Ayetinin ikaz ve işaretiyle: Allah’ın rızası ve davasının hatırı için,
hasımları olan din düşmanlarına ve teşkilata sızmış münafıklara karşı,
en çetin şartlarda bile, cesaret ve metanetle Hakkı savunacak, her tür-
lü sıkıntı ve kısıntı içinde ve her çeşit zorlama ve horlamaya rağmen
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çileli ve çetrefilli yolları bir bir aşıp kutlu hedefe ulaşacak, “dava dert-
lisi bir devrim rehberine” ihtiyaç vardır ve inşallah ortaya çıkacaktır. 

Farklı din ve düşünceden, ayrı kültür ve kökenden bütün insanla-
rımızın temel hak ve hürriyetlerini sağlayıp koruyacak; milli, ahlaki
ve ilmi prensiplere dayalı gerçek bir demokrasiyi ve örnek bir laikli-
ği sistemleştirip uygulayacak; İslamiyet’le medeniyeti, milletle devle-
ti, ferdi özgürlüklerle içtimai mesuliyetleri dengeli ve disiplinli bir
Adil Düzen içinde barıştırmayı başaracak beyin ve birikime sahip,
hayatın içinde yetişmiş, çile ve mücadele ateşinde pişmiş nasipli bir
şahsiyetle, asırlardır ezilen mazlumlar ve Müslümanlar, inşallah ye-
niden ayağa kalkacak ve izzet kazanacaktır. Allah’ın vaadine ve kud-
retine göre bu oldukça kolaydır ve mutlaka gerçekleşmiş olacaktır!

Yukarıdaki özellikleri taşıyan bir şahsiyete sahip çıkmak ise; iz’an
ve insaf ehli dava erlerimizin, iman ve vicdan ayarını gösterecek bir
imtihanıdır. Elbette; “Yardım Allah’tandır ve Zafer Yakındır!” Ve Mev-
la’mızın Va’di Haktır.

“Mücrimler (sorumluluktan kaçan suçlu günahkârlar) istemese de
(Allah) HAKKI gerçekleştirip (üste çıkarmak) ve BATILI geçersiz kıl-
mak (istiyordu)”28

“Velev kâfirler hoşlanmasa da, Allah kendi nurunu tamamlamaktan
başka bir şey murad etmiyordu.”

“Müşrikler (ve münafık kesimler) kerih görüp (engel olsa da) O (Al-
lah) Dinini bütün (batıl düzen ve) dinlere üstün kılmak üzere, elçisini
hidayetle ve Hak dinle gönderiyordu”29

Bu arada, Partimizdeki bazı yetkili ve etiketli kimselerin şahsi
kapris ve tahriplerine rağmen, Allah’ın özel bir inayeti ve Hocamızın
manevi himmet ve himayesiyle, hem Saadet Partisi hem Milli Gaze-
te, hem Milko dairesindeki vakıf ve dernekler, genel çizgi olarak, çok
şükür ki Milli Görüş istikametinde bulunmaktadır ve ümmetin inan-
cına, kutlu amacına ve ihtiyacına ters mecralara kaymamaktadır. Bu-
nu ilahi bir lütuf saymalı ve sahip çıkılmalıdır. Çünkü vefalı ve sağ-
lam Milli Görüş camiası, beklenen ve mutlaka gerçekleşmesi takdir
edilen büyük devrim ve değişim sonrasında toplumun ıslahında
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“maya” görevi üstlenmiş olacaktır ve işte bunların hatırına partimi-
ze, Milli Gazetemize ve diğer teşekküllerimize sadık kalınmalıdır.
Bu arada Oğuzhan ve ekibinin, etrafına yerleştirdiği adamları eliyle,
Fatih Beyi yanlış yönlendirmeye çalıştıkları ve onun haksız ve tutar-
sız konuma düşürmeye çalıştıkları hususu da dikkate alınmalı ve
tedbirli davranılmalıdır. Unutmayalım ki bu davada hıyanete ve ha-
sarete giden yolun kapısı gafletle ve nefsi heveslerle aralanmaktadır.

Erbakan Vakfı Başkan Yardımcısının saptırması!

Erbakan Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Necmettin Aydın, SP Ge-
nel Başkanı Mustafa Kamalak'ın Cumhurbaşkanlığı seçiminde hiçbir
adayı desteklememe kararına tepki göstererek, 'ABD ve İsrail'de Er-
doğan'ın kaybetmesi için dua seansları yapılırken Milli Görüşçülerin
herkesten önce sandığa gidip Sayın Erdoğan'a oy vermeleri şarttır' de-
meleri, hem ayarlarını hem de eksen kaymalarını ortaya koymaktay-
dı.30 Böyle bir açıklama Aziz Hocamızın da kemiklerini sızlatırdı.

Aydın’ın açıklamasında: “10 Ağustos'ta cumhuriyet tarihinde ilk ve
serbest olarak cumhurbaşkanını halkın seçeceği ve belki de Türki-
ye'nin yakın zamanda başkanlık sistemine geçebileceği” vurgulandık-
tan sonra “Tarafsız olanın bertaraf olacağının” hatırlatılması ise tam
bir safsata ve saptırmacadır. “Ve hele mevcut üç aday arasında bir fark
yok demek tamamen siyasi körlüktür. Oy vermemek en kötü sonuca razı
olmak demektir. CHP'nin aday tercihinde milletin manevi değerlerini re-
ferans alması fevkalade olumludur. Ayrıca CHP'nin başörtüsü meselesi-
nin çözümündeki olumlu yaklaşımı da takdire şayandır. Ancak kıymetli
akademisyen olmasına rağmen Sayın Ekmeleddin İhsanoğlu cumhurbaş-
kanlığı için çok yetersiz bir adaydır. Yoldan, sudan, sanayiden, ekonomi-
den ihracattan, memleketten bihaber bir insandır. Siyasetin dışındandır.
Döneminde İslam teşkilatı hiçbir inisiyatif almamış, almaması için de
fren vazifesi görmüştür. Milletimiz bu tür donuk ve tutuk aktörlere hiç-
bir zaman meyletmemiştir. Milletimiz daima aktif ve agresif liderlere da-
ha çok prim vermiştir” sözleri bile Ekmel Bey ile Recep Bey arasında
zihniyet ve haysiyet olarak hiçbir fark bulunmadığının ispatıdır. 

“11 yıldır Sayın Erdoğan, her yoldan gitmiş gelmiş fayda ve zararı
yakinen bilen bir kişidir. Karizmatik kişiliği ile devleti daha etkili ve ve-
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rimli çalıştırma ihtimali kuvvetlidir. Sayın Erdoğan, son üç yıllık anti-
emperyalist duruşu ve çabası ile de çok önemli bir yola girmiştir. Son
Gazze olayında tüm dünyaya İsrail'in yanında yer almış ya da suskun-
luğa gömülmüşken, adeta tek başına bu zulme karşı durması bile başlı
başına yeterlidir. Milli Görüşçülerin herkesten önce sandığa gidip Sa-
yın Erdoğan'a oy vermeleri gerekir, aksi büyük vebaldir” değerlendir-
meleri ise bunların basiret ve hassasiyet hamlığını yansıtmak dışın-
da hiçbir imani ve insani temele ve Milli Görüş prensiplerine dayan-
mamaktaydı. Bu talihsiz tavırları, basit ve fasit dünyalık hesaplar uğ-
runa kendilerini çok ucuza harcamaktan ve maalesef Oğuzhan Eki-
bine haklılık kazandırıp samimi insanlarımızı hayal kırıklığına uğ-
ratmaktan başka bir işe de yaramayacaktı

Bizzat Vakıf Genel Başkan Yardımcısı böyle bir açıklama yaptıktan
sonra, kalkıp “Bu ifadeler bizi ve ailemizi bağlamamaktadır. Bizlerin
cumhurbaşkanlığı seçiminde herhangi bir adayın tarafında olduğumu-
za dair bir beyanımız olmamıştır!” gibi yuvarlak laflar yerine: “Erba-
kan Vakfı olarak Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğimiz iddiala-
rı yalandır; bizim için Rahmetli Babamızın vasiyetiyle Milli Gö-
rüş’ün tek adresi olan Saadet Partisi’nin kararı esastır” şeklinde ke-
sin ve net bir tavır takınılması lazımdır.

Asıl Vesayet Amerikan Vesayetidir!

“Cumhurbaşkanı’nın halk tarafından seçilecek olmasının vesayet
rejimine son vereceği iddiası bir kandırmacadan ibarettir. Çünkü Tür-
kiye’deki sorunların kaynağı askeri veya bürokratik vesayet değil, asıl
vesayet; Amerikan vesayetidir. Bu konuda da adayların hiç biri, ‘Bana
ne Amerika’dan’ diyebilecek ve asıl vesayete karşı koyabilecek bir niyet
ve işaret gösterememiştir. Seçeneksizliği seçme zorunluluğu özgürce bir
seçim değildir. Kısacası, bütün bu ilke ve prensipler çerçevesinde değer-
lendirildiğinde mevcut adaylardan hiçbiri, maalesef, Milli Görüş’ün
prensiplerine ve beklentilerine cevap vermemektedir. Çünkü söylemleri
değişik gibi gözükse de eylemleri ve yönelimleri birdir, bunlar batının
takipçileri ve taklitçileridir.” Tespitleri aynen gerçekleri ve Milli Gö-
rüş’ün haklı gerekçelerini yansıtmaktaydı. Ve umarız Cumhurbaş-
kanlığı seçimlerinin 2. Tura kalması halinde bu sağlam duruştan ca-
yılmaz, herhangi bir bahane ile iki yanlıştan birine kayılmazdı. Çün-
kü o takdirde, birinci turdaki bu yaklaşımın, bir taraftan siyasi rüş-
vet koparmak için pazarlık kızıştırmak üzere takınıldığı sırıtacaktı.
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Aziz Hocamızın vefatı öncesinde ısrarla ve vasiyet makamında:
“Milli Görüş’ün tek partisi ve gerçek temsilcisi Saadet Partisidir!”
buyurması, aynı zamanda “Saadet Partisi’nin İslami prensiplerinden
ve insani hedeflerinden sapmasına Allah’ın merhametinin müsaade et-
meyeceği” duasını ve mesajını da özünde barındırmaktadır. Hem ge-
nel ve yerel seçimlerde, hem Cumhurbaşkanlığı meselesinde, AKP
iktidarına ve adaylarına meyletmek, bu kayma ve sapmaya “ehve-
nüş-şer” gibi geçersiz gerekçeler üretmek, kendini ve geçmişini in-
kârdır ve hüsrandır!

“Allah’a ve ahiret gününe iman eden hiçbir kavmi (topluluk ve kesi-
mi), Allah’a ve elçisine başkaldıran (haklı ve hayırlı yoldan ayrılıp şı-
maran) kimselerle bir meveddet (sevgi ve destek bağı sağlamak) üzere
asla bulmayacaksın! Velev ki bunlar (Elçiye başkaldırıp ayrılanlar); is-
terse (kendi) babaları, öz evlatları, ihvanları (kardeşleri veya tarikat
arkadaşları) veya aşiretleri (meşrep ve cemaat mensupları) olsunlar
(yine de müminlerin, hiçbir şekilde ve hiçbir bahane ile hainlere meved-
det (destek ve muhabbet) ederken kesinlikle rastlamayacaksın!) Bu
kimselerin (mert ve net müminleri ve bu sadık ve sağlam gayret ve is-
tikametleri nedeniyle) kalplerine Allah imanı yazmış (gerçek şuura ve
huzura ulaştırmış) ve onları (dünyada iken kendi katından özel bir ruh
(manevi bir güç ve kararlılıkla) te’yid ve takviye buyurmuşlardır, (ahi-
rette ise) altından ırmaklar akan cennetlerine sokacak ve orada ebedi
(bir saadet ve saltanat içinde) kalacaklardır. Allah (bu dini gayretli ve
ulvi gayeli) olanlardan razı olup memnun kalmıştır, onlar da (zaten,
Rablerinin hükmünden ve nimetlerinden) razı (memnun ve mutmain)
olmuşlardır. İşte bu (onurlu ve mutlu kullar) Allah’ın partisi (ve Hak-
kın taraftarlarıdır); Felah bulacak (dünyada zafer ve izzete, ahirette
cennet ve rüyete ulaşacak) olanlar da, ancak bunlardır!” (Mücadele:
22) ayetinde: Hak elçisinden ve dava çizgisinden ayrılan, Haçlı-Siyo-
nistlerin himayesinde parlatılıp iktidara taşınan ve bunların hıyanet-
leri ve işbirlikleri sayesinde İslam Birliği ve Adil Düzen Projeleri
sekteye uğratılan, BOP eşbaşkanlığı eliyle Irak, Libya ve Suriye en
vahşi yöntemlerle parçalatılan kimselere yani “Şeytanın Hizbine”
herhangi bir yöntem ve niyetle meveddet-destek ve muhabbet besle-
menin imanla ve insanlıkla asla bağdaşmayacağı çok açık ve ağır şe-
kilde ikaz buyrulmaktadır.
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Kaldı ki, bütün hesaplarını; “Hak-Batıl mücadelesindeki imtihan
mesuliyeti” üzerine değil “Recep T. Erdoğan’ı kimsenin durduramaya-
cağı ve bundan sonra onun mutlak saltanatının başlayacağı” hayaline
göre yapanlar ve buna uygun gerekçeler uydurup tavır takınanlar,
böylece davanın haklılığını, Allah’ın uyarılarını unutup Siyonist
merkezlerin ve küresel şeytani güçlerin hükümranlığını kabul etmiş
olduklarını da açığa vurmaktadır.

Bediüzzaman’ın, ancak çok az sayıdaki seçkin bağlılarının yüksek
iman nuru ve ferasetiyle tanıyabileceklerini, diğer müminlerin ve ka-
labalık kesimlerin kim olduğunu bilmeleri lazım gelmediğini söyle-
diği Hz. İsa (AS)mın yeniden zuhur edip ortaya çıkışı ve Deccalizmi
yıkışı da, büyük devrim ve değişimin mutlaka yaşanacağının nebevi
ihbarı ve Kur’ani ispatıdır. Bunu anlamak için Saf suresi 6 ile 14.
ayetlerini dikkatle ve tekraren okumak lazımdır.

6. Hani Meryem oğlu İsa da: "Ey İsrailoğulları, gerçekten ben, si-
zin için Allah'tan gönderilmiş bir elçiyim. Benden önceki Tevrat'ı
tasdik edici ve benden sonra ismi "Ahmed" olan bir elçinin de müj-
deleyicisiyim" demişti. Fakat o, onlara kesin belgelerle gelince: "Bu,
açıkça bir büyüdür" demişlerdi. 

7. İslam'a çağrıldığı halde, (sorumluluktan ve sıkıntıdan kaçın-
mak ve haktan kaytarmak üzere) Allah'a karşı yalan uyduranlardan
daha zalim kimdir? Allah, zalim bir kavmi hidayete erdirmeyecektir. 

8. Onlar, Allah'ın nurunu ağızlarıyla (kuru laf kalabalığıyla) sön-
dürmek istemektedir. Oysa Allah, Kendi nurunu tamamlayıcıdır; kâ-
firler hoş görmese bile (Kur’an’ın Adil Düzenini getirecektir. 

9. Elçilerini hidayet ve hak din üzere gönderen O'dur. Öyle ki onu
(hak din olan İslam'ı) bütün dinlere karşı üstün kılacaktır; müşrik-
ler hoş görmese bile (bunu gerçekleştirecektir). 

10. Ey iman edenler, sizi acı bir azaptan kurtaracak (dünyada zil-
letten izzete, ahrette ise cehennemden cennete ulaştıracak) bir tica-
reti haber vereyim mi? 

11. (İşte bu en karlı ve hayırlı ticaret) Allah'a ve O'nun Resulü'ne
iman etmeniz, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda mücadele
vermeniz, cihat etmenizdir. Bu, sizin için daha hayırlıdır; eğer bilir-
seniz (Böyle yaparsanız). 
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12. O da sizin günahlarınızı bağışlayıverir, sizi altlarından ırmak-
lar akan cennetlere ve Adn cennetlerindeki güzel konaklara yerleşti-
rir. İşte 'büyük mutluluk ve kurtuluş' budur. 

13. Ve (dünyada iken de beklediğiniz ve) seveceğiniz bir başka
(nimet) daha var: Allah'tan 'yardım ve zafer (nusret)' ve yakın bir fe-
tih (mutlaka gelecektir). Mü'minleri müjdele. 

14. Ey iman edenler, Allah'ın yardımcıları olun (ve Hak davanın
gayretini çekin). Meryem oğlu İsa'nın havarilere: "Allah'a (yönelir-
ken) benim yardımcılarım kimlerdir?" demesi gibi. Havariler de "Al-
lah'ın yardımcıları bizleriz" yanıtını vermişlerdi. Böylece İsrailoğul-
ları'ndan bir topluluk iman etmiş, bir topluluk da inkâr etmişti. So-
nunda Biz iman edenleri düşmanlarına karşı destekleyince, onlar da
üstün gelmişlerdi. (Saf: 6-14) 

“Hani Allah, İsa'ya demişti ki: "Ey İsa, doğrusu senin hayatına
Ben son vereceğim, seni Kendime yükselteceğim, seni inkâr edenler-
den temizleyeceğim ve (yeniden yeryüzünde zuhur edip Deccalizm-
le mücadelende) sana uyanları (zafere eriştireceğim ve) kıyamete ka-
dar inkâra sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnız-
ca Banadır, hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda Ben
hükmedeceğim." (Ali İmran: 55) 
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CUMHURBAŞKANLIĞI SENARYOLARI

EKMEL BEY Mİ, RECEP BEY Mİ, DAHA HAYIRLIYDI?

Erbakan Hoca, ta 1986 yılında, Sn. Recep T. Erdoğan’ın da yanın-
da oturduğu bir ortamda ve büyük bir öngörü nazarıyla şöyle buyur-
muşlardı: “Öyle bir gün olur ki aman ha, Milli Görüş iktidara gelme-
sin diye, size Cuma Hutbesi verebilecek bir Cumhurbaşkanı bile seçti-
rebilirler!” yani bir imam-hatip mezunu olan, din istismarından ve
davasını satmaktan sakınmayan birisinin, dindarlık rolüyle halkı
oyalayıp avutmak ve Milli Görüş-Adil Düzen iktidarına engel olmak
üzere, dış güçlerin tertibiyle Cumhurbaşkanı bile yapılacağı konu-
sunda uyarmış ve söyledikleri aynen çıkmıştı.31

Şiir:

Hangisi daha hayırlı; kırk katır mı, kırk satır mı?
Ölçü vicdan iz’an mıdır, yoksa ki gönül hatır mı?
Sabataist Kemal Derviş, “Muhterem” diye önermiş!..
Bunlar vitrin mankeni mi, yok maşatlıkta yatır mı?

Evet, demokrasi; birkaç yanlışlık ve haksızlıktan birini seçmeye
mecbur kılınan bir sisteme dönüştürülürse, bunun “demokratur =
Gizli güçler diktatoryası” olacağını söyleyen Erbakan’ın tarifi ne ka-
dar anlamlıydı. Bu yanlışlara; “dinci, devrimci, sosyalist, liberalist” kı-
lıfları geçirilmesi ise sadece bir aldatmacaydı. 

CHP ve MHP’den sonra Büyük Birlik Partisi ile Demokrat Parti-
nin de destekleyeceğini açıkladığı ÇATI adayı Ekmeleddin İhsanoğ-
lu, acaba gerçekten Erdoğan’ı zorlamak ve köşk yolunu tıkamak için
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mi, yoksa Onun işini kolaylaştırmak ve Cumhurbaşkanlığını garan-
tiye almak için mi sahneye çıkarılmıştı?

Sn. İhsanoğlu’nun siyasi tecrübesizlik ve belirsizliği en çok AKP
adayının işine yaramayacak mıydı? “Abdestli Monşer” olarak tanı-
nan bu zatın Sn. Erdoğan’dan farklı ne gibi meziyet ve faziletleri var-
dı? Nurcu Prof. Ahmet Akgündüz Ekmeleddin Bey için: “Masonların
adayı, başörtüsüne karşı, asla güven duyulmayan bir şahıs!” şeklin-
de yorumlar yapmış ve AKİT Gazetesi bunları manşetine taşımıştı.
İyi de bütün Masonların alt elemanları ve hizmetkârları sayıldığı
ABD Yahudi Lobilerinin, Recep Erdoğan’ın boynuna astıkları “cesa-
ret madalyasını” niye bu Akit’çiler hiç sorgulamazdı?

Sn. Ekmeleddin İhsanoğlu 1991’de, sözde özgürlükçü açılımlar içe-
ren Yeni Anayasa Taslağını hazırlayan ekibin de arasındaydı. “Türkiye
vatandaşlığı”, Mecburi Din Derslerinin kaldırılıp “isteğe bağlı Din
eğitimi alınması” gibi projelerine Sn. Recep Erdoğan sahip çıkıp uy-
gulamıştı. Yeni Şafak Yazarı ve Erdoğan yalakası Abdulkadir Selvi “Ek-
meleddin İhsanoğlu’nun Fetullahcıların adayı” olduğunu söyleyip
Onu karalamaya çalışmaktaydı. Yahu, belki İhsanoğlu Hoca da, 12 se-
ne sonra Erdoğan gibi; Fetullahcı yapının “hain” olduğunu anlayıp
uzaklaşacaktı!?

İKT Genel Sekreterliği döneminde İhsanoğlu, ABD'deki Doğu Batı
Enstitüsü'nden 'Hayat Boyu Başarı Ödülü' almış, ödül konuşmasında
ise “İslam dünyası ile ABD arasındaki dostluğun her zamankinden da-
ha önemli olduğunu” vurgulamıştı. Türkiye kamuoyu Ekmeleddin İh-
sanoğlu adını, 12 Eylül 1980 darbesinin ilk günlerinde, Türk-İslam
sentezinin, Graham Fuller'in deyişiyle “Ilımlı İslam” ideolojisinin ilk
uygulamalarından olan, Uluslararası İslam Kültür ve Sanat Tarihi
Araştırma Merkezi'nin (IRCICA) kuruluşuyla duyacaktı.

Fetullah Gülen ve IRCICA yakınlığı!

IRCICA, Fetullah Gülen cemaati ile yakın temastaydı. IRCICA
1999 yılında Fetullah Gülen’in Zaman gazetesi tarafından promosyon
olarak verilen “Osmanlı Medeniyeti Tarihi Ansiklopedisi”ni hazırla-
mıştı. Zaman gazetesi, ansiklopediyi Osmanlı Devleti’nin 700’üncü
kuruluş yıldönümü armağanı olarak dağıtmıştı. Ansiklopedinin Edi-
törlüğünü yapan Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu, IRCICA’nın Başkanı
ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde öğretim elemanıydı.
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Yeni Papayla da görüşen ve hayranlığını belirten Ekmeleddin İhsanoğ-
lu, "Papa'yı samimi buldunuz mu" sorusunu "Görüşmemiz yarım sa-
ati aştı. Benim şahsi kanaatim Papa hakkında, çok samimi bir insan.
Büyük bir ruhani lider, şüphesiz ve hakikaten çok mütevazı bir insan.
Bu tevazu karşısında siz bunun gerçek bir mahviyetkar bir dini lider ol-
duğunu, kendisini düşünmeyen, insanlığa karşı büyük bir sorumluluk
içerisinde. Arjantin'den geliyor ve Osmanlı İmparatorluğu zamanında
oraya gelmiş olan Lübnanlıları, Suriyelileri, Mısırlıları, Müslümanları
tanıdığını ve bunlarla çok iyi ilişkiler içerisinde olduğu anlaşılıyor"
şeklinde yanıtlamıştı.

Ekmeleddin İhsanoğlu’nun AKP ile nasıl yolları ayrıldı?

AKP ile İhsanoğlu’nun yol ayrımı Mısır'daki darbeden sonra başla-
mıştı. İhsanoğlu, İslâm İşbirliği Teşkilâtı’nın Mısır’da darbeci yönetime
karşı yeterince tavır koymadığı gerekçesiyle başta Başbakan Tayyip Er-
doğan olmak üzere AKP tarafından sert eleştirilerin hedefi yapılmıştı.

Erdoğan’ın: 'İİT'nin aynaya bakacak yüzü kalmamıştır' çıkışı!

Mısır’daki darbeye karşı özellikle ilk günlerde büyük tepki gösteren
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, batılı ülke ve kurumları da Mısır’da-
ki darbeye karşı sessiz kalmakla suçlamıştı. Başbakan Erdoğan’ın o dö-
nem ‘darbeye karşı sessiz kalmakla suçladığı isimlerden biri de Ekme-
leddin İhsanoğlu olacaktı. Başbakan Erdoğan, Bursa’da yaptığı konuş-
mada Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği’nin yanı sıra İslam İşbirliği
Teşkilatı’nı da eleştirmiş ve “Aynaya bakacak yüzleri yok” diye çıkış-
mıştı. Mısır’daki darbeye karşı çıkmamakla suçlanan İhsanoğlu, hak-
kındaki açıklamalardan üzüntü duyduğunu, AKP kurmaylarının “ger-
çekleri söylemediklerini” vurgulayıp “Hükümet neden (Mısır konusunu
görüşmek üzere) İslam İşbirliği Teşkilatı’nın toplanması için çağrıda
bulunmadı?” hatırlatmasını yapmıştı. Ekmeleddin İhsanoğlu, Adalet
Partisi’nin Süleyman Demirel’den sonra 2 numarası olan ‘Koca Reis’
lakaplı merhum Sadettin Bilgiç’in akrabalarından Füsun Hanım ile ev-
li bulunmaktaydı.

Bir kimseyi babasından veya soyundan-sopundan dolayı suçlamak;
inancımıza da insanlık anlayışımıza ters düşmektedir. Ancak Türki-
ye’ye Cumhurbaşkanı olacak bir şahsiyetin nasıl bir çevrede ve düşün-
ce ikliminde yetiştiğini bilmek, onunla ilgili elbette bazı ipuçları vere-
cektir. Bu nedenle Ekmeleddin Bey’in babası İhsan Efendiyi ve onun
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çok etkilendiği şahsiyet olan Mustafa Sabri Efendiyi kısaca tanıtmamız
gerekmektedir. Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi, ehlisünnet disiplini-
ni savunup sahiplenen, “mezhepsizlik-modernislik” kılıfı altında yü-
rütülen din tahrifine dikkat çeken eserler veren bir ilim adamı olması-
na rağmen, Anadolu’yu işgalden kurtarmak üzere girişilen Milli Müca-
deleye düşmanlık edecek kadar çelişkiler sergileyen bir şahsiyettir. Ör-
neğin “Darul Hikmetül İslamiyye” üyeliğinde birlikte çalıştığı Bediüz-
zaman Said Nursi Hazretlerine de sonrada haksız ve alakasız ithamlar-
da bulunan birisidir. İşte Sn. Ekmeleddin İhsanoğlunun rahmetli ba-
bası da Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendinin ekibindendir.

Mustafa Sabri Efendi ikinci meşrutiyetin ilan edildiği 1908 yılından
itibaren, aktif olarak siyasi faaliyetlere girmiştir. İkinci meşrutiyetin
ilanını müteakiben Tokat mebusu seçilmiş aynı yıl, “Cemiyeti İttihadi-
ye-i İslamiyye” adlı dine dayalı bir dernek kurmuş başlangıçta İttihadi
Terakki içerisinde yer almasına rağmen32 daha sonra “Hürriyet ve İh-
tilaf Partisine” geçmiştir. İttihat ve Terakki’nin iktidardan uzaklaşması
üzerine, 18 Kasım 1918’de Köstence’den İstanbul’a dönen Mustafa
Sabri, önce Darü’l-Hikmet’il-İslamiyye üyeliğine, daha sonra da Süley-
maniye Medresesi hadis müderrisliğine tayin edilmiştir. Mustafa Sabri
Efendi, Ocak 1919’da Hürriyet ve İtilaf Partisi’nden tekrar Tokat me-
busu seçilmiş, 4 Mart 1919’da kurulan Damat Ferit Hükümet’inin ilk
kabinesinde “Şeyhülislam” olarak görevlendirilmiştir. 1919’da bu hü-
kümetin düşmesi üzerine, Meşihat Makamı’ndan ayrılarak “Ayan”
üyeliğine tayin edilmiştir. 31 Temmuz 1920’de kurulan beşinci Damat
Ferit Hükümet’inin de Mustafa Sabri yine Şeyhülislam makamına ge-
tirilmiş fakat bu defa uhdesine Şura-i Devlet Reisliği (Danıştay Başkan-
lığı) de verilmiştir.

Milli Mücadele’nin başarıyla sonuçlanması üzerine, önce Yunanis-
tan’ın Gümülcine kentine gitmiş, buradan da Hicaz Şerifi Hüseyin’in
davetine kabul ederek Mekke’ye geçmiştir. Oradan da Mısır’a geçerek,
Kahire’ye yerleşmiş ve kendisine Ezher Üniversitesi’nde müderrislik
görevi verilmiştir. 12 Mart 1954 tarihinde de Kahire’de vefat etmiştir.
II. Meşrutiyetin ilanından sonra yayım hayatına giren ve kendisinin de
başyazarlığını yaptığı Beyanü’l-Hak gazetesinde Mustafa Sabri, Sultan
Abdülhamit’in tahttan indirilmesinden dolayı duyduğu sevincini ve
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onun tahttan indirilmesinde birinci derecede rol oynayan İttihat ve Te-
rakki’ye teşekkürlerini şöyle belirtmiştir:

“… Temmuz on birde makber-i mâziviyette (mazinin mezarına) def-
nettiğimiz devr-i istibdat, münker (zulüm ve kötülük) devri idi. Bu
münkeri nehy ve ref içün iktiza eden mesai-i ibtidaiyede bulunmak,
(Abdülhamid’i devirmek ve kötülüklerini bertaraf etmek üzere hareke-
te geçmek) yani kuvve-i icraiyeye rehberlik etmek vazifesi arz ettiğim
veçhile ulemaya ait iken, biz vaktiyle vazifemizi maateessüf eda ede-
mediğimiz halde, İttihat ve Terakki Cemiyeti erkan-ı kiramı ifa etti. Bi-
naenaleyh bizim bu erbab-ı hamiyyete karşı teşekküratımız mahcubi-
yetle memzucdur (gereklidir). …İttihat ve Terakki Cemiyetin mesai-i
hamiyyeti, herkesten ziyade bizim hesabımıza meşkur olduğu nispette,
bizim de kendilerine karşı ma’zur olacağımız tabiidir, (Sultan Abdülha-
mit hal edildiği için artık) terakki ve tekamülümüz için hiçbir mani kal-
mamış demektir…”33

Mustafa Sabri Efendi, Sultan II. Abdülhamit’in tahttan indirilme-
sine oldukça sevinmesine, hatta bundan dolayı İttihat ve Terakki
Partisi mensuplarına övgü dolu sözlerle teşekkür etmesine rağmen,
Milli Mücadeleye şiddetle karşı çıkanlardan birisidir. Halifeliği hara-
retle savunan Mustafa Sabri Efendinin, buna rağmen İngiliz Muhip-
leri Cemiyeti mensubu olması da hayret vericidir34. Daha sonra
Mustafa Kemal’i “İngilizlerin Hizmetçisi” olarak suçlaması da tam
bir çelişkidir. Mustafa Sabri Anadolu’da Emperyalist güçlere ve iş-
galcilere karşı Mustafa Kemal Paşa önderliğinde başlayan milli hare-
kete hem muhaliftir, hem de düşmanca davranışlar sergilemiştir: Öy-
le ki, Milli Mücadeleye çalışan din adamlarından başta Denizli Müf-
tüsü Ahmet Hulusi (Müftüler), Isparta Müftüsü Hüseyin Hüsnü (Öz-
damar), Uşak Müftüsü Ali Rıza (Bodur), Burhaniye Müftüsü Meh-
met (Tahran), Antalya Müftüsü Ahmet Hamdi ve Sinop Müftüsü İb-
rahim Hilmi Efendiler olmak üzere pek çok müftüyü görevlerinden
azletmiştir. Ayrıca İstanbul Hükümetlerini Anadolu hareketlerine
karşı yumuşak davrandıkları için şiddetle tenkit etmiştir. Bu maksat-
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la Padişah Vahdettin’in huzuruna çıkarak Anadolu hareketine karşı
Tevfik Paşa Hükümetinin gevşekliğinden yakınmış ve bir gün kendi-
lerinin de ezilebileceğini dile getirmiştir.35 Aynı şekilde Damat Ferit
Paşa’yı da Milli Mücadeleye karşı sert önlemler almadığı için eleştir-
miştir. Nitekim, 18 Nisan 1920’de üstelik Sultan Vahdettin’in karşı
çıkmasına rağmen Hilafet Ordusu adı altında bir ordu kurularak ba-
şına Süleyman Şefik Paşa getirilmiştir. Kuva-yı Milliye’ye karşı Ku-
va-yı İnzibatiye adı da verilen bu ordunun görevi, ayaklanmalara
destek olmak ve Ankara meclisini etkisiz hale getirmekti.36

Mustafa Sabri Efendi, 10 Ağustos 1920’de Türkiye’yi parçalama-
ya yönelik koşulları içeren Sevr (Sevres) Antlaşması’nı imzalayan
hükümette de Şeyhülislam idi. Antlaşma’nın imzalanmasından önce,
Antlaşma şartlarını görüşmek üzere, 22 Temmuz 1920’de Yıldız Sa-
rayın’da Sultan Vahdettin Başkanlığındaki Meclis-i Ali (Yüce Kurul)
toplantısına Mustafa Sabri’de katılmış ve bu kurulda Dürrizade Ab-
dullah ile, antlaşmanın kabulü yolunda görüş bildirmiştir. Sevr Ant-
laşmasının imzalandığı günün gecesi ailesiyle oturduğu meşihat bi-
nasında eşi Ulviye Hanımın ağlayarak kendisine “Sen hiç Allah’tan
korkmadın mı, Peygamber’den utanmadın mı? İzmir’in Yunanlılara ve-
rilmesine nasıl razı oldun? İstifa edeydin de imza etmeseydin!” diye çı-
kıştığı, fakat Mustafa Sabri’nin eşine cevap vermeyip şaşırıp kaldığı
söylenmektedir. Yozgat Mutasarrıf Vekili ve Boğazlıyan Kaymakamı
Kemal Bey’in hükümetin emrini ve politikasını icra cümlesinden ola-
rak, kendi bölgesinde ve milli bir gayretle Ermeni tehciri ile alakalı
aktif hizmette bulunması, maalesef bu zatın divan-ı harpte yargılan-
masına ve idama mahkûm edilmesine sebebiyet vermiştir. Kemal
Bey’in idamına fetva veren Şeyhülislâm ise Mustafa Sabri’dir.37

Türk ordularının İzmir’i kurtarıp İstanbul’a yönelmesi üzerine de
Padişah Vahdettin’den Sadrazamlık isteyen Şeyhülislam Mustafa Sabri
Efendi, Müslüman ve Ermenilerden oluşacak bir ordu kurarak, Türk
Ordusuna karşı savaşmak gereğini dile getirmiş, ancak bu amacını ger-
çekleştirememiştir. Çünkü Sultan Vahdettin kendisine itibar etmemiş-

166 TÜRKİYE DAĞILACAK MI, DOĞRULACAK MI?

35 (Bak. İbnü’l- Emin Mahmut İnal, Son Sadrazamlar, Cilt:4, İstanbul 1992,
s.1725,2008)

36 (Bak: Ergün Aybars Türkiye Cumhuriyeti Tarihi İzmir 1984- Sh:218-219)
37 (Ali Fuat Türk geldi-görüp işittiklerim. Ank. 1949-Sh:220-224)



tir.38 Mustafa Sabri, daha önce de denildiği gibi, Milli Mücadele’nin ba-
şarıya ulaşması üzerine ailesiyle (oğlu, iki kızı ve damatları) İstan-
bul’dan ayrılarak Yunanistan’ın Gümülcine kentine gitmiştir.

Kılıçdaroğlu’nun: ‘İhsanoğlu’nu gidin ABD’ye sorun’ sözleri; iltifat
mıydı, itiraf mıydı?

Kemal Kılıçdaroğlu’nun: “O tam bir devlet adamıdır. Böylesine bilgi
birikimi olan, saygınlığı olan bir aday üzerinde uzlaştık. Bir büyük uzlaş-
mayı sağladık. Adı Ekmeleddin İhsanoğlu. Ekmel Bey’i gidin sorun, en az
bizim ülke tanınıyor. Gidin Fransa’ya sorun, Amerika’ya sorun, Paris’te
sorun, Ortadoğu’da sorun, Arap liderlerine sorun, Japonya’ya sorun, Rus-
ya’ya sorun; göreceksiniz onlarca, yüzlerce nişanı var, 57 ülkeyi yöneten
bir insanı biz seçtik” sözleri Ekmeleddin İhsanoğlu’nu hangi merkez-
lerin tavsiye ettiğini deşifre etmekteydi. Hatırlayınız; 22 Ekim 2013
tarihinde Kılıçdaroğlu ile Ricciardone 2,5 saat baş başa görüşmüşler-
di. Acaba, Ekmelettin İhsanoğlu konusu da gündeme gelmiş miydi?

“Ekmeleddin İhsanoğlu gibi hiç kimsenin aklına gelmeyecek bir ki-
şiyi acaba Devlet Bahçeli ve Kemal Kılıçdaroğlu nasıl keşfetmişti? On-
ların kulağına hangi “yüksek” irade ve süper merkez Ekmeleddin İh-
sanoğlu adını fısıldayıvermişti? Hatırlayınız Kemal Derviş de aynen
böyle başımıza bela edilmişti. Oysa Sabataist Kemal Derviş Yahudi Gü-
dümlü Dünya bankasında görevliydi ve o yıllarda Türkiye’den haber-
sizdi. Küresel Merkezlerden İcra Memuru olarak gönderilen ve hiç
kimse tarafından tanınıp bilinmeyen Kemal Derviş Başbakan Yardım-
cısı tahtına oturtuluvermişti. Arkasından birtakım tertiplerde rol üst-
lenmiş, DSP’yi bölmüş, CHP’ye kimlik operasyonunda görev ifa etmiş-
ti. Tayyip Erdoğan- Abdullah Gül ikilisi Türkiye’nin tepesine geçiril-
miş ve Kemal Derviş tekrar Atlantik ötesindeki makamına geri gitmiş-
ti. Türkiye yeni bir Kemal Derviş tuzağıyla yüz yüzedir” tenkitleri ye-
rindedir. Maalesef CHP ile MHP’nin Ekmeleddin İhsanoğlu önerisi sa-
dece Erdoğan’a Çankaya yolunu açmakla yetinmemiş aynı zamanda
PKK’nın yüzde 7 oy kartını daha değerli ve geçerli hale getirmiştir. Ar-
tık PKK, o yüzde 7 oyu daha çok taviz karşılığında Erdoğan’a satmak
için pazarlık edecektir. “CHP ve MHP’nin İhsanoğlu önerisi; Erdoğan’la
yarışı vatanseverlik zemininden çıkarıp dincilik zeminine itince, Erdo-
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ğan’ın daha bir iştahla PKK’nın oylarına talip olacağı da kesindir” tes-
pitleri de yerindedir. 

Kemal Derviş’in: 

“Sayın İhsanoğlu’nun adaylığına çok sevindim Türkiye’nin çok ihti-
yacı olan geniş bir uzlaşmanın taşıyıcısı olabilir. Kibar ve hoşgörülü ol-
duğu kadar ilkelidir. Buna birkaç kez Batılılar’ın yanlış tutumlarına
gösterdiği tepkileri izleyerek tanık olmuş birisiyim. İlkeli, ama aynı za-
manda bilgili, küresel değerlere bağlı, başkalarını anlamaya çalışan tu-
tumu ona büyük saygınlık kazandırmıştır. Aday olabileceği haberi dün-
den beri bütün dünyada olumlu bir ilgiyle karşılanmıştır. Geleneksel
değerlerimiz kadar çağdaş Cumhuriyetin kazanımlarını ve evrensel de-
mokratik değerlerini de çok önemseyeceğinden emininim. Adaylığının
hayırlı olmasını dilerim” sözleri de bir nevi itiraf yerindedir. CHP ve
MHP’nin ortak Cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu’nun ba-
bası Mehmet İhsan Efendi, 1902 yılı Yozgat doğumlu bir şahsiyettir.
Babası Ağvanlı (Ayan) oğullarından Molla Mehmet oğlu Hacı Abdu-
laziz efendidir. Cumhuriyetin ilanından bir yıl sonra 22 yaşındayken
Türkiye’den ayrılıp Mısır’a gitmiştir. İhsan Efendi, Mustafa Sabri
Efendi’nin görüşlerinden etkilenen birisidir. 1961’de vefat etmiş Ka-
hire’de bizimde bizzat gördüğümüz gibi Gafir Kabristanında yakın
dostu Mustafa Sabri Efendi’nin yanına defnedilmiştir.

Hatırlanacağı gibi Beşşar Esad, 2005 tarihinde ilk kez bir seçimle
Genel Sekreter seçen İslam Konferansı Örgütü'ne (İKÖ) İhsanoğlu'nu
aday gösterip bu göreve gelmesine en büyük katkıyı yapan kişidir. Bu
teşkilat, ismi var cismi yok misali, İslam dünyasının yaşadığı sorunla-
ra karşı acizliği ve özellikle İsrail'e karşı tavır almada pasifliği ile bilin-
mektedir. Daha sonra örgütün ismi, İslam İşbirliği Teşkilatı olarak de-
ğiştirilmiştir. İhsanoğlu, bu teşkilatın 2005-2013 dönemi Genel Sekre-
terliği görevini getirilmiştir. O tarihe kadar Suudi hanedanlığın tavsi-
yesi üzerine atama yoluyla gerçekleşen görev dağılımı, Suriye ve dost-
larının müdahalesi sonucu Genel Sekreterlik makamının seçimle belir-
lenmesi kabul edilmiştir. Henüz Erdoğan ve şürekâsı ile yaşadığı "kar-
deş ve dost" muhabbetinin iyi paketlenmiş bir kumpas olduğunu id-
rak edememiş olan Esad, Türkiye'nin Arap ve İslam dünyasındaki et-
kinliğini artırmak için Türk asıllı olan, Kahire ve Şam'da da iyi bilinen
İhsanoğlu'nun uygun aday olacağını telkin etmiştir. İran'ın da ikna
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edilmesi ile Suudi adayına karşı yarışan İhsanoğlu bu makama seçilmiş
bu gerçeğin idrakinde olan İhsanoğlu, Şam'a yaptığı ziyaretler esnasın-
da Suriye ve Esad'a duyduğu memnuniyeti her daim yâd etmiştir. Gö-
revini 1 Ocak 2014'te, tekrar atama yolu geleneği devreye sokularak,
Suudili eski Kültür Bakanı ve Suudi Şûra Meclisi üyesi İyad Emin Me-
deni'ye devretmiştir.

İhsanoğlu'nun ithal bir aday olduğu uyarısı yerindedir ve İhsanoğ-
lu'nun bir zamanlar başkanlık yaptığı İslâm Tarih, Sanat ve Kültür
Araştırma Merkezi'nin (IRCICA) şaibeli ilişkiler içinde olduğu uyarısı
önemlidir. Papa ile görüştüğü kesindir. ABD ve Gülen'in Truva atı gö-
revi için kullanılan dinlerarası diyaloğu savunduğu ve ABD dahil bir-
çok ülkeden ödüller aldığı bilinmektedir. Bazı CHP ve MHP milletve-
killerinin İhsanoğlu isminin her iki partinin organlarında tartışılma-
dan dayatıldığını söylemeleri haklı bir eleştiridir. Bir medya patronu-
nun önerisine binaen İhsanoğlu üzerinde mutabık kılınmış ise sorum-
suzluğun daniskasıdır demek yerindedir. Ancak Mustafa Mutlu gibi
ulusalcı cahillerin, İhsanoğlu'nu Mısırlı, şeriatçı El-Ezher mezunu ol-
duğu ve Arapçayı Türkçeden daha iyi bildiğini söylemesi yanlış ve ya-
nıltıcı bir eleştiridir. İhsanoğlu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Bir
Türk ailenin evladıdır. Mısır Ayn El-Şems üniversitesi Fen bölümü me-
zunudur. El-Ezher'de Arapça öğrenmiş, İslami dersler almıştır. Eşi tür-
banlı değildir. Türkçesi anadili Türkçe olan birisi kadar çok iyidir. Oy-
sa İhsanoğlu'nun bir Amerikano-Suudi projesi olup olmadığını araştır-
mak daha önemli ve gereklidir39. 

Meşhur düşünür Lichtenberg’in şu sözleri konumuzu açıklar mahi-
yettedir: “Kim ki, sadece kanatlarına bakarak bir melek ararsa eve bir
kaz ile dönebilir!”

Sonuç olarak:

Alparslan Türkeş’in 1983’te kurulacak Partisinin başına geçmesi
için teklif sunacak kadar samimi bir MHP’li olan ve Türk Ocakları
başkanlığı yapan, Rahmetli Prof. Emin Bilgiç’in kızıyla evlenen (ve
Füsun Hanım’ın amcası ve Demirel’in has adamı Saadettin Bilgiç’in
oğlu Sadi Bilgiç hala AKP Milletvekilliği yapan) Ekmel Bey, 20 Kasım
2013’te İKÖ sekreterliğinden ayrılırken “Bundan sonra ne yapacaksı-
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nız?” sorusuna “Bir takım teklifler var, onları değerlendirip bekleyece-
ğiz!” yanıtını verdiğinde, acaba Cumhurbaşkanlığı adaylığı kulağına
fısıldanmış mıydı? Belki de Erdoğan’ın şansını artırmak için yem ola-
rak kullanıldığının farkına varacak mıydı? Asıl merak edilen konu
şuydu: haydi Ekmeleddin Bey’in kazanıp Köşke çıktığını ve Erdo-
ğan’ın AKP’nin ve iktidarın başında kaldığını farz edelim, bu durum
Türkiye’ye, hatta CHP ve MHP’ye ne kazandıracaktı? AKP’nin başın-
da kalan Erdoğan daha büyük tahribatlar yapmayacak mıydı? Ayrıca;
23 Nisan 2007 tarihli Hürriyete göre: Sn. Recep Erdoğan’ın Abdullah
Gül’den önceki Cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin bey olmaktaydı.

Ekmeleddin İhsanoğlu’nun adaylığı bahanesiyle “adam”lığını unu-
tan ve “gen”leri kabaran Ümit Zileli yine Erbakan’a kin kusmaktaydı.

“Ehh, tam sırasıydı işte; 1969'da gericiler sağ partilerin kucağından
indi ve Milli Nizam Partisi'ni kurdu!.. 12 Mart, 1961 Anayasası'nın bol
geldiğini "siyasi inkişafın ekonomik inkişafın", (yani ilerlemenin) önüne
geçtiğini söyleyen Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç liderliğinde
ara rejime geçişin tarihiydi. Bir kukla Başbakan bulundu ve "kadife eldi-
ven içinde demir yumruk" sloganıyla devrimci gençler avlanmaya baş-
landı. 1970'lerin başlarında Kemalizm'i ve Türk Devrimi'ni yerden yere
vuran, İdris Küçükömer'in fikirlerini savunan Ecevit, Turan Güneş, Ka-
mil Kırıkoğlu gibi ağır topların desteği ile CHP'nin başına geçirildi. Son-
rası daha hazin!.. Generaller tarafından partisi kapatılıp, Almanya'ya
kaçan Necmettin Erbakan, yine aynı generaller tarafından Türkiye'ye
getirilecek, Milli Selamet Partisi'ni kurup 40 küsur milletvekili çıkaracak
ve Cumhuriyeti kuran partiyle, CHP ile koalisyon kuracaktı!.. 70'lerin
ikinci yarısı, Milliyetçi cepheler, öldürülen 5.500 yurttaş ve ABD'nin des-
teğinde 12 Eylül'le noktalandı.”40 diyen zavallıya hatırlatmak lazımdı:

1-..Milli Nizam Partisi gericilerin değil, en ilerici Mü’min devrimci-
lerin partisiydi ve kucağa oturtmak daha çok dinsiz edepsizlere yakı-
şırdı. Ama Erbakan Siyonist odakların ve Sabataist cuntanın korkulu
rüyasıydı. (Onu kapatan mahkemeler haklıysa, o halde Ergenekon ve
Balyoz mahkemeleri de haklıydı)

2-Erbakan’la koalisyon kurduğu için Ecevit’e bile saldırmanız, kuy-
ruk acınızın hala geçmediğinin kanıtıydı. Evet, işte Erbakan Şeytanın
şarlatanlarını böyle ters köşeye yatırırdı…
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3- .Madem Erbakan’ı (cahilliğini açığa vurduğun gibi Almanya’dan
değil) tedavi için gittiği İsviçre’den tekrar generaller Türkiye’ye çağır-
mıştı ve madem 12 Mart, 12 Eylül darbelerini yapan hep “Amerikan
kuklası” paşalardı… Öyleyse bu Amerikan uşaklarına(!) karşı kahra-
man(!) Erdoğan’ın ve Fetullah Hoca’nın Ergenekon ve Balyoz kumpas-
larını alkışlamanız gerekirken niye ciyak ciyak bağırıp yırtınırdınız?

4-..Recep Bey ve dönekler ekibine ve yine ABD Yahudi Lobilerince
verilen iktidar ve yaptırılan icraatlar ise; Milli Görüş’ü yozlaştırmak ve
Büyük İsrail hedeflerine sahte dincilerle ulaşmak hesaplıydı, istismar
amaçlıydı, yani yalancı bahardı. Ama bekleyin, asıl Erbakan devranı ve
İslam İnkılabı çok yakındı! 

5- .İstismar için uydurup arkasına saklandığınız ve İslam düşmanlı-
ğını gizlemeye çalıştığınız “Kemalizm” sloganlarınız bile laçkalaşmış-
tır. Sabataycı ve ittihatçı evladı Hasan Cemal bile “Erdoğan artık DİN-
DAR KEMALİST’tir ve kendi başbakanlık hesapları içinde, kendi “sivil
vesayetini” oturtmak hevesiyle şeytanla bile ittifak yapabilir” itirafın-
da bulunmaktadır. (Not: Bu Şeytan’ın ABD Yahudi Lobileri olduğunu
düşünürseniz konu daha rahat anlaşılacaktır). Yani Hasan Cemal’ler
de sizler de, bilerek veya bilmeyerek Erdoğan’a çalışıp ama Erba-
kan’a sataşmaktasınız!

İngiltere’nin etkin gazetelerinden Financial Times, Anayasa Mah-
kemesi kararı üzerine yapılan “Balyoz tahliyeleriyle hem Fetullah Gü-
len Hem AKP hükümeti aleyhine ortak bir intikam cephesinin” oluşa-
cağını yazmıştı. Hatta E. Org. Çetin Doğan’ın Yahudi Damadı Dani
Rodrik’in “Bundan Türkiye’nin demokratikleşmesi sonucunu çıkarmı-
yorum. Sadece ülke dengelerinin değişeceğini bekliyorum” yorumunu
aktarmıştı. Fetullah Gülen’e ABD’de kalması için referans mektubu
yazan Siyonist Stratejist Graham Fuller: “AKP Türkiye’si, Suriye’de
Beşar Esad’ın iktidarda kalabilme yeteneğini göremeyerek tarihi bir
hata yapmıştır” itirafında bulunmuşlardı. Bunun anlamı: “Esad reji-
mini ayakta tutan Amerika’ydı ve ona muhalifleri de yine ABD kontro-
lüne almıştı” (Bak: Rand Düşünce Kuruluşu: Türkiye ve Arap Baharı
(Turkey And The Arab Spring: Leadership in the Middle East)
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GAZZE RİYAKÂRLIĞI, CUMHURBAŞKANLIĞI
VE

BOP EŞBAŞKANLIĞININ SON AŞAMASI

İsrail’in ileri teknoloji harikalarıyla hezimete uğratılıp teslim alı-
nacağını, Kur’an şöyle haber veriyordu: 

“Kitap ehlinden olan kâfirleri (Beni Nadir Yahudilerini) ilk sürgün-
de (Asrısaadet döneminde) yurtlarından çıkaran O (Allah’tır). Siz, on-
ların (zulüm yaptıkları diyardan sürülüp) çıkacaklarını hiç sanmamış-
tınız; onlar da kalelerinin (ve teknolojik üstünlüklerinin) kendilerini
Allah’ın (gazabından) koruyacağını zannedip durmuşlardı. Böylece Al-
lah(ın azabı) da, hiç hesaba katmadıkları bir yönden (ve harika yön-
temlerle) gelip onları kuşattı, yüreklerine korku saldı, öyle ki evlerini
kendi elleriyle ve müminlerin elleriyle tahrip ediyorlardı. Artık ey ba-
siret sahipleri ibret alın (bugünkü zalim ve fesatçı Yahudilerin ve müş-
riklerin de aynı akıbete uğrayacaklarını unutmayın).” (Haşr:2)

“Onların Allah’ın elçisine verdikleri “FEY’e” (savaşsız kazanılan
ganimet, servet ve devlete) gelince; ki siz buna karşı (bu zaferi kazan-
ma kastıyla) ne at ne deve koşturmamış (tank ve füze kullanmamış)tı-
nız. Ancak Allah, elçilerini dilediklerinin üstüne musallat (edip muzaf-
fer) kılmaktadır. Her şeye gücü yeten Allah’tır” (Haşr:6)

ayetleri, teknoloji harikalarıyla İsrail ve ABD’nin hezimete uğra-
tılacağını ve onların bütün silah sistemlerinin çalışmaz hale sokula-
cağını haber veren Rahmetli Erbakan’ı haklı çıkarıyordu. Siyonist
patronları derbeder olup yıkılınca, işbirlikçi piyonlarının ve BOP ta-
şeronlarının ayakta kalacağını zannedenler ise elbette aldanıyordu.

Gazze’de soykırım yapılıyordu!



Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah, terörist İsrail’in Gazze’de
sürdürdüğü saldırılar için, “Gazze’de yapılan bir soykırımdır” diye
haykırıyor ve dünyanın Filistin konusunda çifte standart uyguladığını
belirtiyordu. Siyonistlerin son saldırılarında 409 çocuk olmak üzere
maalesef 2060 kişi şehit oluyor, 9798 kişi yaralanıyordu. Şehitlerin
%80’i sivillerden, savunmasız masum çocuklar, kadınlar ve ihtiyarlar-
dan oluşuyordu. AKP iktidarı ise kof demeçler dışında ciddi ve caydı-
rıcı hiçbir girişimde bulunmuyordu. Ramallah’taki Başbakanlık bina-
sında gazetecilere konuşan Hamdallah, Gazze’de devam eden İsrail or-
dusunun saldırıları için, “Gazze’de Siyonist saldırılar soykırıma dö-
nüştü. Şu ana kadar binlerce kişi yaralandı, aralarında kadın, çocuk ve
yaşlıların olduğu iki binden fazla insan öldürüldü” diye feryat ediyor,
dünyanın Filistin konusunda çifte standart uyguladığını hatırlatarak
şunları söylüyordu: “İsrail’in Gazze’ye düzenlediği hava saldırılarında,
binlerce evden bazıları tamamen bazıları da kısmen yıkıldı. Bu bir soy-
kırımdır. Uluslararası toplumu müdahale ederek bu saldırıları durdur-
maya çağırıyoruz. Uluslararası topluluk, daha önce Kosova’da, Dar-
fur’da çatışmalara müdahil oldular. Ancak Filistin halkı, 47 yıldır işgal
altında kurban vermeye devam ediyor.” “Filistin ekonomisi büyük mey-
dan okumalarla karşı karşıya bulunuyor” diyen Başbakan Hamdallah,
ülke topraklarının yüzde 62’sinin fiili olarak İsrail denetiminde olduğu-
nu, bu nedenle de ülkede hiçbir şey yapamadıklarını söylüyordu.

Meydanlarda ve ekranlarda mangalda kül bırakmayan Sn. Erdo-
ğan, İsrail’in bu küstah ve barbar tavrına karşı, sadece beş-on yaralıyı
Türkiye’ye taşımak ve camilerde Filistin’e yardım toplamak gibi komik
ve göstermelik tedbirlerle halkımızı avutuyordu. Bu yaklaşım, çalınan
heybesini geri vermezlerse, neler yapacağı konusunda kuru tehditler
savuran Nasrettin Hoca’nın “eğer getirmeseydiniz, kilimi kesip yeni
heybe yapacaktım!” yanıtını hatırlatıyordu. İsrail Dışişleri Bakanı
Avigdor Lieberman, ABD’li Siyonist John Kerry ile yaptığı telefon gö-
rüşmesinde Türkiye ile bir tırmanma istemediklerini belirtiyordu. İs-
rail Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, “Dışişleri Baka-
nı Lieberman’ın, İsrail’in şimdiye kadar Başbakan Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın sert açıklamalarına ve suçlamalarına yanıt vermekten kaçındığını
(çünkü bunların seçim yatırımı ve oy avcılığı hatırına yapıldığını) ve bu
saldırıların, seçimlerden sonra duracağını umduğunu” aktarıyordu.41
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Filistin ekonomisinin her ay 300 milyon dolara ihtiyacı olduğunu
aktaran Hamdallah, “İsrail kontrolündeki C bölgesinde petrol var an-
cak çıkaramıyoruz. İsrail her şeye el koyuyor. Okul bile izin alındıktan
sonra yapılabiliyor, Gazze tam 7 senedir kuşatma altındadır. Umarız
bu zor günümüzde tüm ülkeler bize yardım eder. İsrail bizden topladı-
ğı vergileri vermiyor, el koyuyor” açıklamasında bulunuyordu.

İsrail’in Gazze’ye düzenlediği ve cami, resmi daire, tarım arazileri
ve yerleşim birimlerinin hedef alındığı son saldırılarla beraber terörist
İsrail ordusu, Suriye’nin denetimindeki Golan Tepesi’nde yer alan bir
askeri noktaya da 5 füzeyle saldırıyordu. Filistin uzlaşı hükümetinin
Bayındırlık ve İskân Bakanı Mufid el-Hasayine, İsrail’in Gazze’ye yöne-
lik saldırılarında 3370 evin tümüyle yıkıldığını, 26 bin 800 ev ise kıs-
men tahribata uğradığını belirtiyordu. Bu arada İsrail askerlerinin, Ba-
tı Şeria’nın farklı bölgelerinde bazısı Hamas milletvekili olan yüzlerce
kişiyi gözaltına aldığı bildiriliyordu. 

Ve korkulan oldu, Gazze can çekişiyordu!

Bu arada İsrail ateşkesi yeniden bozuyor ve tekrar bombalamaya
başlıyordu. ABD Dışişleri Bakanı Siyonist Kerry Hamas'ı sorumlu
tutuyor ve İsrail’i haklı çıkarıyordu. İsrail Mısır'dan gelen ateşkes
önerisini kabul ederek uluslararası arenada sinsi oyununu sahneli-
yor, Hamas'ın askeri kanadı masaya gelmeyince de kanlı saldırıları-
na uluslararası dayanak buluyordu. ABD Dışişleri Bakanı John
Kerry'nin Mısır'a gitmekten vazgeçip Hamas'ı kınamasının ardından
bombaların düğmesine basılıyor, Gazze'ye yeniden ölüm yağdırıyor-
du. Dindar kahraman Recep Erdoğan ve AKP iktidarı ise, İsrail’den
büyükelçilerini geri çeken Brezilya ve Ekvator kadar bile ciddiyet ve
cesaret gösteremiyor, sanki bir sivil örgüt temsilcisiymiş gibi sadece
kof kınama mesajlarıyla yetiniyordu. Yetmez Erdoğan, ABD Derin
Devleti Siyonist Lobilerinin kendisine verdikleri ödülü iade etme er-
demi bile gösteremeyince, bu sefer Amerikan Yahudi Kongresi bu
ödülü kendisinden geri istemek suretiyle ağır bir hakaret ve küstah-
lık ediyor, Başbakan ve Cumhurbaşkanı adayı Recep Bey ise sadece
sızlanıp duruyordu. Batılı-Doğulu tüm küfür cephesi ve Müslüman
ülkelerin münafık hükümetleri “3 Maymun”u Oynasa da, İnsanlığın
vicdanı kanıyordu!

Terör devleti İsrail’in Gazze’ye yaptığı insanlıktan nasibini almayan
saldırılar, hükümetlerin olmasa da dünyanın her yerinden insanların
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tepkisine neden oluyordu. Danimarka’daki protestolara Meclis Başkanı
Mogens Lykketoft ve bazı siyasi parti temsilcilerinin de katılması dikkat
çekiyordu! İsrail’in Gazze’ye yönelik katliamları, aralarında Müslüman
ülkelerin de olduğu birçok ülke hükümeti tarafından görmezden geli-
nirken veya sessiz karşılanırken, dünyanın birçok yerinden insanların
vicdanlarına bir hançer gibi saplanıyordu. Terörist İsrail’in saldırıları,
Danimarka ve İsveç’te de binlerce kişinin katılımıyla protesto ediliyordu.

Burada bir konuşma yapan Danimarka Meclisi Folketinget’in Baş-
kanı Mogens Lykketoft, Gazze’deki savaşın her defasında eşitsizlik
üzerine kurulu olduğunu belirterek, savaştan geriye kalanların ya-
şam şartlarını güçleştirdiğini vurguluyordu. Gazze’de yaşayan 1.7
milyon kişi olduğuna dikkati çeken Lykketoft, Danimarka’nın Lange-
land Adası kadar küçük bir yer olan Gazze’de insanların hapsedildi-
ğini ve bastırıldığını ifade etti ve sivil halkın kolektif olarak cezalan-
dırıldığını söylüyordu. 

Birlik Listesi (Enhedslisten) sözcülerinden Johanne Schmidt-Ni-
elsen de Gazze ve Filistin’de yaşananların modern bir dünyada gö-
rülmemesi gereken şeyler olduğunu belirtiyordu. Nisan ayında Gaz-
ze’ye yaptığı gezide Filistin halkının içler acısı durumunu gördüğü-
nü, Filistinliler sefalet içindeyken birkaç yüz metre ileride oturan İs-
raillilerin havuzlarda yüzdüklerini anlatan Schmidt-Nielsen, “Filis-
tinliler üzerindeki baskı sadece şimdi yapılmıyor, insanlık dışı ve hak-
sızlık üzerine kurulu savaş müzakereleri aracılığıyla her gün yapılıyor.
Bu, kabul edilemez ve durdurulmalı” diye konuşuyor ve Müslüman ül-
kelerdeki münafık yöneticilerden daha net davranıyordu. Daha son-
ra Gazze’den telefonla yapılan bağlantılarda, İsrail’in sivil yerleri he-
def aldığı ve sivillerin hayatını kaybettiği aktarılıyordu.

İsrail’in Filistinlilere karşı “Orantısız güç kullandığı” konusuna
değinen ABD sözcüsü, “Orantısız güç kullanıldığına dair bir kanıt bu-
lunmadığını” iddia ediyordu. ABD sözcüsü İsrail’in kendisini savundu-
ğunu, bu savunma hakkını da desteklediklerini belirtmekten utanmı-
yordu. Yüzlerce ölü ve binlerce yaralı ortada iken böyle bir açıklama
barbar Amerika’nın şeytan ahlakını ortaya koyuyordu. İsrail’in Filistin-
lilere karşı başlattığı saldırıyı “Ama onlar da İsrail’e saldırdılar” man-
tığı ile ele almak tam bir kahpeliği yansıtıyordu. “Karşı taraf bize taş
attı, sopa salladı” gibi havadan-sudan bahanelerle sürdürülen katli-
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amın savunulur yanı yoktu. “Füze attılar” iddiası da sonuçları itibarıy-
la ciddiye alınır bir gerekçe oluşturmuyordu.

Kuduz Siyonistler Mazlum Filistin halkına kan kustururken TV-
9 stüdyolarında Yahudi hahamları ağırlayıp İsrail’e sahip çıkacakla-
rını açıklayan; Mini etekli ve göğüs dekolteli kızlarıyla çiftetelli oy-
nayıp kıçlarını çalkalatan Adnan Oktar’ın sürekli saygılarını sunduk-
ları Recep T. Erdoğan hocasına, tıyneti ve zihniyeti malum Müslüm
Gündüz de Elazığ’dan sahip çıkıyor, böylece aynı ayarda oldukları
açığa vuruluyordu. İsrail’in Gazze katliamları karşısında gerekli tep-
kiyi koymadığı ve yeterli tedbirleri almadığı hatta dolaylı destek sağ-
ladığı için haklı olarak AKP iktidarını protesto eden Anadolu Genç-
lik’in cesur ve şuurlu talebelerine saldırıp susturmaya kalkışan Müs-
lüm Gündüz’ün Aczimendi müritleri, yoksa zina cezasını kaldırdığı
için mi Recep Bey’in militanlığını yapıyordu? Böylece herkes içini dı-
şa döküyor, fıtratının gereğini yerine getiriyor ve fırsatçı-fesatçı tav-
rını ortaya koyuyordu.

Hayret, bu sefer herhalde Erdoğan’ın inadına Filistin’de katledi-
lenlere taziye mesajı yayınlayan ve bu vesile ile hiçbir ilgisi ve gere-
ği bulunmadığı halde; “İtikâfta iken haberdar edildiğini” hatırlatarak
böylece ibadet ve riyazet ehli olduğu intibaını uyandırıp reklamını
yapmak suretiyle çok çiğ ve çirkin bir riyakârlıkta bulunan Fetullah
Gülen, AKP iktidarının dünyadaki itibarsızlığından şikâyet ediyor-
du… Oysa daha düne kadar, AKP ve Erdoğan sayesinde Türkiye’nin
dünya genelinde ve bölgesinde büyük bir saygınlık ve ağırlık kazan-
dığını söyleyip övgüler diziyordu!?

Zerre kadar izanı ve insafı olanlar söylesindi; Başkan Obama’dan
tüm bakanlarına ve kurumlarına kadar hala Hamas’ı suçlayıp İsrail
vahşetini haklı çıkaran Amerika’nın gavur tavrına bir kelime olsun
dokunmadığı, sadece AKP iktidarının hesaba katılmadığını ve ciddi-
ye alınmadığını vurgulamak ve itikafta (Bir Mescit köşesinde oturup
ramazanın son 10 gününde devamlı ibadet halinde) bulunduğunu
hatırlatıp maneviyat ehli olduğu kanaatini yaygınlaştırmak isteyen
Fetullah Gülen gibi basit hedefli ve fasit hevesli bir insanla nereye
varılacağı zannediliyordu?

İsrail’in ileri teknoloji harikalarıyla hezimete uğratılıp teslim alı-
nacağını, Kur’an şöyle haber veriyordu: 
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“Kitap ehlinden olan kâfirleri (Beni Nadir Yahudilerini) ilk sürgün-
de (Asrısaadet döneminde) yurtlarından çıkaran O (Allah’tır). Siz, on-
ların (zulüm yaptıkları diyardan sürülüp) çıkacaklarını hiç sanmamış-
tınız; onlar da kalelerinin (ve teknolojik üstünlüklerinin) kendilerini
Allah’ın (gazabından) koruyacağını zannedip durmuşlardı. Böylece Al-
lah(ın azabı) da, hiç hesaba katmadıkları bir yönden (ve harika yön-
temlerle) gelip onları kuşattı, yüreklerine korku saldı, öyle ki evlerini
kendi elleriyle ve müminlerin elleriyle tahrip ediyorlardı. Artık ey ba-
siret sahipleri ibret alın (bugünkü zalim ve fesatçı Yahudilerin ve müş-
riklerin de aynı akıbete uğrayacaklarını unutmayın).” (Haşr:2)

“Onların Allah’ın elçisine verdikleri “FEY’e” (savaşsız kazanılan
ganimet, servet ve devlete) gelince; ki siz buna karşı (bu zaferi kazan-
ma kastıyla) ne at ne deve koşturmamış (tank ve füze kullanmamış)tı-
nız. Ancak Allah, elçilerini dilediklerinin üstüne musallat (edip muzaf-
fer) kılmaktadır. Her şeye gücü yeten Allah’tır” (Haşr:6)

ayetleri, teknoloji harikalarıyla İsrail ve ABD’nin hezimete uğra-
tılacağını ve onların bütün silah sistemlerinin çalışmaz hale sokula-
cağını haber veren Rahmetli Erbakan’ı haklı çıkarıyordu. Siyonist
patronları derbeder olup yıkılınca, işbirlikçi piyonlarının ve BOP ta-
şeronlarının ayakta kalacağını zannedenler ise elbette aldanıyordu.

Recep T. Erdoğan’ın “kutsal hedef” haline getirdiği Avrupa Birli-
ği, İsrail’in menfaatlerini önde tutuyordu!

AKP’nin güdümündeki AA Siyonist John Kerry ağzıyla ve dolaylı
olarak Hamas’ı suçluyordu. Filistin’de İsrail katliamları devam ederken,
eli kolu bağlı oturan Türkiye’de, Gazze ve Hamas konusunda ilginç ge-
lişmeler yaşanıyordu. Müslümanların izzetini, haysiyetini ve en önem-
lisi ilk kıblesini korumak için yıllardır Siyonist çeteyle canı pahasına sa-
vaşan Hamas’lı mücahit kardeşlerimiz bu günlerde yine kahramanca
mücadele ediyordu. İsrail ilk kez ateşkes isteyen taraf durumuna soku-
luyordu. Durum böyle iken, Anadolu Ajansı’nın (AA) servis ettiği bir
haber önemli maddi hatalar içeriyordu. Devletin resmi ajansının pek de
alışık olmadığımız üsluptaki demeç haberi asla Hamas’ın işine yaramı-
yor ve hatta biraz daha dikkatli okunacak olursa iş Siyonist çetenin ak-
lanmasına kadar gidiyordu. Böylesi haberlerde çok daha dikkatli olun-
ması ve en ufak ayrıntılar dahi gözden kaçırılmaması gerekirken iktidar
güdümündeki AA satır aralarında Hamas’ı suçluyordu.
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AA’nın 17 Temmuz 2014 saat 11:50’de servis ettiği haber dikkatli-
ce okununca maalesef Hamas’ı suçlayan ince mesajlara rastlanıyordu.

(...) Uluslararası kamuoyunun, Hamas’ı Mısır’ın öncülük yaptığı
ateşkese olumlu cevap vermeye çağırdığına değinen Ebu Sade, ateşkes
girişimini reddeden Hamas’ın, Gazze’de akan kana ve savaşın durdu-
rulmasına kulak asmadığı şeklinde bir imaj oluşturulmak istendiğini
belirterek, şöyle devam etti: “Bu girişimin ardından Hamas’ın siyasi
tercih kapısı daraldı. Nitekim girişimin kabul edilmesi, Gazze ambar-
gosunun kaldırılması şartının gerçekleşmeyeceği anlamına geliyor. Öte
yandan Hamas’ın öneriyi reddetmesi, dünya kamuoyunda ‘Hamas tır-
manıştan yana’ intibaını uyandırıyor.”

(...) Batı Şeria’da çıkan “Eyyam” (Günler) gazetesi köşe yazarı Tev-
fik Ebu Şuber ise Hamas’ın Mısır tarafından gündeme getirilen ateşkes
önerisine karşı daha esnek davranarak, masaya oturması gerektiğini
savunarak, şunları kaydetti: “Hamas’ın ateşkes önerisini reddetmesi,
sanki kendisini savaş isteyen taraf’ durumuna soktu. İsrail, buradan
hareketle Gazze’ye karşı tırmanışlarını meşru gösterecek.”

Gazze’nin kalbi Hamas kahramanca direniyordu!

Ne olursa olsun Filistinlilerin haklarını savunmaya devam eden Ha-
mas, terörist İsrail ve Batı’nın direnişi sindirme ve dünyayı kandırma
çabasına rağmen direnişten ödün vermiyordu. Hamas sözcüsü Ebu
Zuhri, “Bazı istisnalar hariç yanımızda duran kimse yok. Tarih bunları
kara sayfalara kaydediyor” diye haykırıyordu. Hamas, Filistinlilerin ta-
leplerini karşılamayan hiçbir ateşkes girişimini kabul etmeyeceklerini
bildiriyordu. Hamas sözcüsü Sami Ebu Zuhri, Gazze’deki Eş-Şifa Has-
tanesi’nde düzenlediği basın toplantısında, Mısır’ın başlattığı Gazze ve
İsrail arasındaki ateşkes girişimini “şekil ve içerik” nedeniyle kabul et-
mediklerini belirtiyordu. Ebu Zuhri, “Reddedilmesindeki en önemli se-
bep, anlaşmaya varılmadan ateşkesin şart koşulmasıdır. Bu bizi sıfır
noktasına götürür, akan her kan heder olur. Elimizde bir garantimiz
yok. Çünkü işgalci İsrail, ancak güç kullanarak yanıt veriyor” diyordu.

Arap dünyasının Gazze’de yaşananlar karşısındaki tutumunu kına-
yan Ebu Zuhri, söz konusu tutumlardan ötürü üzgün olduklarını ifa-
de ederek, “ABD, İsrail işgalinin yanında duruyor. Bazı istisnalar hariç
yanımızda duran kimse yok. Tarih bunları kara sayfalara kaydediyor”
diye konuşuyor, ayrıca Mısır medyasında “Gazze karşıtı kışkırtıcı ya-
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yınlar yapılmasını” eleştirerek, Refah Sınır Kapısı’nın derhal açılarak,
yardım konvoylarının geçişinin sağlanmasını talep ediyordu.

İsrail’de 8 bin terörist daha orduya çağrılıyordu!

Terörist İsrail, sözde ateşkes masalları okurken aynı zamanda or-
dusuna takviye yapmayı sürdürüyor, Gazze’ye kara operasyonu nede-
niyle, 8 bin yedek askerini daha göreve çağırma kararı alıyordu. İsra-
il güvenlik kabinesi, Gazze’ye kara operasyonu nedeniyle 8 bin yedek
askerin daha göreve çağrılmasına karar veriyordu. İsrail devlet radyo-
sundan yapılan açıklamada, söz konusu 8 bin askerin daha önce göre-
ve çağrılan 40 bin askere ek olacağı belirtilerek, kararın güvenlik ka-
binesi üyeleri arasında telefonda yapılan oylamadan sonra alındığı be-
lirtiyordu. Bu arada İsrail’in ticari ürünlerin geçişinin yapıldığı Kerm
Ebu Salim Sınır Kapısı’nı kapatma kararı aldığı öğreniliyordu.

Hastane, Okul ve Camiler Hedef Alınıyordu!

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nde yaşlılar için rehabilitasyon mer-
kezi olarak kullanılan Vefa Hastanesi’ni hedef aldığı bildiriliyordu.
Hastanenin, Filistinli gruplarla bir bağının olmadığına, sadece hareket
edemeyen engelli yaşlı hastaların rehabilitasyonu için kullanıldığına
dikkati çeken Anber, “İsrail, cuma gününden bu yana beşinci kez has-
taneyi bombaladı. Saldırı sırasında hastalar büyük panik yaşadı. Bina-
da geniş çapta hasar meydana geldi” diyordu.

AKP İsrail’i korkutuyor muydu, yoksa kolluyor muydu?

Evet, Türkiye, İsmet İnönü’den itibaren, yani kurulduğu günden bu ya-
na İsrail’le sıcak ve sık ilişkiler sürdürmeyi bir nevi görev saymıştı. “Or-
tadoğu’nun bağrına saplanan paslı hançer”, 1948’de bir “devlet” olarak
tescillendiğinde, Türkiye 1949’da İsrail’i tanıyan ilk Müslüman ülke şere-
fine kavuşacaktı. Oysa Mustafa Kemal 1937’deki bir Meclis konuşmasın-
da “Filistin’de Batılıların desteğinde bir Yahudi devleti kurulması halinde
tüm İslam ülkelerini ayaklandıracaklarını” açıklamıştı. Geçen yıllar bo-
yunca iki ülkenin ilişkileri, Filistin meselesi gibi bir soruna rağmen,
ABD’nin sadık iki müttefikinin ilişkileri nasıl olmalıysa, aynen öyle sürüp
durmaktaydı. Ta ki, 2009’daki “one minute” vakasına kadar. Bu tarihte,
iki ülke birden bire iki azılı düşmana dönüşüyorlardı. Ortadoğu’daki “sa-
yılı demokrasilerden ikisi” olarak kabul edilen bu iki ABD müttefiki (İs-
rail, sadece müttefik değil, ABD’nin göz bebeği aynı zamanda), kamuoyu
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önünde “küser gibi olmuşlardı”. “One minute” vakası ile kameralar önün-
de yaşanan “kahramanlık”, toplantı bitimindeki “tepkim moderatöreydi”
açıklamasıyla sönüp giderken; kamuoyunda epeyce bir süre bu “diklen-
me”nin(!) ekmeğini yiyordu siyasi iktidar. Gerçekte ise verilen tepkinin
nedeni, Erdoğan’ın, Peres’in 25 dakika süren konuşmasından sonra kendi-
sine 12 dakika verilmesine kızmasıyla alakalıydı.

Ardından, 2010’daki Mavi Marmara katliamı ile ilişkiler gerilip sar-
sılmış ve yine kamuoyu önünde çizilen imaja göre “güya” kopma noktası-
na dayanmıştı. Siyasi iktidar, Türkiye’de her daim destek bulan İsrail kar-
şıtlığının ve buradan devşirilen “ümmetin lideri” pozlarının rantını rahat-
ça toplamıştı. Aynı zamanda bu durum, ABD ile haddinden fazla sıkı fıkı
yürüyen dış politikanın izahını yapamadığı İslami hassasiyetleri olan ke-
simlere karşı bir savunma argümanı olarak ta kullanılmıştı. Kopma nok-
tasına geldiği söylenen Türkiye-İsrail ilişkileri, gözlerden ırak ama hayli
sağlam şekilde ticaret sahasında hatta tüm zamanların rekorunu kıracak
artışlar yaşanmıştı. 2010 yılında 3.1 milyar dolar olan Türkiye ile İsrail
arasındaki ticaret hacmi, 2013 yılında 4.9 milyar dolara ulaşmıştı.
2014’ün ilk 3 aylık döneminde ise 1.3 milyar dolar olurken, bu rakam ye-
ni bir rekorun habercisi olmaktaydı.

2013’ün Mart ayında yaşanan “özür” hadisesi de hala muğlaklığını
korumaktaydı. ABD Başkanı Obama’nın, yanında bulunan Netanyahu’ya
telefonu verip bir “özre” mecbur bıraktığı şeklindeki bir hikâye dışında
henüz İsrail’in Türkiye’den özür dileyip dilemediğini bilene rastlanma-
mıştı. Ortada ne bir belge ne de tatmin edici bir resmi açıklama vardı.
Üstüne üstlük, iktidar medyasının “Türkiye’nin zaferi” diye lanse ettiği
tazminat meselesi ise tam bir rezalet yumağıydı. İsrail, katiller aleyhine
açılan davalardan feragat edilmesi kayd-u şartıyla tazminat ödemeyi ka-
bul etmişti, Ki, rakam da 10 kişi için 20 küsur milyon dolar civarınday-
dı. Pek şanlı Dışişlerimizin o dönemdeki açıklamalarına göre tazminat
rakamı üzerindeki ihtilaf çözüldükten sonra her şey tamam olacaktı. Ya-
ni, İsrail, telefonda dilendiği söylenen bir “özür” ve bir futbolcu parası-
na işi kapatacaktı. Elbette ki, ABD’nin ve İsrail’in birden bire böyle bir
adım atmasının birkaç nedeni vardı. Son gelişmelere bakınca, bu neden-
lerden bazıları olarak İsrail’in petrol ihtiyacının Türkiye üzerinden kar-
şılanması ve yeni bulduğu doğalgaz rezervini en uygun güzergâh olan
Kıbrıs üzerinden pazarlama telaşesinin yattığı anlaşılmaktaydı. Kuru bir
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özre teşne olan Türkiye, zaten krizde olmadığı İsrail’e anında kucak açı-
yor ve uluslararası piyasalarda satılması tartışma konusu olan Kuzey
Irak petrolünün İsrail’e satışında aracı olmayı içine sindirebiliyordu. Ya-
rın öbür gün, Kıbrıs üzerinden pazarlanacak olan İsrail doğalgazında da
muhtemelen aynı amacın hizmetinde olacaktı.

2013’te, Obama’ya adeta “posta koyarcasına” Gazze’ye gideceğini
açıklayan Başbakan’ın, 1 seneden beri neden Gazze’ye adım atmama-
sının, muhtemelen ABD Başkanı’nın telefonlarına bile çıkmamasıyla
bir ilgisi vardı. “Ortadoğu’nun bağrındaki paslı hançer”, kafasına esti-
ğinde hiçbir ahlaki ve insani duyarlılık gözetmeden ve kadın, çoluk, ço-
cuk, bebek ayırt etmeden katliama kalkışmakta, ne AKP iktidarını ne
de Erdoğan’ı zerre kadar hesaba katmamaktaydı. Sahte kabadayılık-
larla hem bize güvenenler, hem de milletimiz kandırılmaktaydı. Yetmi-
yor, bir de terör devletinin can damarlarına kan taşınmaktaydı, yar-
dımcı olunmaktaydı. “Paslı hançer”e verilen (aslında verilmeyen) cılız
tepkilerin, onu daha da barbarlaştırdığını, daha da küstahlaştığını ha-
la anlamayanlar herhalde akıl fukarasıydı. 

İsrail’e karşı ortaya konan “kuru bir kınama” metni bile büyük fi-
yaskolar içeriyordu. “Tarafları itidalli olmaya davet”, “şiddet sarmalı-
na dönüşebilir” gibi ifadeler mesela; acaba Dışişlerimiz katil İsrail’le
Filistin’de ölen çoluk, çocuk, kadın, masum halkı birbirine eşdeğer ta-
raflar, güçler olarak mı görüyordu? Ve Gazze’nin kendini savunma ref-
leksiyle İsrail’e verdiği cılız karşılıkları “şiddet sarmalı”na sebep ola-
cak hareketler olarak mı değerlendiriyordu? İktidarın başının İsrail’i
“kınarken” kullandığı önermenin şartı ise, “durmazsan ilişkilerimiz es-
kisi gibi olmaz”dı. Türkiye’nin “muhafazakâr” iktidarı (ve kahraman
Erdoğan’ı) demek ki, “Ortadoğu’nun bağrındaki paslı hançer”le ilişki-
leri iyileştirmeyi önemseyip amaçlamaktaydı. Zaten bu şartlarda Gaz-
ze’ye gitmemek lazımdı, çünkü Gazze’nin yüzüne bakacak halleri kal-
mamıştı.”42 Tespit ve tenkitleri yerden göğe haklıydı. Sadece 12 Ey-
lül’de Kenan Paşa döneminde asgari düzeye indirilen ve Erbakan’ın
Refah-Yol Hükümetinde devlet değil bir ABD şirketi muamelesi reva
görülen İsrail’le ilişkilerdeki artış, 12 yıllık AKP sürecinde zirveye
ulaşacaktı. Eh BOP eşbaşkanına da bu yakışırdı.
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AKP iktidarı ve Sn. Erdoğan’ın izin verdiği, Malatya Kürecik Ra-
dar Üssü İsrail’in savunma gözü gibi çalışıyordu!

Gazze’yi günlerdir ağır bombardıman altında bırakan Siyonist te-
rör devleti İsrail, sonunda kara harekâtına başlamıştı. Kadın-çocuk
demeden önüne gelen herkese vahşet uygulayan terör devleti AKP
sayesinde şımarmıştı.

İşte Erdoğan’ın 12 yıllık İsrail kıyakları:

• “Bölgesel Kürt yönetiminin petrollerinin Türkiye üzerinden İs-
rail’e satışına aracılık yaptınız.

• İsrail’i ziyaret ettiniz ama Gazze’ye ‘gideceğim’ dediğiniz halde
korkunuzdan sözünüzü tutamadınız. 

• İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Perez’i TBMM’de konuşturup,
milletvekillerine zorla alkışlattırdınız. 

• İktidarınız döneminde Türkiye’nin İsrail’le ticaret hacmini tari-
hinin en yüksek seviyesine çıkardınız. 

• Türkiye’de hiçbir iktidarın müsaade etmemesine rağmen 2010
yılında İsrail’in OECD’ye girişini onayladınız.

• İktidarınız döneminde Manavgat Nehri’nden İsrail’e su satışına
ilişkin Türkiye ile İsrail arasında anlaşma imzaladınız.

• Ocak 2004’teki ABD ziyareti sırasında Amerikan Yahudi Komi-
tesi’nden “üstün cesaret madalyası” aldınız ve bu madalyayı alan Ya-
hudi olmayan tek isim olma şerefine(!) ulaştınız.

• Suriye sınırındaki mayınlı arazilerin 49 yıllığına İsrailli şirkete
verilmesine itiraz edenleri “Yahudi düşmanlığı” yapmakla suçladınız.

• İsrail’in güvenliğini sağlayan Malatya Kürecik Radar Üssü’nün
ev sahipliğini üstlenmekten utanmadınız.

• Aralık 2012’de İsrail’in NATO çalışmalarına katılmasına dolay-
lı destek sağladınız.

Siyonist Deccal, “Büyük İsrail” hayaline BOP eşbaşkanı Recep T.
Erdoğan sayesinde adım adım yaklaşıyordu!

Yıllardır Ortadoğu, tam da İsrail’in arzu ettiği bir şekilde dizayn
ediliyor, hem de bir tek İsraillinin ve bir tek Amerikan Conisinin bur-
nu kanamadan Siyonist hedefleri gerçekleşiyordu.
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Suriye ve Irak Parçalanıyordu!

İsrail’in uzun yıllar başını ağrıtan Irak parçalanıyor ve ülkeyi yüz-
lerce yıldır bir arada tutan Sünni çekirdek artık merkezkaç güçlerden
biri haline getiriliyordu. Bundan sonra Irak’ta uzun süre Şii, Sünni ve
Kürt çekişmesinin, hatta savaşlarının yaşanacağı bekleniyordu. Bu da
İsrail’in başından beri “keşke olsa” dediği bir sonuçtu. Çünkü Irak
güçlü bilinen ordusu, nispeten büyük ekonomisi ve dinamik insan gü-
cü ile “Arapların Prusyası” olarak biliniyordu. AKP’nin ABD’ye deste-
ği ile ve Kahraman Erdoğan sayesinde artık İsrail’e korkulu rüyalar ya-
şatabilecek bir Irak yoktu. En önemlisi Sünniler ile Şiiler arasında te-
tiklenen düşmanlık sayesinde İslam dünyası da bölünmüş oldu. Suudi
Arabistan ve İran önderliğinde Müslümanlar Irak ve çevresinde güç
mücadelesi yapıyordu ve her iki grup için de İsrail-Filistin meselesi
ikinci plana itilmiş bulunuyordu.

Aynı şekilde İsrail’in hemen kuzeyinde yer alan ve Lübnan’ı da
kontrol altında tutan Suriye de dağılmanın eşiğine gelip dayanıyor-
du. Ortada fiili olarak parçalı bir Suriye görülüyordu. Bundan sonra
Suriye’de güçlü bir liderlik kurulmasına ihtimal verilmiyordu. Irak’ın
işgal edilip parçalanmasına, Suriye’nin iç savaşa sokulmasına, Batılı
ordular ve NATO’yla birlik olup Libya’nın bombalanmasına ve bu-
günkü kaosa ve katliamlara yol açılmasına sebep olan dindar kahra-
man Erdoğan ve AKP iktidarının Siyonist İsrail’e yaptığı bu hizmet-
lerin karşılığı olarak mı, yoksa cumhurbaşkanlığına taşınıyordu?

“Irak da Suriye de bölünecek!” diyen yandaş ve yalaka yazarlar
acaba günah mı çıkarıyordu, yoksa mazeret mi uyduruyordu?

“Türkiye'nin güneyi bu yüzyıla büyük bir istikrarsızlıkla giriyor.
2003 yılından beri istikrarsızlık adım adım bütün kuşağa yayılıyor, ül-
kelerle ilgili detaylı bölünme haritaları yayınlanıyor. Etnik ve mezhep
kimliği üzerinden cepheler inşa ediliyor. Bu cepheler her geçen gün söz
konusu kuşak üzerinde devletlerle boy ölçüşebilecek güce ulaşıyor. Bu-
günlerde Irak'ta olduğu gibi ülkeyi bölecek bir aktöre dönüşüyor. Günü-
birlik olaylardan sıyrılıp on yıl geriden başlayıp on yıl geleceğe baka-
bilenler için Türkiye'nin güneyindeki bu istikrarsızlık kuşağında yeni
devletçiklerin oluşabileceğini artık anlamak gerekiyor.

Petrol devletçikleri oluşturuluyor!
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Petrol, doğalgaz ve enerji koridorları, etnik ve mezhep kimliği üze-
rinden yeni haritalar oluşturuyor. 'Petrol devletçikleri' kuruluyor. Tabi
bizler bunu böyle görmeyeceğiz. 'Kuzey Irak bağımsız mı olacak' tar-
tışması olayın sadece bir yönü. Irak Sünnileri ile Suriye Sünnilerini bir-
leştiren bir devlet projesi eskiden beri vardı ve 2003 Irak işgali sonrası
en hararetli tartışma konusuydu. Irak Şam İslam Ordusu (IŞİD) örgü-
tünün dün Musul'u ele geçirmesi, ardından Tikrit'e yönelmesi, Bağdat'a
karşı Sünni Arap bölgelerinin kontrolünü ele alması, 2003 yılından be-
ri tartışılan Sünni Arap Devleti projesinin rafa kaldırılmadığını bir kez
daha gösteriyor.” diyen Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül, her ne-
dense Ortadoğu’nun bölünmesinde Recep T. Erdoğan’a verilen BOP
eşbaşkanlık rolüne hiç değinmiyordu!

Yoksa Erdoğan farkına varmadan "Armageddon" Senaryosuna fi-
güranlık mı yapıyordu?

Açık İstihbarat’ın hatırlattığı gibi, Albayraklar'ın Vatan Caddesi
üzerindeki ofisinde köftesini yerken "Beni Başbakan yapacaklar" dedi-
ği günden beri kapalı odalarda yapılan pazarlıklarla bu makamlara ta-
şınmış olan ve adım atmadan önce bu pazarlıkların yapılmasının öne-
mini iyi kavrayan Erdoğan’ın arkasında; ABD Başkonsolosunun Bü-
yükşehir Belediyesi binasına gelip kendisini öven demeçler verdiği gün
atılan işaret fişeği ile başlayan, Abromowitz'lerden İhsan Doğrama-
cı’ya, İshak Alaton'a kadar uzanan geniş bir örümcek ağı vardı. İsrail'in
bir diğer gözdesi Çevik Bir'in başrolü oynadığı 28 Şubat'la ilmek ilmek
örüldüğü ve Rahmetli Erbakan’ın devre dışı bırakılmasının öngörüldü-
ğü bu ağ üzerinden adım adım yükselerek bugünlere taşınan bu figür
bugüne kadar kat ettiği yolun en kritik virajına gelmiş durumdadır.

Atatürk kompleksi'nden muzdarip, bu neo-İttihatçı Enver'in (bu
Enver benzetmesi, Enver'in karakter, ahlak ve vatan sevgisi olarak Er-
doğan'dan bir kaç gömlek üstün olduğu gerçeği teslim edilerek yapıl-
maktadır) doymak bilmez açlığının nihai hedefi “Yeni Türkiye”nin 1.
Devlet Başkanı olmaktır.

Oysa, Anayasal düzende gerekli değişiklikler yapmadan çıkacağı
o köşk Erdoğan için aynı zamanda hayatının en ciddi siyasi tuzağı
olma riskini taşımaktaydı!

Halkımızın %30’una yakınının sandığa gitmediği bir seçim sonu-
cu %51,5 gibi kritik bir farkla Cumhurbaşkanı seçilen Sn. Erdo-
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ğan’ın balkon konuşmasında “(AB kriterleri doğrultusunda) yüksek
demokrasi standartlarından ve çözüm sürecini hedefine ulaştıracağın-
dan” bahsetmesi, aslında ne maksatla ve hangi odaklarca öne çıkarıl-
dığını ortaya koymaktaydı. Bu arada Selahattin Demirtaş’ın parlatı-
lıp-pohpohlanıp güya; ”PKK çizgisinden Türkiye partisine dönüştüğü”
palavraları da, seçim sonrasında Türkiye’yi federasyonlara ayırma
senaryolarının ipuçlarını yansıtmaktaydı. Balon gibi şişirilen CIA-
MAAT’ın bütün oy oranının %0,03’te kaldığının, yani toplumda ta-
ban ve taraftarının bulunmadığının sırıttığı bu seçim sonuçları, Tay-
yip Beyin de vurguladığı gibi; evet “yepyeni süreçlerin başlangıcıydı!”
Ama bu süreçte, köşe mi dönülecekti, yoksa baş aşağı mı düşülecekti?
O da yakında anlaşılacaktı!..

Egemen Bağış gibi bir cam siliciyi Başbakanlık koltuğuna oturtsa-
nız bile o "karakterin" kanının bitlenmesi riskinden tutun da; mevcut
Anayasal sınırlar içinde bizzat yürütmeyi idare etmenin pratik sıkıntı-
ları ve muhalefetle birlikte Anayasa Mahkemesi'nin her adımda çıka-
rabileceği zorlukları göz önüne alındığında riskin boyutları daha bir
somutlaşmaktadır. Şamil Tayyar ve Yiğit Bulut gibilerin dahi bakanlık
hayali kurdukları; danışmanların birbirine ayak oyunları yaptıkları,
Davud'un oğlunun bir yana, Gül'ün bir yana, Beşir Atalay'ın bir yana,
Cemil Çiçek'in bir yana çekiştirip durdukları AKP kazanı ise cadı kep-
çesiyle kaynatılacaktır.

Bu tablo karşısında "Peki Erdoğan bu riski niye alıyor?" sorusu
önem kazanmaktadır. Hâlbuki Erdoğan risk alan bir karakterden uzak-
tır. Aksine bugüne kadar pazarlık ettiği "Küresel şeytana" adım adım
kaptırdığı yakasından tutularak yukarı çekilmiş bir pozisyondadır. De-
mek ki, bu son virajda da o şeytanla pazarlığına güvendiği için bu ris-
ki almaktadır! Çankaya'ya çıktığı andan itibaren önüne gelebilecek bü-
tün riskler hesaplanmış durumdadır ve bu riskleri bertaraf etmek için
"küresel Şeytan" yanındadır.

Pazarlığın ne olduğu açıktır: “Anadolu'ya katılan Kürdistan" ninni-
leri ile büyütülen "Federal Türkiye" karşılığında, tarihe 2. Atatürk ola-
rak geçeceğini zanneden bir zavallı ruhun ikbalinin garantiye alınması.
(acaba sağlanmış mıdır?) Peki bu riskler nasıl aşılacaktır? Erdoğan'ın
gün geçtikçe kontrollü gerginliği arttırmasının ve "Ağustos'tan sonrası
tufan" mantığı ile zamanında kendisine yakın olan kesimlere bile illal-
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lah dedirten tavırlarının arkasında işte bu kaos senaryosu yatmaktadır.
Öyle ya veledi sorgulanmasın diye devleti parçalamaya hazır bir karak-
terin, kendisi yargılanmasın diye ülkeyi yakmasına kim şaşırır?

İşte asıl tehlikeli senaryo bu noktadan sonraydı!

PKK'nın Murat Karayılan’ından, özel kurmaylarımıza kadar bugün-
lerde; IŞİD'e karşı Irak ve Suriye'ye girme senaryoları hazırlandığını ve
savaş oyunları üzerinde çalışıldığını düşünmekte fayda vardır! Onlarca
vatandaşımız IŞİD'in elinde tutsak bulunurken ve Fidan'ın "sahte bay-
rak" (false flag) operasyon yeteneği tape tape ortalığa saçılmışken, bu
tarz bir provokasyonun gerçekleşmesi ve Erdoğan'ın savaş cehenneminin
kapılarını açıvermesi hiç de zor olmayacaktır. Oluşacak olağanüstü hal,
tabi ki olağanüstü bir siyasi işleyişi ve mevcut Anayasal işleyişin, hem de
"meşru" gerekçelerle askıya alınmasını sağlayacaktır. Yani Erdoğan'ın
"Devletin başı" ve "başkomutan" olarak savaş kabinesini sürekli Çanka-
ya'da toplaması için hiçbir engel kalmayacaktır. Tabi ki; her komplo te-
orisi gibi bu teorinin de; bu senaryoya inanan gaflet, dalalet ve hatta hı-
yanet içinde bir "milli" cuntaya bir de bu senaryo ile asıl senaryoyu sak-
layan "şeytani küresel cuntaya" ihtiyacı vardır. Gaflet, dalalet ve hıyanet
içindeki cunta zaten şu anda Devlet yönetimini ele geçirmiş durumdadır
ve "kaos senaryosu" öncesinde pürüz oluşturabilecek kadroları son gaz
"Ergenekon"'a paralel bir cadı avı ile tasfiye çabasındadır.

Bu cuntayı gaza getiren "şeytani küresel cunta" ise, Türk Ordu-
su'nun Irak ve Suriye'ye girmesi ile birlikte; tarihin en meşhur ke-
haneti "Armageddon" için start verileceğinin elbette farkında ve
şuurundaydı.

Bu küresel şeytani cunta, Erdoğan’ın tetikleyeceği bu savaş ile,
Ortadoğu'nun geri dönülemez bir kaos ortamına saplanacağını ve bu
kaostan Türkiye'nin parçalanacağı, Kürdistan'ın kurulacağı, İsrail'in
bütün Filistin'leri Ürdün'e göçe zorlayacağı Irak’ın ve Suriye’nin da-
ğıtılacağı Büyük İsrail hedefine varılacağı hayalini kurmaktadır. An-
cak Siyonist odaklar ve taşeronları böyle hesaplar yaparken Cenabı
Allah’ın da bir hesabı olduğu asla unutulmamalıdır. Bu "kaos" senar-
yosunun iç siyaset ayağında Erdoğan'ın kontrolü kaybetmemesi şart-
tır. Aksi takdirde Ortadoğu'ya kral olacağım derken, kendinizi Yüce
Divan önünde bulmanız ve İmralı'da Öcalan'la birlikte volta atmanız
da hesaba katılmalıdır.
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Erdoğan'ın Çankaya'ya çıkması durumunda bir sonraki seçimlere
kadar geçiş dönemi için atayacağı hükümet işte bu nedenle bir "Savaş
Kabinesi" formatında olacaktır. Bu savaş senaryosunun üst düzey koor-
dinasyonu için "sahte bayrak operasyonu" (false flag) uzmanı Fidan'a
Başbakanlık düzeyinde olmasa bile etkin ve yetkin bir rol mutlaka bu-
lunacaktır. Bir tür güvenlik ve bayındırlık teknokratlarından (savaşa
gidiyoruz diye ihaleler dağıtılmayacak, kupon araziler paylaştırılma-
yacak, ayakkabı kutuları boş kalacak değil ya) oluşacak bu hükümetin
tek görevi sahnede hükümet rolü oynamaktır. Nasılsa seçimlere varıl-
madan olağanüstü şartlar hasıl olacaktır. Nasılsa AKP'de işler iyice ka-
rışmadan; Anayasa Mahkemesi üzerinden yeni siyasi mekanizmalar
oluşturulmadan ve Erdoğan'ın çevresindeki çember iyice daralmadan,
“siyasi sistemi askıya alacak olağanüstü şartlar” iyice olgunlaşacak-
tır!? Sonra bir gün bir bakmışız; "Yeni Türkiye"nin federalist vizyonu
ile uyumlu bir sloganla "Türkmenleri ve Kürtleri korumak için" Türk
Ordusu Irak ve Suriye'ye müdahil olacaktır! "Ordular ilk hedefiniz Or-
tadoğu'dur" manşeti atacak kadar güdümlü bir havuz medyamız zaten
hazırdır. Tabi ki, bütün bunlar uygun bir provokasyon sonrasında ger-
çekleşmiş olacaktır. Ve o zaman tarihinde savaşa hazırlık durumu en
düşük seviyede bulunan ordumuzun ve beraberinde ülkemizin nasıl bir
bataklığa sürüklendiğini düşünmek bile iç karartıcıdır. Mason ve Saba-
taist İttihatçıların Balkanlar'da Osmanlı'yı sürükleyip parçalattığı ba-
tak gibi, Neo-İttihatçı AKP 100 yıl sonra bu sefer Ortadoğu'da aynı tu-
zağa yürüyüp Türkiye Cumhuriyet'ini parçalanmanın eşiğine getirme
olasılığı, vicdanı olan herkesi ayağa kaldırmalıdır. Aksi takdirde "Bü-
yük Türkiye" ıslak rüyasından uyanan ucuz kahramanlar için de, Er-
doğan için de çok geç olacaktır”.

Ve ancak; Haçlı ve Siyonist kesimlerce Armegeddon, Hadisi şerif-
lerde ise “Melheme-i Kübra= Büyük yaralanma ve tarihi hesaplaşma”
denilen bir karşılaşma kaçınılmazdır ve bu Aziz Milletimizin zaferiy-
le sonuçlanacak, ABD hezimete uğratılacak, terörist İsrail çıbanı de-
şilmiş olacaktır. Buna inanmamak en azından bu müjdeyi veren Hz.
Peygamber Aleyhisselamı ciddiye almamaktır.

Amerika uşaklığına, “İngiliz karşıtlığı” kılıfı sarılıyordu!

“Türkiye bir İngiliz imalatıdır! Bütün kurumlarımız, sistemimiz
Kraliçe'nin adamları tarafından dizayn edilmiş durumdadır. CHP ile
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MHP bilmeden bu sistemin devamına hizmet edip durmaktadır. Ortado-
ğu'ya bakışlarında ciddi bir ufuksuzluk vardır! Küçük, kullanışlı, sesi
çok gür çıkmayan bir Türkiye onlar için biçilmiş kaftandır! Ama ma-
alesef hayat böyle akmıyor! Eğer oyun kurucuları bilmez ve gereğini
yapmazsan içeride de rahat oturamazsın! Oturtmazlar!

Saddam 5 Kürt gardiyan tarafından bir Kurban Bayramı sabahı
asılmıştı. Asanların ve mahkeme heyetinin Kürt kimliği taşıması, daha
doğrusu Kürtlerden seçilmiş olması bir tesadüf sanılmamalıydı. Düş-
manlık tohumlarını atmak ve bir süre sonra da Kürtler'i Ayırmak için
kullanılan enstrümandı! ABD Irak'a girdiğinde zaten Bölmek için ha-
zırlanmıştı. Şii, ortada Sünni, kuzeyde de Kürt bölgesi olacaktı! Fakat
aynı dönemde biz de Tezkere ile uğraşıyorduk! Geçsin mi, geçmesin mi?
diye kupon dolduruyorduk! Ancak Tezkerenin ayrıntılarıyla pek ilgilen-
miyorduk! Oysa Amerika ne istiyordu? Neyin peşindeydi? Ve ne yapma-
ya çalışıyordu? Bu gibi soruların cevabını bulmamız gerekiyordu! Bir
şeye "Hayır!" ya da "Evet!" demeden önce aslını anlamak icap ediyor-
du. İskenderun'a kadar gelen Amerikan askerleri bir yanda gemilerin
içinde bekliyor ve Güneydoğu'da Karargâh kurmak için gün sayıyordu!
Tezkerenin içindeki bir maddeye göre de Trabzon'da üs isteniyordu! İş-
te benim için alarm veren yer burasıydı! Trabzon ile Saddam'ın ne ilgi-
si vardı! İncirlik orada dururken Karadeniz'de ne yapacaklardı!

Saddam'a yapılan operasyon bölgenin dizaynı için atılan ilk adımdı!
Irak'ı bölmek ve ardından Sünni-Şii savaşı çıkarmak büyük amaçtı.
Müslümanları çatıştırarak bölgedeki İngiliz Egemenliği yıkılacaktı. Bu
operasyonla tehlike olduğu aşikâr olan Çin'in enerji hattı kontrol altı-
na alınacaktı. Böylece Avrupa'nın ipi Washington'un elinde bulunacak-
tı! Bunun için ilk hamlenin Kürtler'den gelmesi gerekiyordu! Ki Barza-
ni ile Maliki bu nedenle birbirine girişiyordu. Bir de ortada Mezhep Sa-
vaşını tetiklemek için dolaşan IŞİD var! Şiiler'i hedefe koyan örgüt yü-
zünden Kürtlerin kendi yoluna gitmesi şart oluyordu. Ancak bu Kemal
Bey'in anladığı gibi bağımsız bir devlet olarak mümkün değildi. Öyle
bir şansları yoktu. Önce Irak'tan ayrılacaklar sonra da Ankara'ya bağ-
lanacaklardı. Bu Ortadoğu'da yüzyıl önce çizilen sınırları değiştiren ilk
hamle olacaktı!

Ortadoğu'daki bütün karışıklıklar Türkiye'yi büyütecek ve zirveye
taşıyacaktı! Çünkü Erdoğan'la başlayan İngiliz Sistemine başkaldırı,
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bölgeyi bize bırakacaktı!? ABD de, Rusya da buna razıydı. Çünkü baş-
ka alternatifleri kalmamıştı. Osmanlı'yı yıkanları Türkiye’den başka
kimseyle yıkamazlardı! Erdoğan da bunun farkındaydı!” diyerek Re-
cep Bey'i gaza getiren Ergün Diler gibi yalakalara göre:

a) Türkiye Cumhuriyetini kuran ve bölge ülkelerini parçalayan
İngiliz kraliyet kodamanlarıydı…

b) Şimdi Amerika ve Rusya, Ortadoğu’nun İngiliz hegemonyasın-
dan kurtarılması için, sınırların yeniden çizilmesine ve Kürdistan’ın
kuruluş realitesine razıydı.

c) Kürdistan Irak’tan ve İngiliz hegemonyasından koparılıp Tür-
kiye’nin himayesine bırakılacaktı!

d) Bundan hem Türkiye, hem de ABD (ve İsrail) karlı çıkacaktı..

e) İşte Erdoğan bu gerçeği gören ve cesaretle rol üstlenen milli bir
kahramandı!..

Atalarımız “Zırva tevil götürmez” yani saçma sapan iddialar yo-
rumlamaya değmez demişler, ama bazı sorularla okurlarımızın işini
kolaylaştırmak lazımdı:

1- İngiltere ile ABD’yi yöneten derin odaklar farklı mıydı, yoksa
hem ABD hem de İngiltere dahil bütün AB, Siyonist Yahudi baronla-
rın güdümünde mi bulunmaktaydı?

2- Ergün Diler ve Yiğit Bulut gibi “gen”leri ve gelenekleri karan-
lık yazarlar İngiltere ve AB ülkelerini Siyonist Yahudi Rothschild ai-
lesinin, ABD’yi ise bunların kuzenleri Rockefeller ailesinin yönetti-
ğini bilmeyecek kadar cahil mi kalmışlardı?

3- Bay Ergün Diler, Türkiye’yi şahlandıracak ve Erdoğan’ı da pa-
dişah yapacak bu senaryolarda İsrail’in parmağını ve çıkarlarını ni-
ye hiç gündeme taşımamıştı?

4- ABD ve Rusya, Kürdistan’ın ve petrol yataklarının Türkiye’nin
himaye ve hizmetine bırakılması karşılığında, Erdoğan’dan hangi ta-
leplerde bulunmaktalardı? Herhalde babalarının hatırına ve ahiret
yatırımına bize bu iyilikleri yapmayacaklardı! Sn. Yazar bozuntuları-
nın bunların yanıtını da vermesi lazımdı.
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Başbakan Avrupa’ya:
HAVA ATMAYA MI,

İCAZET ALMAYA MI KOŞMAKTAYDI?

Recep T. Erdoğan’ın Köln mitingindeki konuşmasının sonlarına
doğru sarf ettiği: “Avrupa’da yükselen ırkçı nefret söyleminin ve yük-
selen antisemitizmin ilacı bizdedir. Doğu ile batı arasındaki ticari ve
kültürel köprü Türkiye’dir. Avrupa Birliği Türkiye sayesinde daha da
güçlenecektir!..” anlamındaki sözleri Almanya ziyaretinin gizli şifre-
lerini içermektedir. Bu ifadeler malum odaklara bir mesaj yerindedir
ve açılımı şöyledir:

a- Anadolu’da, Ortadoğu’da ve Kafkaslar’da haklı olarak yükselen
İsrail karşıtlığını ve Siyonist kapitalist Batı sömürgeciliğine başkal-
dırıyı törpüleyip tehlike olmaktan çıkaracak kabiliyet ve karakter
bendedir!... (Not: Yahudi dini mensuplarıyla, Siyonizm şeytanlığı ve
İsrail’in küstah saldırganlığı farklı şeylerdir. Ancak kasıtlı bir saptır-
maca ile, Siyonizm karşıtlığı Yahudi düşmanlığı gibi gösterilmekte
ve “antisemitizm” kılıfıyla gizlenmektedir.)

b- Siyonizm’in yani küresel sömürü sermayesinin güdümündeki
Batının (Amerika ve Avrupa’nın), doğu ülkelerini, Türki cumhuriyet-
leri ve İslam âlemini daha rahat ve ucuza sömürmelerine; ara sıra
ABD, AB ve İsrail’e horozlanıp bölge halklarının havasını indirmek
suretiyle, asıl hizmet bizim tarafımızdan verilmektedir.

c- Türkiye’ye biçilen bu köprü, yani kâhyalık rolü, bizim sayemiz-
de daha etkin ve garantili yürütülmektedir; Haçlı AB “İslam’ı tehlike
olmaktan çıkarma” hedefine bizimle erişecektir.

d- Bu sinsi sömürü sisteminin ve küresel sermaye’nin tıkır tıkır
işlemesi için, benim Cumhurbaşkanlığıma onay verilmelidir!.. 



Üstelik Erdoğan’ın Almanya’daki (ve tüm Avrupa’daki) vatandaş-
larımızı, hem oraların hükümetleri karşısında sıkıntıya sokacak,
hem de kendi aralarında kutuplaşma ve kapışmaya yol açacak bu gi-
rişimleri, şahsi ikbal ve ihtirasları uğruna insanlarımızı nasıl ucuza
ve acımasızca harcadığının da bir göstergesidir.

Hemen hatırlatalım, Sn. Başbakan Almanya gezisi öncesi, “Faiz
lobisi, rantiye sermayesi, dış güçlerin temsilcisi” diye görünüşte kar-
şı çıktığı ama gerçekte onların sömürü saltanatına kolaylık sağladığı
KOÇ Grubunun yeni FORD Fabrikası açılışına gitmiş ve Koç gazete-
lere; Başbakan Erdoğan’ın katılımından dolayı çok özel bir teşekkür
ilanı vermişti. “Gelecek, onu en çok isteyendir” başlığıyla verilen ilan-
da “Başbakanımız Sayın Recep T. Erdoğan olmak üzere; Bilim Sana-
yi ve Teknoloji Bakanımız Fikri Işık’a, Ekonomi Bakanımız Nihat
Zeybekçi’ye, Milletvekillerimize, Valimize, Belediye Başkanlarımıza,
devletimizin değerli temsilcilerine sonsuz teşekkürlerimizle” denil-
mişti. 22 Mayıs 2014’deki açılış töreninde Başbakan KOÇ’lara “yer-
li bir otomobil üretme teklifini” de iletmiş ve tabi küstah bir tavırla ve
hak ettiği tarzda reddedilmişti. Sahi hani Gezi olaylarını, Erdoğan
iktidarını devirmek için, bu faiz ve rantiye lobisi tertiplemişti?

Hayal BULUT’larında hamasi kahramanlıklar üreten YİĞİT yazarın:

“Başlamadan bir de “yeni gerçeğin” altını çizmek istiyorum;
1800’lerin başından itibaren Osmanlı coğrafyasında her türlü “senar-
yoyu yazmaya” çalışan Almanya’dan dün “Erdoğan geçti” ve Almanya
“YENİ BÜYÜK TÜRKİYE” gerçeğini net olarak bence idrak etmişti...
Sevgili dostlar, yolda okumak için yanıma aldığım bir kitap var elimde,
arkasında önemli bir not var: “... Orwell haklıydı. Gelecekte üç büyük
dünya gücü olacak ve bunların arasındaki birlik ve rekabete göre bun-
ların pozisyonu değişirken, barıştan bahsetmek mümkün olmayacak...”
Bu notu düşenler bana göre “3 büyük merkez” konusunda haklıydılar
ama notun devamında çok önemli bir detayı atlamışlardı; Avrupa Birli-
ği yenidünya düzeninde ana merkez olamayacak, “Doğu-Batı, Türk-İs-
lam” sentezini yapabilen Türkiye bu şansı yakalayacaktı... Evet, yanlış
okumadınız, son 5 yılda yaşanan bütün gelişimin ardında “Türkiye’nin
bu şansı yakalaması” ve yenidünya düzeni içinde ana merkezlerden bi-
ri olma yoluna girmesi vardı”43 sözleri ise Siyonist merkezlerin, AKP
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ve Erdoğan eliyle Türkiye’yi yeni sömürü senaryolarında hangi rol
ve konumda değerlendirmek istediklerinin dolaylı itirafı gibiydi.

“Türkiye günlerce Erdoğan'ın Almanya çıkarmasıyla meşgul edil-
mişti. Protesto edileceği ve bir kısım Alman siyasetçilerin kendisini "is-
tenmeyen adam" ilan ettiği söylenen Erdoğan, tepkilere aldırmayarak,
hatta hepsine meydan okuyarak bu ülkeye gitti” diyen Radikal yazarı
Murat Yetkin gibiler, acaba kendi akıllarınca muhalefet mi etmekteydi,
yoksa Erdoğan’ı parlatma politikası mı üretmekteydi?

Hiç şüphesiz geçtiğimiz günlerde Türkiye’yi ziyaret eden ve medya
önünde çok ağır eleştirilerden bulunmaktan çekinmeyen Almanya
Cumhurbaşkanı Jaochim Gauck’un sözlerini de bu açıdan değerlen-
dirmek gerekirdi. Ve tabi Almanya Başbakanı Merkel’in Erdoğan’ı
Köln konuşması öncesinde meydan üzerinden uyarıp ve “Köln on bin-
lerce Türk’ün sorunlarının taşındığı yer haline getirilemez. Başbakan
Erdoğan, Almanya’da kutuplaşmanın artmasına neden olacaksa konuş-
masından vazgeçmesi iyi olur” demesi de bu cinstendi. Ayrıca yandaş
yalakaların: “Almanya Erdoğan’dan korkuyor. Ülkedeki 2.5 milyonu aş-
kın Türk’ün varlığı ve bu insanlarla Türkiye arasındaki bağın bir tür-
lü zayıflamaması Almanya’nın korkularını daha da arttırıyor. Ayrıca
kabul etmek gerekir ki bir başka ülkenin Başbakanının gelip sizin ülke-
nizde miting yapması nicelerin uykusunu kaçırıyor!” yorumları da ken-
dilerine bu maksatla servis edilmişti. Asla unutulmamalı ki, yurt dışın-
da yaşayan vatandaşlarımız ilk kez önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı se-
çimlerinde bulundukları yerlerde oy kullanabileceklerdi. Yani AKP’nin
en kuvvetli Cumhurbaşkanı adayı olan Erdoğan’ın Köln’de bir bakıma
seçim mitingi yapması malum odaklarca tertiplenmiş olabilirdi. Eğer
bu girişim işe yararsa başka ülke ve şehirlerde yeni mitingler de yapı-
labilirdi, çünkü Avrupa’daki ve özellikle Almanya’daki seçmenler köşk
seçimlerinin gidişatını değiştirebilirdi.

ADL’den Erdoğan’a yeni madalya verilecek miydi?

İsrail’in vahşetlerini ve Siyonizm'in şeytani hedeflerini tenkit
edenleri susturmak ve ileri gidenlere kan kusturmak üzere bu haklı
girişimler “antisemitizm” (Yahudi düşmanlığı) gibi gösterilmektedir,
dindar ve kahraman Erdoğan, güya nefret suçları kılıfıyla bununla il-
gili kanunları meclisten geçirmiştir.
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Geçen ay (Yahudilere yönelik) İftira ve Karalama ile Mücadele Birli-
ği (ADL), dünya genelinde bir antisemitizm anketi gerçekleştirmiş, An-
tisemitik eğilimlerin yüksek yoğunlukla Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da
bulunduğunu tespit etmiştir. ADL araştırmasında, 0 ile 10 arasında de-
ğişen yüzdelerle en alt sıralarda yer alan yani Siyonist Yahudi karşıtı ol-
mayan yerlerin tamamı, Güneydoğu Asya ya da Batı Avrupa ülkeleridir.
Türkiye de, yüzde 69 gibi yüksek bir oranla listede özellikle “tehlikeli
ülkeler” arasında gösterilmiştir. Oysa İspanyol Engizisyonundan ve Ya-
hudileri İsrail’e göçe zorlama operasyonları olan Nazi baskılarına kadar
zavallı Yahudilere hep sığınak sağlamış olan bizim milletimizdir. Ancak,
maalesef bütün bunların karşılığında gördüğümüz, sadece hıyanettir.
2005’te yine ADL tarafından Başbakan Erdoğan’a, “İkinci Dünya Savaşı
sırasında Yahudilerin Türk diplomatik misyonu üyeleri tarafından kah-
ramanca kurtarılmalarının anısına” ödül verilmesi kendisini Siyonist
hedeflere yeni ödünler vermesi içindir. Erdoğan’ın, ödül kabul konuş-
masında: “Antisemitizm utanç verici bir akıl hastalığı; bir sapkınlıktır.
Yahudi soykırımı, tarih boyunca insanlığa karşı işlenen en ağır suçlar-
dandır” şeklindeki sözleri, eğer gaflet ve cehaletin eseri değilse bu mer-
kezlere bilinçli hizmet ve teslimiyetin belgesidir. Çünkü “Yahudi soykı-
rımları” yine bu Siyonistlerin uydurdukları bir efsanedir. Almanya
Köln’de “Bölgemizde yükselen Antisemitizm’in ilacı bizdedir!” diyen Er-
doğan, bu garantiyi acaba kimlere ve niye vermektedir?

Yandaş yazarlardan Fehmi Koru Erdoğan'a ince mesajlar gönder-
mişti.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yakınlığı ile bilinen Fehmi Koru,
Erdoğan'a ince mesajlar verdiği yazısında "halk seni başbakan yaptı
ama Köşk'te başka bir profil görmek isteyebilir" diyerek onun hırsını
ve hırçınlığını niye eleştirmişti? (Bak: 29.04.2014) tarihli Star gazete-
sinde Taha Kıvanç ismiyle yazan Fehmi Koru Aydın Doğan ve Hürri-
yet yazarlarıyla Recep T. Erdoğan “danışıklı dövüş” sergilediklerini
ima etmişti. “Bazen kendime bile itiraf etme cesareti bulamadığım bir
düşüncem var; Hani bazıları Tayyip Erdoğan’ın Hürriyet yazarlarını
kendisine eleştiri hedefi seçmesini, “onlara çok kızdığı, bulsa bir kaşık
suda boğacağı” biçiminde bir düşmanlık olarak algılıyorlar ya, ben tam
tersine, Tayyip Bey’in Hürriyet’siz yapamayacağını düşünmekteyim.
Çünkü Hürriyet gibi bir gazete ve ‘bidon kafalılar mucidi’ türü yazar-
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ları olmasa, Tayyip Bey derdini anlatmakta ve kitleleri arkasında top-
lamakta bugünkü kadar büyük başarı kazanamayabilirdi... Sözün kısa-
sı şu: Hürriyet Gazetesi de, yazı ekibi de hatta Aydın Bey de daha de-
ğerlensin diye “yerden yere vurulan deri” gibiler siyasi iktidar sahibi
için... Rahat uyuyabilirler, onlara bir şey olacağını sanmıyorum... Ay-
dın Bey ve yazarları iktidara çok lâzım çünkü..."

Hürriyet sadece bir gazete değilmiş “derin devletin başındaki
temsilciymiş!”

Hatta Erdoğan yandaşı Mahmut Övür, Özal ile Erdoğan dönemi
arasındaki benzerliğe dikkat çekerek, Hürriyet'in misyonunun bu-
gün de devam ettiğini belirtip, Özal'a düzenlenen suikastı araştıran
savcının başına gelenleri ve Hürriyet'in sahibi Erol Simavi'nin bu
olaydaki rolünü gündeme getirmişti.

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, Hürriyet gazetesinin derin
devletle olan ilişkisine değinmiş, "Hürriyet sadece bir gazete değil"
başlıklı köşesinde, Özal örneğini anlattıktan sonra sözü günümüzdeki
tartışmalara getirmişti:

"Son 60 yıllık tarihimizin önemli olaylarını hatırlayın, 6-7 Eylül
olaylarından, Ahmet Kaya'nın maruz kaldığı linç girişimine, "Hayata
Dönüş" operasyonundan, 17 Aralık darbe sürecine (Hürriyet), hepsin-
de misyonunun gereğini yerine getirdi. Bunlar birer manşet hatası de-
ğil, düpedüz derin siyasetti. Şimdi biraz geriye, rahmetli Turgut Özal
dönemine gidelim ve bugünle kıyaslayalım. Yıl 1988. Cumhurbaşkanlı-
ğı seçimlerine bir yıl var. Özal'ın önemsediği konulara bakın; sivil cum-
hurbaşkanı, sivil MİT ve Kürt meselesinin çözülmesi... Tıpkı bugünkü
gibi 18 Haziran 1988'de Anavatan kongresinde kendisine düzenlenen
suikastı Özal, Savcı Uğur Tonik'in araştırmasını istemiştir. Tonik araş-
tırmayı sürdürürken kızı kaçırılır ve Ortaköy'de bir binaya çağrılır.
Ulaştığı sonuç ilginçtir, suikastın arkasında bir işadamı, bir gazete pat-
ronu ve bir general vardır. Sonradan yazıldı ki, gazete patronu Hürri-
yet'in o zamanki sahibi Erol Simavi, general de Özel Harpçi Sabri Yir-
mibeşoğlu'ydu... O olay hâlâ yargı açısından bir sonuca ulaştırılmış de-
ğil ama şu biliniyor: 1988 suikastı öncesi gazete patronu Erol Simavi,
Özal'a savaş açmış, hatta Hürriyet'in manşetinden yayınlanan hakaret
ve tehdit içeren mektubunda Özal'a "çomar" diyecek kadar pervasız-
laşmıştı. Gazete, bu çizgisini hiç değiştirmedi. Farklı gerekçelerle de ol-

194 TÜRKİYE DAĞILACAK MI, DOĞRULACAK MI?



sa 90'larda da 2007 öncesinde de hep siyasilere karşı tavır aldı, onları
itibarsızlaştırmak için elinden geleni yaptı. Ve hiçbir zaman dönüp, me-
sela savcı Uğur Tonik'in başına gelenlerin ve yazdıklarının üzerine git-
medi. Şimdi de aynı misyonunu sürdürüyor. Yine bir cumhurbaşkanlığı
seçimine gidiyoruz, yine Kürt barışı önemini koruyor ve yine MİT’in si-
villeşme çabası sürüyor. O günleri analiz eden Prof. Dr. Cevdet Akbay,
hurhaber.com’daki yazısında şöyle diyordu: “Bugün şunu çok net olarak
görebiliyoruz artık; renkleri, kimlikleri, bahaneleri farklı olsa da, Ba-
rış Süreci’ni sürdüren Erdoğan’ı bugün hedef alanlarla dün Özal’ı hedef
alanlar; dün Hiram Abas’ı ortadan kaldıranlar ile bugün Hakan Fidan’ı
hedef alanlar aslında aynı merkezden (ulusal ve uluslararası Derin
Devletler) yönetiliyorlar, yönlendiriliyorlar.”

Peki, Fehmi Koru’nun “Hürriyet’le Hükümet arasında hesaplı ve
kasıtlı yürütüldüğünü söylediği danışıklı dövüşten bu Mahmut Övür gi-
bileri hepten habersiz miydi?”. Fehmi Koru: “Nerede bu hükümetin
zenginleri?” sorusunu niye yöneltmişti?

Hükümete yakın iş adamlarının neden “en çok vergi ödeyenler lis-
tesinde ilk yüze bile giremediğini” sorgulayan Fehmi Koru’nun "Nere-
de bu hükümetin zenginleri?" sorusuna hala yanıt verilmemişti.

2013 yılı vergi rekortmenlerinin açıklanmasından akıllara gelen so-
ruyu köşesine taşıyan Star gazetesi yazarı Fehmi Koru, “Hükümete ya-
kın iş adamlarının neden en çok vergi ödeyenler listesinde ilk yüze bile
girememesini” değerlendirmişti. Kendisine biz yardımcı olalım: 1-Ya
AKP hükümeti devlet imkânlarını KOÇ’lar gibi faizci ve rantiyeci ba-
ronlara aktarmaktaydı. 2-Veya Erdoğan’ın zenginleri vergi kaçırıp
devleti dolandırmaktaydı?

AKP'ye en yakın gazetede Abdullah Gül’e haberleri sansür getiril-
mişti!

Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Başbakan Erdo-
ğan ile Abdullah Gül arasında bir köşk gerilimi yaşandığı iddia edilir-
ken hükümete en yakın gazetelerden Star'dan istifa eden eski yazı iş-
leri müdürü Doğan Ertuğrul çarpıcı iddialar dile getirmişti. T24'ten
Hazal Özvarış'a konuşan Doğan Ertuğrul'un, Star gazetesindeki Erdo-
ğan barajının altında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de kaldığını,
sansür tartışmasının Gezi Parkı protestolarına destek veren Cem Yıl-
maz'a kadar uzandığı ifade edilmişti. Peki Sn. Abdullah Gül’ün, “Bu-
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günkü şartlar çerçevesinde gelecekle ilgili bir siyaset planım yok” ve
“Putin Medvedev örneğini demokratik bulmuyorum” sözleri hangi me-
sajları içermekteydi:

Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili ilk mesaj gazeteciler aracılı-
ğıyla Abdullah Gül’den gelmişti. Bir yurt dışı ziyaretinde gazetecilerle
sohbetinde, “Bu konuda benim ne düşündüğüm de önemli. Başba-
kan’la oturur konuşuruz” demişti. Abdullah Gül medya üzerinden
yaptığı bu açıklama ile hem Türkiye kamuoyuna, hem iktidar partisi-
nin içerisine hem de Başbakan’a, “Ben de buradayım” mesajını vermiş-
ti. Bu açıklamadan sonra yapılan ilk Gül-Erdoğan zirvesi çok kısa sü-
recekti. Cumhurbaşkanlığı konusunun gündeme gelmediği belirtmek-
le yetinmişti. Başbakan bu görüşmeden sonra partisi içerisine yönel-
miş, Bakanlar, milletvekilleri ve il başkanlarını topladı ve adaylık süre-
cini tescillemişti. Köşk hesaplarını parti içerisine taşıyarak elini güç-
lendirmişti. AKP Genel Merkezi’nde yoğun güvenlik önlemleri altında
yapılan toplantılar sonrasında Abdullah Gül’süz formül benimsenmiş-
ti. Kendisini by-pass eden bu formülden rahatsız olan Gül de, yukarı-
daki açıklamalarıyla bu hamlelere karşı ince mesajlarla cevap vermiş-
ti. Başbakan Erdoğan’ın, “Köşk’e çıkarsam bütün yetkilerimi kullanı-
rım” açıklamalarını Cumhurbaşkanı Gül kendisine yönelik bir çıkış
olarak değerlendirmişti. Köşk’ün dümeninde bir Başbakan olmayaca-
ğını Putin Medvedev örneğiyle ilan etmişti. “Siyasi bir planım yok”
cümlesinin başına, “Bugünün şartları” ifadesini koyan Gül, Köşk’ten
çıkmak istemediği mesajını iletmişti. Şartlar oluşursa Cumhurbaşkan-
lığı’na adaylığının söz konusu olabileceğini zımnen açıklamış gibiydi.

Daha önce, “Günü gelince Başbakan’la oturur konuşur bir karara
varırız” diyen Abdullah Gül’ün bu kez defaten, “Arkadaşlarımla ko-
nuşacağım” ifadesi de diplomatik bir mesaj niteliğindeydi. Şimdi
gözler var olduğu bilinen Abdullah Gül’ün iktidar partisi içerisinde-
ki arkadaşlarına çevrilmişti. AKP’nin kapatılmasına engel olan Ana-
yasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı
özellikle AYM’nin ‘Twetter’ kararından sonra gündeme gelmesi il-
ginçti. Abdullah Gül’le yakınlığı bilinen Kılıç, bu süreçte iktidara ya-
kın medya organlarınca hedef haline getirilmişti. Böylece Abdullah
Gül’e de aba altından sopa gösterilmişti. Acaba Sn. Gül, malum
odaklarca, Erdoğan’ı kendilerine daha çok mahkûm ve mecbur konu-
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ma sokmak ve daha büyük tavizler koparmak üzere mi, yoksa başba-
kanlığını garantiye almak için mi ileri sürmekteydi?

Küresel Lobiler, işbirlikçilerini hangi yöntemlerle “garanti”ye alı-
vermektedir?

Siyonist merkezler bilinen demokratik hilelerle ülkelerin başına
geçirecekleri isimleri, defalarca deneyip elemekle yetinmezler; onla-
rın iktidara geldikten sonra “Milli ve vicdani eğilimlere yönelmemele-
ri” için sigorta mahiyetinde “etkili şantaj malzemelerini” de bir şekil-
de üretirlerdi... Çok çeşitli konulardaki “tape’lerden kasetlere, resmi
bilgi ve belgelerden fotoğraf görüntülerine ve canlı şahitlere” kadar,
işbirlikçilerini küresel sisteme sadık kalmaya mecbur edecek garan-
ti tedbirlerini almayı asla ihmal etmezlerdi.

Cemaatin Erdoğan aleyhine sakladığı en büyük kaset haberi!

İngiltere'de haftalık Economist dergisinin, "Gülen Cemaatinin hü-
kümet aleyhindeki 'en büyük kasedi' cumhurbaşkanlığı seçimlerine sak-
ladıkları söyleniyor." haberi dikkat çekiciydi. Makalede, Erdoğan'ın
Kürtler'den gördüğü destekle Köşk'e çıkabileceği ve ülkenin laik mu-
haliflerinin de son umut olarak 'Gülencileri' gördüğü belirtmişti.

"[Gülen Cemaati destekçileri] 'en büyük kasedi' cumhurbaşkanlığı
seçimlerine sakladıkları söyleniyor. Ama bunun geri tepmesinden kor-
kuluyor. Emniyet birimlerindeki ve diğer kurumlardaki binlerce Cema-
at mensubu tasfiye ediliyor. Aralarında Türkiye'nin en büyük şirketi
Koç Holding'in de bulunduğu firmalar Gülen'i desteklemekle suçlanıyor
ve keyfi vergi denetimlerine tabi tutuluyor, diğer bir konuya da 'ne ka-
dar Gülen destekçisinin ordu kademelerine sızdığı' sorusu oluşturuyor.
Erdoğan'a yakın bir kaynak, 'Gülen destekçilerinin tespit edilmemek
için viski içtiğini ve karılarının da mini etek giydiğini, balolarda dans
ettiklerini' iddia ediyor." İddiaları gündeme getirilmişti.

Ve yine Times “Türkiye’nin seks kasetlerine hazırlandığını” iddia
etmişti.

Times dünya haberleri sayfalarında, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın
Gülen cemaatini “yatak odası şantajı yapmakla” suçladığını belirtmiş-
ti. BBC Türkçenin aktardığı habere göre, gazete Erdoğan’ın Bitlis’teki
seçim mitinginde yaptığı konuşmada Gülen’e seslenerek, “İnsanların
mahrem telefon görüşmelerini dinleyeceksin, kaydedeceksin, şantaj ya-
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pacaksın, insanların yatak odalarını izleyeceksin, tehdit edeceksin,
sonra kendine âlim diyeceksin” dediğini gündeme getirmişti.

Oysa öyle anlaşılıyor ki Erdoğan ve AKP kurmayları hakkındaki
tape ve kasetleri de, cemaat hakkındaki bilgi ve belgeleri de hazırla-
yan ve biribiri aleyhine kullanmak üzere taraflara ulaştıran aynı Si-
yonist merkezlerdi. Çünkü böylesi şantaj mahiyetli kirli ve gizli bel-
geleri üretmek de zamanı gelince piyasaya sürmek de bunların öte-
den beri bilinen marifeti ve melanetiydi. Yeri gelmişken tekrar belir-
telim ki, cemaati de AKP’yi de; hem Erbakan’a karşı uzlaştırıp ikti-
dara getiren, hem de her iki tarafı avuçlarında tutmak üzere biribiri-
ne düşüren de aynı mahfillerdi.

Fetullahcıların Erdoğan’ı “sahipsiz sahabelerin onların zulmünden
Habeşistan’a hicrete mecbur kaldıkları Mekke müşrik reislerine” ben-
zetmeleri, Erdoğan’ın onlara “yalancı peygamber, sahte mürşit” şeklin-
deki hakaretleri ise, her iki tarafın da karakterini ve ahlak seviyesi-
ni ortaya dökmekteydi.

Cemaatin Türkiye İmamı deşifre mi edilmişti?

Gülen Hareketi'ne dönük iddialarına bir yenisini ekleyen Sabah
gazetesi, "Cemaat'in Türkiye imamı"nın, Kaynak Holding'in beyni
ve Fethullah Gülen'den sonra en etkili isim olan Mustafa Özcan ol-
duğunu iddia etmişti. Gazetenin manşetten verdiği ve Abdurrahman
Şimşek'in haberine göre, 10 yıl Hava Kuvvetleri Komutanlığı imam-
lığı yapan Özcan, 20 yıldır bütün Balkanlar'ın bir numaralı ismi ve
Fethullah Gülen'den sonraki en etkili kişi olduğu belirtilmişti. Daha
önce Cemaat'in Emniyet, MİT, yargı ve Gülhane Askeri Tıp Akade-
misi (GATA) imamlarını açıklayan Sabah, "güvenilir kaynaklar"a da-
yandırdığı haberde Mustafa Özcan'ın, Diyanet İşleri Başkanlığı adı-
na Kartal'da ilçe vaizliği yaparken Cemaat adına da İstanbul imam-
lığı yürüttüğünü söylemişti. Habere göre Diyanet İşleri Başkanlığı İl
Müftülüğü'nden 2002'de emekli olan Özcan, aynı yıl Kaynak Hol-
ding'in yönetim kurulu başkanlığını üstlenmiş ve 2006 yılına kadar
bu göreve devam etmişti. Özcan'ın lakabının "Demir Yumruk" oldu-
ğunun belirtildiği haberde şöyle devam edilmişti:

"Mustafa Özcan ayrıca Şerif Ali Tekalan, Mehmet Ali Şengül, İsma-
il Büyükçelebi, Erdoğan Tüzün, Abdullah Aymaz, Naci Tosun ile birlik-
te "cemaatin büyük 7 ağabeyi" olarak bilinen isimler içerisindeydi, çok
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katı ve disiplinli biri olarak bilinmekteydi ve cemaatteki lakabı "demir
yumruk" idi. Mustafa Özcan, Kartal Dragos sahil yolunda Fatih Üni-
versitesi Hastanesi'nin yanındaki bir villayı ofis olarak kullanmakta ve
üst düzey cemaat yöneticileriyle görüşmelerini burada gerçekleştir-
mekteydi. Mustafa Özcan, ayrıca Kaynak Holding'i uzun yıllar yönet-
tiği için cemaatin parasal gücünü kontrol eden az sayıdaki kişiden bi-
riydi. Kaynak Holding'in uzun süre başında bulunan Mustafa Özcan'ın,
Fethullah Gülen'den sonraki en etkili ismi olduğu belirtilmişti. Daha
önce Osman Karakuş'un Paralel Yapı'nın yargıdaki gizli yapılanmasını
yöneten kilit isimlerden olduğunu Sabah gazetesi gündeme getirmişti.
Bir zamanlar Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) 1. Hukuk Müşavirliği
görevini yürüten Karakuş, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı yaptık-
tan sonra emekli olup, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Ku-
rulu üyeliği, Polis Bakım ve Yardım Sandığı'nın (POLSAN) Yönetim Ku-
rulu Başkanlığı yapan kişiydi. Karakuş'un kızı, Fethullah Gülen'in kar-
deşi Mesih Gülen'in oğlu ile evliydi. (Dikkat! Müslümanlar arasında ço-
cuklarına “MESİH” ismi koyma geleneği asla mevcut değildi. “MESİH”
isminin Kripto Yahudiler ve Sabataistler arasında yaygın olduğu bilin-
mekteydi. Fetullah Gülen’in Babasının, oğluna MESİH ismini hangi
akide ve beklentiyle verdiği merak edilmekteydi. A.A.) Fethullah Gü-
len'in avukatı Orhan Erdemli ile hukuk bürosu olan Karakuş'un adı
"Fethullah Gülen cemaatinin Emniyet Genel Müdürlüğü'ndeki Kadro-
laşma Faaliyetleri" başlıklı istihbarat belgesinde de geçmişti. Belgenin
hazırlandığı dönemde EGM başmüfettişi olan Karakuş'un, kadrolaşma
sürecinde İstanbul Polis Koleji Müdürü olduğu belirtilmişti. Yüksek
yargıdaki davalarla ilgilenen Karakuş, aynı zamanda büyük şirketlere
danışmanlık hizmeti vermekteydi. Paralel Yapı'nın Türkiye imamı Mus-
tafa Özcan ile yargıdan sorumlu imamı Osman Karakuş, 5 Mart
2014'te Dragos sahil yolundaki villada bir araya gelmişti.

İyi de Hükümet yandaşı Sabah Gazetesi bu Mustafa Özcan’la Os-
man Karakuş’un MİT üzerinden MOSSAD ve CIA bağlantılarının olup
olmadığını niye hiç gündeme getirmezdi? Yoksa Hükümetle Cemaatin
aynı merkezlerin güdümünde olduğu gerçeği mi gizlenmekteydi?

Erdoğan’ın PKK desteğiyle Çankaya ümitleri

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Gül-Gülen
engelini Öcalan’ın desteğiyle aşmaya niyetliydi. Öcalan’ın talimatıy-
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la PKK oylarının tamamının Erdoğan’a geleceği üzerine hesap yürü-
tülmekteydi. Siyonist Yahudi ABD’li Türkiye uzmanları Barkey ve Jeff-
rey Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı için PKK/BDP’yi işaret etmişti.

Tayyip Erdoğan, 30 Mart seçimlerinden sonra yeniden gözünü Çan-
kaya Köşkü’ne dikmişti. Seçimlerin ardından, güç tazelediği algısını top-
luma yaymaya çalışan Erdoğan, kendi cephesinin tek Cumhurbaşkanı
adayı olduğu propagandasını esas alan bir strateji izlemekteydi. Seçim
öncesinde, AKP cephesinde adayın kim olacağı konusunda tartışma
alevlenmişti. Bir yandan Fethullah Gülen ile kafa kafaya gelen Erdoğan,
bir yandan da Abdullah Gül engelini aşma derdindeydi. Erdoğan, bu en-
gelleri Öcalan’ın desteğiyle aşmak üzerine hesaplar yürütmekteydi.

Siyonist Jeffrey’nin hesabı ve hedefi?

AKP içinde, alınan yüzde 45 oya BDP’nin oyu da eklenince sonuç alı-
nabileceği değerlendirilmekteydi. Benzer bir değerlendirmenin ABD’nin
Irak’ın kuzeyindeki Kukla Devlet’i Türkiye’ye doğru genişletme projesi-
nin yürütücülerinden eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey’den de gel-
mesi dikkat çekiciydi. Seçim sonuçlarının Erdoğan’ın cumhurbaşkanlı-
ğı adaylığında önemli bir gösterge olabileceğini iddia eden Jeffrey, “Baş-
bakan Erdoğan’ın büyük ihtimalle atacağı bir sonraki adım, bu yaz cum-
hurbaşkanlığı seçimlerini kazanmaktır” demişti. Erdoğan’ın bu hedefine
ulaşmasında Kürt kökenli vatandaşların oylarının önemli olacağını sa-
vunan Jeffrey, AKP’ye oy verenlerle BDP’ye oy verenlerin toplamının
yüzde 50’yi bulduğunu belirterek, “Bu, Erdoğan için Cumhurbaşkanlı-
ğını kazanmak anlamına geliyor” ifadesi dikkat çekiciydi.

Demek ki Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı bir ABD derin devleti
(Yahudi Lobileri) projesiydi!

Tabi buna karşılık Yerel Yönetimler özerklik şartındaki çekinceler
giderilip, daraltılmış bölge gelecekti! Bu AKP’den özerklik için ilk ya-
sal adım demekti! AKP, PKK ile müzakere çerçevesinde yeni adımlar
atmaya girişmiş önümüzdeki dönemde dört önemli adım atacağı be-
lirtilmişti. Bu adımlardan en önemlisi ise, PKK'nın Güneydoğu Böl-
gesi'nde özerkliğin koşullarını hazırlayacak olan "Yerel Yönetim
Özerklik Şartı"yla ilgili Türkiye'nin çekincelerinin kaldırılacağı söy-
lenmekteydi. Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar "açılım" için adım
atması beklenen AKP, BDP'den de Cumhurbaşkanlığı seçimi için des-
tek isteyecekti.
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Sabah gazetesinde Zübeyde Yalçın'ın haberine göre, AKP önümüz-
deki dönemde dört adım atacaktı. Bunlar; Daraltılmış bölge seçim
sistemi, Yerel Yönetimler Özerklik Şartı, Alevi açılımı ve "şeffaf siya-
set". Atılacak bu adımlar, PKK'nın bölgede güçlenmesini sağlayacak
ve özerklik için önündeki engelleri kaldıracaktı. Yerel Yönetimler
Özerklik Şartı'ndaki çekincelerin kalkması durumunda yerel yöne-
timlerin yetkileri artacak ve yapılacak hamlelerle ilgili olarak merke-
ze danışmak zorunda kalınmayacaktı. Bu şart; yerel yönetim sınırla-
rını, belediyelerin görevleri için yeterli idari yapılar ve kaynaklar bu-
lunmasını yerel düzeyde sorumluluk alanlarının artırılması, özetle
idari ve mali özerkliklerin sağlanmasını hükme bağlanmaktaydı.

Erdoğan’ın köşk için yeni bir “Akil insanlar heyeti” neyi hedefle-
mişti?

'Yeni Akil İnsanlar' heyeti sözde, Köşk seçimi öncesi Erdoğan'a top-
lumsal konularda çözüm önerileri getirecekti. Erdoğan Köşk'e çıkarsa
heyet, 'danışma kurulu' olarak görev yürütecekti. “Çözüm Süreci"nde
Türkiye'yi dolaşarak AKP politikalarını anlatan akillerden sonra şimdi
de Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 'Yeni Akil İnsanlar' teşkil edilip
meydanlara sürülecekti. Erdoğan Köşk'e çıkarsa heyet, kalıcı danışma
kurulu olarak Erdoğan ile beraber çalışmalarını sürdürecekti. Bu heye-
tin seçimlerinden önce tüm kesimlerin sorunlarının belirlenmesi ve
toplumsal meselelerin uzlaşmacı bir şekilde çözülmesi ve farklı sesle-
rin de dile getirilmesi için alındığı belirtilmişti. Bu akil heyeti Alevi
toplumuna temsil çağrısında bulunacak, yeni açılımı beraber yapmayı
teklif edecekti. Erdoğan'ın Akil İnsanlar Heyeti ile ilgili kararı yakın
çevresine ilettiği ve isim çalışmalarının başladığı öğrenilmişti. Bu he-
yet ağırlıklı olarak gazeteciler ve akademisyenlerden oluşacağı söylen-
mekteydi. Erdoğan isim konusunda kurmaylarına talimatı verirken,
heyetin nasıl çalışacağı ile ilgili de önce Afyon kampında, ardından ya-
kın çalışma ekibi ile yaptığı toplantılarda bilgi vermişti. 

Bizim kanaatimiz, malum merkezler; Erdoğan’ın köşke çıkması
halinde, onu sürekli kontrol edip yönlendirmek ve dizginlemek üze-
re, güvendikleri ve yetiştirdikleri adamlarından oluşan böyle bir he-
yeti kendileri tavsiye ve teşkil edeceklerdi.

Daha önce defalarca söylediğimiz gibi, tekrar belirtelim ki; so-
nuçta Amerika’nın ve Siyonist odakların değil, Allah’ın planı yürüye-
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cekti. Evet belki Erdoğan Cumhurbaşkanı seçilecekti; ama ardından
AKP dağılıp çözülecek, Siyonist hesaplar çökecek, Milli Çözüm ve
Onarım Hükümeti kaçınılmaz hale gelecek, Deccalizm’le (ABD + AB
+ İsrail emperyalizmi ile) tarihi hesaplaşma sürecine girilecek, bu
kapışma Türkiye’nin zaferiyle neticelenecek ve herkes hıyanetinin
hesabını verecek ve hak ettiği akıbete mutlaka erişecekti.

“Paralel Çete”nin suç ortağı siyasiler hesap vermeyecek miydi?

“Başbakan Tayyip Erdoğan aylardır meydanlarda ve televizyonlarda;
“örgüt”, “çete”, “haşhaşi”, “cunta” ve “derin devlet” diye bağırıp duruyor ve
“devlet içindeki paralel yapı”ya ısrarla dikkat çekiyordu... Operasyon tak-
vimi hazırlanıyor, devletin bunlardan temizlenmesi lazım” diyebiliyor ve
ardından Dicle Üniversitesi’ndeki cemaat yapılanması ve yolsuzluğu soruş-
turan savcılık, Fetullahçılara ilk kez “Paralel Devlet Yapılanması’nı (PDY)
örgüt adı olarak veriliyordu. Aralarında eski AKP milletvekili adayı, rektör
Ayşegül Jale Saraç’ın da bulunduğu 9 öğretim üyesiyle ilgili soruşturmayı
tamamlayan savcılık, üniversite yönetiminin, “örgütün bir kolu olarak Gü-
len’den gelen gizli talimatlarla hareket ettiğini” söylüyor, örgütün “üniver-
sitedeki imam”ının, öğretim üyesi Y.Ö. olduğunu da saptıyordu. 

Buraya kadar sıraladığımız çok vahim bilgiler bir gerçeği de deşifre
ediyordu: AKP lideri, aylardır cemaate yönelik kapsamlı bir operasyonun
işaretlerini veriyordu ama anlaşılan o ki, örgütün adını bizzat savcının
resmileştirmesini bekliyordu!

Evet; Diyarbakır’da savcının bu soruşturması, Gülen cemaatine yöne-
lik başlatılacak operasyonun ilk basamağı sayılıyor. Çünkü savcı “örgü-
tün bir kolu” tespitinde bulunuyordu... Anlaşılan önümüzdeki günlerde,
tüm üniversitelerde hatta kamu kurumlarında da örgütün diğer kolları
için benzer operasyonlar yapılacak, bürokrasideki örgüt ağı çembere alı-
nacak, kim bilir belki de çok sayıda paralel yapı üyesi cezaevine de atıla-
cağa benziyordu. Ancak böylesi paralel yapılar gibi oluşumlar unutulma-
sın ki, ancak siyasetin gücüyle varlıklarını koruyabiliyordu. O halde ile-
ride, bir yürekli savcı ortaya çıkarak, AKP’ye ve Başbakan’a, hatta yıllar-
dır paralel yapı örgütüne devlet içinde destek olanlara şu vahim soruları
sorması gerekiyor ve bekleniyordu! Madem devletin içinde paralel yapı
oluşturacak kadar ileri giden bir örgüt vardı, neden müdahale etmediniz?..
Bu örgüte 12 yıl boyunca neden destek verdiniz?.. Bu kadar yıl Gülenci-
lerle, yani PDY örgütü ile niçin kol kola yürüyüp yükselttiniz? Devleti ve
Cumhuriyeti kuşatma çabalarında bu örgütle hareket ederken asıl neyi he-
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deflediniz? Ve şimdi ne oldu da eski yol arkadaşınıza bir anda terörist
damgası vurmaktan çekinmediniz? Bu soruların yanıtı ortaya çıktığında;
hiç kuşkunuz olmasın, “PDY” diye bir örgüt gerçekten kapsamlı olarak
saptanır ve gereği yapılırsa, biliniz ki suç ortağı AKP’nin ve Recep Beyin
de adaletten yakasını kurtarması pek mümkün görülmüyordu”44 şeklin-
de duyarlı ve tutarlı tespitler yapan sn. yazar her nedense asıl soru-
yu atlıyordu: Cemaat örgütlenmesinin ve Erdoğan partisinin ve Hü-
kümetinin, başında ittifak kurup iktidara taşınmalarını 12 yıl sonra
ise ihtilafa düşürüp biri birileri aleyhinde müthiş itiraflarda bulun-
malarını hangi dış güçler ve içerideki işbirlikçi çevreler sağlıyordu?
Bunların daha önce Türkiye’de sağcılarla solcuları, dincilerle dev-
rimcileri de; isterse kapıştıran, icap ederse kucaklaştırıp iktidara ta-
şıyan odaklar olduğu niye gizleniyordu?

“1990 niçin dönüm noktası”ymış?

“...emperyalist sistemin gericileşmesinde 1990 yılının önemli bir tarih
olduğunu saptıyoruz. Sovyetler Birliği'nin 1950'li yılların ortalarında gir-
diği kapitalizme geri dönüş sürecine, Gorbaçovlar son noktayı koymuştu.
Sovyetler Birliği Komünist Partisi yöneticilerinin kendileri, 1990'da kapi-
talist bir ülke olduklarını ilan ettiler. Sovyetler Birliği'nin dağılması sonu-
cu dünyada oluşan yeni kuvvet ilişkileri, ABD emperyalizminin büyük id-
dialarla harekete geçmesine neden oldu. Washington ağaları, dünyanın
tek efendisi olmaya kalkıştılar ve "Yeni Dünya Düzeni" hedefini ilan etti-
ler. Bu "Yeni Düzeni" belirleyen sürece ise "Küreselleşme" dediler. Ezilen
Dünyada, hatta gelişmiş kapitalist dünyada bile millî devletler ortadan
kaldırılacaktı. Başka deyişle insanlığın Büyük Fransız Devriminden bu
yana devrimlerle elde ettiği kazanımlar tasfiye edilecekti45 diyerek; as-
lında Komünizmle Kapitalizmin (Sovyetlerle ABD’nin) aynı Siyonist
merkezlerin güdümünde olduklarını; Erbakan’ın tarihi ve bilimsel tes-
pitiyle “Kapitalizm ve Komünizmin, Siyonizm timsahının alt ve üst çene-
leri gibi çalıştırıldığını ve aralarına giren avlarını ezmek ve gövdeyi bes-
lemek üzere kapıştırıldığını”, ya hala anlamayan veya kasıtlı olarak giz-
lemeye çalışan; gavur icadı ve zulüm-sömürü aracı Komünizm ve Kapi-
talizm dışında Milli bir sistem kurma inancı ve heyecanı bulunmayan
kafalarla nereye varılacağı sanılıyordu?
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SİSTEMİN TIKANMASI
VE

HAYRETTİN KARAMAN’LARIN
İÇTİHAD KISIRLIĞI

Bir kesim Sn. Recep T. Erdoğan’ı Köşke çıkarmakla, muhalif kim-
seler de, O’nun dışında bir başkasını Cumhurbaşkanı yapmakla, Tür-
kiye’de pek çok sorunun halledileceğini ve bozuk giden işlerin düze-
leceğini zannetmektedir. Ancak bu bozuk sistem sürüp gittikçe ve
Türkiye Siyonist dünya düzeninin dümen suyunda hareket ettikçe,
sadece Cumhurbaşkanının veya Başbakanın değişmesiyle hiçbir neti-
ce elde edilemeyecektir. Felçli veya Alzheimer titrekli ellerle doğru
çizilemeyeceği gibi, eğri cetvelle de doğru çizilemeyecektir. Bozuk te-
razi ile doğru tartmak mümkün değildir. Ülkemizdeki, bölgemizdeki
ve yeryüzündeki haksızlık ve yanlışlıkların asıl nedeni “şahsiyet”ler-
den ziyade, “zihniyet”lerdir. Elbette yöneticilerin karakter ve kabili-
yeti önemlidir, etkilidir; ancak bozuk sistem içinde bunlar tek başına
yeterli değildir. Bu nedenle yeni Cumhurbaşkanı seçiminde, bu laç-
kalaşmış sistemi sorgulayacak, yeni ve milli hedeflere öncülük yapa-
cak; devrimci, değişimci ve dirayetli kişiler tespit ve tercih edilme-
liydi. Hissi ve hamasi bir Erdoğan hayranlığı veya tam tersi tepkisel
ve temelsiz bir Erdoğan karşıtlığı üzerinde kurulu siyasetler boşa kü-
rek çekmektir, hatta küresel güçlere dolaylı hizmet vermektir.

Sn. Hayrettin Karaman gibilerden toplumun bekledikleri

Hayrettin Karaman hoca bir yandan iktidar partisi içindeki “ahla-
ki zaaflara” dikkat çekiyor, bir yandan da, “Bu yazımı kullanacak o
muhalefet partilerine sözüm şudur: konuşmadan önce boy aynasına
baksınlar” diyordu. Ve anında cevabını alıyor, eski HAS Partili taze



CHP’li Mehmet Bekaroğlu Sn. Karaman’a şunları hatırlatıyordu:
“Ben şimdi aynaya baktıktan sonra konuşuyorum. AKP’liler işi kitabı-
na uydururken Hayrettin hocanın fetvalarını az kullanmadılar!” Bu
Bekaroğlu ki bir zamanlar Hayrettin Karaman hocanın destek verdi-
ği Numan Kurtulmuş’un yakın arkadaşı oluyordu yani Hayrettin Ho-
ca tarafından desteklenenlerin başında geliyordu. Böylece Sn. Kara-
man, ayıp savmak cinsinden cılız ve tutarsız çıkışlar yaparak kendi-
sini aklamaya çalışıyordu.

Sn. Hayrettin Karaman’ın “Bir Varmış Bir Yokmuş – Hayatım ve
Hatıralar” kitabı (İz yayıncılık XVIII. kısım - Erbakan’la Türki
Cumhuriyetlere seyahat bölümünde): “Adil Düzen’in 120 profesör
tarafından hazırlandığı” Erbakan Hoca tarafından devamlı söylendi,
hâlbuki gerçek böyle değildi; ortada bir bilim adamları grubu yoktu.
Adil Düzen Süleyman Karagülle ve birkaç arkadaşı (talebesi) tarafın-
dan hazırlanıp Erbakan Hocaya lanse edilmişti”46 iddiaları, hem yan-
lıştı hem de Erbakan’ı karalama amaçlıydı. Önce Adil Düzen projele-
rinin bizzat Erbakan Hoca’nın arzusuyla ve Onun gözetim ve deneti-
mi altında Akevler ekibince birlikte hazırlandığı bizzat Süleyman Ka-
ragülle’nin kendi itirafıydı.47

İkincisi, Adil Ekonomik Düzen prensiplerini Erbakan Hoca’nın
1976 yılındaki Samsun mitinginde madde madde açıkladığı videolar-
da kayıtlıdır. Oysa üstat Süleyman Karagülle, Adil Düzenin sistematik
çalışmalarının Hoca’nın 12 Eylül Mamak tutukluluğu sonrası başlatıl-
dığını vurgulamaktadır. Sn. Karaman ayrıca “Erbakan Hoca’yı başka-
ları tarafından lanse edilen uydurma programların peşine takılmakla”
suçlayıp saçmalamıştır.

“Adil Düzen, bu konularla ilgili ve bilgili akademik çevrelerce ince-
leme ve tahlile tabii tutulmamıştır. Çünkü onu benimseyen bir partinin
politikasına müdahil olmaktan sakınılmıştır”48 anlamındaki tespitleri
ise kendi kusurlarına, korkularına ve ilmi kısırlıklarına bahane üret-
me çabasıdır. 
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“Bu model (Adil Düzen) hazırlanırken İslam dünyasında bugüne ka-
dar yapılmış yayınların ortaya çıkarılmış programların, anlaşmaya va-
rılan konuların ve bunların dayandığı kaynakların tam olarak incelen-
mediği anlaşılmaktadır”49 şeklindeki tenkitleri ise hem asılsız bir it-
hamdır hem de kendilerinin ilmi anlayış ve ayarını yansıtmaktadır.
Çünkü İslami içtihatların dayanakları; mutlak delil olan sarih ayet-
lerle, delil sayılan sahih hadisler olmaktadır. Bunların dışında ilim
erbabınca ortaya konulan kanaat ve içtihatlar, yeni içtihatların asla
kaynağı ve dayanağı olamayacaktır. Adil Düzen projeleri orijinal içti-
hatlardır, Kur’an ve Sünnet kaynaklıdır; asırlar önceki içtihadi karar
ve kurumlara veya çağımızdaki yorum ve yapılara aynen uymak zo-
runluluğu bulunmamaktadır. Ancak elbette ki İslam âlimlerinin hat-
ta gayri Müslim bilginlerin ilgili konulardaki hazırlıkları ve uygula-
malarından da herhalde yararlanılacaktır ve zaten böyle yapılmıştır.

Asıl sorulması ve üzerinde durulması gereken konu ise: Sn. Hay-
rettin Karaman’ın ve aynı kafada olanların, böylesine boş tenkit ve
temenniler yerine; niye ilmi, İslami ve insani yeni bir medeniyet
programı ve ekonomik, siyasi, ilmi (eğitim) ve ahlaki bütün kurum-
ları ve kuralları içeren bir yeni sistem anayasa taslağı hazırlayıp in-
sanlığın hizmetine ve ilim erbabının incelemesine hala sunmamış ol-
malarıydı! Bu zevata soruyoruz, böylesine gerekli ve geçerli bir pro-
jeyi ortaya koymalarına, ilmi birikim ve becerileri mi yetersiz kal-
maktaydı; yoksa imani cesaretleri mi bulunmamaktaydı? 

Muhterem Süleyman Karagülle’nin şu cevabı, ilmi ve vicdani bir
hakikati yansıtmaktaydı:

“(Hayrettin Karaman gibi) Bu arkadaşlarımızın ve ilim adamları-
mızın, Adil Düzen projelerimizin neresi İslami değildir, hangileri ilmi
kıstas ve kriterlere terstir, hangi bölümleri eksiktir veya gereksizdir?
Sorularını yanıtlamaları ve bizlere katkı sunmaları gerekir ve beklenir-
ken; kalkıp da topyekûn “Bunlar ilmi ve İslami değildir gereksiz ve ye-
tersizdir!” diyerek, bizden Adil Düzen’i terk etmemizi istemeleri, şayet
basit ve fasit bir haset duygusundan kaynaklanmıyorsa, bu teklifler
maalesef hem İslamiyet’in hem de milletimizin ve devletimizin düşma-
nı olan malum kesimlerin sözcülüğünü yapmak dışında bir anlam taşı-
mamaktadır!”
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Kaldı ki, insanlığın ihtiyacına ve çağımızın şartlarına ve standart-
larına uygun yeni içtihatlar ve programlar yapmak için Prof. ve Do-
çent gibi resmi ve akademik etiket’ler değil, ilmi ehliyet gerektiğini
Hayrettin Karaman’lar bilmiyorlar mı? Büyük mezhep imamlarının
ve müçtehit ulemanın hangisi böyle resmi sıfat ve etiketler taşımak-
taydı? Üstelik içtihat, ekiplerce değil, bir yetkin şahıs tarafından ya-
pılırdı, ancak bunlar ilim erbabı zevat tarafından tartışılıp olgunlaş-
tırılmaya açıktı.

Yeni Şafak gazetesinin ünlü ilahiyatçı yazarı Hayrettin Karaman, la-
ikliğin ve çoğulculuğun İslam’a aykırı olduğunu savunmaktaydı. Kara-
man ayrıca, “İslam’a giderken (hedefimiz) bir aracın kullanılmasını za-
ruri kılarsa, o aracı kullanırız” diye yazmıştı. ‘Başbakan Tayyip Erdo-
ğan’a fetva veren din adamı’ olarak bilinen Karaman, ‘Demokrasi çoğul-
culuk laiklik ve İslam‘ başlıklı köşesinde: “İnsan-Allah ilişkisi ve insan-
ların düzenlemelerinin din ile bağlantısı açısından meseleye baktığımız-
da çoğulculuk kavramının bizim bünyemize uymadığını söyleyebilirim.
Çoğulculuğun temelinde hak ile batılın, doğru ile yanlışın, iyi ile kötünün
göreceliği ve eşitliği vardır. Bu ise İslâm’ın özüne aykırıdır” görüşlerini
aktarmıştı. “İslâm'a göre de insanda irade hürriyeti vardır. Mükellefiyet,
cennet, cehennem ve imtihan hep bu irade hürriyetine bağlıdır. Fakat, ya-
sama, irşad yapma, Kur’ani kaideleri geçerli kılma açısından dinin mü-
dahil olmadığı hiçbir alan bırakılmamıştır. Kur'an'ın ilk ayeti Allah'ın
adıyla başlamaktadır. Her işe onun adıyla başlarız. Netice itibariyle İs-
lâm ile sekülerizm ve laisizmin uzlaşan, paralellik arz eden yönleri yok-
tur, bunların yan yana gelmesi imkânsızdır. İslam'da olan, laiklik ve se-
külerlik değil, din ve düşünce hürriyeti kapsamındadır” şeklinde, bazı
Kur’ani doğrularla kendi yanlış yorumlarını harmanlayıp edebiyat ya-
pan Karaman Hoca’ya sormak gerekirdi:

İmam-Hatip orta kısım talebelerinin bile daha güzel ve etkili
cümlelerle dile getirdikleri bu sloganik sözleri tekrarlamak yerine;
İslam’a (yani Kur’an’a ve Resulüllah’ın uyarı ve uygulamalarına) uy-
gun, çağdaş ekonomik, siyasi, ilmi ve ahlaki sorunların çözümüne
yarayacak kadar da olgun bir SİSTEM hazırlayıp, hiç değilse bir
ANAYASA TASLAĞI yazıp, böylece Batıl ve batılı örnekleriyle mu-
kayese ve İslam’ın adalet ve faziletini gösterme gayreti gütmemiz da-
ha ilmi ve gerçekçi bir tavır değil miydi?
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Tekrar soralım: Allah aşkına, bu denli hayırlı, yararlı ve lazımlı
bir proje üretmeye engel olan, ilmi yetersizliğiniz ve dirayet eksikli-
ğiniz miydi; yoksa imani cesaret ve mes’uliyet fakirliğiniz miydi? De-
falarca yaptığımız halde bu yöndeki çağrılarımıza maalesef hiçbir ya-
nıt vermediniz… Şimdi bari “Adil bir düzen ve dünyanın geleceği”
konusunda, başta Erbakan Hocamızdan öğrendiğimiz, Akevler eki-
binden ve muhterem Süleyman Karagülle’den derlediğimiz, kendi
kanaat ve tespitlerimizi de dile getirdiğimiz aşağıdaki ilmi öneriler-
le ilgili tenkit ve tavsiyelerinizi, Allah’ın rızası, İslam’ın hatırı ve in-
sanlığın ihtiyacı aşkına beklemekteyiz.

Adil Devlet Düzeni!

Bize göre; DEVLET canlı gibidir. ULAŞIM kan dolaşımı yerindedir.
HABERLEŞME sinir sistemidir. İLİM insanın beynine ve fikrine, İNA-
NAÇ insanın hissine, EKONOMİ insanın sindirim sistemine ve SİYA-
SET insanın kas ve sinir sistemine tekabül etmektedir. Bunlardan biri
diğerine hâkim değildir, her biri kendi işini görmektedir. İnsanlık tari-
hinin başlangıç döneminde “diyanet”, sonra “siyaset” hükmetti; şimdi
“ekonomi” hükmetmektedir. Yakında kurulacak “ADİL DÜZEN”de ise
inancın ve insanlığın hizmetindeki “İLİM” hükmedecektir. Adil Düze-
ne göre; “MECLİS” yasaları yapacak, “YÜRÜTME” uygulayacak, “YAR-
GI” uygulamadaki yasaların aykırılıklarını saptayacak, “YÖNET-
ME/DENETLEME” ise yargı kararlarının tatbikini sağlayacaktır. GÖ-
REVLER, YETKİLER, SORUMLULUKLAR ve HAKLAR farklıdır. TÜR-
KİYE’DEKİ HATA “yürütme” ile “denetleme”nin anayasada birleştiril-
miş olmasıdır. Yasama ile yürütme de zaten fiilen birleştirilmiş durum-
dadır. Bazen yargı yasamanın vesayeti altındadır. Bazen yargı yürütme-
nin üstüne çıkarılmaktadır. Yürütme yargının insafına bırakılmaktadır.
Dokunulmazlıklar zaten ayrı bir sıkıntıdır. Bunların hepsi çelişki ve tu-
tarsızlıktır. Oysa çelişkiler toplum hayatını tıkayıp sıkıntıya sokmakta-
dır. Bize göre; YASAMA=KANUN KOYMA MECLİSİ SEÇİLMİŞ “İLİM”
ADAMLARINDAN OLUŞMALIDIR. Çünkü bir konuda bilgisiz ve ilgi-
siz insanlara kanun yaptırmak saçmalıktır ve toplumu aldatmaktır.  Se-
çim ekseriyet sistemine göre değil, ilim ve ehliyet sistemine göre yapıl-
malıdır. Darbeci değişim yerine tedrici değişim fırsatı sağlanmalıdır.

Ve unutulmasın ki; “HUKUKİ DÜZEN”le “ASKERİ DÜZEN” fark-
lıdır. Hukukta yasalar öncelik taşır, herkes yargıya karşı sorumluluk
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altındadır. Sorumluluk şahsidir, sonuçtan değil davranışlardan so-
rumluluk vardır. Askerlikte ise emir-komuta esastır. Herkes üste kar-
şı sorumlu tutulacaktır. Milli Savunma bağımsızlık ve bekamızın
sigortası olduğundan askeri yargı bir dayanışma kuruluşudur, kolek-
tif sorumlu tutulacaktır. Birlikten komutan yetkili ve sorumlu ola-
caktır. Davranışlardan değil, sonuçlardan sorumluluk vardır. Devlet
“askeri düzen” ile kurulup korunacak, ama “hukuk düzeni” ile yaşa-
yıp olgunlaşacaktır. Askeri düzen hukuk düzeni için vardır. Devletin
varlığı tehlikeye girdiği zaman “hukuk düzeni” değil, askeri düzen
uygulanır. Anayasada bu mesele “sıkıyönetim ve seferberlik” madde-
leri ile düzenlenmiş durumdadır. Devlet tehlike altındaysa ordu re-
sen müdahale etmek zorundadır. Galip gelirse artık o devleti yeni-
den hukuk düzeni içinde kuracak ve kollayacaktır.

Bazılarına göre; güvenliğin başka kurumları ise istihbarat ve em-
niyet teşkilatıdır.

Bize göre; hukuk düzeninde gizli istihbarat meşru sayılmamalı ve hu-
kuk düzeninde asla yer almamalıdır. Dolayısıyla millî istihbarat askerin
emrinde olmalı ve yalnız askeri amaçla kullanılmalıdır. EMNİYET teşki-
latı ise askeri usulden farklıdır. Askerlikte cephe savaşı vardır. Emniyetin
görevi ise ancak yargının belirlediği suçluları yakalamaktadır. Emniyet
işleri devletle beraber yerel yönetimlerin görev sahasıdır. Jandarma teşki-
latı yeniden yapılandırılıp illerde yerel zabıta oluşturulmalıdır.

Adil Düzene göre: Ekonomide dış ilişkileri devletin teşvik ve garan-
tisinde girişimci halk sağlamalıdır, ihtiyaç duyulan malı tüccarlar alıp
satmalıdır. Gümrükler ve kotalar kalkmalıdır. Devlet “karşılıklı (karşı-
lığı olan) para” çıkarmalı ve “faizsiz kredi” ile üretime destek olmalıdır.
Uluslararası para olarak kredileşme sistemi oluşturulmalıdır. Kurlar
Merkez Bankalarındaki stoklara göre ayarlanmalıdır. Ve Merkez Banka-
sı küresel sermayenin güdümünden kurtarılmalıdır. Bize kendi paraları-
nı veren devletlere biz de kendi paramızı veririz, karşılıklı olarak kendi
paralarımızla alış-veriş yaparız. Diğerlerinin paralarını ülkemiz bankala-
rında konvertibl yapmalıyız... Böylece karşılıksız kağıt parası ve sömürü
aracı olan Dolar’ın esaretinden kurtulmalıyız.

Sömürü sermaye sistemi olan Kapitalizmin işçilik düzeni firavunla-
rın kölelik düzeninin çağdaş şeklidir. Malumunuz taşeronluk konusu
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Türkiye’nin kangrenleşen bir problemidir. AKP ile birlikte bu kanayan
yara derinleşmiştir. İşsizliğe kalıcı bir çözüm bulamayan hükümet, bu-
radaki acizliğini işçilik maliyetlerini düşürerek örtmeye yeltenmiştir.
Yapılan özelleştirmelerin istihdama artı bir katkı yapmaması, devletin
de üretimden elini çekmesi istihdam konusunda ülkeyi çıkmaz bir soka-
ğa doğru sürüklemiştir. İstihdam sorununun özel sektör eliyle çözülmek
istenmesi de taşeron algısının iyiden iyiye kök salmasıyla neticelenmiş-
tir. Türkiye’de de özel sektörün rekabet edilebilirliğin ön şartını işçilik
maliyetlerinde görmesi, hükümetin de bu anlayışı desteklemesinden do-
layı taşeronluk, özellikle son 10 yılda alabildiğine yaygın hale gelmiş-
tir. Gelinen noktada bırakın özel sektörü bugün kamudaki işlerin bile
neredeyse yarıdan fazlası taşeron işçiler eliyle yürütülmektedir. Ücret-
lerin düşük olması, ağır çalışma şartları ve emeğin değersizleştirilmesi
taşeronluğu adeta toplumsal bir yara haline getirmiştir. Son olarak So-
ma faciasında bu felaketle bir kez daha yüz yüze gelinmiştir. Hükümet
sözde kendi büyüttüğü bu `kölelik düzenine’ bir çözüm bulmak adına
bazı göstermelik çalışmalar yapsa da bu konuda da hiçbir zaman sami-
mi hareket etmemiştir.

Kur’an’a Göre Devlet Başkanı Seçimi

Adil Düzen’de devlet; “yasama, yürütme, yargı ve yönetme/denet-
leme” olmak üzere dört güçten oluşacaktır. lYasama kuralları koya-
cak. lYürütme kurallara göre işleri yapacak. lYargı yürütmede yasa-
lara aykırı yapılanları saptayacak, lDenetleme (Murakebe, teftiş,
kontrol) ise yargı kararlarına ve adalet kurallarına uygunluğu sağla-
yacaktır. Devlet başkanı da bu kurumlar arasındaki dengeyi kurup
koruyacaktır.

YASAMA sadece yasa yapmalı; yürütmeye, yargıya ve denetleme-
ye karışmamalıdır. YÜRÜTME de sadece yürütme (hükümet) işleri-
ni yapmalı; yasamaya, yargıya ve denetlemeye karışmamalıdır. YAR-
GI da kendi işini yapmalı; yasalar koymaya kalkışmamalı, yürütme
ve yönetmeye karışmamalıdır. YÖNETME/DENETLEME de sadece
yargı kararlarını uygulamalı, kontrol mekanizmasını çalıştırmalı;
yargıya karışmamalıdır, yasama ve yönetmeye tahakküme kalkışma-
malıdır. İşte bu dört kurum arasında dengeyi sağlayacak olan kişi
“devlet başkanı”dır. Kurumlar arasında çıkacak her türlü anlaşmaz-
lığı “devlet başkanı” çözüme kavuşturmalıdır. Elbette tarafların yar-
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gıya gitme yetkileri vardır, “hakemlerden oluşan yargı” son noktayı
koyacaktır. Devlet başkanı kurumların üstündedir ama hakemlerin
üstünde değildir, denge böyle sağlanır. Türkiye’de ise yargı maalesef
meclisin ve hükümetlerin sürekli müdahalesi altındadır. Bu durum-
da devlet başkanını meclisin veya halkın seçmesi farksızdır, sorunla-
rın çözümüne katkı sunmayacaktır.

Kur’an’a göre iki türlü başkanlık vardır

a) Devlet başkanı ilim adamıdır ve Meclisin başkanıdır. Yürütme
(Hükümet) için sivil birini başbakan yapacaktır. Asker birini de or-
duya başkomutan atayacaktır. Kur’an bu devlet şeklini Talut misali
ile anlatır. Osmanlı yönetimi sistemi bunu andırmaktadır.

b) Veya Devlet başkanı asker bir zattır. Yönetimin başındadır ve
başkomutandır. Genelkurmay başkanı orgeneral seviyesinde olacak-
tır. Ordu komutanları doğrudan devlet başkanına bağlıdırlar. Bu dev-
let başkanı sivil başbakanı atayacak, yürütmeyi o yapacaktır. Pey-
gamberimiz Hazreti Muhammed (SAV) böyle bir devlet başkanı ko-
numundadır. Çünkü kendileri fiilen cihat komutanı ve başkumanda-
nıdır. Bugünkü anayasamızda devlet başkanının başkomutan olduğu
ifade edilmiştir ki bu ikinci tip devlet başkanlığına yatkındır.

Siyonist Sermaye Rejimi!

Son beş yüz senedir siyasilerin elindeki yönetim gücünü sömürü
sermayesi eline geçirmiştir. Bugün yeryüzünü “karşılığı olmayan para-
yı” keşfeden sömürü sermayesi yönetmektedir. Siyasiler doğrudan ve-
ya dolaylı olarak sermayenin emrindedirler. Çağın en büyük sorunu
olan işsizliği şimdilik kısmen de olsa sermaye çözdüğü için halk ser-
mayenin yanında yer almak mecburiyetini hissetmektedir. Sermayenin
icat ettiği “karşılıksız para” sayesinde sermaye sonsuz güce sahiptir.
Bugün “para” ile “silah” yani “sermaye” ile “siyasi güç” çatışık vaziyet-
tedir. Sömürü sermayesi silahı/devleti yenmek için parası/sermayesi
ile yeryüzünde fesat çıkarmakta, halkı devletine karşı isyana sürükle-
mektedir. Devletler terör olaylarına ve sabotajlara karşı çaresizdir.

İşte bu Siyonist sermaye; Türkiye Suriye’ye saldırsın ve Şam’a
girsin istemektedir. Ardından İsrail de Golan tepelerinden saldıra-
cak ve Suriye’nin yarısını işgal edecektir. Çin büyük imkânlarla
İran’ı destekleyecek, oradakileri Türkiye’ye saldırmaya ikna edecek,
İran ile Türkiye arasında çetin bir savaş körüklenecektir. Çin ve Rus-
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ya İran’ı, ABD ve AB (NATO) Türkiye’yi destekleyecek, böylece in-
sanlık kanlı “III. dünya savaşı”na itilecektir. İnsanlar belki yıllarca
birbirlerini yiyecektir. Sonunda Siyonist odaklar karşılıksız sonsuz
sermayesi ile masa başında istediği haritayı dikte edecek, Ortado-
ğu’da devletleri beşer-onar milyonluk küçük devletçiklere bölecek ve
BOP hedefine erişecek, Büyük İsrail hayali gerçekleşecektir.

Yeni uygarlık yolunda Adil Düzen önerileri!

Biz insanlığa “Adil Düzen”i, hazırlayıp getirmeye çalışırken mev-
cut Siyonist sömürü sisteminin bizimle çatışmaya girmesi normal ve
doğaldır. Bu sebepledir ki peygamberler inanç ve ahlak temelleri
üzerinde yeni düzen kurmaya ekonomiden başlamışlar, sosyal yapı-
yı değiştirip geliştirmeye çalışmışlardır. Siyasi yapı daha sonra deği-
şime uğramıştır. Bugün ise durum çok daha karışıktır.

Bugünkü sorunların çoğu ekonomik çarpıklıktan kaynaklanır. Ta-
rım döneminden kalan (Hz. Nuh Nebi döneminden kalma) hukuk dü-
zeni ile bugünün ekonomik sorunlarını çözmek imkânsızdır. Bu se-
bepledir ki işe “hukuk ve ekonomi” ile başlanmalıdır. Bu da sömürü
sermayesi ile çatışmayı doğuracaktır. Sonunda onların bize saldırmala-
rı normal olaydır, herkesin nefsi müdafaa hakkı vardır. Ancak bu sava-
şı Milli Görüş – Milli Çözüm ve Adil Düzen kazanacak, Rahmaniler
Şeytanileri saf dışı bırakacaktır.

Bu insani düşüncelerimizi ve Adil Düzenimizi gerçekleştirmek
için yapılması gerekenler nelerdir?

1) ÂTIL EMEĞİ FAALİYETE GEÇİRMELİYİZ. a) Öğrenciler ça-
lışmamaktadır. Hem okuyan hem çalışan insanlardan oluşan işyerle-
ri kurulmalıdır. b) Durumu müsait olan emekliler çalışmamaktadır.
Çalışmak isteyen emeklilere iş sağlanmalıdır. c) Askerleri tüketici
konumundan üretici duruma çıkarmalıdır. Bugünkü savaşlar ekono-
miye dayalıdır. Ordular kendi kendilerini finanse etmeli, savaş olma-
dığı zaman ülkeye yük olmamalıdırlar. d) Ev hanımları çalışmamak-
tadır. Ev hanımlarına uygun güvenli işler açılmalıdır. e) Bürokratla-
rın çoğu vatandaşa zorluk çıkarmaktan başka bir işe yaramamakta-
dır. Bürokratik formalitelerin tamamı kaldırılmalıdır. f) Vasıfsız işçi-
leri eğitip usta-kalifiye ve kaliteye ulaşılmalıdır.

2) ÂTIL İMKÂNLARI DEĞERLENDİRMELİYİZ. a) Ekilmemiş
boş arazileri işler hâle getirmeliyiz. b) Ormanları tahrip etmeden ya-
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rarlanılır hâle getirmeliyiz. c) Boşa akan suları, esen rüzgârları, gü-
neş ışığını/enerjisini, organik atıkları enerji kaynağı hâline getirme-
liyiz. d) Atık malzemeleri, değerlendirilmeyen hurdaları, pazarlarda-
ki atık sebzeleri değerlendirmeliyiz. e) Sit alanlarını tahrip etmeden
oraları yararlı hâle dönüştürmeliyiz.

Mekke müşrikleri İslâmiyet’in gelmesiyle zarar göreceklerini san-
mışlar ve karşı çıkmışlardır. Oysa İslâmiyet sayesinde Mekke ve Me-
dine dünyanın merkezi hâlini almıştır. Adil Düzen, hiç kimseye ve
sermaye sahiplerine zarar vermeyecek, aksine onların helal ve meş-
ru çalışma alanını genişletecektir, yani Mekkeliler gibi teslim olur-
larsa onlar da kazançlı çıkacaktır.

Bozulan dünya dengesi ve Türkiye’nin görevi.

Dünyada, bizi de yakından ilgilendiren önemli gelişmeler yaşan-
maktadır... Ukrayna’daki olayların geçmişle ve dünya dengeleriyle bir-
likte değerlendirilmesi lazımdır. Siyonist sermaye 1950’den sonra
dünyada iki grup oluşturmuşlardı: ABD ile NATO ve Sovyetler ile Var-
şova Paktı. Bunlar görünürde çatışıp dünyanın barış dengesini koru-
yacaklardı. Oysa sömürü sermayesi dünya çapında iki güç oluşturup,
bunları çatıştırarak, kendi zulüm saltanatını kurmuşlardı. Daha önce
Hıristiyanlar ile Müslümanları çatıştırıp bu dengeyi kurmaktalardı.
Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra ise dengeyi rejimlere dayandırarak
sağlamışlardı. Türkiye’de Erbakan’ın CHP-MSP koalisyonunu kurma-
sı, İran inkılâbı ve Sovyetlerdeki Gorbaçov çıkışı, sömürü sermayesi-
nin bu tezgâhını bozmaya başlamıştır; sömürü sermayesi şimdi kendi
işine yarayacak yeni dengeler aramaktadır; ama bulamayacaktır, çün-
kü zulüm saltanatı sallantıdadır. Çin elindeki dolarları ABD’deki ser-
mayeye aktardı. ABD’de birileri bundan rahatsız olmaya başladı ve Rus-
ya ile anlaşma yoluna kaydı. Çin de ABD’ye yaklaşıyor. Sömürü serma-
yesi ile devletler çatışıyor. Devlet/ler/in gücü Adil bir düzen kurmaya ye-
terli olacak mıydı, yoksa tarihi bir hesaplaşma sonucu beklenen değişim
mi yaşanacaktı? Sömürü sermayesinin gücü “karşılıksız para”dır. Bu gü-
cüne dayanarak savaşlar çıkarır, mafyalar kurar ve devletlere istediğini
yaptırır. Bunu kavrayan Putin ile Obama, ABD’deki “üretici sermaye” ile
anlaşarak “sömürücü faizci banker sermayeye” karşı çıkmalıdır. “Faize
dayanan para” yerine “emeğe dayanan para” ile sömürü sermayesi yıkı-
lacaktır. Putin ile Obama (ve Erdoğan dâhil diğerleri) bu çözüme yanaş-
mazlarsa hepsi de ezilip yok olacaktır.
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Rusya görevini yapamadı, kutup olamadı; bundan dolayı Rusya
etkisiz konuma sokulmaktadır. Türkiye maalesef hala AB’de yer ara-
maktadır... Ukrayna Rusya’ya başkaldırmıştır. ABD Ukrayna’yı des-
teklese Rusya ile arası açılacak, desteklemese gücünü yitirmiş sayı-
lacaktır. Ukrayna olayının arkasında ABD’deki sömürü sermayesi
vardır. Yapılacak iş sermayenin elinden dolar gücünü almaktır. Bu da
ancak Adil Düzenle başarılacaktır.

Özetle yapılması gereken iş “karşılığı olan para” çıkarmaktır.

DÖRT ÇEŞİT PARA ÇIKARILACAKTIR. 1) Kuyumculardaki “al-
tın” kadar “ALTIN PARA” çıkarılacaktır. Halk altınları kuyumcudan
bu para ile alacaktır. Bu para bütün İNSANLIK için ortak paradır. 2)
Satılığa arz edilmiş “yapılar ve topraklar” karşılığı “TOPRAK PARA”
çıkarılacaktır. Halk komisyonculara bu para ile yapılarını satacak ve bu
para ile alacaktır. Komisyonculardaki satılık taşınmaz kadar “Toprak
Parası” halkın elinde olacaktır. Bu parayı DEVLETLER çıkarır. 3) Ma-
ğazalarda satılmak üzere bulunan “malların” alınması için halkın elin-
de “MADENİ PARA” bulunacak. Halk mallarını bununla satıp, mamul
malları bununla alacaktır. 4) Halka sipariş vermeleri için “BUĞDAY
PARASI” kredi olarak sağlanacaktır. Tüccarlar, üretim yapan işyerleri-
ne siparişlerini ısmarlayacak, işyerleri işçileri çalıştırıp üretim yaptıra-
caktır. Böylece “karşılığı olan para” ile tam istihdam sağlanacak, “kar-
şılıksız para” piyasaya çıkmayacak, “faizli para” ile tekel oluşmayacak,
sömürü sermayesi fitne çıkaramayacak, savaşları ve anarşiyi kışkırta-
mayacaktır. Türkiye ülkesinde “ADİL DÜZEN”i gerçekleştirip bütün
insanlığa örnek ve rehber olmalıdır

Münafıkların tespiti ve tasfiyesi!

“Hidayet” doğru yolu göstermek demektir, bir yere giderken reh-
berlik yapmak demektir. Götürmek de hidayettir, göstermek de hi-
dayettir. “İhtida” gösterilen yola uyma demektir. İhtida demek körü
körüne uymak demek değildir. Kulak verip araştırmak ve ne söylen-
diğini anlamaya çalışmak demektir. “Allah zalimlere hidayet etmeye-
ceğini” beyan etmiştir. Dırar mescidi yapanlar görünüşte iyi iş yapa-
rak aslında kötülük yapmak istemektedirler. Mutlak iyi diye bir şey
yoktur. Mutlak kötü diye bir şey de yoktur. Yerinde yapılan her iş iyi-
dir, yerinde yapılmayan her iş kötüdür. “Dırar mescitleri”, yani za-
rar verme ve haklı bir hareketi engelleme girişimleri, başarıya ulaşa-
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mayacaktır. AKP bir dırar mescididir, F. Gülen Cemaati bir dırar
mescididir; Erbakan tehlikesini (!) önlemek için dış güçler ve işbir-
likçiler tarafından öne çıkarılmıştır.

1970’lere kadar Türkiye’de en tehlikeli kuruluş Risale-i Nur sayı-
lırdı. İstihbaratta yalnız onlar takip ediliyor, diğer Müslümanlar aley-
hine de Nurculuk isnadı ile saldırıyorlardı. Biz “Millî Görüş” olarak
ortaya çıkınca onların dosyalarını 1970’lerde dondurdular ve bizimle
uğraşmaya başladılar, onlar bizim sayemizde rahata kavuşmuşlardı.
1980’lerde “Millî Görüş”ü devre dışı bırakmak amacıyla onları serbest
bıraktılar. O sayededir ki bugün onlar yeryüzünde yayılmışlardır. Biz
onları hep savunduk, Erbakan onları hep korudu. Erbakan’a, `onun-
la/onlarla görüşüyor musunuz’ diye sorduklarında; `günde beş defa gö-
rüşüyoruz’ diyerek namazdaki tehiyyatı ve İslam kardeşliğini hatırla-
tırdı. Böyle olmasına rağmen Fetullah Gülen diyor ki; `AKP gömlek çı-
kardığı için destekledim!’ Yani “Millî Görüş”e ve “Adil Düzen”e kin ku-
suyor ama İslam’ın düşmanlarını dost biliyor. AKP’liler “Adil Düzen”e
karşı dırar olmak üzere kurulup iktidara taşınmıştır. Gülenciler “Mil-
lî Görüş”e karşı dırar olarak desteklenip yaygınlaştırılmıştır. Oluşan
bu bozuk ve yamuk yapıların beyin takımı tasfiye edilmeden düzelme-
leri imkânsızdır. Milli Görüşe karşı, derin muhalefet hissi devam edi-
yor, her iki taraf da “Adil Düzen”e uzak ve aykırıdır.

Toplumlar için iki büyük tehlike nedir?

İnsanlık ve İslam toplumları için yıkıcı etkileri bulunan durumları
arz etmeden önce önemli bir hususu açıklamak gerekmektedir.

Doğal hükümler genel olarak iki kısma ayrılır:

1- Sabit ve değişmez hükümler: Bunlar zaman ve mekânın değişme-
siyle veya bilginlerin görüşleriyle asla değiştirilemeyen temel ve tabii hü-
kümlerdir. Örneğin İslam Dininde, Namaz, Oruç, Zekât, Hac ve Cihat gi-
bi farzların bağlayıcılığı, içki, kumar, zina, faiz gibi kötülüklerin haram-
lılığı, mali ve bedeni cezaların miktarı ve şartları gibi kesin hükümlerde,
gerek sayı ve şekil yönünden, gerekse zaman ve mekan yönünden olsun
hiçbir değişiklik söz konusu değildir. "Mevridi nas'da içtihada mesağ
yoktur" (Mecelle) Yani hakkında ayet, hadis ve icmadan kesin delil bu-
lunan konularda içtihada ve değişikliğe asla izin ve ihtiyaç yoktur.

2- Zamanın, mekânın ve şartların durumuna göre, genel maslahat
ve mecburiyetler karşısında "değişebilen hükümler": Tazir (uyarı) ce-
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zalarının cinsi, çeşitleri, miktarı, siyasi ve sosyal yapılanma biçimi, örf
ve adetlerle belirlenen ticari ve sınai kurum ve kurallar, değişen ve ge-
lişen ekonomik ve teknolojik şartlara göre şekillenen günlük hayat
standartları gibi konulardaki prensipler, İslam’ın genel hüküm ve he-
deflerine aykırı olmamak şartıyla değişmeye ve yenileşmeye açık hü-
kümlerdir. Maliki imamlarından El-Karafi "El-İhkam" adlı eserinde
"örf ve adetlere dayalı hükümlerin, bu örf ve adetler değiştiği halde,
hala yerinde kalması gerektiğini söyleyenlerin hem akla, hem icma-
ya, hem de dinin genel amacına aykırı davrandığını" söylemiştir. Hic-
ri on üçüncü asırda yaşayan ve son dönem Hanefi ulamasının en bü-
yüklerinden sayılan İbni Abidin "Neşru"l Arf fi Binai Ba'dil Ahkami
alal örf" adlı risalesinde, Hanefi fakihlerinin, değişik zaman ve şartlar-
da aynı konuda verdikleri farklı fetvaları sıralamış.”50 Ve durumların
değişmesiyle hükümlerinde değişmesi gerektiğini vurgulamıştır.

İbni Kayyım el- Cevziye ise: "Eğer bu gibi hükümler esnek olma-
yıp sabit kalsaydı, birçok konuda adalet zulme, rahmet zahmete, ya-
rar zarara, hikmet nikbete, maslahat meşakkate dönüşürdü. Bu ise
İslam’ın özüne tamamen terstir"51 demiştir. Bu nedenlerden dolayıdır
ki "Zamanların değişmesiyle ahkâmın değişmesi de inkâr edilemez"
(Mecelle) esası bir kaidei külliye (Genel kural) halini almıştır.

Şimdi insanlık ve İslam toplumu için büyük bir tehlike oluşturan
iki hususu arz edelim:

A- Birinci tehlike: Dinin, akli ve vicdani ölçülerin ve bilimsel veri-
lerin "değişmez ve değerini yitirmez" nitelikteki temel hükümlerinin
bozulması, yozlaştırılması veya hepten yürürlükten kaldırılarak yerine
batıl ve bozuk sistemlerin konulması ve uygulanmasıdır. Çağdaşlaşma
veya dinde reform hevesleriyle yapılan bu gibi tatbikat ve tahribatlar
sonucu insanlık ve İslam toplumu dejenerasyona uğramış, bütün de-
ğer ölçüleri laçkalaşmış, helal haram düşüncesi kalkmış, ahiret ve so-
rumluluk duygusu yıkılmış, her türlü haksızlık ve ahlaksızlık yaygın-
laşmıştır. Dini disiplinden ve ahlaki prensiplerden koparılan insanlar
huysuz ve huzursuz kalabalıklar halini almıştır.

"Yaratılış gayesi Allah'a ibadettir. İbadet ise; Allah'a hürmet ve
mahlûkata merhameten ibarettir" düsturu ve düşüncesi unutulmuş,

50 Kardavi - Temel Nitelikleriyle İSLAM 7. Bölüm
51 İlamul Muvakkiin C.3, sh:111
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şuurlu ve huzurlu bir İslam toplumu yıkılarak geride köküne ve özü-
ne yabancı, bencil ve bunalımlı, gayesiz ve gayretsiz kalabalıklar bıra-
kılmıştır. Bugün özellikle İslam dünyasında görülen dağınıklığın, geri
kalmışlığın ve perişanlığın birinci sebebi budur. Yani İslami anlayış ve
ahlaktan uzaklaşmış, daha doğrusu uzaklaştırılmış olmamızdır.

B- Her toplum için ikinci büyük tehlike ise: şartlara ve ihtiyaçla-
ra göre değişme, gelişme ve güzelleşme; yani basitten mükemmele
doğru evrimleşme özelliği taşıyan konularda, maalesef kısırlığın, do-
nukluğun ve duraklamanın baş göstermesi, taassup ve taklitçiliğin
ve kuru şekilciliğin yaygınlaşmasıdır. Bunun sonucu, durgunlaşan
su gibi, İslam toplumu giderek içten içe kokuşmaya ve çürümeye
başlamış... Artık hidayet ve istikametin yerini bidat ve dalalet, hare-
ket ve bereketin yerini uyuşukluk ve atalet, izzet ve asaletin yerini
zillet ve meskenet kaplamış... Toplumda Cihat'ın, Hukukta içtiha-
dın, ilimde icadın, insanlarda vicdanın, günlük hayatta ahlakın, sa-
nat ve sanayide teknoloji yarışının terk edildiği bu dönemler, İslam
toplumunun da haysiyet ve hürriyetini yitirdiği ve yıkıldığı dönem-
ler olarak karşımıza çıkmıştır. Hâlbuki İslam, devamlı düşünen,
araştıran, gelişen, üreten, diri ve dinamik bir toplum oluşturmayı
amaçlamıştır. Çünkü İslam, fıtratı ve hayatı kısıtlamak ve kısırlaştır-
mak için değil, bilakis geliştirmek ve güzelleştirmek için gönderil-
miş bir hayat ve huzur programıdır.

Fıtratı ve hayatı kirletecek olan aşırılıklar ve ahlaksızlıklar ka-
dar, fıtratı ve hayatı köreltecek derecedeki taassup ve taklitçilik de
din ve toplum için muzır ve mahvedicidir. Kurtuluşumuz ise iki
şarta bağlıdır:

1– Temel insan haklarını ve evrensel hukuk kurallarını hayata ha-
kim kılacak ve adil bir düzeni uygulayacak bütün tedbirleri acilen al-
mak üzere fikri ve siyasi cihadımızı kesintisiz sürdürmek.

2- Yersiz ve yararsız olan taassup, taklitçilik, şekilcilik, ucuz ve ko-
lay kahramanlık hastalıklarını terk etmektir.
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MİT YASASINDAKİ BİT HASARI VE
CUMHURBAŞKANLIĞI

Türkiye’nin sadece ülkesel değil, aynı zamanda bölgesel hatta ev-
rensel çapta özel operasyon ve organizasyonlar yapacak etkinlik ve
yetkinlikte bir Milli İstihbarat Teşkilatına elbette ihtiyacı vardır; hem
tarihi misyonu (Milli ve insani görev ve sorumlulukları), hem de ge-
lecek vizyonu (stratejik öngörü ve programları) bunu gerekli kılmak-
tadır. Ancak böylesine geniş imkân, eleman ve ekipmanlarla ve son
sistem teknolojik donanımla ve bir nevi dokunulmazlık zırhı altında
bu fırsatlara kavuşturulan MİT’i, Milli hedefler doğrultusunda çalış-
tırmak ve kontrol altında tutmak için, her bakımdan bağımsız ve ka-
rarlı bir hükümetin işbaşında bulunması ve devletin bölgesel ve kü-
resel planlar hazırlayıp uygulayacak ekonomik, teknolojik ve diplo-
matik bir saygınlığa ulaşması da şarttır. Aksi halde bu denli güçlü ve
yetkili bir MİT zayıf hükümeti ve devleti kendi güdümüne sokacak,
Türkiye bir İstihbarat Cumhuriyeti olacak ve tabi O MİT’i de küresel
güçler, CIA-MOSSAD gibi merkezler yönlendirip yararlanacaktır. Bu
durumu anlamak için, Sultan Abdülhamit’in o çok tartışılan ve aley-
hine koz olarak kullanılan, Osmanlı Donanmasını feshetmesi olayını
hatırlatmamızda yarar vardır. Abdülhamit Han, ittihatçı Masonların
gaflet ve hıyaneti sonucu Donanmanın her kademesine Yahudi dön-
mesi Sabataistlerin, Haçlılarca kışkırtılıp kullanılan Rum ve Ermeni-
lerin yerleştirildiğini, herhangi bir savaş durumunda bu kişilerin
düşman safına geçebileceğini ve üstelik emperyalistlere “Osmanlı çok
güçlü bir donanma ile saldırıya hazırlanıyor” bahanesinin verilip dev-
letin hedef haline getirildiğini görünce ve bu kasıtlı kadroları değiş-
tirme fırsatı da verilmeyince, mecburen donanma teşkilatını feshet-
me kararı almış, sonra gizlice yeniden yapılandırmaya başlamış, böy-



lece ülkeyi hem büyük bir külfetten hem de muhtemel felaketten kur-
tarmıştır. Çünkü senin Milli çıkarlar istikametinde kullanamayacağın
ve kontrol altında tutamayacağın çok güçlü bir kurum, aslında rakip-
lerin fitne ve fesat karargâhıdır! Devamlı su almakta ve batırılmakta
olan Osmanlı Gemisini 33 yıl deniz üstünde tutan ve onu çok özel ve
mükemmel tedbirleri sayesinde başaran, işte bu yüzden adı Kızıl Sul-
tan’a ve despot padişaha çıkan Abdülhamit Han’a, hala Siyonist mer-
kezler ve sosyalist zevzekler her fırsatta saldırıp durmaktadır. Sultan
Abdülhamit görünüşte donanma teşkilatını feshedip Batılı gâvurları
rahatlandırıp oyalarken, aynı zamanda gizlice donanmayı yeniden ya-
pılandırma çalışmalarını başlatmış ve Çanakkale’de destanlar yazan
donanma tertibatını ve mürettebatını hazırlamıştır. 

MİT yasası birçok çelişkiyi ve tehlikeyi içinde barındırmaktadır:

21. yüzyıl Türkiye’sinin iç ve dış güvenlik, istihbarat teşkilatları ba-
kımından yasal ve kurumsal altyapıları yeniden düzenlemesi kaçınıl-
mazdır. Ancak son MİT teklifi bu ihtiyacı karşılamaktan çok uzaktır ve
karanlık noktaları bulunmaktadır. Tasarı gerekçesinde dış politikanın
ve dünyadaki güvenlik algısının tamamen değişmesi nedeni ile 30 yıl
önce yürürlüğe giren yasanın ihtiyaçlara cevap vermediği hatırlatıl-
makta ve istihbarat teşkilatının devlet kurumları ile koordinasyonu-
nun sağlanması için değişiklik yapılacağı vurgulanmaktadır. Ancak 15
maddeden oluşan teklifte, madde gerekçeleri tümü itibarıyla bir buçuk
sayfadan oluşmaktadır. Teklifte ilk olarak göze çarpan husus, bunun
acele ile hazırlandığı ve madde gerekçelerinin yeterince detaylandırıl-
madığıdır. Yeni MİT yasasında 4. maddeye yeni eklenen (İ) bendi ile;
dış istihbarat, milli savunma, terörle mücadele ve uluslararası suçlar
ile siber güvenlik konularında teknik istihbarat, insan istihbaratı, araç
ve sistem kullanmak suretiyle veri toplama, kaydetme ve analiz etme
yetkisi tanınmaktadır. Yasaya eklenen bu hüküm kişisel veri toplama
ile ilgili hazırlanmıştır. Anayasanın 20. maddesinin son fıkrası kapsa-
mında kişisel verilerin toplanmasında ‘amaca bağlılık’ ilkesi esastır.
Eklenen bu yeni hükümde de belli amaçlar sayılmakta ve böylece be-
lirtilen prensibe uygun bir düzenleme yapıldığı havası oluşturulmak-
tadır. Ancak, kişisel veriler hukukunda, veriyi toplamanın ötesinde,
bunu kaydetme, saklama ve başka bir makama verme hususunun da
düzenlenmesi şarttır. Önerilen hükme bu açıdan baktığımızda, verile-
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ri kimin, nasıl toplayacağına, kaydettiğinde nerede saklayacağına ve
analiz sonrası hangi makama ulaştırılacağına ilişkin ayrıntılı düzenle-
me yer almamaktadır. Bu yönü ile getirilen hüküm, Anayasanın 20/son
maddesine aykırıdır.

Bu konuda: “Öngörülemeyen uygulamaların” çok hassas bir cümle
olduğuna dikkat çeken uzmanlar haklıdır. Kanunun 5. maddesinin 3.
fıkrasında yapılması önerilen değişiklik ile Başbakan başkanlığında
Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulu (MİKK) kurulmaktadır. Aynı
maddenin 4. fıkrasının da değiştirilmesi önerilmekte ve MİKK’nın Baş-
bakan tarafından belirlenen bakanlar ve üst düzey kamu görevlilerin-
den oluşan kurulun, üç ayda bir olağan, gerektiğinde olağanüstü top-
lanabileceği ve kararlarının bağlayıcı olduğu, belirtilmekte ve böylece
kuvvetler ayrılığı fiilen ortadan kaldırılmaktadır. 

MİT’in terör örgütleriyle masaya oturması gerektiği de hatırlatılarak:
yeni 6/1-A önerisi: “Her türlü kurum, kuruluş, örgüt veya oluşumlar ile
kişilerle doğrudan ilişki kurmak, uygun koordinasyon yöntemleri uygu-
lamak” şeklinde yazılmıştır. Bu yetkinin milli güvenlik ve ülke menfa-
atinin gerektirdiği hallerde kullanılabileceği vurgulanmıştır. Bu belirle-
me, kapsamı çok geniş ve sınırları belli olmayan bir tanımlamadır. Hü-
kümde sözü geçen tüm örgüt ve oluşum kelimeleri de yasal oluşum ve
örgütler olarak anlaşılmalıdır. Zira yasadışı suç örgütleriyle doğrudan
ilişki kurulması ve uygun koordinasyon yöntemlerinin uygulanması,
hukuk devletinde, devlet organlarının suç örgütleriyle işbirliği yapması
anlamı taşır ki, bu tür davranışlar suç ortaklığını doğuracaktır.

Erdoğan’ın ihtirası ve MİT Yasası!

“Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununda Değişiklik” Resmi Gaze-
te’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Böylece MİT,
artık ülkenin “en güçlü ve en baskın” istihbarat kurumu konumun-
daydı. MİT, askeri istihbaratın “derin kulak” olarak bilinen “elektro-
nik sistemleri”ni de devralmıştı. Ayrıca Emniyet’in istihbarat birimi
dağıtılmış ve etkisiz kılınmıştır. “Bu girişimlerle devletin MİT’e,
MİT’in ise Recep Tayyip Beye bağlandığı ve yine Sn. Erdoğan’ın alt
yapısını hazırladığı Başkanlık sisteminde MİT’i şahsi ve siyasi mak-
satları için kullanacağı!” kuşkularında da elbette haklılık payı vardı,
ancak bu iddia ve ithamlar, MİT yasası olayının vahamet boyutlarını
anlatmaktan çok uzaktır. Özellikle dış istihbarat ve operasyonlar
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için bu denli yetkili kılınan MİT’in, hiçbir gerekli ve gerçekçi alt ya-
pısının bulunmadığı bu sahada uzman eleman sayısının sadece %3
civarında bulunması, “MİT, CIA ve MOSSAD’ın bölge karargâhı mı
yapılıyor?” kuşkularını gündeme taşımaktadır. Acaba bütün bunlara
karşılık, hükümetin MİT üzerinden yaptığı ve yaptıracağı bir takım
hukuksuzlukların üzerini kapatma rüşveti mi kendilerine sunulmak-
tadır? Geçmişteki soruşturmalar da hesaba katıldığında, bu konuda
Meclis denetiminin getirilmesinin de göstermelik bir avutma tedbiri
olduğu sırıtmaktadır.

Şimdi, halkımızdan gizlenen ve yeterince gündeme getirilmeyen
bazı gerçekleri ve gelişmeleri tekrar hatırlatalım:

• Başbakan Erdoğan, dışarıda İsrail aleyhine horozlanıp dururken,
perde arkasında, İsrail’in hem de mazlum Gazze sahilinde çıkardığı
doğalgazı Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattına (TANAP) bağlayıp,
Kıbrıs çevresinden çıkaracağı doğalgazı da katıp Türkiye üzerinden
Avrupa’ya taşıma ortaklığı adım adım yürüyordu.

• MİT ile İsrail güdümlü KDP arasında ‘hendek anlaşması’ yapı-
lıyordu

Suriye’de yaşanan iç savaşın ardından Suriye sınırı ile Türkiye ara-
sına kazılan hendekler tartışma konusu olmuştu. Sınırda kazılan bu
hendeklerin KDP ile MİT arasında yapılan anlaşma sonucunda sözde
sınır güvenliği amaçlı kazıldığı iddia ediliyordu. Suriye’nin Rojava ve
Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimi arasında Kürdistan Demokrat Par-
ti (KDP) tarafından, Rojava ile Kuzey Irak Kürt Yönetimi arasında ise
Türkiye tarafından kazılan ve büyük tepkilere neden olan hendeklerin
KDP ile MİT arasında Şubat ayında imzalanan bir anlaşma sonucunda
hendeklerin kazıldığı ortaya çıkıyordu. Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yö-
netiminde Kürtçe’nin Sorani lehçesinde yayın yapan Hawlati gazetesi
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile KDP arasında imzalanan bir anlaş-
manın belgesine ulaştığını duyuruyordu. Hawlati bu iddiasını IHAL-
8317-TAR kodu ile ‘gizli ve elden’ ibareli, Türkiye Dışişleri Bakanlığı
AGİM’e bağlı GIGY ve AİGY Müdürlükleri tarafından Erbil Konsolos-
luğu’na hitaben yazıldığı ileri sürülen belgede, MİT Müsteşarı Hakan
Fidan’ın Erbil ziyareti ardından birtakım “stratejik kararlara” ulaşıldı-
ğı belirtilerek bazı uygulanması gereken kararlar sıralanıyordu. Söz
konusu belgede hendek kazımının sürdürülmesinin Şubat ayındaki
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MİT-KDP yetkilileri arasındaki toplantıda alındığı belirtiliyordu. Böy-
lece MİT üzerinden Irak ve Suriye Kürdistanlarına resmiyet kazandırı-
lıp Bağımsız devlet muamelesi mi yapılıyordu?

• AB ve ABD Kıbrıs turlarını yoğunlaştırıyordu!

Kıbrıs sorununa ilişkin Türk ve Rum tarafı arasında görüşmelerin
sürdüğü süreçte bu hafta başında AB ve ABD'den adaya üst düzey zi-
yaretlerin yapılacak olması dikkat çekiyordu. Avrupa Komisyonu'nun
Genişlemeden Sorumlu Üyesi Stefan Füle, ardından ABD Dışişleri Ba-
kanlığı Müsteşarı Eric Rubin Kıbrıs'a gidiyordu. Füle'nin ziyaretinin
amacının, "Avrupa Komisyonu'nun birleşme sürecince güçlendirilmiş
desteğini vurgulamak olduğunu" söylüyordu.

• AKP’nin dolaylı destek çıktığı konuşulan El Nusra’nın lideri, İs-
rail İstihbaratından bilgi alıyordu! Ve sık sık İsrail’e gittiği yolunda
Batı medyasında haberler ve görüntüler çıkıyordu!

• Siyonist güdümlü ABD Savaş Lobisinin kirli Suriye tertipleri, MİT
müsteşarı Hakan Fidan’ın: “gerekirse Suriye’de ki Süleyman Şah Tür-
besi’ni bombalatır, karşı taraftan da Türkiye’ye 8 füze attırırız” ifade-
leriyle deşifre ediliyordu.

Suriye’deki İslamcı kılıflı katliam şebekelerine ABD’nin TOW’la-
rını MİT mi taşıyordu?

Suriye’deki terör grupları tarafından ilk kez Nisan ayı başında kul-
lanılan ABD menşeli güdümlü anti-tank füzelerinin, İstanbul’daki
ÖSO komutanı Salim İdris kanalıyla MİT tarafından Suriye’ye ulaştırıl-
dığı iddiaları ortaya atılıyordu. Suriye’de inisiyatifi kaybeden ABD,
Türkiye’de yeniden örgütlediği terör gruplarına ABD yapımlı, güdüm-
lü anti-tank füzeleri göndermeye başlıyordu. MİT-CIA-ÖSO üçgenin-
deki füze trafiğinin ayrıntılarına göre Nisan ayı başında ilk kez kulla-
nılmaya başlanan TOW adı verilen anti tank füzelerinin İstanbul’da fa-
aliyetlerini yürüten eski ÖSO komutanı Salim İdris kanalıyla MİT ta-
rafından gönderiliyordu. Harekât el-Hazm adlı gruba verilen füzeler
ilk kez Hatay’ın Hacıpaşa bölgesindeki sınırın karşısında yer alan İdlip
kentinde Suriye ordusuna ait tanklara karşı kullanıldığı söyleniyordu.

ABD’nin Türkiye üzerinden yolladığı silahlar terör örgütleri pa-
zarında satılıyordu
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TIR’larla terör gruplarına gönderilen silah ve mühimmatların El
Kaide’ye yakın silahlı gruplara satıldığı ortaya çıkıyordu. Dışişleri’nde-
ki Suriye’yle savaş çıkartma yollarının görüşüldüğü toplantıda MİT
Müsteşarı Hakan Fidan’ın sarfettiği “Türkiye’den Suriye’ye iki bin TIR
gönderdik” sözlerinin perde arkası giderek netleşiyordu. MİT üzerin-
den Suriye’deki terör gruplarına gönderilen silahların karaborsada sa-
tıldığı yazılıp konuşuluyordu. Buna göre Halep’in kuzeyinde etkinlik
gösteren “Fatih Sultan Mehmet Tugayları”nın komutanı Mahmut Ka-
mu Süleyman adlı Suriyeli, Türkiye’nin MİT kanalıyla gönderdiği 4
adet doçka uçaksavarı Halep’in kuzeyindeki El-Bab kentinde El Ka-
ide’ye yakın terör örgütlerine satılıyordu.

BDP’li Sakık, PKK’nın özerklik sürecine katkısı nedeniyle MİT’e
teşekkür ediyordu!?

TBMM’de MİT Yasası görüşmelerinde, “Ben burada Hakan Fidan ve
ekibini kutluyorum” dediği için kendi partisinden de eleştiri alan BDP
muş Milletvekili Sırrı Sakık, söylediklerinin yanlış yöne çekildiğini,
asıl hedefin Oslo ve İmralı görüşmesi olduğunu söylüyordu. MİT’e te-
şekkür ettiği için milliyetçi cephe tarafından linçe maruz kaldığını be-
lirten Sakık, konuşmasının yanlış aktarıldığını söyleyerek Milliyet’e
şöyle konuşuyordu:

“Geçmişten bugüne kadar MİT’in birçok cinayetin içerisinde olduğu-
nu, JİTEM ile MİT’in, kontrgerilla birliğinin, korucu aşiretlerinin iç içe ol-
duğu bir süreci yaşadık. Kimse eleştirmezken bugün ulusalcı ve milliyetçi
cephenin özellikle saldırması, MİT’in elindeki yetkilerle ilgili değil. Asıl
hedefleri şu: ‘neden MİT, Oslo’da ve bugün İmralı’da görüşmeleri sürdü-
rüyor.’ Benim vurgulamak istediğim bu. MİT’in geçmişten bugüne kadar
cinayet işlediğini söyleyen de benim kürsüde. Oslo ve İmralı sürecine kat-
kısı olan herkese teşekkür etmişim. Vurgulamak istediğim buydu.” 

ABD’nin Konsolosu özerklik çalışmasına katılıyordu!

BDP yöneticilerinin “Yerel seçimlerden sonra özerkliği inşa etmeye
başlayacağız” açıklamalarından sonra ABD’nin Adana 2. Konsolosu
J.M. Saxton Ruiz, gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Van’a gidiyor-
du. Ruiz’in Van’dan BDP’nin en önemsediği yerler olan Diyarbakır, Bat-
man, Mardin ve Şanlıurfa’ya da gideceği öğreniliyordu. Ziyareti sırasın-
da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Konsolos Ruiz, Kürtlerin özerk-
lik dâhil bütün haklarına kavuşması gerektiğini savunuyordu!
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Jandarma’ya niye operasyon başlatılıyordu?

Jandarma’ya yönelik operasyon için düğmeye basılıyor, MİT’e ait
TIR’larla ilgili soruşturma çerçevesinde, Jandarma’nın MİT’i dinledi-
ği haberleri servis edilerek, görevden almalar başlıyordu. Jandar-
ma’ya yönelik dönüştürme operasyonu kapsamında çok sayıda Jan-
darma personelinin görev yerlerinin değiştirildiği ortaya çıkıyordu.
Şubat ayı başında, bu operasyonun düğmesine basılıyor, kamuoyuna
yönelik servislerin perde arkasında da hükümete ve MİT’e yakın kay-
nakların olduğu bildiriliyordu. Jandarma ile MİT arasında Türki-
ye’nin ulusal güvenliğini tehdit eden birçok konuda kritik görüş ay-
rılıkları yaşanıyordu. Jandarma ile MİT arasında görüş ayrılıkları şu
başlıklar altında değerlendiriliyordu:

• Açılım konuları: Jandarma’nın açılım sürecinde bazı itirazları ol-
duğu biliniyordu. Eski Jandarma Genel Komutanı Emekli Orgeneral
Bekir Kalyoncu’nun görevdeyken Nisan 2013’te hazırlanan Jandarma
Faaliyet Raporu’nda kullandığı şu ifadeler, Jandarma’nın açılıma itira-
zı olarak basında yer alıyordu. “Ülke bütünlüğünün parçalanmasına
yönelik tehditleri, içte ve dışta artan yoğunlukta güç kazanma çabası
karşısında, iç güvenliğin sağlanması ve korunması öncelik kazanmış-
tır.” Bekir Kalyoncu’nun bu ifadeleri kullanmasının ardından, özellik-
le yandaş basının hedefine oturtuluyor ve Ağustos Yüksek Askeri Şu-
rası’nda da, Kara Kuvvetleri Komutanı olması beklenirken emekliye
sevk ediliyordu.

• Suriye politikaları: Jandarma, iç güvenlikle ilgili askeri kolluk
görevi çerçevesinde özellikle El Nusra gibi örgütlerin militanlarının,
Türkiye’de cirit atması, Jandarma’yı ek tedbirler almaya itiyor, bu çer-
çevede, bu teröristlerin Türkiye içindeki faaliyetleri yakın takibe alını-
yordu. Hatta 11 Mayıs 2013 tarihinde Reyhanlı’daki terör saldırısından
kısa bir süre önce, El Nusra militanlarının bombalı araçlarla saldırı
gerçekleştirebileceği yönünde bir Jandarma Bilgi Notu ortaya çıkıyor-
du. Yetkililerin bu bilgi notunu göz ardı etmesi üzerine Reyhanlı’daki
bombalı saldırılarda maalesef 53 yurttaşımız hayatını kaybediyordu.

PYD’nin ‘özerklik’ faaliyeti MİT destekli mi yürütülüyordu?

Jandarma istihbaratı ayrıca, 2010 yılı sonunda PKK’nın Suri-
ye’nin kuzeyine yığınak yaptığını, o bölgeye dikkat edilmesi yönün-
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de tespitler yapıyordu. Suriye’deki olaylar henüz başlamamışken ve
bölge sakinken PKK’nın kritik yöneticilerinin, Suriye’nin kuzeyinde,
PYD’nin eğitimine başlamasının MİT içindeki bazı unsurlarca da bi-
lindiği ve engellenmediği iddia ediliyor ve bu durum iki kurumu kar-
şı karşıya getiriyordu.

Ve nihayet ABD İncirlik’teki atom bombasını yeniliyordu!

ABD'nin, Adana'daki İncirlik Üssü dâhil Avrupa'daki 5 ülkede ko-
nuşlandırdığı eski tip "B-61" atom bombalarını, yeni "güdümlü" bom-
balarla (B61-12) değiştireceği belirtiliyordu. HaberTürk'te yer alan bil-
gilere göre, ABD Ulusal Nükleer Güvenlik Dairesi (NNSA), yeni tip
B61-12 güdümlü nükleer füzelerin fotoğraflarını yayınlıyordu. İncir-
lik'teki 60-70 civarındaki B-61 tipi atom bombasının yerini modern
B61-12'ler alacağı söyleniyordu. NNSA, B61-12 güdümlü nükleer
bombanın ilk denemesinin "başarılı" geçtiğini bildiriyordu.

Yoksa 3. Dünya Savaşı’nın bölge taşeronluğu MİT üzerinden Tür-
kiye’ye yaptırılmak mı isteniyordu?

Milyonlarca masumun canına mal olan anaları, kızları, ihtiyarla-
rı, çocukları yakıp kavuran, hayatlarımızı ve hülyalarımızı kâbusa
dönüştürüp karartan, korku, terör, tecavüz, işkence ve talan doğu-
ran, onlarca savaşa rağmen, neden halen dünya barışı kurulamamak-
tadır? Tarihten ve savaşlardan ders alamadığımız için değil, dünyayı
sömüren ve insanlığı ezen Siyonist canavar kana doymadığı için bü-
tün bunlar yaşanmaktadır. ABD’nin 26. Başkanı olan Theodore Ro-
osevelt 1909 tarihinde, ABD’nin niçin her daim bir savaşa ihtiyaç
duyduğunu itiraf etmiştir: “Her türlü savaşı selamlayıp sahip çıkmak
lazımdır. Savaş ABD’nin sağlık sigortasıdır. Çünkü her on senede bir dı-
şarıda savaş yaşamaz isek bu savaşı içimizde yapmak zorunda kalına-
caktır” demiştir. ABD’yi Birinci Cihan Savaşına sokan ve “barış sem-
bolü” Başkan palavrası ile tanıtılan 28. Başkan Woodrow Wilson:
“Bedeli ne olursa olsun, bankalarımız, askeri sanayimiz ve silah ku-
rumlarımız, şirketlerimiz ve fabrikalarımız için yabancı pazarlar bi-
ze ait olmalıdır” bunun yolu da savaş ortamı hazırlamaktır.

ABD önümüzdeki on sene zarfında nükleer silahların moderni-
zasyonu, yeni nükleer silah teknolojisi üretimi, bakım ve deneyler
için 640 milyar dolar para harcayacaktır. Dünyadaki toplam nükleer
kuvvetlerin harcayacağı para miktarı dünyadaki tüm açlık, hastalık
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ve yoksullukları katbekat karşılayacak orandadır. ABD 2014 askeri
bütçesini 646 milyar dolar olarak açıklamış, Çin 100 milyar dolar ile
ikinci sırada, Rusya 70 milyar dolar ile üçüncü sıradadır. İngiltere
60, Japonya 47 milyar dolar ayıracaktır. 4 milyon nüfuslu İsrail 15
milyar dolar ile silahlanma yarışında üst sıralardadır. Petrol-Dolar
Körfez Krallıkların sadece 2013’te silah için harcadıkları miktar 123
Milyar dolardır. “Khadim-i El-Harameyn” (iki Kutsal mekânın Hiz-
metçisi) Suudi Krallığı 67 Milyar Dolar ile harcamada liste başıdır.
Balkanlar, Doğu Avrupa, Ön Asya, Orta Asya, Uzak Doğu Asya, Kaf-
kaslar, Latin ve Güney Amerika ile Arap ülkeleri kan revan içinde
çırpınmaktadır. Cinayet ve harami şebekeleri bazen çember sakallı,
bazen gamalı bazen de kravatlı “kutsal” terörünü musallat eder, hep
ABD ve AB’yi güdümüne alan Siyonist odaklardır. Dünya tekelleri
yeni bir savaşın altyapısını hazırlamaktadır.52

Üstün vasıflı bir Cumhurbaşkanı, ama nasıl?

Türkiye’nin başına ve böylesine kritik bir ortamda; a) Yüksek eh-
liyetli (yeterli derecede bilgili ve birikimli) b) Gerçek iradeli ve dira-
yetli c) Ve örnek basiret ve hidayet sahibi bir Cumhurbaşkanının geç-
mesine kesinlikle ihtiyaç vardı. MHP, CHP, Saadet ve Büyük Birlik
partileri bu meziyet ve faziletlere sahip ortak bir aday etrafında uz-
laşsa, Kürt kardeşlerimizden ve AKP içindeki duyarlı kesimlerden de
destek sağlansa, Türkiye Erdoğan’a mahkûm olmaktan kurtarılırdı.

Cumhurbaşkanı, elbette cumhurun, yani halkımızı oluşturan her
kesim ve unsurun başkanı olmalıydı. Farklı din, mezhepten, ayrı kö-
ken ve kültürden herkesin temel insan haklarını ve evrensel hukuk
kurallarını gözetip korumalıydı. Azınlıkları çoğunluğun insafına bı-
rakmamalı, ama imtiyazlı azınlığın keyfine çoğunluğun istismarına
da fırsat tanımamalıydı. İslamiyet’le Cumhuriyeti, laiklikle din hür-
riyetini, milli haysiyetimizle evrensel hassasiyetleri birlikte ve den-
gede tutacak, bir duyarlılık ve tutarlılık sahibi olmalıydı. Cumhur-
başkanı devlet vücudunun beyni konumundaydı, diğer organlar felç
veya hasta-sakat ise beynin yapacağı fazla bir şey kalmayacaktı.
Cumhurbaşkanı dindar olmalı, ama riyakârlık ve yobazlıktan uzak
bulunmalıydı… Çağdaş olmalı, ama Batı hayranı, AB aşığı ve ABD
uşağı olmamalıydı… Cumhurbaşkanının “dahi” olması gerekmiyor-
52 Bak: yuvacennudi@gmail.com, 5 Mayıs 2014
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du, ama danışmasını ve araştırmasını bilmesi lazımdı… Ondan ke-
ramet beklenmiyordu, ama basiret ve feraset sahibi olması şarttı… 

Bu şartları okurken bazılarının içinden şöyle geçirdiği muhakkaktı:
Yahu iyi de böyle bir aday nerden bulunacaktı?! Haydi bulundu kim
ve hangi yöntemle o makama taşıyacaktı?!. Haydi taşındı diyelim, han-
gi sistem ona halkımıza hizmet imkânı sunacaktı?! Haydi o sistem ku-
ruldu, hangi dünya güçleri ve dengeleri bu Adil Sisteme fırsat tanıya-
caktı?! Bu noktada: “Ya dünyayı değiştireceksiniz, ya da bir kasabada
bile hükmünüzü yürütemeyeceksiniz” gerçeği karşımıza çıkmaktaydı.

Sonuç olarak; böylesi liderler, ya toplumun büyük çoğunluğunun
şuurlu, onurlu ve sorumlu davranma olgunluğuna ulaşmaları saye-
sinde ve demokratik seçimlerle işbaşına taşınırdı. Ya da, ülke, bölge,
hatta dünya dengelerini etkileyip değiştirecek bir saldırı ve savaş gi-
bi büyük felaketlerin ardından yaşanacak tarihi değişim ve devrim-
ler neticesinde dizginleri ele alırdı. Erdoğan’ın Köşk’e çıkması üzeri-
ne AKP’nin dağılması sürecinde ortaya çıkacak ciddi bir siyasi ve
ekonomik kriz; belki de Türkiye’de sistem ve yöntem değişikliğine
yol açacak fırsatları doğuracaktı. Unutmayınız ki, her şey ilahi tak-
dirin kontrolü altındadır; üstelik Kur’ani ve Nebevi işaretler, tarihi
ve tabii gelişmeler beklenen Medeniyet devriminin Türkiye merkez-
li yaşanacağı yolundadır. Türkiye’nin, İslam ümmetinin ve insanlık
âleminin kutlu geleceği ya mücahitlerin alın teri ve şehitlerin müba-
rek kanlarıyla… Veya Hakka sevdalı ve Adil Nizama bağlı ilim erba-
bının mürekkebi ve onların İslami ve insani programlarıyla şekillen-
miş olacaktır. Hz. Peygamber Efendimizin “Kıyamet günü âlimlerin
kaleminin mürekkebi, şehitlerin kanlarıyla (aynı değerde) tartılacak-
tır” hadisi şerifi de bu hakikati haber buyurmaktadır.

Yoksa haklı davasını ve birlikte yola çıktıkları sadıkları bırakıp,
yolda rastladıkları rantiyeci sahtekârları sırtlayan; tasma gibi boyun-
larına takılan Siyonist madalyaları ile şımarıp kahramanlık taslayan
fırsatçılarla, kutlu ufuklara asla varılamayacaktır.
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CEMAAT-AKP KAPIŞMASI

AKP VE CEMAAT, “MESCİD-İ DIRAR”DIR!

“Mescid-i dırar”: Peygamber efendimiz zamanında münafıkların,
fitne ve fesat yuvası ve silah ambarı olarak kullanmaya çalıştıkları ve
Medine dışındaki Zi-evan semtinde yaptırdıkları bir dini ve siyasi hı-
yanet girişimidir. Peygamber efendimizin Medine’ye hicretinden
sonra, İslam’ın giderek güçlenmesi münafıkları ve müşrikleri iyice
endişelendirmişti. Münafıkların başı olan Abdullah bin Ubey bin Se-
lûl’ün dayısının oğlu olan ve Medine Krallığına hazırlanan Ebû Âmir,
Bizans’ın desteğini almak hevesiyle, Hıristiyanlığa geçip papaz elbi-
sesi giyerdi. Peygamber efendimizi kıskanarak, kendisine uyanlarla
birlikte Mekke’ye gitmiş, kâfirlerle işbirliğine girişmişti. Bedir,
Uhud ve Hendek muharebelerinde Müslümanlara karşı savaşı des-
teklemiş ve Mekke’nin fethinden sonra Şam’a firar etmişti. Oradan
Medine ve Kubâ’daki münafıklara haber gönderip, kendisine Ku-
bâ’da bir mabet yapmalarını ve burasını silah deposu olarak kullan-
malarını istemiş, kendisinin de Bizans ordusuyla yardıma geleceğini
bildirmişti. Münafıklar da Peygamber efendimizin hicreti esnasında
Medine’ye gelirken Kubâ’da inşa ettirdikleri Kubâ Mescidi karşısın-
da daha gösterişli bir mescit bina etmişti ki buna “mescid-i dırar” ya-
ni: küfür ve zulümle mücadele eden müminlere zarar verip bölme
mescidi, ayrımcılık-fesatcılık ve fırsatçılık girişimi, siyasi ve ictimai
hıyanet merkezi denmiştir. Bu yolla Münafıklar, Müslümanları böle-
rek birbirine düşürmek istemişti. Hatta Bizans askerleri Medine’ye
gelince, mescide depo ettikleri silahlarla onlara yardım edeceklerdi.
Peygamber efendimizin orada namaz kılmasını sağlamakla da, Mes-
cid-i Dırâr’ın mukaddes bir yer olduğu intibaı verilecekti. Böylece



Müslümanlar da orada namaz kılmaya koşacak ve münafıkların oyu-
nuna geleceklerdi. Peygamber efendimiz, Tebük’ten Medine’ye dö-
nüşte, Zi-Evân denilen yerde konaklarken, bu sırada Dırar Mescidi-
ni kuran münafıklar, gelip Peygamberimizi bu fitne ve hıyanet mer-
kezine götürmek istemişti. Allahü Teâlâ, Tevbe suresi 107-110. âyet-
i kerimelerini indirerek oraya gitmemesini bildirmişti. Âyet-i keri-
melerin kısaca meali şöyledir:

“Zarar vermek, inkârı (pekiştirmek), mü'minlerin arasını ayırıp
bölmek ve daha önce Allah'a ve elçisine karşı savaşanı (münafıkları ve
müşrik saldırganları) gözleyip desteklemek için mescid (karargah) edi-
nenler ve: "Biz iyilikten başka bir şey istemedik" diye yemin edenler
(var ya,) Allah onların şüphesiz yalancı olduklarına şahitlik etmekte-
dir” (Tevbe: 107)

“Sen bunun (böyle bir mescidin ve nifak teşkilinin) içinde hiç bir za-
man durma. Daha ilk gününden (itibaren) takva temeli üzerine kuru-
lan mescid (ve merkez), senin bunda (namaza ve diğer işlere) durma-
na daha uygundur. Onda, arınmayı içten-arzulayan adamlar vardır. Al-
lah arınanları sever” (Tevbe: 108)

“Binasının temelini, Allah korkusu ve hoşnutluğu üzerine kuran
kimse mi hayırlıdır, yoksa binasının temelini göçecek bir yarın kenarı-
na kurup onunla birlikte kendisi de cehennem ateşi içine yuvarlanan
kimse mi? Allah, zulmeden bir topluluğa hidayet vermez” (Tevbe: 109)

“Onların kalpleri parçalanmadıkça (ölüp gidinceye kadar), kurduk-
ları bina (ve nifak karargâhı) kalplerinde bir şüphe olarak sürüp-gide-
cektir. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir” (Tevbe: 110)

Peygamber efendimiz bu ayetler indikten sonra Sahabeden, Mâlik
bin Duhşüm ile Âsım bin Adiy’e, “Şu halkı zalim (elebaşları hain)
olan mescide gidiniz, Onu yıkınız ve yakınız” diye emretmişti. Onlar
da gidip, binayı yıkıp ateşe vermişlerdi.

Bugünkü AKP ile Cemaat Mescid-i Dırar’ın çağdaş örnekleridir!

Günümüzde AKP’nin çıkışı ve Cemaat (paralel) yapılanması tam
bir “Mescid-i Dırar” hadisesidir. AKP; malum ve mel’un odaklarca
Milli Görüş’ü parçalayıp etkinliğini kırmak, Erbakan iktidarına engel
olup tarihi projelerini akim bırakmak ve Ona duyulan itimat ve itiba-
rı istismar ederek “Milli Görüş’ün devamı” diye Erdoğan’ı iktidara ta-
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şıyıp, Siyonist ve emperyalist hedeflere taşeronluk yaptırmak üzere
tertip ve teşkil edilmiştir. Ve yine Fetullah Gülen ve Cemaati de, “da-
ha dindar ve daha kapsayıcı bir hizmet, üstelik daha dikkatli ve tedbir-
li bir hareket” kılıfı ve “partiler üstü” olmak iddiası ile, ama gerçek-
te, kendi haline bırakılsa tabiatıyla Milli Görüş’e kayabilecek kişi ve
kesimleri ayartıp bünyesine katarak Erbakan’ı zayıflatmak ve Adil
Düzen inancını ve heyecanını körletip-köstekleyip emperyalizmle
uyumlu-ılımlı İslam safsatasını yaygınlaştırmak amacıyla organize
edilip şekillendirilmiş ve şişirilmiştir. Bir dönemler “Cebrail bile gel-
se parti kursa peşine gitmem!” diyecek ve küfre girecek kadar güya si-
yasetten uzak duran ve Bediüzzaman’ın “Euzübillahi mineşşeytani ves
siyaseti-şeytandan ve siyasete bulaşmaktan Allah’a sığınırım” dediği,
ama kendisinin bile defalarca terk ettiği bir prensibi uygulayan Fetul-
lahçıların, şimdi resmen ve fiilen parti kurmaları, bunların seviye ve
samimiyet göstergesidir, yüzlerce çelişkilerinden birisidir.

“Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim.
Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim.
Adam aldırma da geç git, diyemem aldırırım.
Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım.”

Diyen Mehmet Akif, bir zamanlar ‘Asımın nesli’ olarak nitelendir-
diği ‘geleceğin’ Müslümanlarını böyle tarif ediyordu. Ama ne yazık ki
artık ‘Allah yolunda’ cihat etmek yerine, ‘Ilımlı İslam’ adı altında Bü-
yük Orta Doğu Projesi’ni uygulamaya çalışan, ‘uyum’ adı altında Al-
lah’ın ayetlerini yasaklamaya kalkışan ‘yeni bir Müslüman tipolojisi’ ile
karşı karşıya gelindi. İnançlarının temel kaidesi ‘Allah’ın nizamını ha-
kim kılmak’ olan Müslümanlar, kendilerini ‘İslamcı’ olarak nitelendi-
ren “iş birlikçi taşeronlar” aracılığıyla değiştirilip, dönüştürülerek,
“küresel sisteme” entegre edilmişti.

BOP Eşbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD derin devletinin yayın or-
ganlarından News Week dergisine yaptığı açıklamada aynen şunları
söylemekteydi:

-“Türkiye’de İslam, demokrasi, laiklik ve modernite arasında bir
denge sağlayarak, zor bir şeyi başardık. İnsanların dine ilişkin tutum-
ları değişti. Kentleşme, artan zenginlik, yaşam tarzlarında farklı bir
anlayış getirdi. Terminolojiyi değiştirdik. Mesela Türkiye’de artık “ca-
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mi” yerine “ibadethane” terimi geçerliydi. Türkiye, İslam dünyası için
bir ilham kaynağı haline geldi.”

Bir zamanlar, “zulme” uğrayan kardeşlerinin acısını kendi yüreklerin-
de hisseden “samimi” Müslümanların yerini, artık “hoşgörü” ve “diyalog”
adı altında “zalimler” ile ittifak kurmakla, Yahudilerden “cesaret ödülü”
almakla, “haç işaretli” kıyafetler giyerek, “kiliseler” açmakla, “eküme-
nik” sıfatına sahip çıkmakla, “ruhban okulunu” savunmakla övünen yep-
yeni tipler alıvermişti. Müslümanlar, bir zamanlar ABD’yi “şeytanı” tem-
sil eden bir üs olarak görürlerdi. Ama İslam dinine karşı yeni bir “Haçlı
seferi” başlatan aynı ABD önünde, “mutasyona” uğrayan yeni Müslüman
tipler şimdi “stratejik müttefik” olarak saygıyla eğilmekteydi. 

Müslümanlar, bir zamanlar Avrupa Birliği’ni “Hıristiyan kulübü” ola-
rak tarif ederdi. Ama İslam peygamberine karşı “küfürler” yağdıran aynı
AB, “transformasyon” geçiren yeni Müslüman tipler tarafından “şefaat
kapısı” olarak itibar görmek ve “stratejik hedef” haline getirilmekteydi.

Müslümanlar, bir zamanlar İsrail’i “lanetli kavmin” organizasyonu
olarak değerlendirirdi. Ama İslam dininin mensuplarına “soykırım” uygu-
layan aynı İsrail, “başkalaşan” yeni Müslüman tipler tarafından, iktidar
için “meşruiyet kaynağı” olarak yüceltilmekteydi.

Eskiden Müslüman denilince, “hakka”, “hukuka”, “adalete” riayet
eden, “çalmayan”, “çırpmayan”, “beytülmale” el uzatmayan emin kişiler
gelirdi akla. AKP iktidarı sayesinde, kapalı kapılar ardında “al gülüm ver
gülüm” işlerine girişen, “adam” kayıran, “ihale” takip eden, “sadakalara”
göz diken, yolsuzlukları “havuz” seviyesine yükselten “iş bitirici” hırsız-
lar ile birlikte anılıyor Müslümanlık artık”53

“Yol, ancak o kimselerin aleyhinedir (Rabbinin laneti ve müminlerin
nefreti onların üzerinedir) ki, zengin oldukları halde (cihada katılma-
mak için) senden izin isterler ve bunlar geride kalanlarla birlikte olma-
yı seçerler. Allah, onların kalplerini mühürlemiştir. Bundan dolayı on-
lar, (artık gerçeği) bilmeyen cahil (kimselerdir)” (Tevbe: 93)

“Onlara geri döndüğünüzde (ve yüz yüze geldiğinizde hemen) size
özür belirteceklerdir. De ki: "Özür belirtmeyiniz, size kesin olarak
inanmıyoruz. Allah bize, durumunuzu haber vermiştir. Yaptıklarınızı
Allah görecektir, O'nun elçisi de. Sonra gaybı da, müşahede edilebileni
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de bilen'e döndürüleceksiniz ve O, yaptıklarınızı size haber verecektir"
(Tevbe: 94)

“Onlara geri döndüğünüzde kendilerinden vazgeçmeniz (hıyanetle-
rini görmezden gelmeniz) için Allah'a and içecekler. Artık siz onlara
sırt çevirin (dünyalık makam ve menfaat için hak davadan kaytaran-
lar). Onlar gerçekten pistirler. Kazanmakta olduklarının bir cezası ola-
rak, barınma yerleri cehennemdir” (Tevbe: 95)

“Kendilerinden hoşnut olmanız (ve samimi olduklarına inanmanız)
için size yemin edeceklerdir. (Halbuki) Siz onlardan hoşnut olsanız bi-
le şüphesiz Allah, (Hakka hıyanet eden) fasıklar topluluğundan hoşnut
olacak değildir” (Tevbe: 96)

Bu konuyu gündeme getirmemizin amacı “Zararlı Mescid” (Mes-
cid-i Dırar) olayının İslam tarihinde ve günümüzde ifade ettiği mana
ve mesaja dikkat çekmektir. M.S. 630 yıllarında Hz. Muhammed
(sav)’in tebliğden ve siyasi otoritesinin tüm Arabistan’ı etkisi altına
almaya başladığı bir zamanda, muhaliflerden Ebu Amir ve Medi-
ne’deki bir takım münafıklar, söz konusu otoriteyi, sarsmak amacıy-
la bir örgütlenme yeri olarak tasarladıkları “Zararlı Mescid”i inşa et-
miştir. Tebük savaşından dönmekte olan Hz. Muhammed (sav)’e bu
yeni mescidi onaylatacakları sırada, onların gizli niyet ve planlarını
deşifre eden ve bu yeni mescit (nifak merkezi) hakkında ne yapma-
sı gerektiğini Peygamber’e bildiren, Tevbe süresinin 107-117. ayetle-
ri inmiştir. Bu ayetlerin gereğini yerine getiren Hz. Muhammed
(sav), “Zararlı Mescid”i yıktırıp tehlikeyi önlemiştir.

“Mescid” kelimesi, Arapça “secede” (secde etti) fiilinden türetil-
miş olup, “secde edilen yer” anlamına gelmektedir. İslam’ın ilk yılla-
rında ibadet edilen her mekâna mescit denilmekteydi. İslam’da Mes-
cidü’n-Nebi (Mescidü’n-Nebevî) denilince, Medine’de Hz. Muhammed
(sav)’in yaptırdığı mescid, Mescidü’l-Haram denilince, Mekke’deki Kâ-
be’nin çevresindeki mescid hatıra gelmektedir.54 “Cami” kelimesi ise,
Arapça “cemea” (topladı) fiilinden türetilmiş olup, “toplayan” anlamı-
na gelmektedir. Cuma, cem ve cemaat kelimeleri de aynı kökten türe-
tilmiştir. Kur’ân’ın hükmü olarak Cuma namazı, başlangıçta bir yerle-
şim biriminde sadece bir yerde kılınabilmekteydi. Dolayısıyla Cuma
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namazlarının kılınabildiği mescitleri, diğer mescitlerden ayırt etmek
için, “Cami” sözcüğü kullanılmaya başlanmış ve bu mescitlere Mesci-
dü’l-Cami adı verilmiştir. Daha sonraları ise Cuma namazlarının kılın-
dığı minberli mescitlere kısaca sadece “Cami”, Cuma namazı kılınma-
yan yerlere de mescit denilmesi yaygın hale gelmiştir.55

Ancak “Mescid-i Dırar - zarar mescidi= siyasi ve içtimaiye hıya-
net merkezini” ifade etmektedir. Çünkü Hz. Peygamber efendimiz
(SAV) ve Hulafai Raşidin döneminde Mescit, aynı zamanda yönetim
merkeziydi. Tarihin M.S. 610 yıllarını gösterdiği günlerde, Hz. Pey-
gamber’in inanç alanından başlayarak, her alanda yapacağı yenilik-
ler ve zulüm-küfür düzenini değiştirecek devrimler, var olan müşrik
otoriteyi (iktidarı) temelinden sarsıyordu. Bu nedenle şerli ve şeyta-
ni bir muhalefet oluşması doğaldı ve bu muhalefet, başta Yahudiler
ve Hıristiyan kesimler ve ülkelerden, Mekkeli ve Medineli müşrik-
lerden ve münafık kimselerden oluşuyordu.56 Bu muhalefet grupla-
rının amacı, Hz. Muhammed (sav)’in otoritesini kırmak ve arkasın-
dan onu ve arkadaşlarını Medine’den atmaktı.57 Bu muhalefetin ön-
cüsü ise Ebu Âmir adlı şahıstı. Ebu Amir, Hıristiyanlığı seçmiş bulu-
nuyordu ve peygamberliğe siyasi ve dini liderliğe hazırlanıyordu
Kendi toplumuna yeni önder olmak beklentisinde olduğu sırada, Hz.
Muhammed (sav)’in peygamber olarak yüce Allah tarafından görev-
lendirilmesi, onu çileden çıkarıyordu. Bu nedenle O, Hz. Muham-
med (sav)’e korkunç kin duyuyordu. Öyle ki, kahrından Resulul-
lah’ın Medine’ye göçünden hemen sonra, Peygamberden uzak kala-
bilmek için Evs kabilesinden elli gençle birlikte Medine’den ayrılıp
Mekke’ye gidiyor58 ve oradan Hz. Peygambere muhalefetini sürdüre-
rek başarıya ulaşacağını düşünüyordu. Ancak Ebu Âmir, Medine’de
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sılmamış Y. Lisans Tezi, Samsun, 1996, ss.1-2

56 Not: Bazı klasik İslamî kavramların anlaşılmasını sağlamak için, Türkçesi-
ni oluşturduk. Tutunacağını umuyorum. Kavramların Türkçe karşılığı bir
yeni görüş ve öneridir. Bunlar şimdilik şunlardır: Müşrik: Tanrı’yı(Allah’ı)
ortaklıkla niteleyen, Münafık: Dinsel-bölücü-ikiyüzlü, Mü’min: İnançlı

57 Ebu Cafer b. Muhammed b. Cerir e’t-Taberî, Camiu’l-Beyan ‘An Te’vîli’l-
Kur’ân ,İkinci Basım , Mısır, 1373/1954, C.9, s. 

58 Ebu Cafer b. Muhammed b. Cerir e’t-Taberî, Tarihu’l-Umem ve’l-Muluk,
Beyrut, Bty. C.3, ss.143-144 



ise muhalefeti yürütecek görevli olarak halasının oğlu Abdullah b.
Ubeyy b. Selûl’ü bırakıyordu. Abdullah bin Ubeyy b. Selûl, Bedir sa-
vaşından sonra zahiren Müslüman olmuştu. Ancak Hz. Muhammed
(sav)’in otoritesini bir türlü içine sindiremiyordu.

Ebu Amir ve muhalefet cephesi, Hz. Peygamberin çok sıkıştırıldı-
ğı taktirde, Mekke’yi terk ettiği gibi, yakın gelecekte Medine’yi de
terk edeceğini umuyordu. Ebu Amir ve muhalefet, Hz. Peygamber
aleyhine olabilecek her tür durumu, olayı ve olanakları değerlendi-
riyordu. Onlar için Mekke’den Peygamberin sürülmesi, bir başarı sa-
yılıyor, bu yüzden, Kureyş ileri gelenleri ile ilişkiyi üst düzeyde sür-
dürüyordu. O, ayrıca Roma Kayser’inden ve diğer Kuzey Arabistan
Hıristiyan devletlerinden askeri yardım sağlamaya çalışıyordu. Ro-
ma senatörünün senatodaki konuşmasında ısrarla “Kartaca mutlaka
yıkılmalıdır” sözünü tekrar ettiği gibi, “Peygamberin otoritesi, yıkıl-
malıdır” düşüncesini her zemin ve zamanda uygulamaktan geri dur-
muyordu. Öyle ki, Medine’deki dinsel-bölücü- ikiyüzlülerin öncüsü
ve başkanı Abdullah b. Ubey b. Selul, “Muhammed, Roma devletini
oyuncak sanıyor. Onun ashabıyla beraber yakalanıp esir olacaklarını
gözümle görüyormuş gibi biliyorum” demekten kendini alamıyordu.59

“Mescid-i Dırar” yapma düşüncesinin gizli ve sinsi nedeni, bugün
olduğu gibi, o dönemlerde mescidin siyasi ve idari işlevlerinin top-
lumdaki etkinliğini kırmaya dayanıyordu. Hz. Muhammed (sav)’in İs-
lam devrimine karşı olan odakların ve münafıkların, böyle güçlü bir
aracı kullanmasını, onlar açısından doğal karşılamak gerekiyordu.
Medine’de (Kuba mescidine) çok yakın olan Zi-evan (Ziyevan) semtin-
deki münafıklar, ayrı bir mescit yapmak için kendilerini haklı çıkara-
cak gerekçe arıyordu. Bu gerekçeler gizli hedeflerini ve niyetlerini ört-
mek için kullanılıyordu. Medine’de, Kuba’daki Kuba Mescidi ve Mes-
cid-i Nebevî olmak üzere iki mescid bulunuyordu ve kent içinde üçün-
cü bir mescide ihtiyaç yoktu. Münafıklar tasarladıkları gerekçeleri Hz.
Peygambere giderek şöyle açıklıyordu: “Yağmurlu ve kış gecelerinde
toplu ibadet etmek üzere, uzak bulunan Mescid-i Nebi’ye gelemeyen
Mü’minlerin namaz kılmaları için bir mescit yaptık”60 diyerek izin iste-
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59 Ahmet Cevdet Paşa, Peygamberlerin Kıssaları ve Halifelerin Tarihleri, İstan-
bul, 1977, C. I, s. 206

60 Taberi, Tarih, C. 3, ss.142-153



niyor ve Hz. Peygamberin gelip namaz kılarak bu nifak merkezine
meşruiyet ve resmiyet kazandırması bekleniyordu. Bu gerekçelerin ar-
kasındaki amaçları ve niyetleri ise şöyle sırıtıyordu: Hz. Muham-
med’in otoritesini kırmanın en iyi yollarından birisi, kuşkusuz, dinde
kutsal olan ve fiilen yönetim ve devleti denetim merkezi olarak işlev
yapan mescidi kullanmaktı. Böylece hem Peygamberin otoritesi sarsı-
lacak, hem de taraftarları bölünüp parçalanacak ve güçlenmeye yüz
tutan Müslümanları alt etmek kolaylaşacaktı. Hem ibadet, hem de fi-
ilen siyaset ve sosyal faaliyet merkezi olan ve Hükümet otoritesini sağ-
layan Mescidi Nebi’nin yanında ibadet yeri olarak yörenin ihtiyacını
karşılayan tarihsel değeri olan Kuba mescidi işlevini sürdürürken61,
Münafıklarca yeni bir mescide yasallık ve dini bir işlev kazandırmak
gerekiyordu.62 Bu niyetlerini gerçekleştirebilmek için, acele olarak Te-
bük seferine giden Hz. Peygamber’in önüne geçip yaptıkları “Zararlı
Mescid”i resmen tescil ettirmek istedikleri anlaşılıyordu. “Zararlı
Mescid”in yapımı bitince, mescidin saygın hale gelmesi için münafık-
lar, Ebu Amir’i bekliyor ve açılışını Hz. Muhammed (sav)’e yaptırmak
için riyakarlık ve sahtekarlık sergiliyordu. Peygamber Efendimiz Hz.
Muhammed (sav) ise: “şimdi Tebük seferi hazırlıkları ile uğraşıyorum.
Tebük’ten döndükten sonra, inşallah size gelir, sizinle namaz kılarız” di-
ye geçiştiriyordu.63 Hz. Peygamber’in kesin red cevabı vermemesini,
sahabeden Asım b. Adiyy çok yadırgıyor ve şöyle diyordu: “Vallahi, şu
mescidi nifakıyla tanınmış, dinsel-bölücü-ikiyüzlülerden başkası yap-
maz”. Mescid-i Dırar konusunda kuşkular olduğu için bazı Mü’minler,
Tebük seferinden dönünceye kadar, konuya ilişkin vahyin geleceği
beklentisine giriyordu.64

Hz. Peygamber’in aldığı bir haber üzerine, Hıristiyan Romalıların
saldırısına karşı Tebük seferine hazırlandığı sırada, “Zararlı Mescid”in
yapılmasını yönlendiren Ebu Âmir, Kuba’daki Ziyevan halkından mü-
nafıkların faaliyetlerini de aleni olarak yönetiyordu. Hz. Peygamber
Efendimizle fiilen mücadele içine giriyor ve muhalefetin başını çeki-
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yordu. O bir taraftan, rahip olarak görünüyor, bir yandan da Müslü-
manları bölebilmek için kutsal mescid kurumunu kullanmayı ve yeni
bir nifak karargahı kurmayı hedefliyordu.65 O, yönetimini Medine’ye
giremediği için uzaktan kumandalı olarak dışardan yapıyordu. Ebu
Âmir, Medine’ye girmemesinin gerekçesini kendi yandaşlarına şöyle
açıklıyordu: “Ben mabedinize (Kuba mescidi kastediliyor) giremem.
Muhammed (sav)’in ashabı beni görür ve bana hoşlanmadığım bir şey
söylerler” diyordu. Ebu Amir’in böyle üzüntülü durumunu gören ta-
raftarları ona acıyor ve Hz. Muhammed (sav)’e zarar vermek ve Ebu
Amiri teselli etmek için, yeni bir mescit (siyasi hıyanet merkezi) yap-
mak yolunu seçiyordu. Kendisine yönelik bu desteğe çok sevinen Ebu
Âmir, durumu hemen değerlendirerek şu emri veriyordu: “Öyle ise siz
kendi mescidinizi yapınız. Gücünüz yetebildiği kadar da kuvvet ve si-
lâh hazırlayınız! Ben Rum hükümdarı Kayser’e gidip yardım alacağım.
Rumlardan asker getirip sizlerle birlikte Muhammed (sav) ve Ashabını
Medine’den çıkaracağız.”66 Bu tavır, AKP ve Cemaatin ABD ve
AB’den destek ve icazet arayışlarına ne kadar da benziyordu. 

Ebu Âmir’in bu emri üzerine, taraftarları hemen işe koyulup, yuka-
rıda da sözünü ettiğimiz gibi, Kuba mescidine yakın yerde görünüşte
mescid olan nifak merkezini yapmaya başlıyor67 ve bu fitne-fesat mes-
cidi, 630 Kasım sonlarında Hz. Peygamber’in Tebük seferine hazırlığı-
nın yoğunlaştığı dönemde bitiriliyordu. Görünüşte mescid olarak ya-
pılmış olan bu yer (Zararlı Mescid), aslında dikkat çekmeyecek bir ka-
rargâh ve yönetim merkezi olarak kullanılmaya başlanıyordu. Mescid-
i Dırar ilk bakışta ibadet ve dine hizmet için toplanılan ama aslında bir
üs olarak kullanılan, münafıkların eylemlerini yer altından yer üstüne
çıkarıp onlara açıkça muhalefet fırsatı kazandıran bir oluşumdu.68

“Bizimle karşılaşmayı ummayanlar, dünya hayatına razı olanlar ve
bununla tatmin olanlar ve bizim ayetlerimizden habersiz olanlar;” (Yu-
nus: 7) “İşte bunların, kazandıkları dolayısıyla barınma yerleri ateş-
tir” (Yunus: 8)
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“Onlara ayetlerimiz apaçık belgeler olarak okunduğunda, bizimle
karşılaşmayı ummayanlar (bize kavuşmayı arzulamayanlar), derler ki:
(Bunun birçok hükümleri ve haberleri bize ağır geliyor, bu nedenle sen
bize) "Bundan başka bir Kur'an getir veya onu (keyfimize göre) değiş-
tir/emir ve yükümlülüklerini kolay hale getir)" De ki: "Benim onu ken-
di nefsimin bir öngörmesi olarak değiştirmem kesinlikle olacak şey de-
ğildir. Ben, yalnızca bana vahyolunana uyarım. Eğer Rabbime isyan
edersem, gerçekten ben, büyük günün azabından korkarım" (Yunus:
15) “İşte bu (hükümleri koyan), sizin gerçek Rabbiniz olan Allah'tır.
Öyleyse haktan sonra sapıklıktan başka ne vardır? Peki, nasıl hâlâ çev-
riliyor ve dönekleşiyorsunuz?” (Yunus: 32)

“Onların (Haktan sapan ve Batıla sığınan münafıkların) çoğunluğu
zandan ve boş kuruntudan başkasına uymaz. Gerçekten zan ise, hak-
tan hiç bir şeyi sağlayamaz. Şüphesiz Allah, onların işlemekte oldukla-
rını bilip durmaktadır” (Yunus: 36)

Kader, “Dırar Mescidleri” olan Hükümet ve Cemaati, birbirlerine
düşürmekteydi!

Evet her ikisi de, Milli Görüş’e zarar vermek ve dış güçlere taşe-
ronluk etmek üzere kurulan ve kullanılan AKP hükümeti ve Fetullah
Gülen Cemaati, 12 yıllık hıyanet müşterekliğinden sonra şimdi biri-
birlerine düşmüşlerdir. Ancak din ve devlet tahribi ve kanser hücre-
leri gibi sinsi ve derin ilerleyişi ve Siyonist lobilerle ilişkileri bakı-
mından Cemaat Hükümetten çok daha tehlikelidir. Bu nedenle önce
AKP iktidarı ve Erdoğan eliyle, cemaatin deşifre edilip çıbanlarının
deşilmesi gerekirdi ki, ilahi kaderin intikamı bu yönde tecelli etmek-
tedir. Hemen ardından ve Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığına sığınma-
sından sonra ise, AKP’nin dağıtılması an meselesidir. 

AKP Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu, isim vermediği iki
ülkenin paralel yapıyı kullanıp seçim sonrası ihbar ettiğini iddia etmiş-
ti. A Haber’de Mehmet Akarca moderatörlüğünde yayınlanan ‘Yüzde
Yüz Siyaset’ programına katılan AKP Genel Başkan Yardımcısı Süley-
man Soylu, Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ve Star
Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Kartoğlu’nun sorularını yanıtlar-
ken, cemaati kullanan bu ülkelerin şimdi güçlü gördükleri AKP’ye ya-
ranmak için, bu yapıyı deşifre ettiklerini söylemişti.
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Zaman yazarı Erdoğan'ı tehdide yeltenmişti!

Zaman gazetesi yazarı Mehmet Kamış, AKP'nin Gülen cemaatine
tuzak kurmaya çalıştığını belirtip, Erdoğan'ın hesap vereceğini söyle-
mekteydi.

"Kendi partisi dâhil önüne geleni tehdit eden bir Başbakan! O aynı
zamanda bir cumhurbaşkanı adayı." diyen Zaman gazetesi yazarı
Mehmet Kamış, 'Tehdit ve tezgâh' başlıklı yazısında, Başbakan Erdo-
ğan'ı kastederek, "Bugünkü zalimler de geçmiş zalimler gibi mutlaka
yaptıklarının hesabını verecek. Herkes de görecek inşallah" şeklinde
ateş püskürmekteydi.

Başbakan Erdoğan için "Herkesi not ediyor. Kendisine oy vermeyen
diğer kesimi bitirmek için, bileylene bileylene Çankaya yokuşunu tır-
manıyor. Orada hem Cumhurbaşkanlığı yetkilerini hem de Başbakanın
yetkilerini alacak ve aklı sıra ‘öteki’nin hakkından geleceğini düşünü-
yor. AKP’nin kendisine yeterince destek vermediğinden şikâyetçi ama
bu kez ‘onların da kasetleri var’ diye tehdit etmiyor. Çünkü kaset işi
kendi oyunu da etkileyebilir. Tek meşruiyet kaynağı olduğu için oylara
halel getirecek hiçbir harekette bulunmayacak. Bu kez şimdilik not et-
mekle yetiniyor. Seçimlerden istediğini elde ettiği zaman not defterini
çıkaracak ve herkesle bir bir hesaplaşacak. İhtiyacı kalmadığı herkesi
ve her kesimi birer birer cezalandırıp onlara dünyanın kaç bucak oldu-
ğunu göstereceğini sanıyor. Bütün yaşananlar, AK Parti’nin AKP’ye dö-
nüştüğünün ve derin devletle kirli bir ilişki içine girdiğinin de en büyük
delilidir” diyen Zaman yazarı, Erdoğan’ı “dindar kahraman” diye
kutsadıkları günleri unutmuş gibiydi.

Erdoğan’ın bitirme planı yeni parti mi?

Aralarında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Bülent Arınç’ın da
olduğu bazı AKP’lilerin Erdoğan’ı tasfiye etmek için cemaatle aynı
partide buluştuğu iddia edilmişti. Prof. Abdurrahim Karslı’nın kur-
duğu ama Fetullah Gülen’in güdümünde bulunduğu “Merkez parti-
si” ile ilgili yeni bir iddia gündeme gelmişti. İddiaya göre bu proje
içinde Abdullah Gül, Bülent Arınç ve Cemil Çiçek gibi isimler de
geçmekteydi ve amaç Recep Tayyip Erdoğan’ı tasfiye etmekti. Yazar
Sabahattin Önkibar, “Gül, Arınç ve Çiçek’in yeni partisi!” başlıklı
yazısında çarpıcı iddialar öne sürmekteydi.
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AKP’den kopacak yeni partiyi Fehmi Koru mu organize etmekteydi?

Star’dan Habertürk’e geçen Fehmi Koru’ya Erdoğan sonrası
AKP’nin inşası için rol mü verilmişti? Medya dünyası günlerdir ya-
zar Fehmi Koru’yla ilgili haber ve yorumlara kilitlenmişti. Hüküme-
te yakın çevrelerde Koru’nun transferini kuşkuyla karşılayanlara gö-
re 17 Aralık sürecinde Pensilvanya ile hükümet arasındaki mektup
trafiğinde rol almasına dikkat çekilmişti. Zaten Fehmi Koru’nun Ab-
dullah Gül’e olan yakınlığı sır değildi.

Hatta bir dönemler Erdoğan hayranı, Türkçesi yalakası olan Mem-
duh Bayraktaroğlu şimdilerde ayran kabarmış vaziyette “Erdoğan’ı ve
AKP’yi bitirecekler” yazısında (8 Temmuz 2014) Erdoğan’ın önlene-
mez yükselişine ve frenlenemez öfkesine karşı, TSK’da yönetim kade-
mesine çok yakın bir dostundan naklen, çok tehlikeli seçeneklerin bi-
le tartışıldığı izlenimi verip, aba altından sopa göstermekteydi!

Kim bilir belki de, Erdoğan’ın köşke çıkması, ardından AKP’nin
parçalanması, derin bir siyasi krizi ve çetin bir ekonomik krizi tetik-
leyecek, bunalan toplum haklı bir beklentiye girecek ve mecburen ye-
ni ve inşallah Milli değişimler gündeme gelecekti. Hz. Musa’nın (A.S):

“Rabbimiz, (bu zalim ve hain yöneticilerin ve gafil takipçilerinin)
mallarını (makam ve rahatlarını) dağıtıp daralttır, onların kalpleri
üzerine (psikolojik) şiddet ve sıkıntı ulaştır; çünkü onlar acı ve bunal-
tıcı azabı görünceye kadar imana (ve İslam’a) yanaşmayacaklardır!”69

duası anlaşılan yeniden tecelli ve tezahür edecektir.
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CEMAATLE HÜKÜMETİ KAPIŞTIRANLAR
VE

“ARA YERDE BOCALAYANLAR” (Nisa: 143)

Daha önce defalarca yazıp hatırlattık, AKP kurulduğu ve iktidara
taşındığı süreçten beri bu gerçeği ısrarla gündeme taşıdık: ABD yö-
netimi ve Amerikan derin devleti olan Yahudi Lobileri, bir ülkede
hükümete getirecekleri partiyi ve ekipleri, içeriden kontrol edecek
ve kendi güdümlerinden çıkmasına müsaade etmeyecek tedbirleri de
mutlaka alırlardı. İşte Fetullah Cemaati de Erdoğan iktidarına yer-
leştirilen emniyet supabıydı. Şimdi Cemaat görünümlü ama CIA gü-
dümlü paralel yapının, Başbakandan Bakanlara, gazete yazarların-
dan yüksek bürokratlara binlerce kişiyi dinleyip izlemesi de yine
ABD ve İsrail çıkarlarının korunması ve iktidarın kontrol altında tu-
tulması için ya bir “stratejik sigorta” kapsamındaydı. Bütün bunlar-
dan, Erdoğan iktidarının ABD ve AB’yi oyalayıp Milli ve gizli politika-
lar planladığı anlamı da çıkarılmamalıydı. Dış odakların Cemaat
eliyle AKP’ye yönelik “casusluk faaliyetleri(!)” sadece tedbir amaç-
lıydı. Yoksa Amerika, her iki tarafı da, kendi hesabına kullanmaktan
ve gerekirse birbirine kışkırtmaktan ve yeterince yararlanıp yıprat-
tıktan sonra gözden çıkarıp çöpe atmaktan asla sakınmazdı. Elbette
yegâne kuvvet ve kudret sahibi olan Cenabı Haktı ve zalimlerin, kâ-
firlerin “Keyd”lerini (hileleri ve şeytani projelerini) boşa çıkarmak
ve kurdukları tuzaklara kendilerini düşürüp acı ve alçaltıcı akıbetle-
rini hazırlamak O’nun şanındandı.

Bu arada Ekmel Bey de Recep Bey gibi, aynı mahfillerin adamıy-
dı. Hatta bir zamanlar Ekmel Bey, Abdullah Gül’den önce, Erdo-
ğan’ın gönlündeki Cumhurbaşkanı adayıydı. Ve Sn. İhsanoğlu
2007’de Sn. Erdoğan’ı ödüle layık bulmuşlardı!



Kemal Kılıçdaroğlu ve Devlet Bahçeli’nin Cumhurbaşkanı adayı
Ekmeleddin İhsanoğlu, İslâm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Mer-
kezi (IRCICA) Genel Direktörü Halit Eren ile beraber, Başbakan
Tayyip Erdoğan’a ödül verirken çekilen fotoğrafları ortaya çıkmıştı.
Fotoğraflar, İhsanoğlu’nun ilk başkanı olduğu IRCICA’nın İngilizce
çıkan yayın organı Newsletter’ın 2007’nin Ocak-Nisan sayısında yer
almıştı. Her ikisi birbirlerine övgüler yağdırmaktaydı.

Ve tabi filler kapıştırılırken arada yandaş figüran farelerin ayakal-
tında ezilmesi kaçınılmazdı ve buna rejisörler asla aldırmazdı. Yan-
daş ve yalaka takımı “dini gayret ve hizmet” ettiklerini ve bu uğur-
da gerekirse çile çektiklerini ve bedel ödediklerini sanadursunlar,
Kur’an’ın yasakladığı ve Resulullah’ın sakındırdığı “Yahudi ve Hıris-
tiyanlara dostluk-taşeronluk yaptıklarının bile farkında olunmamak-
taydı. Bu Cemaat-Hükümet kapışması üzerine Ziya Paşa’nın: “Müsa-
deme-i efkârdan, Barika-i Hakikat doğar” yani (fikirlerin çarpışma-
sından, hakikat pırıltısı doğar) sözüne karşı; “Mübareze-i eşrardan,
netaic-i ahyar ortaya çıkar” yani (şerli tarafların kavga ve kapışma-
sından, nice hayırlı sonuçlar zuhur edebilir) demek lazımdı.

“Gerçek şu ki, Münafıklar Allah’ı aldatmaya (kalkışmaktadır). Oy-
sa asıl O (Allah) onları aldatıp (oyalamaktadır). Onlar ki namaza kalk-
tıklarında, tembel ve isteksizce davranmaktadır, (her konuda) insanla-
ra (yaranmaya çalışmakta ve) riyakarlık yapmaktadır ve Allah’ı çok az
hatırlamakta (Kur’an’ı okuyup anlamaya yanaşmamakta)dır. (İşte bu
münafıklar) Arada bocalayıp durmaktadır. Ne onlara, ne bunlara ya-
ranmaktadır.” (Nisa: 142-143) ayetleri “Müzebzebine beyne zalik”
olanları ne güzel anlatmaktadır.

Cemaat dağılacak mıydı?

“Başbakan Tayyip Erdoğan'ın ısrarla tekrarladığı "İnlerine girece-
ğiz" taahhüdünün startı olarak görebileceğimiz bir operasyonla 'Para-
lel İhanet Çetesi'nin inlerine resmen giriyor ve İstanbul Cumhuriyet
Başsavcılığı'nın başlattığı operasyonla Cemaat'in emniyet içindeki ya-
pılanmasının kilit isimleri gözaltına alınıyordu. Yakın zamana kadar
'emniyet-yargı-iş dünyası' üçgeninde etkili hamleler yapabilen Cema-
at'in bir ayağı böylece kırılmaya başlanıyordu. 17/25 Aralık darbesini
milletin gözünün içine baka baka yapan Fetullah Gülen cuntası kimse-
den korkmuyordu. Başbakan Erdoğan'ın 30 Mart yerel seçimleri kam-
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panyasında yaptığı konuşmalara kimse aldırmıyordu. Başbakan'ın
Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklarken yaptığı "Çankaya'da 2 hayati
görevim olacak. Birisi, Cemaat'in tasfiyesini bizzat yürüteceğim. İkin-
cisi barış sürecinin takipçisi olacağım'' sözlerindeki derinliği de bunlar
bir türlü kavrayamıyordu. İşte, anlayacakları dilden İstanbul Cumhu-
riyet başsavcılığı konuşmaya başlıyor. Fetullah Gülen'in emniyet-yargı
cuntasının inlerine girilmesinin düğmesine basılıyordu. Yargıtay seçim-
lerinde Cemaat'in çevirdiği hamleler yeterince işaret veriyordu.
Ekim'deki HSYK seçimlerine enine boyuna hazırlanan Cemaat'in, yar-
gı ayağının da kırılmasının gereği ortaya çıkıyordu. Malum, Kırmızı Ki-
tap, Türkiye'nin iç ve dış tehditlerini sıralıyordu. Siyaset Belgesi'nin uy-
gulama esaslarını gösteren 'Strateji Belgesi'nde isimlendirilen tehditle-
re karşı hangi önlemlerin hangi araçlarla ve hangi yolla alınacağı gös-
teriliyordu. Kırmızı kitaba giren bilgilere göre: ''Fetullah Gülen cunta-
sı ulusal güvenliğimizi tehdit eden bir yapıdır” anlamı çıkıyordu. Baş-
bakan, Fetullah Gülen'i Amerika'dan çekip almaya kararlı görünüyor;
ATV-AHaber TV yayınında "Amerika'nın Gülen konusunda tavır alma-
sını bekliyorum. Obama'ya bunu söyledim. Bir kırmızı bülten çıkardı-
ğımız andan itibaren, şu anda bulunduğu yerde duramayacaktır" söz-
leri, önemli bir gelişmenin işaretini veriyordu. Tayyip Erdoğan, Cum-
hurbaşkanlığı'na başladıktan sonra ABD'nin Gülen'in 3'üncü bir ülke-
ye geçişine yardımcı olması söz konusuydu.

Sonuç: Fetullah Gülen'in yeni adresi, belki de Britanya İmparator-
luğu’nun parçalarından Yeni Zelanda olacaktı. Evet, 10 Ağustos Fetul-
lah Gülen'in inlerinin dağıtılması sürecinin önemli bir aşaması olarak
da tarihe yazılacaktı”70 diyen Bülent Erandaç, yoksa Cemaat’e yeni
görevler verildiğini ve Erdoğan’la danışıklı dövüşün başka bir görün-
tüyle devam edeceğini gizlemeye mi çalışmaktaydı?

Poyrazköy’deki “sır silahları” bulan da gözaltındaydı!

Ergenekon kapsamsında ve Kafes eylem iddiasında Poyrazköy cep-
haneliğini ortaya çıkaran eski Terörle Mücadele Şubesi Müdürü Ömer
Köse de gözaltına alınanlar arasındaydı. Ömer Köse, Ergenekon sanığı
Bedrettin Dalan'a ait araziye gömülü silahları ortaya çıkaran isimdi. O
silahlardan yola çıkılarak başlatılan soruşturma sonrasında hazırlanan
Kafes iddianamesinin temeli sayılan 3 No'lu DVD'nin üzerindeki kara
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bulutlar kamuoyunun gündemine taşınmıştı. 2009 yılının Nisan ayın-
da Poyrazköy'de bulunan silahlar sonrası hazırlanan Kafes iddianame-
si çok tartışılmıştı. İddianamedeki çelişkileri ve tuhaf noktaları bir dö-
nem Taraf'ta yazan Yıldıray Oğur, 17 Ocak 2014'te Türkiye gazetesin-
de "Nasıl 'Kafes'lendik?" başlıklı yazısında çarpıcı ayrıntılar aktarmış-
tı: Kafes İddianamesindeki diğer 33 sanık hakkındaki iddiaların hepsi
aynı cümleyle başlıyor: Levent Bektaş'ın iş yerinde ele geçen 3 nolu
DVD’deki.. Evet, davanın temeli o DVD çünkü.

21 Nisan 2009 tarihinde aranan Bektaş’ın iş yerinde el konmuş
DVD aslında 22 Nisan tarihinde Emniyet’te incelenmiş ve bir suç un-
suruna rastlanılmadığı diye rapor tutulmuş. Bektaş’a sorgusunda Kafes
planı da sorulmamıştı. Sonra birden 4 Mayıs’ta DVD tekrar incelenme-
ye alınmış ve 11 Mayıs’ta rapor savcıya aktarılmıştı. Rapora göre
”Okul” adlı videonun arkasına saklanmıştır Kafes Planı. Davada tuhaf-
lıklar zinciri bundan sonra başlamaktaydı. Çünkü daha bu araştırmay-
la plan bulunmadan çok önce 27 Nisan’da sanıklardan birine Kafes’i
sormuşlardı. En tuhafı bu değildir ama. Planın başında durum tespiti
yapılırken “29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde bekledikleri başarıyı elde
edememiştir” ifadesi kullanılmıştı. Hâlbuki planın tarihi 30 Mart 2009.
Yani seçim sonuçları bile tam belli olmadan Denizciler oturmuş ve
AKP’yi köşeye sıkıştırma aşkıyla bir günde, içinde ayrıntılı planların,
fişlemelerin, haritaların olduğu Kafes Eylem Planı’nı yazmıştı!?

Sonunda Paralel Operasyonu başlamıştı!

Cemaate yönelik 'paralel yapı' operasyonu nihayet başlamış, 17 ve
25 Aralık operasyonlarına katılan polisler sahur vakti evlerinde basılıp
gözaltına alınmıştı. 17 ve 25 Aralık soruşturmalarına katılan ve Başba-
kan Tayyip Erdoğan tarafından ‘darbe yapmak’la suçlanan polislere yö-
nelik operasyonun düğmesine basılmış İstanbul Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, savcılığın talimatı üzerine, şüpheli olarak görülen polislerin
evlerine gece saat 01.30 sularında baskın yapmıştı. Başbakan Tayyip
Erdoğan, daha önce medyaya yansıyan röportajında, "darbe girişimin-
de bulunan yapıya yönelik operasyonların başlayacağını ve operas-
yonları yeni atanan Süper Yetkili Sulh Ceza Hâkimleri’nin yapacağı-
nı" açıklamıştı.

Zekeriya Öz'ün operasyon tepkisi ağırdı!
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17 Aralık soruşturmasının başındaki isim Zekeriya Öz, 17 Aralık
polislerine yapılan operasyon için twitter’dan tepki yağdırmıştı! 17 ve
25 Aralık operasyonlarına eklenen polislere yönelik sahur vakti yapı-
lan baskına 17 Aralık soruşturmasının başındaki dönemin İstanbul
Başsavcı vekili Zekeriya Öz'ün tepkisi ağırdı. Zekeriya Öz, operasyo-
nun ardından twitter hesabından "Evindeki paraları sıfırlayamayan-
lar devletin ve milletin itibarını sıfırladılar. Şimdi de masumlara ifti-
ra atıp onları da sıfırlamaya çalışıyor" mesajı paylaşmıştı. “İsrail Gaz-
ze'ye saldırdı Türkiye misilleme olarak polislere kara harekâtı baş-
lattı. İsrail'e gücü yetmeyen zavallılar polise sahurda saldırdı” diyen
savcı, Ergenekon ve Balyoz davası nedeniyle yaktıkları canları unut-
muş gibi davranmıştı.

Hurşit Tolon'dan Gülen cemaatine cinayet suçlaması

Orgeneral Hurşit Tolon, Zirve cinayetinin arkasında Gülen cemaati-
nin olduğunu açıklamıştı. Ergenekon ve Zirve Yayınevi Davası'ndan tu-
tuklu bulunan ve uzun tutukluluk süresi sonunda serbest bırakılan
emekli Orgeneral Hurşit Tolon, Habertürk gazetesinden Kübra Par'a ko-
nuşurken: “Bu menfur cinayet 18 Nisan 2007'de işlendi ve failleri olay
yerinde suçüstü yakalandı. Yargılandılar ve hüküm giydiler. Olaydan
üç buçuk yıl sonra, günümüzde artık yaptıkları deşifre olmuş bir grup
Emniyet ve Yargı Mensubu; kırk ayaklı Ergenekon kumpasının bir
ayağını da Malatya'ya taşıyıp, beni somut hiçbir delil olmamasına rağ-
men, bu menfur cinayet ile irtibatlandırmaya çalıştılar. Oysa bu Zirve
cinayetinin arkasında kesinlikle paralel yapı vardı. Dış mihraklı grup-
ların da destek verdiği inancındayım” açıklamasını yapmıştı. Paralel
operasyondan bir kaç gün önce gelen bu açıklama, CIA Cemaatinin bü-
tün kirli çoraplarının söküleceği mesajını taşımaktaydı. 

Ve yine Fetullahçı Ramazan Akyürek’in Danıştay’a sır ziyareti 8
yıl sonra ortaya çıkmış; cinayetten bir gün önce arka kapıdan Danış-
tay’a girdiği kulislere yansımıştı!

Başta Ergenekon tertibi olmak üzere Hırant Dink cinayeti ve Danış-
tay saldırısı gibi birçok kritik olayda adı geçen eski Emniyet İstihbarat
Daire Başkanı (Cemaat elemanı) Ramazan Akyürek’in Danıştay saldı-
rısından bir gün önce arka kapıdan Danıştay’a gizli bir ziyaret yaptığı
iddiası ortalığı karıştırmıştı. 2006 yılında Alparslan Arslan tarafından
gerçekleştirilen ve Danıştay İkinci Daire üyesi Mustafa Yücel Özbil-
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gin’in ölümü ve Daire Başkanı Mustafa Birden ile 4 üyenin yaralandığı
olayla ilgili yeni bilgilere ulaşılmıştı. İddialara göre, Alparslan Aslan’ın
saldırı öncesi Danıştay’da keşif yaptığı gün, Emniyet İstihbarat Dairesi
Başkanlığına yeni atanan Ramazan Akyürek ve yanındaki ekip, Danış-
tay’a arka kapıdan girerek Danıştay 2. Dairesi’nin de bulunduğu kat da
dahil olmak üzere bazı kişilere ziyarette bulunmuşlardı. Ziyaret önce-
si Danıştay’da görevli bir polisten kendilerini arka kapıdan almasını is-
tediği öğrenilen Akyürek ve ekibinin ziyaret sırasında yanına cep tele-
fonu da almadığı ortaya çıkmıştı. 

Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek’in karde-
şi Mehmet Akyürek’in TSK’da Tuğgeneral rütbesiyle görev yaptığı an-
laşılmıştı. Akyürek’in Ağustos’taki Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) toplantı-
sına dosyasının geleceği konuşulmaktaydı.

Ramazan Akyürek Emniyet içindeki Fetullahçı yapılanmanın başta
gelen isimlerinden biri olarak tanınmıştı. Sicilinde dönemin İstanbul
Valisi Erol Çakır tarafından “Emniyetteki hizipleşme içinde irticai
akımlara (Fetullah) yakın. Dikkat edilmelidir” notu vardı. Bu nedenle
100 üzerinden 35 sicil notu verilen tek polis konumundaydı.

MİT, Genelkurmay’a 2 bin isim mi ulaştırmıştı?

Genelkurmay Başkanlığı ve Başbakanlık, yandaş basında çıkan, “40
paralel paşa” haberini resmi açıklamalarla yalanlamış ancak, asker
içindeki F tipi örgütlenmeye ilişkin sıkıntının ciddi boyutta olduğu or-
taya çıkmıştı. MİT’in F tipi örgütlenme ile ilişkisi olduğu saptanan ve
ağırlığını astsubayların oluşturduğu yaklaşık 2 bin ismi Genelkurmay
Başkanlığı’na bildirdiği konuşulmaktaydı. Kulislere yansıyan bilgilerin
ayrıntıları, Gülen cemaatinin, Türk Silahlı Kuvvetleri içinde çok ciddi
bir tehdit durumuna geldiğinin kanıtıydı. AKP ile Cemaat’in arasının
bozulmasından sonra hükümetin, bürokrasi içindeki F tipi örgütlen-
meye yönelik başlattığı operasyona ilişkin çalışmalar sürerken, Harp
Okulu, Askeri Liseler ve Astsubay Hazırlama okullarına alınan 300’e
yakın öğretmen, öğretim elemanı ve yardımcı personelin Gülen Cema-
ati ile ilişkili olduğu anlaşılmıştı. Hatta Balyoz kumpası ile cezaevine
atılan subayların yerine atama yapan iki şube başkanı albayın da F ti-
pi örgütlenme ile yakın ilişkide olduğu anlaşılmıştı. 

Askerden Hükümete: “Jandarma’yı sivilleştirmeyin” uyarısı!
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’in, Haziran ayında
İçişleri Bakanı Efkan Ala ile gizli bir görüşme gerçekleştirdiği anlaşılmış-
tı. Görüşmede, Özel’in Jandarma’nın sivilleştirilme çalışmalarından du-
yulan rahatsızlığı Ala’ya ilettiği kulislere yansımıştı. Bu görüşmede PKK
ve IŞİD faaliyetleri ile F tipi örgütlenmenin asker içindeki faaliyetlerinin
yanı sıra, Jandarma’nın sivilleştirilmesi de ele alınmıştı. Necdet Özel’in
Efkan Ala’ya, Jandarma’nın askeri kolluk özelliğinin kaldırılmasıyla olu-
şacak riskli boşlukları ve bu konuda duyulan rahatsızlığı aktarmış, As-
kerin uyarılarının ardından hükümetin Jandarma’nın faaliyetlerine yö-
nelik çalışmalarını bir süre ertelediği ortaya çıkmıştı. Oysa İçişleri Baka-
nı Ala’nın hazırladığı ve Başbakan Yardımcısı Atalay, Adalet Bakanı Boz-
dağ’ın üzerinde çalıştığı taslağın Meclis tatile girmeden yasalaştırılması
planlanmıştı. Jandarma, şu anda idari olarak İçişleri Bakanlığı’na bağlı
olmakla birlikte, terfi ve atamalar bakımından Kara Kuvvetleri Komu-
tanlığı’nın bünyesinde faaliyet yapmaktaydı. 

Fetullah Gülen için kırmızı bülten mi çıkarılacaktı!

Bu arada Recep T. Erdoğan, Fetullah Gülen ile ilgili endişelerini
Obama'ya aktardığını açıklamıştı. Recep Tayyip Erdoğan, cemaatle il-
gili sorunun dershanelerin kapatılma kararıyla başladığını söyleyerek,
mücadelenin aralıksız süreceğini vurgulamıştı. Gülen ile ilgili endişe-
lerini Obama'ya da aktardığını anlatan Erdoğan, "Hakkında kırmızı
bülten çıkardığımızda bulunduğu yerde duramayacak" sözleri, Meh-
met Barlas’ı bile şaşırtmıştı.

Yargıtay Cemaat’e sahip çıkacak mıydı?

Yargıtay'da devam eden seçim maratonunu 'sosyal demokrat-ce-
maat' ittifakı kazanmıştı. HSYK’nın yapısını ve yargı bürokrasisini
yeniden düzenlemek ve bu kurumlardaki ‘cemaat etkinliğine son
vermek’ için de yasal değişikliklere giden hükümet, Yargıtay’daki Bi-
rinci Başkanlık Kurulu seçimlerinde umduğunu bulamamıştı. Gaze-
telerin haberlerine göre yapılan bu seçimlerde 12 kişilik kurulun
üyeliklerini, ‘bazı sosyal demokratlarla cemaat arasındaki ittifak’ ka-
zanmıştı. Ve zaten “eğer Metin Feyzioğlu yeni yargı yılı açılış törenin-
de konuşturulursa, ben o toplantıya katılmam!” diyen cumhurbaşkanı
Recep T. Erdoğan’ın bu tehditvari temennisini Yargıtay üyeleri dik-
kate almamıştı!

Ergenekoncuları Erdoğan değil de Gülen mi çıkardı!?
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Ergenekon davasından tahliye olan Yalçın Küçük, ODA TV'de ya-
yınlanan yazısında Erdoğan İktidarınca değil Fetullah Gülen tarafın-
dan serbest bırakıldıklarını yazmış ve tam bir Sabataist şeytanlığıyla,
mağdurların ve yakınlarının Erdoğan’a minnet duyup Cemaat’e kin
tutmalarını önlemeye çalışmıştı: Balyoz ve Ergenekon sanıklarının,
Anayasa Mahkemesi’nin aldığı ‘hak ihlali’ kararlarının ardından tahli-
ye edilmeleri üzerine, bu tahliyelerin, ‘Hükümet-Cemaat kavgası’nın
ardından, hükümetin ve özellikle de Recep T. Erdoğan’ın baskısıyla ol-
duğu iddiaları yazılıp konuşulmaktaydı. Erdoğan'ın tahliyelerin ardın-
dan “Teşekkür beklemiyoruz ama…” temalı konuşmalarla, özgürlüğü-
ne kavuşan bazı sanıkların tahliye olduktan sonra yaptığı açıklamalar
ve özellikle AKP’ye yakın yayın organlarına verdikleri demeçler de bu
yorum ve kanaatleri doğrulamaktaydı.

İşte Balyoz ve Ergenekon sanıklarının ‘Hükümetin ve Erdoğan’ın
baskısıyla serbest bırakıldıkları’ yönündeki bu yaygın kanaate taban
tabana zıt bir yorum, bizzat tahliye edilen isimlerden olan Prof. Dr.
Yalçın Küçük'ten gelmesi kafa karıştırıcıydı.

Yalçın Küçük, ODA TV'de yayınlanan yazısında, “tahliyeleri Erdo-
ğan'ın değil Fetullah Gülen'in yaptırdığı” iddiasını gündeme taşımıştı.
Yalçın Küçük, cezaevinden çıktıktan sonra bu yönde açıklamalar ya-
pan özellikle asker kökenli sanıkları da sert sözlerle eleştirip “Bunları
hem belleksiz buluyorum ve hem de çok yumuşaklar. Biz pek yumu-
şak olana artık paşa demiyoruz” diye çıkışmıştı.

Oysa Cemaat-Hükümet kavgası Dış Güçlerin bir planıydı!

Akşam gazetesi 27 Haziran 2014 günü “Karargâhta 40 Paralel Pa-
şa” manşetiyle çıkmıştı. Haberde bir kuvvet komutanının da ‘paralel’,
yani Hizmet hareketinden olduğu iddiası yer almıştı. Habere göre bu
bilgileri Başbakan Erdoğan’ın talimatıyla oluşturulmuş özel bir ekip 3
ayda ortaya çıkarmıştı ve ekibin bulgularına göre “her iki askerden bi-
ri paralel”di, yani Cemaatle irtibatlıydı. TSK’nın %50’sinin Cemaatçi
olduğunu iddia eden haberde, Jandarma’da bu oranın çok daha yüksek
olduğu, Askeri Yargı’nın ise Cemaat’in eline geçtiği iddiaları sıralan-
mıştı. Yine iddiaya göre bu kişiler toplanacak olan Yüksek Askeri Şu-
ra’da tasfiye olunacaktı. Tabi bu haberi önce Cumhurbaşkanlığı yalan-
lamıştı. Cumhurbaşkanlığından “Bugün bir gazetede Türk Silahlı Kuv-
vetleri’nin komuta kademesi ve üst rütbeli subaylarıyla ilgili yapılan
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yayını Sayın Cumhurbaşkanımız büyük bir sorumsuzluk örneği olarak
görmüş ve bundan derin üzüntü duymuştur” açıklaması yapılmıştı.
Ardından Genelkurmay Başkanlığı iddiaları sert bir dille yalanlamış ve
iddiaların “hiçbir hukuki, insani ve vicdani dayanağı bulunmadığını”
vurgulamıştı. Cumhurbaşkanlığı ve Genelkurmay’dan sonra Başba-
kanlıktan da; "Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıy-
la özel bir ekip oluşturulduğu biçimindeki iddia gerçeği yansıtmamak-
tadır” şeklinde tekzip yayınlanmıştı.

Ortada büyük oyunlar tezgâhlanıyordu, Türkiye büyük bir hesap-
laşamaya şahitlik ediyordu. Bazıları sorunu sadece Hükümet-Cema-
at kapışması olarak değerlendiriyordu, oysa yaşananlar devletten
tasfiye olan bir ekibin ve bir zihniyetin eski mevzilerine geri dönüş
macerasını yansıtıyordu. Hükümet, özellikle AKP’nin zirvesi kişisel
kızgınlık ve öfkenin de etkisiyle tek bir noktaya, daha doğrusu odak-
lanması istenilen yere doğru saldırıyor; Cemaat de aynı şekilde Hü-
kümet’e karşı pozisyon alıyordu… Belki de tarihimizde hiç görme-
diğimiz sertlikte bir kan davası makam ve menfaat kavgası yürütülü-
yordu, ancak kanaatimce bu oyunun iki aktörünün çok daha ötesin-
deki dış güçler boyutu halkımızdan özenle gizleniyordu.

1 Ocak 2013’te, yani bundan yaklaşık 1,5 yıl önce Star gazetesin-
de “Dört Derste Hükümet Nasıl devrilir” başlıklı yazımda şöyle de-
mişim:

“Hükümeti devirmede en iyi yöntem ise böl-yönet. Tipik bir İngiliz
geleneği olan bu yöntem defalarca denenmiş ve başarılı olmuştur. ‘Böl-
yönet’te iki noktaya çalışılabilir: 1) Yukarıya, 2) Tabana… Bunlar için-
de en ‘kolayı’ Cemaatle gerilime oynamak gibi duruyor. Çünkü bu ko-
nuda fitneye oldukça müsait bir ortam zaten mevcut. Ayrıca rahmetli
Yazıcıoğlu’nun tabiriyle “sürülmüş tarlalar”ı da unutmamak lazım. An-
cak partinin Cemaat ile bir çatışmaya girmesi intihar etmek anlamına
gelir. Çünkü Cemaat siyasi bir yapı değil, sosyal bir olgudur. Cemaat
AKP’nin tabanı dendiğinde akla gelebilecek en sıkı ve en geniş kitleler-
den de bir tanesidir… Siyasi partiler sosyal yapılar ile kavga etmeye
başlarlarsa kendi altlarını oyarlar. Bu bağlamda 2013’ün Hükümet açı-
sından en büyük tehlikesi ve muhaliflerin en çok çalışacakları zayıf
nokta hala Parti-Cemaat ilişkileridir.”

Yukarıdaki satırlar takip eden 1,5 yılda neredeyse bire bir çıktı. Par-
ti tabanındaki en büyük destekçilerden birini kaybetti, bence zayıfla-

248 TÜRKİYE DAĞILACAK MI, DOĞRULACAK MI?



dı… AKP çevreleri ise 30 Mart seçimlerinde, aldıkları sonuçları kanıt
göstererek artık Cemaat’e ihtiyaçlarının kalmadığını kanıtladıklarını
düşünüyorlar. Oysaki seçim sonuçları detaylı incelendiğinde dahi du-
rumun böyle olmadığı görülüyor. Kaldı ki Cemaat’in Hükümet’e olan
desteğinin sadece oy ile ölçülmesi yanlıştı. Bürokraside ve medyada
Cemaat, Parti’nin en etkili savunucusu ve kollayıcısı idi. Parti-Cemaat
bölünmesi Hükümet’i böylesine etkili bir koruyucudan mahrum bı-
rakmakla kalmamış, aynı zamanda birbirine en çok zarar verme gücü-
ne sahip iki eski ortağı kanlı bıçaklı konuma taşımıştı. “Ben meselenin
kendiliğinden geliştiğini düşünenlerden değilim…” diyen Sedat Laçi-
ner, her nedense, bizim yazının girişinde hatırlattığımız ABD ve Ya-
hudi Lobileri boyutuna hiç dokunmamıştı.

Cemaat ile Parti’yi düşman kardeşler haline getirme hayali
2002’den bu yana hep vardı. Zaten Parti’nin içinde buna müsait bir da-
mar da hazırdı. “Bunlara ekmek-su bile vermemek lazım” sözlerini
2005 gibi nispeten erken tarihlerde bizzat bazı partililerin ağzından
duymuştum. Bu öfkenin altında ise Milli Görüş yıllarından gelen ce-
maatler arası rekabet yatmaktaydı. Taraflar birbirlerine hiçbir zaman
%100 güvenmediler, ancak onların ortaklığı zaruretten bir işbirliği idi.
Detaylarına fazla girmeyeceğim, ancak 2010’a kadar işbirliği büyük öl-
çüde devam etti. 2010’dan sonra ise ikili arasına kara kediler girmeye
başladı… Kim ne derse desin, kanaatimce ilişkilerdeki bozulma bilinç-
li ve planlı bir stratejinin parçasıydı. Hükümet bir yandan Cemaatsiz
de yapabileceğine inandırıldı, diğer taraftan Cemaat’in aslında dost de-
ğil, düşman olduğu kanaati yaygınlaştırıldı. Hükümetin söz konusu
telkinlere yatkın hale gelmesinde şüphesiz seçim sonuçlarının etkisi
büyüktü. Nitekim bazı partililerin basına çıkıp “artık ittifaklara ihtiya-
cımız yok” türünden açıklamalar yapması bu döneme rastlamıştı.

Buna rağmen Referandum gibi bazı yarım kalmış işler nedeniyle
ortaklık devam etti. Ancak Ordu’da darbeci kanadın tasfiye edilme-
si ve halk desteğinin rekor düzeylere ulaşması Hükümetin özgüveni-
ni aşırı düzeylerde arttırdı. Hükümet, bu ortamda Fetullah Gülen’e
sempati duyan tüm bürokratları devletten ayıklamaya ve Cemaat’in
insan gücünü besleyen dershaneleri tamamen kapatmaya karar ver-
di. Bu ani hareket karşısında Cemaat’in tepkisi ise öncelikle Hükü-
met’e sağladığı koruma kalkanını tamamen kaldırmak ve Hükü-
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met’in açığı olarak gördüğü hataları kamuoyu ile paylaşmak oldu.
Böylece tetiğe basılmış, silah ateşlenmiş durumdaydı. Artık kurşunu
yakalayıp geri yerine yerleştirmek imkânı kalmamıştı, bir kan dava-
sı başlamıştı. Zaten istenen de buydu: AKP öylesine büyümüş ve
güçlenmişti ki onu ancak kendi hataları ve bir de Cemaat yıkabilir-
di. Ve diğer taraftan yüz binlerce öğrenci yetiştiren, geniş bir medya
ve entelektüel camiaya hükmeden, bürokraside etkin hale gelmiş bir
Cemaat’i de ancak Hükümet yok edebilirdi. Başka bir deyişle, birile-
ri dinsizin hakkından imansız gelir deyip düşmanlarını vuruşturma
hesapları yapmış, bunda da başarılı olmuşlardı.

Bazı Zaman yazarları da intibaha gelip Cemaat’in yanlışlarını yaz-
maya başlamıştı!

Herkesten önce Hüseyin Gülerce Zaman gazetesi ve cemaat
TV’lerini eleştirmek suretiyle Erdoğan’a yanaşmaya çalışmıştı. Za-
man gazetesi yazarı Kerim Balcı dahi cemaatini, eleştirmeye başla-
mış, Cemaatin siyasetle arasına mesafe koyamadığını vurgulamıştı.
Kerim Balcı, özeleştirir makamında Cemaatin yaptığı hataları bir bir
sıralamıştı. Balcı, cemaatin, AKP’ye olan vefasının ve kayıtsız şartsız
destek çıkmasının faturasını ödediğini yazmıştı. Cemaatin siyasetle
arasına mesafe koyamadığının altını çizen Kerim Balcı’nın, Ergene-
kon davası ve gazetecilerin yargılandığı davalarda da hata yaptıkla-
rını, haksız ve dayanaksız isnatlarla birçok masum insanın canını
yaktıklarını itiraf etmesi enteresandı. Ancak buna rağmen Fetullah
Gülen’in “Hakka Hizmet Partisi” adında bir partiyle siyasete girece-
ği iddiaları sonunda “Merkez Partisi” ile gerçeğe dönüşmüş durum-
daydı. Fetullah Gülen’in, içinde AKP’den istifa eden sekiz vekilin de
olduğu yeni bir partinin kurulması için düğmeye bastığı zaten öte-
den beri yazılıp konuşulmaktaydı. Böylece “Cebrail bile parti kursa
peşine gitmeyeceğini ve siyasete girmeyeceğini” söyleyen Fetullah
Gülen bir tutarsızlık daha ortaya koymuşlardı.

Zaman Yazarı Ali Ünal yeni mi uyanmıştı?

“AKP iktidarı, her defasında onlarca subayın “irtica” denilerek ordu-
dan ihraç edildiği YAŞ toplantılarında, Gül’üyle de, Erdoğan’ıyla da sa-
dece şerh koyabiliyordu. Çankaya’da cumhurbaşkanlığı seviyesinde dü-
zenledikleri Cumhuriyet resepsiyonlarına dahi askerler katılmıyor, ayrı
resepsiyon düzenleniyor ve buna karşı hiçbir şey yapamıyorlardı. Eşle-
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riyle birlikte alenen aşağılanıyor, fakat sesleri çıkmıyordu. Erdoğan, de-
vam eden başörtüsü zulmü kendisine Birlik Vakfı’nda hatırlatıldığında
“Bedel ödemek isteyen, başörtüsünü destekler. Biz bedel ödemek istemi-
yoruz!” diye cevap veriyordu. Ayakta kalabilmesi için ABD’ye giden Cü-
neyt Zapsu, Hudson’da Neo-Con heyetine “Bu adamı drenaja süpürme-
yin, kullanın!” diyordu. Nihayet devir dönüyor, ülkenin vatansever ev-
latları bu gidişe dur diyor ve Türkiye’de ilk defa bir sivil iktidar, mukte-
dir olabilmeye başlıyordu. Fakat yine sahneye hak hukuk bilen insanlar
çıkıyor, en güçlü döneminde iktidara karşı da yapmaları gereken vazife-
yi yapıyordu. Tonlarca belgeye dayalı olarak içlerinde bakanların, ba-
kan oğullarının, hatta Başbakan oğlunun bulunduğu belki tarihte ender
görülecek çapta bir yolsuzluk, kara para aklama, rüşvet ve zimmet so-
ruşturmasına imza atılıyordu. Operasyona başlarken de bir şube müdü-
rünün dediği gibi, 2 saat içinde görevlerinden olacaklarını tahmin ede-
rek bunlar yapılıyordu. Bu bile, onların ne kadar samimi olduklarını
göstermeye yetmiyor muydu? Kimse yolsuzluk, rüşvet, kara para akla-
ma ve zimmet iddialarını yalanlayamıyordu. Ama belki tarihte ve azı-
cık hukuk saygısı olan hiçbir iktidarın yapmadığını hem de İslâm dava-
sındaki AKP iktidarı yapıyordu. 17 Aralık öncesinde kahramanlar ola-
rak tescil ettikleri Emniyet ve Yargı mensuplarına karşı tam bir kıyıma
girişiyor, Balyozcularla, Ergenekoncularla, Öcalan’la, PKK ile ittifaka
giriliyor, Öcalan’ın önünde, PKK’nın önünde diz çökülüyordu. Ve tama-
men kendilerine göre çalışacak bir Emniyet ve Yargı oluşturmaya, kum-
paslarla, yalanlarla, iftiralarla suç üretmeye girişiliyordu.

Ve maalesef Ramazan ayı içinde İsrail Gazze’de vururken; aynı Ra-
mazan ayı içinde, hem de sahurda, hem de söz konusu Yargı ve Emni-
yet mensupları hiçbir yere gitmezken, AKP iktidarının Türkiye’sinde
hapishaneyi en özgür yer olarak görürlerken, bayrama birkaç gün kal-
mışken, AKP ve Erdoğan iktidarı da, mazlum, masum, sadece vazifesi-
ni yapmış Emniyet mensuplarını vurmaya başlıyordu. Dış politikadaki
rezaletler iktidarın boyunu aşmışken, Musul konsolosluğumuz persone-
li IŞİD’in elinde iken, Gazze’deki yangına tek bir damla olsun su gön-
derebilecek durumda değillerken, buna ne cesaretleri ne ciddiyetleri ye-
terken, belki ne de böyle bir niyet taşımazlarken; bütün bu rezaletleri
ve ülkenin yaşadığı onca zilleti unutturuvermek, gündemden düşürmek,
gündem değiştirmek, tonlarca belgeye dayalı yolsuzlukların, rüşvetin,
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kara para aklama iddialarının üzerini örtmek, cumhurbaşkanlığına gi-
den yolları zulümle döşemek için ülkenin vatansever evlatlarına karşı
operasyon düzenleniyordu. Evet, Gazze’de İsrail vuruyordu, AKP ve
Erdoğan iktidarı da, Türkiye’yi bu ülkenin vatansever evlâtları için
Gazze haline getirmek istiyordu. Yakışır, İsrail’i kuran Siyonist kuru-
luştan cesaret ödülü alanlara! Soruluyordu kendilerine “Hangi cesare-
ti gösterdiniz de, bu ödülü aldınız?” diye. İşte şimdi, sanki bunların ce-
vabı veriliyordu. Bir de merakım var: Acaba Hayrettin Karaman’dan,
Ahmet Akgündüz’den, Faruk Beşer’den, benzer ulemadan fetva alınıyor
muydu? Ne de olsa Müslüman, hem de İslâmcı Müslümanlar ya!”71 di-
yen Ali Ünal doğru tespitler yapmış, ama dürüst davranmamıştı.
Şimdi kendilerine sormak lazımdı:

1- Bu gerçekleri söylemek için 12 yıl beklenmesi neyin icabıydı?

2- Bunca yıl yüksek meziyet ve kerametlerini sayıp durdukları ve
nice rezaletlerine mazeret kılıfı sardıkları Erdoğan’ı yeni mi tanımış-
lardı?

3- Erdoğan’ı Yahudi lobilerinden icazet ve cesaret madalyası al-
makla suçlarken, aynı mahfillerin himayesiyle Pensilvanya’da barı-
nan Hocalarını nasıl aklayacaklardı?

4- Erdoğan’ın Cemaat’e yaptıklarının aynısını, başta Hoca efendi-
leri kendilerinin de Erbakan’a yaptıklarını, kanal kanal dolaşıp 28
Şubat darbesine arka çıktıklarını ne çabuk unutmuşlardı?

Tam 12 yıl boyunca “Erbakan’ın devamı ve Milli Derin Devletin gü-
dümlü elemanları” dedikleri AKP iktidarına ve Erdoğan’a cephe açan
yerel El-aziz Gazetesi şimdi Fetullah Gülen cemaatini “Milli Derin
Devletin Gölgesi” yapıp çıkmıştı

“Recep T. Erdoğan ile İsrail arasındaki gerginleşen ilişkilerin yeniden
normalleşmesi için başlatılan süreçte elçilik vazifesini iki kişi üstlendi.
MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile Başbakanın siyasi başdanışmanı Yalçın
Akdoğan! Derinden sürdürülen müzakerelerde belli bir mesafe kat edilin-
ce ülke ve dünya kamuoyuna malumun ilanı için PR çalışmalarına hız ve-
rildi. Bu konuda ilk çıkış Yalçın Akdoğan’dan geldi…. Yalçın Akdoğan’a
göre Ergenekon soruşturmasında milli orduya kumpas kurulmuştu! Ve bu
kumpasın arkasındaki irade “paralel yapılanma” yani Cemaatti! Ergene-
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kon ve Balyoz yargı kovuşturmasında AKP iktidarının hiçbir müdahalesi,
katkısı ve suçu yoktu!... Oysa 12 yıl boyunca tüm seçimlerde ülkeyi dar-
becilerden, cuntacılardan, çetelerden, askeri ve bürokratik vesayetten kur-
tarıp milli iradeyi iktidar yaptık propagandasıyla oy devşiren bizzat AKP
çevreleriydi. PR çalışmaları doğrultusunda Mavi Marmara gemisine yapı-
lan askeri baskın sonrası 9 Türk vatandaşının ölümüyle kopan ilişkilerin
düzelmesi için görüşmelere başlandığı, oldukça verimli geçtiği, bu konuda
gerekli antlaşmaların imzalanma aşamasında olduğu ve çok yakında de-
tayların tüm dünya kamuoyuna açıklanacağına dair haberler her gün
medyada yer almaya başladı.

Akdoğan’dan sonra akordu İsrail tarafından ayarlanmış sazı çalma sı-
rası Erdoğan’a gelmişti. Erdoğan düne kadar savcısı olduğu Ergenekon’un
avukatlığına soyundu! Erdoğan çıktığı televizyon programlarında Ergene-
kon, Balyoz gibi davalarda içeride yatan masum ve suçsuz askerlerin var-
lığından bahsetmeye başladı. Erdoğan’a göre Ergenekon ve Balyozdaki de-
liller, belgeler, dokümanlar masa başında üretilmiş sahte, uydurma ve ha-
yal ürünüydü!....

Erdoğan “paralel yapılanma” tarafından kandırıldıklarını, aldatıldık-
larını iddia ediyordu. 12 yıl boyunca kandırıldıklarının farkına bir türlü
varamayan Erdoğan’ın jetonu ancak 17/25 Aralık operasyonları sonu-
cunda düşmüştü! Allah’tan 17/25 Aralık yolsuzluk kovuşturması oldu da
aldatılan, kandırılan bir başbakan tarafından yönetilmekten ülke ve mil-
let olarak kurtulduk! AKP’li yandaş gladyatörlere göre Cemaat, 17/25
Aralık operasyonu ile AKP iktidarına darbe girişiminde bulunmuştu!

AKP’ye karşı onlarca darbe planını engelleyen Ergenekon ve Balyoz
soruşturmalarını yürütmekle sorumlu tutulan Cemaat havuzcular ta-
rafından darbeci ilan edildi! Cemaat hem darbe karşıtı, hem darbe ön-
leyici, hem de darbeciydi. Aslında tüm bu karmaşa ve keşmekeş içeri-
sinde gizlenmeye çalışılan Erdoğan ile İsrail’in mercimeği çoktan fırına
verdiği gerçeğiydi. Hakikatte “paralel yapılanma” diyerek suçlanan,
hakaretlere uğrayan, itibarsızlaştırılma saldırılarının hedefi haline ge-
tirilen milli derin devletti! Cemaat yalnızca bir gölge idi! Milli derin
devletin gölgesi!

Mehmet Şimşek ise Kemal Derviş benzeri İngiltere’den transfer edilmiş
bir ekonomist! Mehmet Şimşek, yüksek lisansını İngiltere'de University of
Exeter'de tamamladı. Bakınız, Takvim gazetesinin yandaş yazarlarından
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Ergün Diler, 16 Aralık 2013’teki ”Esas kız!” başlıklı köşe yazısında Uni-
versity of Exeter ilgili neler söylüyor:

“Bu üniversiteye yolu düşenlerin hayatı değişmişti! Buckingham'ın gö-
zetiminde olan okulun bilinmeyen en önemli özelliği ise CHATNAM HO-
USE (Royal Institute of International Affairs) olarak bilinen yapı ile içli
dışlı olmasıydı! İngilizlerin 100 yıldır dış politikasını belirleyen ve arka-
sında ROTHSCHIDLER'in olduğu oluşum, GÜVENDİĞİ isimleri burada
ağırlar ve fikirlerine değer verirdi! Ortadoğu'yu şekillendiren, Osmanlı'yı
yıkan, İsrail'i kuran, Körfez'de küçük küçük devletler oluşturan AKIL bu-
radan çıkmıştır!”

Evet.

Başbakan Erdoğan, İsrail’le bir kez daha köprüleri yıkınca içeriden
vurulmuştu! Erdoğan’a karşı içeriden yükselen itiraz sesleri sadece parti-
den ibaret kalmadı. Yandaş HH medyasındaki (Havuzcu-Hükümet) bir kı-
sım köşe yazarları da sivri dillerini ilk defa Erdoğan’a yöneltip zehirleri-
ni kustular. İsrail’in ülke aleyhine planladığı girişimlerine, eylemlerine,
provokasyonlarına milli devletin verdiği karşılık Adalet Bakanı Bekir
Bozdağ tarafından kamuoyuna açıklandı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ,
Ergenekon ve Balyoz davalarında yeniden yargılama konusunu değerlen-
dirirken, "Hukuk kaosuna yol açmayacak formüle ihtiyaç var. Anayasa
Mahkemesi bu yönde karar alırsa en sorunsuz yol bu olur. Bakanlık ola-
rak önümüzü gören formül ortaya çıkaramadık" diyordu.

Kısacası milli devlet, İsrail uzantısı Ergenekon ve Balyoz hükümlü-
lerinin yeniden yargılanma yolu ile tahliye olma ümitlerinin, hayalleri-
nin üzerine “bir bardak soğuk su için” dedi!”72

Oysa zavallıların bu kehanetleri tutmamış, Ergenekon ve Balyoz
tutuklularının hepsi, Anayasa Mahkemesi’nin ilgili kararıyla serbest
bırakılmıştı. Yani bunlara göre Milli Derin Devlet çuvallamış, Siyo-
nist odakların tutuklu askerleri tahliyesine engel olamamıştı… Eh,
kurusıkı palavraların, kendi kısır aklını ve kuruntularını (zanlarını)
putlaştıranların sonu elbette böyle olacaktı…

Aynı gazetenin aynı sayısında: “İsrail uzantısı küresel güçlerin ve yer-
li işbirlikçilerinin Erdoğan ile AKP iktidarını “dikta yönetimi kurmak, her
türlü hak ve özgürlükleri, demokratik tepkileri orantısız güç kullanarak or-
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tadan kaldırmak ve bir baskı rejimi oluşturmakla” suçlamaları illegal örgüt-
lere faaliyet sahası ve imkânı sağlamaya yönelik bir demagoji ve psikolojik
savaş yönteminden başka bir şey değildi. Artık sayısız olayla tecrübe edil-
miştir ki İsrail güdümünde, paralelinde hareket edildiğinde hiçbir hukuk dı-
şı keyfi, antidemokratik uygulama, tasarruf, hak ve özgürlük ihlali eleştiri
konusu değil; olması gerekli, kaçınılmaz icraatlar olarak lanse ediliyor. Ne
zaman İsrail’in rotasından çıkmaya başlansa her türlü suç ve terör eylemine
yönelik önlem, engelleme hak ve özgürlük ihlali olarak karalama kampan-
yalarının hedefi yapılıyor. Demokrasi denildiğinde İsrail’in çıkarlarının ko-
runması, insan hakları denildiğinde İsrail yanlısı unsurların hakları, özgür-
lük denildiğinde İsrail karşıtlığını yok etme serbestliği kast ediliyor. 

1923 hile rejimi ve köle düzeni, her türlü resmi, sivil örgütü ve yapı-
lanması ile İsrail Devletinin kurulması, korunup kollanması amacına yö-
nelik temellendirildi, dizayn edildi. Dünya Siyonizm’i çıkardığı Birinci
Dünya Savaşı sonunda; İngiltere’ye Başkent İstanbul’u, müttefiklerine
Anadolu illerini işgal ettirip Ankara merkezli işbirlikçi bir hükümet ve
rejim kurdurdu. Ardından müttefikleri Anadolu’dan çekildiler; İngiltere
ise Lozan anlaşması yapılıp Cumhuriyet’i ilan etme aşamasına gelindi-
ğinde İstanbul’un işgaline son verdi. Böylece Osmanlı Devleti sona erdi-
rilerek Türkiye Cumhuriyeti Sabetayist unsurlar için bir örtülü Yahudi
devleti olarak kuruldu. Dünya Siyonizm’i Osmanlı Devletini yıkarak
Türkiye Cumhuriyeti’ni örtülü Yahudi Devleti olarak kurmayı 1897 Ba-
sel Konferansında planladı. Bu yüzden Siyonistler biz 20. Asrın ilk yarı-
sında iki tane Yahudi devleti kurduk diye birçok kitaplarında yazmakta-
dırlar. (Bunların Sabataist Haham diye saldırdıkları Milli Gazetenin
muhterem yazarı da aynı iddiaları sık sık köşesine taşımaktadır.)

Erbakan’ın bir yanda ordu içerisinde kurduğu millî derin devlet ile,
bir yanda Millî Görüş partileri ile yürüttüğü iktidar mücadelesi, çeşitli
aşamalardan sonra 40 yıl içinde Türkiye’nin Siyonistlerin vesayeti altın-
dan kurtarılıp milletimizin gerçek kurtuluş savaşını kazanmasıyla so-
nuçlandı. Devlet içindeki derin iktidar mücadelesi ile toplumsal bazda
yürütülen siyasi iktidar mücadelesi, birlikte paralel bir trendde ilerleye-
rek Millî Görüş politikalarıyla Türkiye bölge lideri, bağımsız bir küre-
sel güç haline gelmeyi başardı. Siyonist Gizli Dünya Devletinin Türkiye
uzantısı Ergenekon yapılanmasını yargı önüne çıkartan ve mahkûm
eden millî derin devlet resmi devlet mekanizmalarını da kontrolüne ge-
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çirdi. Sadece birtakım illegal örgüt artıkları ile eylem kabiliyetini sür-
dürmeye çalışan İsrail işbirlikçisi çevrelere artık bu imkânın da verilme-
diği görülüyor. Millî derin devlet Türkiye’ye tümüyle hâkim durumda;
sadece fiili durumun resmileştirilip ilan edilmesi gerekiyor. Yeni girilen
süreç işte budur. Erbakan’ın kurmuş olduğu üstün teknolojiye dayalı sa-
vunma sanayii sayesinde, Türkiye’nin dış tehdit, müdahale veya ambar-
go ile karşı karşıya getirilmesi mümkün görülmediğinden; içeriden bir-
takım işbirlikçi, yandaş kesimler, gruplar harekete geçirilerek sonuç
alınması çabalarına ümit bağlanıyordu. Artık onların da bir kıymeti
harbiyelerinin kalmadığı görülüyor.

Ekonomik olarak Millî Görüş sürecinde Türkiye’nin geldiği yer, önce-
si ile kıyaslanamaz boyutlar kazanmıştır. Sadece bir tek kalemdeki rakam
bile yeterli fikir verebilir. Türkiye’nin ihracatı 1923 ilâ 1983 tarihinde tam
60 yılda tamamı fındık, incir, çekirdeksiz üzüm, pamuk gibi tarımsal ürün
olmak üzere 1,5-3 milyar $’da sabit kaldı. Bugün bu rakam yaklaşık 160
milyar $ kadardır. Türkiye’nin sermaye yapısı da büyük oranda değişti.
Siyonist sermaye tekeli kırıldı ve artık millî sermaye oranı artarak büyü-
yor. Türkiye demek olan TÜSİAD hiçbir kıymeti harbiyesi kalmayan bir
zenginler kulübüne dönüştü. Anadolu Aslanları, MÜSİAD ve ASKON ile
harikalara imza atar hale geldi. Türkiye ekonomisi artık onlardan soru-
luyor. Millî Görüş’ün yeniden büyük, lider Türkiye hedefi sadece içerideki
gelişmelerle hayata geçiyor değildir. Bölge lideri küresel bir güç olarak dış
politikada da belirleyici bir konuma geldiği süreci devam ettirmektedir. 

Günümüz Türkiye’sinde Millî Görüş’ün resmi olmasa da devletin fiili
politikası haline getirildiğini içeriden ve dışarıdan pek çok gözlemci gör-
mekte, tespit etmektedir. Bunu iç ve dış bütün engel ve karşı çıkmalara
rağmen devlet içinde etkili bir güç olmadan yapacak bir iktidar hiç olma-
dı. Dünya Siyonist çevrelerinin tepkisini çeken, içerideki uzantılarının
hop oturup hop kalkmalarına neden olan, Türkiye’nin eksen kayması şek-
linde nitelenen bu 1923 devrimleri karşıtı gelişmeler nasıl ve kim tarafın-
dan ısrarla yürütülmektedir? Bu sorunun cevabı olağanüstü önemdedir.

Erbakan ve Millî Görüş’ü temsil eden siyasi organizasyon olarak sa-
dece Saadet Partisi var ki o da rejim işbirlikçilerinin kontrolüne geçmiş
bulunuyor! Zaten geçmemiş olsa bile %1’lik seçmen varlığı ile siyasi ak-
tivitesi tükenmiş, bir tabela partisi haline gelmiş durumda. Siyasal, top-
lumsal hayat üzerinde hiçbir şekilde etkisi söz konusu olmayan Saadet
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Partisi’ne bütün bu gelişmeleri mal etmenin mantıksızlığını izaha gerek
bile yok.”73 şeklinde zan ve kuruntular sıralamıştı.

Tabi bir insan “Bu konuda Kur’an ne emrediyor?” diye merak et-
miyor, araştırmıyor ve Allah’ın hükmünü ciddiye almıyorsa… “Hz.
Peygamber Efendimiz bu hususta ne tavsiye ediyor?” diye bakmıyor ve
kendini onunla bağımlı saymıyorsa… Ve yine koyu Erbakancı geçin-
mesine rağmen onun AKP ve Cemaatle ilgili apaçık beyanlarını he-
saba katmıyor, Hocanın sözlerini kendi marazlı mantığına göre yorum-
layıp yamuklaştırıyorsa… Yani “Kendi hevasını ve kafasını ilah edinen,
(bu nedenle) Allah tarafından bir (fasit) bilgiçlik üzere dalalete sevk
edilen…” (Casiye: 23) kimse konumuna düşüyorsa, işte böyle zanla-
rı ve zırvaları hikmet diye sunup savunabiliyordu. Oysa “Allah yo-
lunda cihat etmek ve Onun rızasına erişmek amacıyla (yola) çıkanla-
rın, hem Rabbimizin hem de müminlerin düşmanı olan (Yahudi Siyo-
nistleri ve Hıristiyan emperyalistleri) kesinlikle dost ve sığınak edinme-
meleri” gerekiyordu (Bak: Mümtehine: 1)

“Allah’a ve ahret gününe iman eden kimselerin, Allah’a ve elçisine
başkaldıran (ve haktan sapıp ayrılan) kimselerle asla bir meveddet
(sevgi ve destek) bağı bulunmaması” (Mücadele: 22) isteniyordu. Hem
iktidar fetvacılarını, hem Cemaat Hocasını ve bağlılarını, hem de
bunları “Hak dava adamları ve Milli Derin devletin elemanları” sa-
yan ve Cemaatle Hükümet arasında bocalayıp duran” (Nisa: 143)
şaşkınları şu ayeti kelimeler ne güzel anlatıp uyarmaktadır:

“Size ne oluyor, nasıl (böyle saçma sapık) hüküm veriyorsunuz?
Yoksa (Kur’an’ın dışında) bir kitabınız mı var ki, ondan ders okuyorsu-
nuz? (Ki onun) içinde “her neyi kendiniz için seçip beğenirseniz (ve ne-
leri hayal ederseniz), onlar mutlaka sizin olacak diye” (yazılı buluyor-
sunuz)? Yoksa sizin için (tarafımızdan size va’d edilmiş) üzerimizde kı-
yamete kadar devam edecek bir yemin mi var ki “Siz ne hüküm verir-
seniz, o mutlaka size kalacak (ve gerçek olacak) diye (yorumluyorsu-
nuz?)” Onlara sor (bakalım), hangisi bunun savunuculuğunu yapacak
(ve bu soruları yanıtlayacak).. Artık bu (Hak) sözü (ve Kur’an’ın hük-
münü) yalan sayanı (ve kendi heva ve kuruntularına uyanı) Sen Bana

73 4 Haziran 2014, İsrail İllegalitede De Havlu Atıyor; Türkiye’ye Engel Yok,
El-aziz manşet
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bırak! Ki, biz onları hiç bilmeyecekleri bir yönden (ve fark etmeyecek-
leri yöntemlerle) derece derece (adım adım helake ve delalete) yaklaş-
tıracağız. (Şimdilik) Ben onlara mühlet (ve fırsat) veriyorum. Ama el-
bette benim “Keyd”im (hile ve tuzağım) sapa sağlamdır (Hiçbir hain
ondan kurtulamayacaktır).” (Kalem Suresi: 36-40 ve 44-45 ayetleri)

Kimler hangi gerçekleri saklamaktaydı?

“İsrail’i kurusıkı protesto edenler içinde bazı Gizli Yahudiler de var-
dır. Onlar gerçekten İsrail’e cephe mi aldılar, yoksa (takiyye mi yapıl-
maktadır?) Gizli Yahudiler, varlıklarını ayakta tutabilmek, hâkimiyet-
lerini sürdürebilmek ve menfaatlerini koruyabilmek için yalancıktan
Müslüman olmuşlardır. Bugün ülkemizde bir milyonun üzerinde Gizli
Yahudi yaşamaktadır ve bu rakam kesinlikle abartılı sanılmamalıdır….
Bunların hepsi Selanik Dönmesi=Avdetî değildir, Aleviliğe ve Bektaşili-
ğe sızanlar Karaylar, Kırımçaklar, Dağ Çufutları (Tatlar), büyük kısmı
İran’da yaşayan, Türkiye’ye de sızmış olan Meşhed Yahudileri bunlar
arasındadır. En esrarlı olanları da Pakraduni takımıdır. Birinci kılıfla-
rı Türk ve Müslümandır. Onu kaldırıyorsunuz altından Ermeni postu
çıkmaktadır. Onun altında da esas kimlikleri olan Yahudi postu var-
dır…. Acaba İslamî hareketin içine de Kripto Yahudiler sızmış mıdır?
Çağdaş İbni Sebe’ler var mıdır? Varsa hangi makamlardadır?”74 diyen
muhterem Zat, bizim “Osmanlıdan Cumhuriyet’e Kripto Yahudiler
ve Pakraduniler” kitabımızı neden hiç gündeme taşımazdı ve içinde-
ki bilgileri tartışmaya açmazdı?
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CIA-MAAT;
DİN İSTİSMARINDAN İSTİHBARAT AJANLIĞINA MI?

Başlatılan operasyonlarda 50’ye yakın üst düzey paralel emniyet-
çi(!) hakkında tutuklama kararı çıkıyordu!

İstanbul merkezli operasyonda gözaltına alınan polislerden Yurt
Atayün hakkında “siyasi ve askeri casusluk” iddiasıyla tutuklama ka-
rarı veriliyordu. 22 Temmuz operasyonunda gözaltına alınan Eski İs-
tanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü Yurt Atayün, yine eski istih-
barat şeflerinden Ali Fuat Yılmazer ve Hayati Başdağ gibi otuzdan
fazla emniyetçi tutuklanıyordu. Ergenekon ve Balyoz soruşturmala-
rında önemli görevler üstlenen Atayün'e savcılıkta 19 soru yöneltilir-
ken 5'ini cevaplaması 10 saat sürüyordu. El Cezire sitesi Emniyette-
ki Cemaat operasyonundan gözaltına alınan müdürleri yakacak rapo-
ru ele geçirdiğini açıklıyordu. Müfettişler, gözaltındaki polislerle ilgi-
li istihbarat şubenin dinleme kayıtlarını incelediğinde; dinlenilmesi
istenilen kişilerin gerçek, eksik ya da sahte isimler kullanılarak, terör
ve organize suç örgütleriyle ilişkilendirildiğini rapor ediyordu.

Paralel yapı müfettiş raporuna giriyordu

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliğince hazırlanan yaklaşık 3 bin
sayfalık raporda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdür-
lüğü’nce kentte 2008 yılı ve sonrasında telekomünikasyon yoluyla ya-
pılan önleyici istihbarat faaliyetlerinde, “iletişimin tespit edilmesi, din-
lenilmesi, kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesinde
usulsüzlükler” tespit ediliyordu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca
yürütülen İstanbul merkezli 17 Aralık soruşturmasında gündeme ge-
len “paralel yapının telefon dinlemesi” iddiaları üzerine İçişleri Bakan-
lığı Mülkiye Müfettişleri tarafından İstanbul istihbarat ve terörle mü-



cadele şube müdürlüklerinde inceleme başlatılarak, bu birimlerin ar-
şivlerinde araştırma yapılıyor, inceleme sonucunda, yasa dışı dinleme-
ler yapıldığının tespiti üzerine İçişleri Bakanlığı Müfettişliği tarafından
rapor hazırlanıyordu.

Mülkiye ve polis başmüfettişlerinin Emniyet’te yaptıkları incele-
mede görevden alınmadan önce Emniyet’in belgelerini imha ettiren
Ramazan Akyürek’in başında olduğu 14 kişilik özel ekip açığa çıka-
rılıyordu.

Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek’in Emni-
yet’teki log kayıtlarını sildirmesine ilişkin mülkiye başmüfettişleri Rıd-
van Aydın ve Anıl Cengiz Özgün ile polis başmüfettişleri Mehmet
Tomruk ve Zafer Aktaş’ın hazırladığı raporda çarpıcı ayrıntılar yer alı-
yordu. Raporda Emniyet’teki tüm işlemlerin dijital ortamda kayıt edil-
diğini ancak bu kayıtların Akyürek tarafından görevden alınmadan 6
gün önce imha edildiği bildiriliyordu. Akyürek’in de 7 Nisan 2014’te
konuyla ilgili ifadesinin alındığı öğreniliyordu. Dönemin İstanbul Va-
lisi Erol Çakır’ın siciline “Fethullah’a yakındır, dikkat edilmeli” diye
not düştüğü Akyürek ile birlikte imha işlemini gerçekleştiren 14 kişi-
lik polis ekibi de raporla birlikte ortaya çıkıyordu. Raporda, merkez ve
taşra birimlerinde çalışan bazı personelin görevlerinin ve yetkilerinin
dışına çıkarak veri inceledikleri, istihbari çalışmalarda kullanılan veri-
lerin tutulduğu depolama sistemleri ile bu verilerin kullanımına ilişkin
log kayıtlarını sildikleri, mesnetsiz gerekçeler ileri sürerek Emniyet
teşkilatındaki bazı üst düzey yetkililere ait kişisel verileri inceledikleri
tespitine yer veriliyordu.

Ergenekon tertibini haklı çıkarmak ve TSK’yı töhmet altına sok-
mak için mi Hrant Dink öldürülüyordu?

Hrant Dink cinayetinin arkasındaki F tipi yapılanmanın hedefini
dönemin İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun şöyle açıklıyordu: Erge-
nekon ve Balyoz davalarının önünü açmak üzere bu cinayet tertipleni-
yordu! Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, Hrant Dink
cinayeti davası çerçevesinde 8 Mayıs’ta verdiği ifadesinde, “Dink’in Er-
genekon, Balyoz gibi tertiplerin önünü açmak için öldürüldüğünü açık-
lıyordu. Dink’in öldürüleceği istihbaratının dönemin İstihbarat Daire
Başkanlığı C Şube Ali Fuat Yılmazer tarafından kendilerinden saklan-
dığını ifade eden Uzun “Türkiye’de başta Hrant Dink olayı ile başlatı-
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lacak bir propaganda vardı. Bunun devamı olan Ergenekon, Balyoz,
Odatv, Fuhuş ve Casusluk davası, Amirallere suikast davası, futbolda
Şike davası, 28 Şubat davası gibi davalarla Türk halkı inandırıldı” di-
ye ekliyordu. Uzun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgüt-
lü Suçlar Bürosu Savcısı Yusuf Hakkı Doğan’a 8 saat boyunca verdiği
ifadesinde, Ergenekon şemasından, Dink suikastına adı karışan kamu
görevlilerine ilişkin çok çarpıcı bilgiler aktarıyor, bazı polis yetkilileri-
nin Dink cinayetine göz yumduğunu belirtiyordu.

Erdoğan’ın: “İlker Paşa görevdeyken bana demişti” itirafı kafa ka-
rıştırıyordu!

Diyarbakır dönüşü uçakta gazetecilere konuşan Erdoğan, paralel
yapıya yönelik sert mesajlar vermeye devam ediyordu. Erdoğan, Baş-
buğ’un paralel yapıyla ilgili kendisine bilgi verdiğini belirterek “İl-
ker Paşa bana ‘Bugün bize yarın size’ demişti. Hakikaten dediği oldu”
sözlerini Vatan gazetesi yazarı Hüseyin Yayman, Erdoğan'ın açıkla-
malarını köşesine taşıyordu. Böylece Sn. Recep Erdoğan; hem siyasi
feraset hem de istihbari marifet olarak askerin çok gerisinde kaldığı-
nı itiraf mı ediyordu? Tabi bütün bunları Cemaat’in CIA’sız başardı-
ğını sanmak veya işin bu yönünü saklamak ta ayrı bir ahmaklığı yan-
sıtıyordu. Bu arada Emniyet içinde casusluk ve yasa dışı dinlemele-
re ilişkin başlatılan operasyonların, yargıya da sıçrayacağı sinyali ve-
riliyordu. Emniyet içindeki paralel yapılanmaya yönelik operasyo-
nun bir rövanş olmadığını savunan Beşir Atalay, operasyonun yargı-
ya uzanması gerektiğini belirtiyordu. Milliyet’ten Abdullah Kara-
kuş’un sorularına yanıt veren Atalay Cemaat'e yönelik operasyonla-
rın Yargıya sıçraması gerektiğini ima ediyordu.

Paralelciden: “ifadeye çağırsınlar, her şeyi anlatayım” çağrıları
başlıyordu

Recep Tayyip Erdoğan’ın çalışma ofisinde bulunan böceklere dair
yazdığı raporda, “kendisinden istenen tahrifatı yapmadığı için işten atı-
lan eski TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Hasan Palaz, yurtdışına kaçtığı”
iddialarına sert tepki gösteriyordu. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan
Palaz, hakkında hiçbir savcılık daveti, arama kararı olmamasına rağmen
böcek soruşturması dahil bildiklerinin tamamını anlatmak için Japon-
ya’daki iş görüşmesini yarıda bıraktığını ve ailesiyle birlikte Türkiye’ye
döndüğünü söylüyordu. Palaz “Hodri meydan, her türlü adli karar ve
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soruşturmaya açığım. İsteyen gözaltına alsın, isteyen ifadeye çağırsın.
Her türlü karara karşı alnım ak gözüm de pektir” diyordu.

‘Yalan haberlerle ilgili adalet arayışım sonuçsuz kaldı’

“Hâkimlerin baskı altına alındığına şahit oldum. Hâkimler, Bakanlığı
arayarak “ne karar verelim?” deme durumuna getirilmiştir. Düşünün ki
bir gazetenin ilk sayfası manşetten baştan sona yalan bir haber, haberde
ismim verilmiyor ama tam boy büyük bir fotoğrafım yer alıyor. Mahkeme
bu habere tekzibi kabul etmiyor. Aynı haberde hâkimin fotoğrafı olsaydı
ne olurdu acaba? Bir gazete haberiyle 24 yıl çalıştığım TÜBİTAK’tan iş-
ten atıldım. İşe iade davamda gazete haberindeki iddiaların yalan oldu-
ğunu ispat etmem istendi. Hukuktaki ‘müddei iddiasını ispatla mükellef-
tir’ kuralı ayaklar altına alındı. Ben adalet mensuplarının içinde bulun-
dukları durumu çok iyi anlıyorum ama unutulmamalıdır ki ‘namuslular
namussuzlar kadar cesur olmadıkça’ adalet sağlanamayacaktır.”

Cemaat’in yazarları birbirine giriyordu!

Zaman yazarı Bülent Korucu, cemaate yapılan operasyona destek ve-
ren Bugün gazetesi yazarı Gülay Göktürk'e sert çıkıyor “Sn. Göktürk,
100 binin üzerinde işadamının fişlendiğini ve 28 Şubat benzeri taktikler-
le diz çökmeye zorlandığını hiç duymamış sanki! Dershanelerin kapatıl-
masının ekonomik ya da eğitim politikalarıyla ilgili olmadığını biliyor
oysaki. Türkçe Olimpiyatları’nın Türkiye’de yapılamayışının hukuki ve
insani izahı olmadığının da farkında.” diyerek kendi yazarına sataşıyor-
du, ama her nedense 28 Şubat’ta Fetullah Gülen’in ve kendilerinin Erba-
kan’a yaptıklarını unutuyordu. Gülay Göktürk ise: “Dinden-imandan ve
eğitimden başka bir şeyle ilgilenmeyen bir dini grubun siyasete girmek
ve hükümeti devirmekle itham edildiğini, temiz toplum yaratmaktan baş-
ka hiçbir hesabı olmayan kahraman polis şeflerinin, bu temiz niyetlerin-
den dolayı inim inim inletildiği; sütten çıkmış ak kaşık kadar temiz yar-
gıçların ve savcıların MİT’i ele geçirmiş İran ajanlarını yakalamak için
kelle koltukta milli bağımsızlık mücadelesi verdiğini” söyleyen Cema-
at’in herkesi ahmak yerine koyduğunu hatırlatıyordu.

“İsrail’in Filistin’e saldırdığı” haberinin itikâfta iken (sürekli iba-
det ve riyazet üzerinde iken) kendisine bildirildiğini söyleyerek ri-
yakârlık sergileyen Fetullah Gülen’in: “Anasına okuduğu hatim” tu-
tuklanınca yarım kaldığına üzülen polis müdürü de ayrı riyakârlık
ve istismarcılığa hevesleniyordu.

262 TÜRKİYE DAĞILACAK MI, DOĞRULACAK MI?



“İktidar yandaşlarına ve Erdoğan yalakalarına göre “paralel dev-
let” Gülen cemaati üzerinden Türkiye’ye kurulan dev bir komplo idi.
Her türlü melaneti ellerini ovuşturarak işlemiş olan bu “cemaatçiler”,
Türkiye’yi İsrail’e, ABD’ye “satmış” olan “vatan hainleriydi.” Cemaat-
çilere göre ise, “paralel devlet” tamamen hayali bir senaryodan ibaret-
ti. İktidarın yolsuzluklarını örtmek için kurgulanmış bir düzmeceydi!
Oysa Gülen cemaatinin devlet içinde bir “örgütlenmeye” başladığı, bil-
hassa emniyet ve yargıda kadrolaştığı, inkâr edilemeyecek kadar aşikâr
bir gerçektir” diyenler, hem Hükümet’in hem de Cemaat’in ABD derin
lobilerince kullanıldığını niye hiç gündeme getirmiyordu?

“…Dinin ruhuna aykırı bir şey yapmışlarsa, yaptıkları şey
Kur’an’ın temel disiplinlerine aykırıysa, Sünnet-i Sahiha’ya aykırıysa,
İslam’ın hukukuna aykırıysa, modern hukuka aykırıysa, günümüz de-
mokratik telakkilere aykırıysa… Allah bizi de onları da yerlerin dibi-
ne batırsın, evlerine ateş salsın, yuvalarını başlarına yıksın!” şeklinde
beddua eden Fethullah Gülen’e niye sorulmuyordu: 

“Kim dinin ruhuna aykırı bir şey yapmışsa?” 

Paraleller mi? 

“Kim Kur’an’ın temel disiplinlerine aykırı bir iş yapmışsa?” 

Paraleller mi? 

“Kimin yaptığı Sünnet-i Sahiha’ya aykırıysa, İslam’ın hukukuna ay-
kırıysa, modern hukuka aykırıysa, günümüz demokratik telakkilere ay-
kırıysa?...” 

Paralellerin mi? Evet bütün bunlar apaçık bir itiraf olmuyor muy-
du? Bu ülkede ilk kez mi polisler ve resmi rütbeli yetkililer gözaltına
alınıyor, tutuklanıyordu? Bu polislerin Ergenekon, Balyoz süreçlerinde
tutuklananlardan ne farkı bulunuyordu? diye soranlara niye hala yanıt
verilmiyordu. Allah aşkına “dini hizmet aşıkı ve eğitim ağırlıklı bir Ce-
maat” istihbarat işlerine niye bu denli merak salıyordu? Bu Cemaat İs-
rail’e gösterdiği hoşgörüyü niye İran’dan esirgiyordu? Bu Cemaat
PKK’yı özerkleştirecek çözüm sürecine niye net bir tavır koymuyordu?

Hala “Erdoğan Kemalist bir askerî darbeyi tetikleyebilir!” iddi-
asıyla tehditler savuran Zaman yazarı kime güveniyordu?

Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ilk turda açık ara kazan-
ması durumunda muhtemel gelişmeleri hatırlatan Zaman yazarı Şahin
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Alpay "En kötü ihtimalle Kemalist bir askerî darbeyi tetikleyebilir. Ül-
ke darmadağın olur. Allah hepimizi bundan korusun!" diye uyarıyor ve
aba altından sopa gösteriyordu! Bu ifadelerde ABD derin devleti olan
Yahudi Lobilerinin endişeleri sırıtıyordu. Çünkü Erdoğan’ın Cum-
hurbaşkanı olması halinde, AKP’nin dağılacağı, ülkede siyasi ve eko-
nomik kriz patlayacağı ve arkasından bir “Milli Mutabakat” hükü-
metinin kurulacağı ve İsrail’den hesap sorulacağı ihtimali, bazı mah-
filleri ciddi ciddi ürkütüyordu!

Cemaat’in Hakan Fidan alerjisinin perde arkasında ne yatıyordu?

17 Aralık ve 25 Aralık’ta hükümeti hedef alan operasyonların önce-
sinde, AKP ile Cemaat kavgasındaki krizi, 7 Şubat 2012_de Hakan Fi-
dan’ın ifadeye çağrılması başlatıyordu. İsrail’in de Cemaat’in de isteme-
diği bir isim olduğu imajı pompalanan Hakan Fidan’ın neden hedef
tahtasına konduğu ise bir türlü anlaşılamıyordu? Cemaat’in Hakan Fi-
dan’a yönelik operasyon çabasında başta İsrail olmak üzere dış istihba-
rat servisleriyle nasıl bir ilişki kurduğunu deşifre eden yazıda Haber-
türk’teki Özcan Tikit şunları söylüyordu:

”Eski İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak, 2010’da MİT Müsteşarı
Hakan Fidan’dan “rahatsız olduklarını” açıklıyordu. Ankara, Kürecik’e
radar kurulmasına başta itiraz edince ikinci hamle geliyordu. Türkiye
bir kez daha Fidan üzerinden hedef alınıyor ve ABD’deki Neo-Con tay-
fası tarafından İrancı olmakla suçlanıyordu. Ama nedense kimse bir
MİT Müsteşarı’nın İrancı olması nasıl mümkün olur, mesela kariyerine
ne faydası olur?” diye hiç sormuyordu. Suçlamalar Neo-Con’lara yakın
bir gazeteci olan David Ignatius’un geçen sene, İranlı 10 İsrail ajanının
MİT tarafından ele verildiği iddiasıyla devam ediyor, hedefteki isim yi-
ne Fidan oluyordu. Yahudi lobisinin sitesi Jewish Press ise hepsinden
cüretkâr çıkarak Yori Yanover, “Fidan bir sabah aracına binerken bom-
bayla havaya uçurulmayı hak ediyor” diyerek MİT Müsteşarı’nı açıkça
tehdit ediyordu. Bütün bunların Hakan Fidan’ın ve Erdoğan iktidarı-
nın BOP kapsamındaki görevlerini daha rahat yürütsün diye yapıldığı-
nı ahmak takımı sezmekte zorlanıyordu.

“İsrail ve Neo-Con tayfanın Fidan’ı “hedef” ilan etmesine şaşıracak
değiliz. Fidan’ın MİT’i küresel bir istihbarat teşkilatına dönüştürmeye
çalıştığı biliniyor. Bunun için de hazmedilemiyor. MİT’i babasının malı
gibi görenlerin bu durum karşısında rahatsız olmaları normal.” diyen-
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ler bu Siyonist senaryoya sadece figüranlık yapıyordu.

AKP'nin kurucularından Dengir Fırat; “Cemaat'i Emniyet'e, aske-
re ve MİT'e karşı biz yerleştirdik” itirafında bulunuyordu!

AKP'nin kurucu isimlerinden ve Recep Bey’in akıl danelerinden
Dengir Mir Mehmet Fırat Bugün gazetesine verdiği röportajda çarpıcı
itiraflarda bulunuyor, Hükümetin de Cemaatin de masum olmadığını
belirtiyor ve Cemaat'i Emniyet istihbarat'a TSK ve MİT'e karşı Hükü-
met'in yerleştirdiğini söylüyordu.

"İlk yıllarda Sayın Başbakan, “Bürokratik devletten, demokratik dev-
lete geçeceğiz” diyordu. Bu süreci aşabilmenin kolay bir yöntemi yoktu.
Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiğinde birçok tehdit alıyor, yeni
bir anayasa çalışması yapıldığında, AB’ye tam üyelik için imzalar atıldı-
ğında, bunlardan vazgeçilmesi için tehdit talepleri iletiliyordu. Bu olma-
dığı takdirde, partinin kapatılacağı söyleniyordu. Biz aynı kararlılıkla
devam edince çok kısa süre sonra kapatma davası açılıyordu. Kuyruğu
zor kurtardık! Bir mücadele gerekiyordu ve bunu hukuk içinde yapabil-
mek pek mümkün görülmüyordu. Polis istihbarat biriminin güçlendiril-
mesi gerekiyordu. MİT o gün askerin denetimi altındaydı ve sivil iktidar-
la hiçbir ilişkisi yoktu. Emniyet içinde bir istihbarat örgütünün hem hu-
kuken, hem personel olarak güçlendirilmesi lazım geliyordu. Bu maksat-
la Cemaat’e yakın kişiler oralara yerleştiriliyordu. Sayın Başbakan’a,
bunun yarın komplikasyonlar yaratacağını söylediğimde, “Kıblemizin
aynı olduğu insanlardan bize zarar gelmez” diyordu. O gün destek veri-
len kişilerle, bugün düşmanlık seviyesinde, hukuk dışı bir mücadele içine
giriliyor. Oysa bu insanları atayan, Başbakan’ın ifade ettiği gibi, Pennsyl-
vania değil! Üçlü kararnameyle yapılan o atamalarda İçişleri Bakanı,
Başbakan ve Cumhurbaşkanı’nın imzaları bulunuyor. Ve yine, Ceza Ka-
nunu’nda yapılan değişikliklerle, bilinçli olarak, hukukun dışında teknik
takip, ortam dinlemesi gibi imkânlar sağlanıyordu. Buna da karşı çıktım.
Topluma ve bize zarar vereceğini hatırlattım. Ama dinletemedim. Türki-
ye öyle bir hal aldı ki, sokaktaki ayakkabı boyacısı bile devletin kendisi-
ni dinlediği korkusuna kapıldı.” diyerek, hem kendi ayarını, hem de
AKP’nin perde arkasını deşifre ediyordu!

Kendisiyle defalarca görüşen Ali Fuat Yılmazer’den hiç şüphe-
lenmediniz mi? sorusuna; Başbakan’ın: “Bana bu adam 2-3 kez gel-
miştir. Geldiğinde ona ait bilgiler bir genelleme yapabileceğimiz fikir-
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ler, şimdiki gibi rahatsız edici değildi. Çok basit kişisel bazı duyumlar-
dı. Ama son görüşmede baktım ki, biraz farklı bir görüntü veriyor. O
farklı görüntüyü verdikten sonra zaten diyalogu kestim. Konu olarak
farklı şeyler bahsetmeye başlayınca terk ettim ve sen artık görevine
dön! dedim” yanıtı, hem feraset ve fazilet ayarını yansıtıyor, hem de
Dengir Fırat’ı haklı çıkarıyordu.

Alman Yahudilerin etkin yayın organı Der Spiegel’in kapağına,
Türkiye’deki siyasi krizi anlatan özlü bir başlık atıyordu: “Der Staat
Erdoğan”, yani ‘Erdoğan Devleti!’ Buna sarılan Zaman yazarı Ekrem
Dumanlı: “Aynı şeyi bizim söylememiz o kadar inandırıcı olmuyordu.
Sekiz aydan beri Hükümet, yasamadaki çoğunluğunu kaldıraç gibi kul-
lanarak devletin içine sızıyordu. Adalet ve İçişleri Bakanlığı’ndan sonra
sair bürokrasi partinin iradesine ram ediliyor, Anayasal kurumlar da bi-
rer ikişer devşiriliyordu. Bu istikametin adı evet, buz gibi parti devleti-
dir. Peki, tırnak içinde “devlet” bir partinin kendini teslim almasına rı-
za gösterir mi? Görünürde bir itiraz sesleri, eskilerin ‘şanlı bürokratik
direnişleri’ yoktu. Kitlevi memur tayin ve sürgünlerine ses çıkarılmıyor;
devlet memurlarının vatandaşı fişleme, gizli arşiv tutma faaliyetlerine
göz yumuluyordu. Bu sessizliği itaat sayabilir miyiz? Ben farklı fikirde-
yim. Derin devletin nüvesi galiba şu sıralar, anayasa ihlâllerinin veya
yüce divanlık suçların çetelesini tutmakla meşgul. Hükümet, kimyasını
bozan 17-25 Aralık travmasından sonra ters ayaküstünde yakalanan
kalecilere döndü ve bir vakitler titizlikle sahip çıktığı milli irade emane-
tini devletin derinliklerindeki odaklara teslim etti” diyerek Cemaat’in
paralel palazlanmasını mazur göstermeye çalışıyordu.

Bu arada Nazlı Ilıcak Recep T. Erdoğan’ın: “Paralel yapı mensup-
larının Adalet Sarayı’nın içine girmek suretiyle zanlılarla poz vermele-
ri, resim çektirmeleri, bunların hepsi suçtur. Anayasa’nın 138. madde-
si açık ve net ortadadır. 138’e göre hangi sıfatla olursa, olsun yargı
mensuplarını baskı altına alamazsınız” sözleriyle, İdris Bal ile Hakan
Şükür’ün ya da CHP Milletvekili Mahmut Tanal’ın ve İdris Naim Şa-
hin’in gözaltındaki emniyetçileri ziyaretlerini kastettiğini söylüyordu.
Anayasa’nın 138’inci maddesini hatırlamasına sevindim doğrusu. Ger-
çekten de 138’inci madde, yargıya baskı yapılmasını engelliyor: “Hiç-
bir organ, makam, merci ve kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mah-
kemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez;
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tavsiye ve telkinde bulunamaz.” Maddeyi dikkatlice okudum. Acaba
“İktidar mensupları istisnadır” diye bir ayrıcalık tanınmış mı? Öyle bir
şey yok. Demek, bu hükümler, Başbakan ve bakanları için de geçerli.
Oysa, yolsuzluk dosyaları ortaya çıkınca, hâkimlerin ve savcıların na-
sıl yerlerinin değiştirildiğini, bizzat Adalet Bakanı’nın Adana ve İzmir’i
arayarak adli soruşturmayı yürüten görevlilere talimat yağdırdığını bi-
liyoruz. Adana’da usulsüz dinleme dolayısıyla suçlanan 6 polis tahliye
edilince, Erdoğan’ın “Bunlar da paralel yapıdan” diye hâkimleri suçla-
dığını unutmadık. İktidarın, yargı üzerinde bu kadar baskısı varken,
Erdoğan’ın, polislere ziyareti Anayasa’nın 138. maddesi kapsamına
sokması gerçekten şaşırtıcı. Ama nasıl olsa onun Erdoğan’ın her dedi-
ğine, tartmadan, tartışmadan inananlar var. Belli ki o da sadece bu in-
sanlara hitap ediyor.” diyen Nazlı Ilıcak tam 12 yıl boyunca kendisi-
nin de aynen böyle davrandığını unutmuşa benziyordu.

Kripto cemaatçi hâkimden bomba ifşaatlar geliyordu

Sabah Gazetesi'ne önemli açıklamalarda bulunan cemaatçi bir hâkim
çarpıcı itiraflarda bulunuyordu. Sabah'ın "yüksek yargı mensubu kripto
paralelci hâkim" ifadesi ile anons ettiği ve ismini vermediği yargı bürok-
ratı Cemaat’in yargı örgütlenmesi, CHP ve MHP ile ilişkileri, seçim stra-
tejisi ve HSYK'da olan bitenlere dair ilginç iddialar öne sürüyordu.

“Cemaat diğer bürokrasi mensupları ve esnaf tabanına da bizde ol-
duğu gibi seçimlerde AKP'ye oy kullanmama yönünde talimat gönderdi.
Biz bu talimatları yargı mensubu olarak grup imamlarımızdan aldık.
Benim bulunduğum il için bize gelen talimatta Büyükşehir için CHP'nin
adayına oy verilmesi istendi. İlçe belediyelerinde de duruma göre CHP
veya MHP, BBP'nin desteklenmesi isteniyordu. Seçimden çok önceleri
toplantılarda AKP'nin Cemaat’in boğazını sıkacağını, oysa desteklenen
diğer partilerin iktidarlarında belki belli bir süre rahatlama olacağı söy-
leniyordu. AKP iktidarda olmadığı zaman Cemaat’in daha rahat hare-
ket kabiliyeti elde edeceği, kadrolaşmaların yine takiye ile gizlilikle sü-
receği belirtiliyordu. CHP ve MHP'yi uyutmanın daha kolay olacağı ifa-
de ediliyor, örneğin CHP liderinin Meclis'te okuduğu tüm görüşme ka-
yıtları dolaylı yollardan paralel yapı tarafından ulaştırılıyordu.”

Bu Paralel yapının, bir de Rüya Üretim Merkezi bulunuyor, açık-
ça yalanlar uyduruluyordu. Güya Hz. Peygamberimiz ve Sahabeler,
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casusluk operasyonu kapsamında gözaltına alınan bir polis memu-
runu, nezarete gelip bizzat selamlıyordu!? Bu tür rüyaları önce sade-
ce Hocaefendi görüyordu, artık önüne gelen herkes bizzat Peygam-
beri (SAV) görüyor, konuşuyor, selamlaşıyordu! Ve zaten Peygambe-
rimiz sadece bunlarla kontağa geçiyordu. Bu istismarcı riyakârlar
Hz. Peygamberi Türkçe Olimpiyatları'na şarkı türkü dinlemeye geti-
riyor, dizilerde rol aldırıyor, twitleri O'nun talimatı ile iki katına çı-
karıyordu! Yetmez, Efendimizi nezarete bile sokabiliyor, bu müba-
rekler nerede duruyorsa Peygamberimiz oraya gidiyordu! "Gözaltına
alınacağımı bilmiyordum. Hacet kıldım, dua ettim. Dua bittikten kısa
bir süre sonra kapı çaldı. (Ruhani ve manevi zevat) Geldiler. İçime o ka-
dar bir rahatlama oldu ki anlatamam. Birden çok güzel hayırlı bir baş-
langıcın başladığını, yeni bir döneme girildiğini hissettim. Görevliler iş-
lerini yaparken ben de efendimizden başlamak üzere bütün büyükler-
den, adına umre yapmış olduğum üstadımızın ve Hocamızın ellerini öp-
tüm” gibi iddialarla, CIA hizmetine, Cemaat kerameti kılıfı uyduran-
ların riyakârlık ve sahtekârlığı açıkça sırıtıyordu!

Gözaltına alınan polislerle ilgili Gülen cemaatinin “Nedamet geti-
rip özür dilemesi” gerektiğini savunan Bülent Arınç o polislerin geç-
miş uygulamalarında hukuksuzluk ve belli komplolar varsa, bu işle-
rin 2009 yılındaki o meşhur ”Arınç’a suikast” safsatasıyla başladığı-
nı nedense unutuyordu.

Oysa, olayın tamamen düzmece kurulduğu, amacın bir punduna ge-
tirip Genelkurmay’daki “kozmik oda”ya girmek olduğu o gün de sırıtı-
yordu. Bu senaryolar sonunda balon çıkıyor. Soruşturma havada kalı-
yordu. Çünkü elinde manav listesi ve kasadaki domateslerle alışverişe
çıktığında gözaltına alınan er de, Arınç’ın evinin numarasını yazan kâ-
ğıdı yuttuğu iddia edilen albay da aslında suikast peşinde dolaşmıyor-
du. Fakat maksat hasıl oluyor, yandaş medyada büyük rüzgârlar estiri-
liyor, iktidar sert demeçler veriyor ve sonunda kozmik odaya giriliyor-
du. Zaten diğer soruşturmalar, o kozmik oda bilgilerinden sonra çorap
söküğü gibi geliyordu. Yani AKP Hükümeti de Cemaat de aynı merkez-
lerin verdiği rolü oynuyordu, olan millete ve devlete oluyordu!

30 Mart seçiminden iki hafta öncesi. AKP’li Kocaeli Büyükşehir
Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu “cemaat”e verip veriştiri-
yor ve konuşmasının bir yerinde: “Fetullah Gülen Lawrence’tir” di-
yordu. Bu “Lawrence” hayatı filmlere konu olmuş, Arapları Osman-
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lı’ya karşı ayaklandırmıştı. Kendisini “Müslüman” olarak tanıtan
ama aslında Hıristiyan olan ünlü İngiliz casusuydu.

Bu yoğun baskılara dayanamayınca 17 Aralık’tan sonra Cemaat, ke-
limenin tam anlamıyla yalnızları oynuyordu. Cemaat’ten görünerek ik-
tidar nimetlerine artık yaklaşamayacağını düşünenler gemiyi terk edi-
yor, ardından samimi olarak Cemaat’ten olmasına rağmen korkanlar
dökülüyordu. İşin doğrusu bu Cemaat hiçbir zaman abartıldığı büyük-
lüğe ulaşamıyordu. 17 Aralık’tan sonra Cemaat’in yaldızları dökülüyor,
gerçek gücü ortaya çıkıyordu. İşin garip tarafı diğer dini ve siyasi grup-
lar Hizmet hareketine cüzzamlı gibi davranmaya, hatta bazıları geçmiş
yılların kızgınlığıyla saldırmaya başlıyor, belki de Cemaat hiçbir dö-
nemde kendisini bu ölçüde yalnız ve terk edilmiş hissetmiyordu. Öy-
le ki 30 Mart öncesinde Nur talebelerinin bir kısmı dahi yoldaşlarına
beklenen desteği vermiyor, hatta eleştiri yolunu tercih ediyordu. Hiç
şüphesiz bu yalnızlıkta AKP’nin çok güçlü bir iktidar olmasının ve
Başbakan Erdoğan’ın rakipsiz liderliğinin etkisi büyüktü. Sonuçta ek-
mek parası, herkes ikbalini düşünüyordu. Önce can, sonra canan…
Ancak söz konusu yalnızlıkta Hizmet hareketinin de önemli sorumlu-
luğu bulunuyordu” diyenler de hala ikili oynuyor, Hükümet ve Ce-
maat’in arkasındaki odakları bir türlü dile getirmiyorlardı. Ve hele
bu operasyonlar sonucu AKP’ye de Cemaat’e de yeni pozisyonlar ha-
zırlandığı üzerinde kimse durmuyordu. Oysa, belki de bu şekilde bir
nevi güçlendiriliyor ve başka rollere hazırlanıyordu.

Ali Bulaç: “Ergenekoncuların AKP’yi ele geçirdiğini” iddia ediyordu

Ali Bulaç: “Devlet ideolojisini savunan 'Dindar-Muhafazakâr' Erge-
nekoncular, AKP yönetimini ele geçirmiştir. Risaleleri devletleştirme
projesi onların işidir. Türkiye’nin İsrail politikası son on üç senede şöy-
le şekillenmiştir: Gazze için ağla, İsrail’le iş tut.“Hüseyin için ağla, Ye-
zit ile iş birliği yap” politikası izlenmiştir. İsrail’e en büyük desteği Tür-
kiye vermiştir. Türkiye, Suriye’de iç savaşı çıkarmak suretiyle İsrail’e
yardım etmiştir. Çünkü Hizbullah ve Suriye Hamas’a yardım gönderi-
yordu. Hamas en büyük askerî gücünü Hizbullah ve Suriye’den alıyor-
du. Suriye iç savaşa girip eli kolu kırılınca Hamas’ın da kolu kanadı kı-
rılmış oluyordu.” diyerek herkesi şaşırtıyordu.

Siyaset Bilimci ve köşe yazarı Hasan Bülent Kahraman ise cum-
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hurbaşkanlığı seçimi öncesi adaylar üzerine çarpıcı açıklamalar ya-
pıyor ve “AKP içindeki koalisyonun dağıldığını” söylüyordu. Kadir
Has Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Siyaset Bilimci ve Sabah gazetesi
köşe yazarı Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman, AKP ve CHP'nin siyasi
söylem ve icraatları üzerinde özellikle duruyor ve Erdoğan sonrası
AKP’nin dağılacağına dikkat çekiyordu. Cemaat yanlısı Gültekin Avcı
ise “Hırsız polisi yakalarken” yazısında: “Merak etmeyin. Hukuk, esas
yolsuzluk/hırsızlık ve vatan hainliğinin yargılanması için geri döne-
cek!” diyerek paralelcilere moral veriyordu.

Erdoğan Arınç'ı yine ters köşeye yatırıyordu!

Erdoğan “paralel yapı af dilerse ne yaparsınız?” diye sorulması
üzerine “Bizim öyle bir yetkimiz yok. Çünkü bu işi hafife aldığınız an-
da yarın bir başka yerden farklı şekilde palazlanırlar. Ancak şahsen
ben yetkili makamda olduğum sürece asla” diyordu. Star gazetesinin
haberine göre Erdoğan Mersin’de düzenlediği mitingden Ankara dö-
nüşünde uçakta gazetecilerin sorularını cevaplarken paralel yapıyla il-
gili mücadele konusunda önemli bilgiler veriyordu. Erdoğan, Başba-
kan Yardımcısı Bülent Arınç’ın “Nedamet getirirlerse düşünürüz” de-
diğinin hatırlatılması üzerine bunları söylüyor ve yardımcısını bir ke-
re daha tepeliyor ve ters köşeye yatırıyordu.

Sonuç:

Erbakan’ı devre dışı bırakmak ve tarihi projelerini akamete uğratıp
İsrail’in işini kolaylaştırmak üzere malum merkezlerce “Gaflet ve hı-
yanet ittifakı” kurdurulan AKP ve Cemaat, şimdi yeni senaryolarda
oynatılmak üzere karşıt saflara ayrıştırılıp kapıştırılırken, ilahi kader,
ezeli sünnetini ve intikam sistemini devreye sokuyor; “Cezaen vifaka”
(işledikleri kötülük ve nankörlüklere) uygun ve denk (muvafık) bir ceza-
karşılık olarak” (Nebe: 26) Erdoğan eliyle Cemaat’i deşifre ve tasfiye
ediyor, Fetullah Hocanın ve paralel yapının diliyle de Erdoğan’ın per-
de arkasını ve AKP’nin Siyonist bağlantılarını ortaya koyuyordu. Evet,
her iki taraf da, birbirleri hakkında doğru söylüyordu!..
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AKP’NİN TAHRİBATLARI

AKP İKTİDARININ TOHUM VE TARIM TAHRİBATI

Yerli tohum üretimi yasaklanıyordu!

Geçen sene Giresun’un Espiye ilçesinde kurulan haftalık pazarda
kendilerine ayrılan yerde ürettikleri lahana, kıvırcık, maydanoz, ye-
şil soğan, tohum ve fidelerini satan köylü çiftçilere, İl Gıda ve Hay-
vancılık Müdürlüğü’nden gelen ekiplerce fidelerin ve tohumların sa-
tışının yasak olduğunun tebliğ edilmesi köylü çiftçileri şaşkına çevi-
riyordu. Bu uygulamanın nedeni; 2006 yılında TBMM'de yasalaştırı-
lan ve tohum tekelinin önünü açan, 5553 Sayılı Tohumculuk Kanu-
nuydu. Ve sadece Giresun’da değil, Türkiye’nin tüm bölgelerinde ve
illerinde bu sorun yaşanıyordu. TBMM’de 31 Ekim 2006 tarihinde
kabul edilen 5553 sayılı Tohumculuk yasası 8 Kasım 2006’da yürür-
lüğe giriyordu. Bu arada 2007 başında “Tohum alanından kamunun
çekilmesinin ve sektörün tümüyle çok uluslu şirketlere verilmesinin,
yerli tohum çeşitliliğini yok edeceği” gerekçesiyle Anayasa mahkeme-
sine dava açılıyor, ama Yüksek mahkeme Ocak 2011’de aldığı karar-
la sadece kısmi iptal getiriyordu. Yasa kısmen iptal edilse de esas so-
runlu kısım halen yürürlükte bulunuyordu. Bu yasaya göre köylü,
kendi ürettiği tohumu ya da fideyi satamıyordu, ancak başka köylü-
lerle TAKAS yapabiliyordu. Genleriyle nasıl oynandığı bilinmeyen
tohumları genellikle İsrail’den tonla döviz ödeyerek satın alan AKP
iktidarı, ekip diktikten sonra gerekli olan gübre ve zirai mücadele
ilacını da aynı yerlerden yani Yahudi şirketlerden temin ediyordu.

Yerli tohum satan üreticiye hapis şoku

Bu gelişmeler üzerine Türkiye'deki üreticilerin yerli tohum konu-
sundaki sıkıntılarından yola çıkılarak geliştirilen "Yerel Tohum Üreti-



mi ve Takas Projesi"nin çalışmalarına başlanıyordu. Muğla'nın Fethiye
ilçesine bağlı, Seki beldesi ile Kayaköy, Yaka ve Nif köylerinde yürütü-
lecek olan projeyle, hibrit tohum kıskacındaki üreticilerin yerel tohum-
larla üretim yapmaları teşvik edilirken, tüketicilere de daha sağlıklı
ürünler sunulması hedefleniyordu. İlgililer 2006 yılında çıkartılan to-
hum yasasının ardından yaşanan sıkıntılar üzerine bölge köylerinde in-
celemeler yaparak böyle bir girişimde bulunmaya karar verdiklerini di-
le getiriyordu. Üretimde hibrit tohum kullanan üreticilerin, bu tohum-
lardan elde ettikleri ürünleri kendilerinin yemediğini ortaya çıkıyordu.
Bu, Türk tarımının içinde olduğu durumu gösteren trajik bir örnek
oluşturuyordu. Üretici köylümüz tarlasını ekmekten vazgeçiyor, ekme-
diği ürün bedeli karşılığı devletten aldığı parayla yetinmek zorunda ka-
lıyordu. Senelik verilen para öyle yüksek miktar değil ancak üretici öy-
le bir durumda ki, ektiği zaman hasat sonu elde ettiği gelir, neredeyse
devletin verdiği “ekilmemiş alan parası” kadar bile tutmuyordu. 

Tohum yasası ile küresel şirketlere pazar yaratılıyordu.

Ocak 2004'te çıkartılan 5042 sayılı 'Islahatçı Haklarının Korun-
ması Kanunu' ile birlikte 3 binden fazlası endemik olmak üzere 11
bin çeşit bitki türünü barındıran Anadolu toprakları bu yasayla bir-
likte devlet eliyle çok uluslu tohumculuk şirketlerine açılıyor, ardın-
dan ise, Ekim 2006'da yasalaşan 5553 sayılı Tohumculuk kanunu ile
tohum ıslahı yapan şirketlerin hakları düzenlenerek devlet eliyle ıs-
lahçı şirketlere pazar yaratılmasının güvencesi sağlanıyordu. Aslında
"çiftçilik ertesi yıl kullanılacak tohumun bir önceki yılın mahsulün-
den ayrılıp saklanmasıyla yapılıyordu. Üreticimiz yıllardır hasadının
bir kısmını satıyor, bir kısmını kendi tüketiyor, bir kısmını da tohum
olarak bir sonraki seneye ayırıyordu. Aynı tarlada her sene aynı ürün
ekmemek içinde takas yapıyordu. İşte bu bir dayanışma oluşturuyor-
du. Şimdi tam da yok edilmek istenen buydu. Üretici, yeni düzende
Kısır-F1 hibrit tohumlarla uluslararası tohum şirketlerine bağımlı,
kendi toprağında tarım işçisi konumuna itiliyordu. Söz konusu yasal
düzenlemeler “tohuma kayıt ve sertifika şartı” getiriliyor, üreticiye
verilen 5 yıllık geçiş süreci Ekim 2011'de doluyordu. “Kayıt altına
alınacak tohumun değişmeksizin aynı kalması” şartı dayatılıyordu.
Oysa doğada tohumlar aynı kalmıyor, tozlaşma, arılar vs. ile yıldan
yıla bile değişiklik gösteriyordu. 
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Yerel tohum satan üreticiye para ve hapis cezası

Ayrıca; "Patent almamış kayıtlı olmayan tohumla üretim gerçekleş-
tirenlere satış yapamazsınız” şartı getiriliyordu. Yasa varsa yaptırım
da vardır, uyulmazsa cezası olacaktır. Çiftçimiz F1-Hibrit tohumu al-
mayıp kendine ait yerel tohumu satmaya kalkarsa bu yasanın 12.
Maddesine göre ilk etapta 10 bin TL para cezası verilecek, tekrarı ha-
linde ise 5 yıl faaliyetten men edilecek ve tohumlara bakanlıkça el
konulacaktı. Eğer tohumların imhasına karar verilirse, bunları Ba-
kanlık imha edecek ancak masraflarını çiftçi karşılayacaktı. Çiftçi
borcunu ödeyemezse haciz ve hapisle cezalandırılacaktı. 

İşte AKP’nin Çıkardığı Tohumculuk Kanunu.

Kanun numarası: 5553. Kabulü: 31.10.2006. Resmi Gazete numa-
rası: 26340. Resmi Gazete tarihi: 08.11.2006 

Nasıl oluyor da bir ülke bir tek kurşun atmadan böylesine işgal
edilebiliyordu? Konu daha iyi anlaşılsın diye, bu “kanun”da neler
yazdığına geçmeden önce, bir başka iki kanundan söz etmek gereki-
yordu. Bunlardan birincisi, ABD'nin, Irak'ı işgal ettikten hemen son-
ra çıkarttığı “Tohum Yasası” oluyordu:

1- Bu yasa ile, “çokuluslu tohum şirketleri” Irak'ın tohum üretim
piyasasına egemen oluyordu. Oysa bir ülkenin bitki örtüsünün biyo-
lojik çeşitliliği ve bu çeşitliliğin güvenliği, o ülkenin geleceği sayılı-
yor ve egemenlik haklarının içinde yer alıyordu. 

2- Oysa, tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin 1925 yılında çı-
karttığı bir kanunda şöyle deniyordu: 

HER NEVİ FİDAN VE TOHUMLARIN MECCANEN TEVZİİ (pa-
rasız dağıtılması) VE DEVLET UHDESİNDE (elinde) BULUNAN
ARAZİNİN FİDANLIK İHDASI İÇİN ZİRAAT VEKÂLETİNE VE
İDAREİ HUSUSİYELERE (özel idarelere) BİLABEDEL (bedelsiz)
TEVFİZİ (verilmesi) HAKKINDA KANUN: Kanun numarası: 682.
Kabulü: 2.12.1925. R. Gazete numarası: 244. R.G. Tarihi:
14.12.1925 

Ve işte görün Türkiye AKP eliyle, nereden nereye getiriliyordu?
1924’te “Milli Mücadele”yi zafere ulaştıran yurtsever meclis, her ne-
vi [yerli] fidan ve tohumun bedava olarak dağıtılmasını yasa haline
getiriyordu! Ve ardından da, devlet arazilerinin fidanlıklar oluşturul-
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ması (yerli tohum üretilmesi) için Tarım Bakanlığı’na devrini hükme
bağlıyordu. Ama bugünün pek sayın parlamentosu ise, yeni tohum-
culuk yasasıyla yerli ziraatı ve çiftçimizi yabancılara mahkûm edi-
yordu. Çünkü bu kanun şöyle diyordu: Bundan böyle bahçelerinde
domates, biber, lahana... Ve tarlalarında buğday, arpa, mısır... Ve
meyve bahçelerinde erik, kayısı, şeftali yetiştirenler, kendi ürettikle-
ri [yerli] tohum ve fidelerini kullanamayacaklardı! Bu tohumları, an-
cak ve mutlaka, belirlenecek olan çok-uluslu şirketlerden ithal etme-
ye mecbur olacaklardı. Peki vatandaş bu kanunu dinlemediğinde ne
olacaktı? Kanunun ceza hükümleri, oldukça ağırdı!

Tarım ve Hayvancılık köreltilince Doğu ve Güneydoğu kaçak Es-
rar ekimine yöneliyordu!

Değerli dostum ve duyarlı insan Hacı Ramazan Yıldırım şunları ak-
tarıyordu: Bizim Palu (Elazığ) Genç (Bingöl) ve Lice (Diyarbakır) yö-
resinde işsiz, çaresiz ve manevi eğitim ve disiplinden nasipsiz gençler,
maalesef kolay ve rahat para kazanmak ve lüks yaşamak hatırına ka-
çak esrar (Hint Keneviri) ekimine başlıyordu. Bunun için özellikle
dağlık ve ormanlık alanlar tercih ediliyordu. İnsanlar silahlanıp bu es-
rar tarlaları başında nöbet bekliyor, olgunlaşınca kesilip kurutulan ve
toz halinde saklanıp PKK’ya ve diğer alıcılara satılan uyuşturucu ham-
maddesinden kazanılan haram parayla geçim sağlanıyordu. İşin daha
da üzücü ve ürkütücü tarafı, bu uyuşturucuları bölgedeki genç deli-
kanlılar, gelinlik kızlar ve hatta evli kadınlar bile kullanmaya başlıyor,
böylece ahlaki rezalet ve ailevi felaketler hızla yayılıyordu. Bir zaman-
lar ulema ve evliya yatağı olan Seraçur, Gökdere, Heylan, Parsiyan, Ki-
leban, Hor ve Sarcan gibi yörelerde bugün kaçak esrar ekimi (Hint Ke-
neviri) ve uyuşturucu ticareti yapılıyor ve bu melanete fetva veren ba-
zı mollalar bile çıkıyordu. Bölgemizde tarım ve hayvancılığın kökü ku-
rutulunca, fabrikalar kapatılınca, dini duygular ve ahlaki olgular da gi-
derek zayıflayınca, üstelik PKK’ya da meşruiyet ve mazeret kazandırı-
lınca gençlerimiz böylesi tuzaklara kolayca kapılıyordu. Bu yüzden
binlerce gencimiz zindanlarda ömür çürütüyordu.

2014 Yılında Zeytin Fidanı Ekmek Yeniden Yasaklanıyordu!

Marshall Planı 2. Dünya Savaşı sonrasında 1947 yılında hazırlanan
ve 1948-1951 yılları arasında yürürlüğe konan ABD kaynaklı bir eko-
nomik yardım paketi oluyordu. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu
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16 ülke, bu plan uyarınca ABD’den ekonomik kalkınma yardımı alı-
yordu. ABD geçmişten beri dünyanın en büyük mısır üreticisi sayılı-
yordu. ABD birikmiş olan mısır dağlarını eritmenin bir yolu olarak mı-
sırözü yağı ihracatını keşfediyordu. Marshall yardımının koşulların-
dan biri Türkiye’nin ABD’den mısırözü yağı almasıydı. Buna şart ola-
rak Türkiye’de ilk margarin fabrikası kuruluyor. Yine aynı dönemde
yüz binlerce zeytin ağacı sökülerek bir katliam yapılıyordu. Kalan zey-
tin ağaçlarından elde edilen zeytinyağının büyük bölümü ABD tarafın-
dan Dolar karşılığı alınıyor ve mısırözü yağı TL karşılığı satılıyordu.
Böylece insanımız zeytinyağından soğutularak mısırözü yağına ve
margarine alıştırılıyordu. Bu amaçla zeytinyağı ısınırsa kanser yapar gi-
bi yalanlar uydurmaktan da geri kalınmıyordu. Hâlbuki zeytinyağı
halk ağzındaki deyişiyle dumanlaşma derecesi en yüksek (en zor ya-
nan) sıvı yağlardan biri oluyordu.

25 Dekardan az zeytinlikler Ranta kurban ediliyordu!

Abdullah Doğan, 3572 sayılı yasada yapılacak değişiklikle 25 de-
karın altındaki zeytinlik alanların yasa ile rant odaklı ticari faaliyetle-
rin gözbebeği olan enerji ve maden şirketlerine açılarak talan edilece-
ğini söylüyordu. Abdullah Doğan, TBMM Alt Komisyonu’nda görüşül-
mekte olan 3572 sayılı yasada yapılacak değişiklikle ilgili konuşur-
ken; Zeytinin dünyanın bütün alanlarında üretimi mümkün olmayan
ve yalnızca Akdeniz’in kuzey bölgesinde yetişebilen tarımsal bir ürün
olduğuna dikkat çekiyor, dünyadaki zeytin üretiminin yüzde 95’lik bir
oranla Kuzey Akdeniz ülkelerinde gerçekleştiğini belirterek, bu ülke-
lerin başında İspanya yüzde 26’lık oranla birinci sırada yer alırken,
İtalya’nın yüzde 23, Yunanistan’ın yüzde 15, Türkiye’nin yüzde 9, Tu-
nus’un yüzde 8, Fas’ın yüzde 5’lik oranlarla zeytin üretimi gerçekleş-
tirdiğini vurguluyordu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verile-
rine göre Türkiye’de 7 milyon 984 bin 926 dekar zeytin alanı olduğu-
nu kaydeden Doğan, zeytinyağı üretiminin dünyada 1 milyon 500 ton
civarında olduğunu ve Türkiye’deki üretimin 200 bin ton olduğunu
kaydediyordu. Zeytinyağı üretiminin yapıldığı ülkelerde kişi başı zey-
tinyağı tüketimi 10-12 litre iken, Türkiye’de bu rakamın 2 litre oldu-
ğuna dikkat çeken Doğan, Türkiye’nin önemli bir ham yağ ithalatçısı
olduğunu ve zeytinyağının bu açığı kapatmakla birlikte zeytinyağında
dış ülkelere ihtiyaç olmadığını belirtiyordu.
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3573 sayılı “Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılatılması” hak-
kındaki yasada 1 dekarlık alanda 10 adet zeytin ağacı olması duru-
munda mevcut arazinin zeytin alanı olarak kabul edildiğini anımsatan
Abdullah Doğan, “Şu an TBMM’nin alt komisyonunda görüşülmekte
olan 3572 sayılı yasada yapılacak değişiklikle zeytinin alanları 25
dekar olarak kabul edilecek, bu alanın altında kalan zeytin alanları
yasa ile rant odaklı ticari faaliyetlerin gözbebeği olan enerji ve ma-
den şirketlerine imara açılarak, yağmalanacaktır. Ülkemizde zeytin
bahçelerinin ortalama büyüklüğünün 12 dekar olduğu dikkate alın-
dığında, bu yasayla beraber zeytin varlığımızın yarısı yasanın kapsa-
mı dışına çıkacaktır. Bu yasa ile önemli bir tarım, sanayi, ticaret ve
istihdam alanı olan zeytincilik sektörü büyük ölçüde zarar görecek,
yaşamlarını zeytinliklerden sağlayan çiftçiler mağdur olacaklardır.
Zeytin ağaçlarının sökülmesi sonucunda toprak yapısı bozulacak ve
alanlar erozyona açık hale sokulacaktır. Tasarının kanunlaşması ha-
linde ülkemizde istihdam azalacak, yağ açığı daha da artacak, tarım
toprakları amacı dışında kullanılacaktır” diye uyarıyordu

Zeytinciye Yeni Bir Komplo Kuruluyordu!

16 Haziran’da, zeytincileri çok yakından ilgilendiren bir yasa tasarısı
TBMM’ye gönderiliyordu. Anlaşılan hükümet bu yasa tasarısını
TBMM’den geçirmek için çok uygun(!) bir zamanı seçiyordu. Herhalde
“Nasılsa, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Irak vahşeti nedeniyle ülkenin
gündemi çok yoğun. Fazla dikkat çekmeden bu tasarıyı TBMM’den ge-
çiririz!” diye düşünülüyordu. Hükümet, var olan Zeytin Yasası’nın de-
ğiştirilerek zeytinliklerin talan edilmesi için daha önce de bir girişimde
bulunmuştu. O zaman bir yönetmelik değişikliğiyle bunu sağlamaya ça-
lışmış, ancak açılan dava sonucu Danıştay bu değişikliği 2013 yılında ip-
tal ediyordu. “Madem, yönetmeliği iptal ettirdiniz biz de yasasını çıkarı-
rız. Hem de, daha da ağırlaştırırız!” mantığı ile hareket ediliyordu. Ta-
sarıda artık, yönetmelikte yaptıkları gibi sözcüklerin arkasına saklanıl-
mıyor, zeytinliklere vuracakları darbe net olarak anlatılıyordu.

Bu yasa değişikliği TBMM’den geçerse, zeytinliklerin başına şun-
ların gelmesi kaçınılmaz görünüyordu;

1- 25 dönümden daha küçük zeytinlikler artık zeytin sahası ola-
rak kabul edilmiyor ve zeytinliklere 3 km’den yakın alanlar da koru-
ma alanı olmaktan çıkarılıyordu. Bu yasanın yürürlüğe girmesi ile
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başta Kuzey Ege ve Güney Marmara’da olmak üzere tüm zeytinlikler,
yer altı ve yer üstü, her türlü yıkım, kırım ve uygulamaya açık hale
getiriliyordu. Eskiden zeytin alanlarında, sadece zeytinyağı tesisleri-
ne izin verilirken artık zeytinliklere her tür işletme kurulabiliyordu.

2- Zeytin sahalarını talana ve yıkıma açmak için hükümetin kul-
landığı gerekçe; “Kamu Yararı” oluyordu. Yasa tasarısında, zeytin sa-
halarının hangi faaliyetler için kullanılabileceği şöyle sıralanıyordu;

a- Jeotermal kaynaklı teknolojik sera yatırımları

b- Kamu yararı kararı alınmış (bu karar, valilerin başkanlığında
bürokratlardan oluşacak bir ‘Kurul’ tarafından verilecek!) madenci-
lik çalışmaları.

c- Petrol ve doğalgaz arama ve işletme çabaları.

d- Savunmaya yönelik stratejik ihtiyaçlar…

e- Doğal afet sonrası geçici yerleşim alanları.

f- Yol altyapı ve üstyapı hazırlıkları.

Bu kanunla zeytinliklere kurulacak olan tesislerin kararı “Zeytin-
lik Sahaları Koruma Kurulu”nca alınıyordu. Bu kurulun her ilde va-
linin başkanlığında ve bürokratlardan oluşacağını söylersek, endişe-
lerimiz daha da artıyordu. En küçük rant olayının bile Başbakan’ın
kararıyla oluştuğu bir ortamda, büyük rantların yattığı, turizmcile-
rin ve madencilerin iştahının kabartıldığı zeytin bahçelerinin bu ka-
nunla ne hale geleceğini kestirmek zor olmuyordu. 

Türkiye Parsel Parsel Satılıyordu!

Tüm özelleştirme gelirlerinin yüzde 21’inin 2013’te elde edildiğini
açıklayan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçen yılın özelleştirme tari-
hinde “rekor yılı” olarak kayıtlara geçtiğini belirtiyordu. Bakan Şim-
şek, özelleştirme uygulamalarını bundan sonra da aynı kararlılıkla de-
vam edileceğini söylüyordu. Maliye bakanı, şans oyunlarını özelleşti-
rirken, devletin artık oyun oynamaktan çıkıp tamamen denetleme gö-
revine odaklanmasını amaçladıklarını bildiriyordu. Özelleştirme uygu-
lamalarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Şimşek, ge-
çen yılın, özelleştirme tarihinde “rekor yılı” olarak kayıtlara geçtiğini
anımsatarak, tüm özelleştirme gelirinin yüzde 21’inin 2013’te elde
edildiğini kaydediyordu. Bakan Şimşek, bugüne kadar yapılan özelleş-
tirme tutarının 60,2 milyar dolara ulaştığına işaret ederek, bu tutarın
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büyük bir bölümünün Hazineye transfer edildiğini hatırlatıyor, yani
milli kazanımlarımızı yabancılara satmakla övünüyordu.

Anayasa Mahkemesi 'Tohumculuk Kanunu'nu kısmen iptal edi-
yor, bir nevi ayıp savıyordu!

Anayasa Mahkemesi'nin tohumun küresel tekellerin eline geçmesi-
ne ve Türkiye'nin bağımsızlığını tehdit eden tohumculuk yasasının ip-
tal etmesi bekleniyordu. Ancak yüksek mahkeme kısmi iptalle yetini-
yordu. Anayasa Mahkemesi, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı`nın, Tohum-
culuk Kanunu'ndaki bazı yetkilerini "özel hukuk tüzel kişilerine"
devredebileceğine ilişkin hükmü, "denetim" yetkisinin devri yönün-
den iptal ediyordu. Bu hükmün uygulanmasından doğacak sonradan
giderilmesi güç veya olanaksız durum ve zararların önlenmesi ve iptal
kararının sonuçsuz kalmaması için kararın Resmi Gazete'de yayımla-
nacağı güne kadar yürürlüğünün durdurulmasına karar veriyordu.

Oybirliği ile alınan 2011/1 (Yürürlüğü Durdurma) kararına göre,
Tohumculuk Kanunu`nun, 15. maddesinin birinci fıkrasında yer
alan ve bakanlığın kanundaki bazı yetkilerini, "kısmen veya tama-
men birliğe (Türkiye Tohumcular Birliği-TTB), kamu kurum ve ku-
ruluşlarına, özel hukuk tüzel kişilerine veya üniversitelere; şartları
belirlenmek kaydıyla, süreli veya süresiz olarak devredebileceğine"
ilişkin hükümdeki "... özel hukuk tüzel kişilerine ..." ibaresini, ka-
nunun 8. maddesinde yer alan "denetim" yetkisinin devri yönünden
iptal ediliyordu. Bu hükmün, uygulanmasından doğacak sonradan
giderilmesi güç veya olanaksız durum ve zararların önlenmesi ve ip-
tal kararının sonuçsuz kalmaması için kararın Resmi Gazete`de ya-
yımlanacağı güne kadar yürürlük durdurulmuştu. Yüksek Mahkeme,
CHP`nin Tohumculuk Kanunu`nun iptalini istediği diğer maddeleri-
nin yürürlüğünün durdurulmasına ilişkin taleplerinde ise yürürlü-
ğün durdurulması talebini reddediyordu.

Tohumculuk Kanunu`nun 15. maddesinde, "Bakanlık, gerekli gör-
düğü hallerde, kanunun 5`inci, 6`ncı, 7`nci ve 8`inci maddelerinde belir-
tilen yetkilerini, kısmen veya tamamen birliğe (TTB), kamu kurum ve
kuruluşlarına, özel hukuk tüzel kişilerine veya üniversitelere; şartları
belirlenmek kaydıyla, süreli veya süresiz olarak devredebilir" hükmü
bulunuyordu. Kanunun 8. maddesinde ise "Tohumlukları yetiştiren,
işleyen ve satışa hazırlayan, dağıtan ve satan gerçek veya tüzel kişiler,
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bakanlık tarafından yetkilendirilir ve denetlenir" hükmü yer alıyordu.
Anayasa Mahkemesi, bakanlığın, kanundaki "tohumlukları yetiştiren,
işleyen ve satışa hazırlayan, dağıtan ve satan gerçek veya tüzel kişileri
denetleme" yetkisinin "özel hukuk tüzel kişilere" devrine ilişkin bö-
lümleri iptal etmiş oluyordu.

Tohumun ıslahı gerekli, ifsadı tehlikeli bulunuyordu!

Tüm orman ve meyve ağacı türlerinden tarım ekinlerine, çayır çi-
menlerden çiçeklere, ot cinslerinden sebze çeşitlerine, yüzbinlerce bitki-
nin TOHUM’ları, tam bir yaratılış harikası ve hayat sırrı gibidir. Özellik-
le tahıl, sebze ve meyve tohumlarının ıslahı, yani daha verimli ve kalite-
li hale sokulması gerekli bir girişimken, aşırı kazanç hırsıyla tohumların
genleriyle oynanması, doğal ve normal yapısının bozulması, yani “to-
humların ifsadı” ise insan sağlığını tehdit eden bir çağdaş felaket haline
gelmiştir. Özellikle AKP iktidarı ve Başbakanı döneminde:

“O işbaşına geçtiğinde, (iktidara geldiğinde ve hak davadan sırtını
dönüp gittiğinde) yeryüzünde (ülkesinde ve bölgesinde) fesat çıkarmaya,
ekini ve nesli helak edip bozmaya yönelip (şeytani bir gayret) gösterecek-
tir. Oysa Allah fesat ehlini asla sevmemektedir.” (Bakara: 205) ayetinin
haber verdiği fesatlık aynen zuhur etmekte, “ekinlerin ve nesillerin bo-
zulması” ve tohumların ifsadı yönünde icraat yürütülmektedir. 

“Biz gökten belli bir miktarda su indirdik ve onu yeryüzünde yerleş-
tirdik; şüphesiz Biz onu (kurutup) giderme gücüne de sahibiz. Böylelik-
le, bununla size hurmalıklardan, üzümlüklerden bahçeler-bağlar geliş-
tirdik, (ayrıca) içlerinde çok sayıda meyveler vardır; sizler onlardan ye-
mektesiniz. Ve (daha çok) Tur-i Sina'da (Akdeniz iklim kuşağında) çı-
kan bir ağaç (zeytin türü de yarattık); o yağlı ve yiyenlere bir katık ola-
rak bitmekte (ürün vermekte)dir” (Mü'minun Suresi, 18-20)

Çevremizdeki tüm ağaç türleri ve bitki örtüleri bizlerin estetik
zevkimize hitap etmelerinin yanı sıra, nefes almamızı sağlayan at-
mosferdeki dengeleri, oksijen miktarının yeterliliğini, fazla karbon-
dioksitten zehirlenmememizi, atmosferdeki nemin rahatsız edici öl-
çülere erişmemesini, yaşadığımız yerdeki havanın çok soğuk ya da
çok sıcak olmasının önlenmesini; yani şu anda pek çok yönden rahat
bir yaşam sürmemizi büyük ölçüde bitkilerin varlığına borçlu oldu-
ğumuz, maalesef çoğu zaman unuttuğumuz bir gerçektir. Üstelik bit-
kilerin size olan faydası sadece bunlarla da sınırlı değildir. Bütün
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canlılar gibi biz de yaşamak için ihtiyacımız olan vitaminlerin ve mi-
nerallerin çok büyük bir bölümünü bitkilerden elde etmekteyizdir.
Her insan bitkilerin temel kaynağı olan tohumu tanımakta ve bitki-
lerin tohumlardan oluştuğunu bilmektedir. Ancak nasıl olup da tah-
ta parçasını andıran bir cisimden birbirine benzeyen ya da benzeme-
yen çeşit çeşit bitkinin çıktığını, bütün bu bitkilere ait bilgilerin to-
humlara nasıl yerleştirildiğini, bu bilgilerin nasıl ayrı ayrı şifrelendi-
rildiğini belki de hiç düşünmemiştir. Nasıl olup da tahta görünümlü
bir cisimden tam ayarındaki tadıyla ve özel kokusuyla binlerce çeşit
sebzeler ve meyveler çıkıvermektedir. Ağacı üreten, meyveleri ağaca
yerleştiren, meyvelerin veya çiçeklerin şeklini, rengini belirleyen
kimdir? Peki ya ağaç ile ilgili bilgileri eksiksiz olarak içindeki emb-
riyoya yerleştiren tohumun kendisi midir?

Bu gibi sorular insanın aklına hiç gelmemiş olabilir. Ancak insan bu
sorular üzerinde biraz düşününce, "Bir tohum ağaç üretmeyi nasıl bi-
lir?" sorusunun cevabını da merak etmeye yönelecektir. Tahta parçası
görünümündeki bir cisim nasıl olur da ürettiği ağacın nasıl bir şekle ve
yapıya sahip olması gerektiğini belirleyebilir? İşte özellikle bu son so-
ru oldukça önemlidir. Örnek olarak binlerce farklı bitki türü içinden
herhangi bir elma ağacını düşünelim. Elma ağacı, bilindiği gibi topra-
ğa atılan bir tohumdan üremektedir. Tohum, küçük bir cisimdir; ama
nasıl olur bilinmez, o tohumun içinden belli bir süre sonra 4-5 metre
uzunluğunda ve yüzlerce kilo ağırlığında dev bir ağaç meydana gel-
mektedir. Ağaçtaki elmalar, cilalanmış gibi duran pürüzsüz kabukları,
kendine özgü aroması, içlerindeki şekerli su ile kusursuz birer meyve-
dir. Tohumun, kendisine oranla bu dev boyuttaki ağacı yaparken kul-
lanabileceği tek malzeme ise ilk aşamada kendi içindeki yedek besin,
sonrasında ise sadece toprak ve güneş ışığından ibarettir.

Elma örneğinde de görüldüğü gibi tohumlar, içinde taşıma sistemi
bulunan, topraktaki maddeleri özümsemek için gereken köklere sahip
ve son derece iyi tasarlanmış canlı bir varlık üretmektedir. İnsan bile,
akıl sahibi bir varlık olarak, iyi bir ağaç resmi çizmesi gerektiğinde da-
hi zorlanır; bir ağacın köklerindeki ve dallarındaki ayrıntıları çizmek
ise çok daha zor bir iştir. Ama tohum, bu son derece kompleks canlı-
yı bütün sistemleriyle birlikte, canlı olarak nasıl meydana getirmekte-
dir. Oysa tohum, müstakil bir akla, şuura ve iradeye sahip bir varlık
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değildir. Bu durumda ağaçları ve bitkileri tüm çarpıcı sistemleriyle bir-
likte ortaya çıkaranın yani üretenin tohumun kendisi olduğunu iddia
etmek divaneliktir. Eğer böyle bir iddiada bulunan olursa, bu durum-
da tohumun son derece -hatta insandan bile- akıllı ve bilgili bir varlık
olduğu sonucuna varması gerekir. Evet tohumun içinde son derece üs-
tün bir akıl ve kapsamlı bir bilgi gizlidir. Ancak bu akıl ve bilgi, elbet-
te tohumun kendisine ait değildir. Tohumu meydana getiren maddele-
rin moleküllerinin, bu moleküllerin atomlarının akıl ve bilgi sahibi ol-
duğu iddia edilemeyeceğine göre bu bilgi tohumun içine bir şekilde
yerleştirilmiştir. İşte bu bilgiyi yerleştiren Yüce Rabbimizdir.

Tohumdaki hayat sırrı nereden kaynaklanıyordu?

“Şimdi ekmekte olduğunuz (tohum)u gördünüz mü? Onu sizler mi
bitiriyorsunuz, yoksa bitiren Biz miyiz? Eğer dilemiş olsaydık, gerçek-
ten onu bir ot kırıntısı kılardık; böylelikle şaşar-kalırdınız” (Vakıa Su-
resi, 63-65)

Tohumları, kendilerini diğer cisimlerden ayıran çok önemli bir
özellik olarak, ait oldukları bitkinin her dalına, her yaprağına, bu
yaprakların sayısına, şekillerinin nasıl olacağına, kabuğunun ne
renkte ve kalınlıkta oluşacağına, besin ve su taşıyan borularının bo-
yutlarına, sayısına, bitkinin uzunluğuna, meyve verecekse bu meyve-
lerin tatlarına, kokularına, şekillerine, renklerine dair -kısacası bir
bitkiyle ilgili olabilecek- bütün bilgilere sahip cisimlerdir. Milyonlar-
ca yıldır tohumların içinde bitkilere ait bütün bilgilerin saklanıyor
olması sıradan bir konu olarak görülmemelidir. Bu, konu üzerinde
düşünen insanın önünde hiç beklemediği ufukları açacak, pek çok
olaya bakış açısını değiştirecek bir bilgidir. Bu bilgiye daha yakından
şahit olmak için insanın en yakınından, örneğin evinde bulunan seb-
zelerden, çiçeklerden, meyvelerden düşünmeye başlaması yeterlidir.

Örneğin; bir tohumun karpuz olabilmesi için ne gibi bilgilere ihti-
yaç vardır, düşünelim. Karpuz dilimini eline alıp inceleyen insan çok
belirgin bir düzen ile karşılaşacaktır. Bu düzeni sağlayan bütün bilgiler
karpuzun çekirdeklerinde yani tohumlarında bulunmaktadır. İncele-
meye devam eden kişi karpuzun çekirdeklerinin her birinin ince bir
bağ ile sulu bölüme tutturulduğu çekirdeklerin üzerindeki incecik za-
rın farkına varacaktır. İşte bu zarın yapısı hakkındaki bilgi de, karpu-
zun hoşa giden tam ayarında şekeri, esansı ve lezzeti ile ilgili bilgi de
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tohumlarında saklıdır. Bundan başka; karpuzun kabuğundaki desen-
ler, kabuğun kalınlığı, üzerindeki mumlu yapı ile ilgili bütün bilgiler
de tohumlarda şifrelenmiş durumdadır. Kabuğu oluşturan hücrelerin
bir duvar ustasının yapamayacağı kadar pürüzsüz bir doku oluşturma-
larını sağlayan bilgi de tohumlardadır. Dünyanın her yerinde karpuz-
ların aynı özelliklere sahip olmasını sağlayan da tohumda saklı olan bu
bilgilerden kaynaklanır. Bu nedenle dünyanın neresine gidilirse gidil-
sin karpuz çekirdeklerinden bir miktar alınıp toprağa ekilse bir süre
sonra topraktan bir bitki çıkacak; ardından bu bitkinin üzerinde kü-
çük karpuzlar oluşacaktır. İşte bu karpuzların daha hızlı büyümesi ve
daha fazla üremesi için tohumlarının genlerinin bozulması ise, insan
sağlığına yönelik bir suikasttır.

İsrail’e horozlananlar Diplomat mı, yoksa “diplomalı at” mı olu-
yordu?

AKP sadece tarım, ticaret ve teknolojide değil, bölgesel stratejide ve
diplomaside de İsrail’e muhtaç hale getirmişti. Hatırlayınız Hüsnü Mü-
barek döneminde Sina yarımadasındaki devriye askerlerine ateş açıp
dört tanesini öldüren İsrail’e Mısır, hemen ve sert bir ültimatom vermiş,
bunun üzerine 24 saat geçmeden İsrail Mısır’dan resmen özür dilemiş
ve tazminat ödeyeceğini belirtmişti. Ama AKP iktidarının ve Dışişleri
kadrolarının dişlerini defalarca saydıkları ve bunları hesaba katmadık-
ları için, mavi Marmara katliamında dokuz insanımızı, hem de ulusla-
rarası sularda kahpece katletmelerine rağmen bir özür dilemeye bile te-
nezzül etmemişlerdi. Bunun üzerine yandaş ve yalaka medya tarafından
kahramanlık gibi takdim edilen beş ana maddelik yaptırım kararı ise
tek kelime ile gülünç düşmekteydi ve “dağ fare doğurdu” cinsindendi.

Neymiş:

1- İsrail’le diplomatik ilişkiler ikinci katip düzeyinde olacak-
mış… (yani resmen ve fiilen irtibat koparılmıyor.)

2- Askeri anlaşmalar askıya alınacakmış… (yani iptal edilmiyor)

3- Akdeniz’deki gemiler Türkiye’nin güvencesinde olacakmış…
(yani Akdeniz’de en uzun sahile sahip bulunduğumuz ve bölgenin
en güçlü devleti olduğumuz halde, şimdiye kadar bu görevin İsrail
tarafından yürütüldüğü itiraf ediliyor.)

4- Gazze ablukası BM kuruluna taşınacakmış… (oysa BM. Mavi
Marmara raporunda bu ablukayı zaten haklı görüyor.)
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5- Mavi Marmara’ya yönelik saldırı mağdurlarına sahip çıkılacak-
mış… (peh peh peh.! kendi akıllarınca İsrail’e gözdağı veriliyor ve
Türk kamuoyunun havası alınıyor.)

Ardından azgın ve saldırgan Siyonistleri hizaya getirmek üzere, ted-
bir ve yaptırım diye, “Gazze ablukasını BM kuruluna taşımakla” tehdit
eden şu AKP iktidarına ve Davutoğlu’nun kurmaylarına sormak lazım-
dı: “Yahu, sanki Siyonistler yazmış gibi açıklanan şu BM raporunda, İs-
rail’in Gazze ablukası haklı ve Gazze’ye insani yardım taşıyan Mavi
Marmara gönüllüleri suçlu sayıldığı ve üstelik Doğu Akdeniz’in bütün
hâkimiyeti İsrail’e bırakıldığı halde, siz kalkıp İsrail’i BM’ye şikâyet et-
mekle, kendinizi mi yoksa milletimizi mi aldatıyorsunuz? Bu içi kof yap-
tırım ve horozlanmaların, tam bu süreçte, İsrail’in güvenliğini ve gelece-
ğini korumak adına, İran’a karşı Türkiye’de konuşlandırılacak olan Fü-
ze savunma sistemlerine yönelik muhtemel tepkileri törpülemek ve dik-
katleri suni kriz senaryolarına çekmek üzere gündeme taşındığını kimse
anlamıyor mu sanıyorsunuz? Herkes biliyor ki, İsrail, Amerika ve Avru-
pa’nın sayesinde şımarıp kuduruyor! Siz ABD ve AB’ye yaranmak için
can atarken, İsrail’e ciddi ve gerçekçi bir tavır koyamayacağınıza, ah-
maklar dışında herkesin aklı yatıyor, kimi kandırıyorsunuz?

Sabataist ve Mason İttihatçı Cemal Paşa’nın torunu Hasan Cemal;
“Bundan böyle iki ülke birbirinin canını acıtmak için elinden geleni ya-
pacak. Bu açıdan İsrail’in de eli uzundur. Türkiye’nin Amerika’yla iliş-
kilerini bozmak, Amerikan Kongresi’nde 1915 dâhil Türkiye’yi ilgilen-
diren meseleleri kurcalamak, Kürt sorunu ve PKK konusunu azdırmak
gibi manevra alanları vardır. İsrail Türkiye’nin canını acıtabilir.75 diye-
rek aba altından sopa gösteriyor ve genlerinin gereği, İsrail hesabına
Türkiye’yi uyarıyordu. Hasan Cemal bu sözleriyle, aynı zamanda, PKK
ve Kürt sorununu kışkırtan ve Türkiye’ye karşı kullananların başında
İsrail geldiğini de dolaylı biçimde itiraf ediyordu. Hem BM’nin böyle
bir rapor yayınlaması, AKP Türkiye’sini ciddiye almadığını açıkça gös-
teriyordu. Öyle ya, Belçika ve Romanya gibi gavurların bile kabul et-
mediği Füze Savunma Sistemlerini; Türkiye’yi İran’ın, hatta Çin ve
Rusya’nın “Mecburi Hedefi” haline getirecek şekilde kendi ülkesine
yerleştiren, üstelik komuta merkezi Almanya’da bulunacağından, asla
müdahale fırsatı bile verilmeyen bir AKP iktidarını, bu kof kabadayı-
lıklarını kim ve niye ciddiye alsındı…

75 Milliyet / 03 09 2011 / Sh:19 – İsrail’le ilişkiler
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AKP’lilerin Hidayeti Nasıl Kararıyordu?

Konya Milli çözüm ekibinden bir kardeşimiz, Üniversiteyi Kon-
ya’da okuyan Elazığ’lı Mü… Geç… isimli, önceleri koyu Milli Görüş-
çü bir gencimize bayram tebriki münasebetiyle: “Zalimleri destekle-
meyin. Haçlı Emperyalistleri ve Siyonist Yahudileri dost edinip, on-
ların himayesine ve hükmüne girmeyin” Mealindeki ayetleri, cep te-
lefonuna gönderiyordu. Onun cevaben gönderdiği mesaj, AKP’lilerin
ruh halini yansıtıyor ve rahmetli Erbakan Hoca’nın “Bunların hidaye-
ti kararmış” sözünü hatırlatıyordu: “Ben Saadet partili olmaktan vaz-
geçtim. Artık AKP üyesiyim” şeklinde yanıt veriyordu. Acaba Kur’an’ı
Kerim’den bir ayet okununca: “Ben artık Saadet partili değilim, AKP
üyesiyim” demek ne anlama geliyordu? Herhalde bunlar:

• Böyle ayet hadislerle Milli Görüşçüler oyalanıp avunsun, biz
AKP’liler “reel politik gerçeklere” inanıyoruz!..

• Biz AKP’liler, artık Kur’an ayetlerini ölçü ve örnek almıyoruz!..

Uzun yıllar, ayet ve hadislere göre düşünüp davrandığımız dö-
nemlere acıyoruz, pişmanlık duyuyoruz ve geçmişimizi inkâr edip
vazgeçiyoruz! anlamını taşıyordu. Yani bu sözler: “Ey Milli Görüşçü-
ler ve özellikle Milli Çözümcüler! Siz İslam birlikçi, biz ise ABD’ci
ve AB’ciyiz! Siz Millici, biz işbirlikçiyiz! Siz “önce ahlak ve manevi-
yat” düşünceli, biz “zinayı suç olmaktan çıkaran” zihniyetliyiz. Siz
Adil Düzenci, yerli ve milli sanayici; biz AKP’liler ise, faizci, rantiye-
ci ve IMF’ciyiz” gerçeğinin itirafı oluyordu.
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Anadolu’da İnanç Tahribatı ve
“PEŞAVER GECELERİ” SAFSATASI

Çok değerli ve dini gayretli kardeşim Hacı Ramazan Yıldırım;
“PEŞAVER GECELERİ- Şiilik-Sünnilik Üzerine Münazara” isimli,
saf İslam inancını ve sağlam Ehli Sünnet itikadını bozmak amaçlı ha-
zırlanan, sözde delilleri yalan ve uydurma kaynaklara dayandırılan
saçma sapan iddialarla dolu bir kitabı bize ulaştırdı. (Kevser yayın-
ları, 1.Baskı. İstanbul 2004) Hem “Seyyid Muhammed Musevi” diye
tanıtılan kitabın yazarının, hem de karşılıklı konuşup tartışıyorlar
havası verilen “Hafız” ve “Davetci” gibi şahısların uydurma oldukla-
rı, bu sapkınlık ve şaşkınlık şahikası hezeyanların kasıtlı çevrelerce
özel olarak hazırlanıp Şia kitaplarına dayandırıldığı “İmam Suyuti,
Müfessir Fahri Razi, Taberani, İmam Nesai, İmam Gazali, İmam Şa-
fii, İbn Hacerül Askalani, İbni Cevzi Ebi Davud, Beyhaki, İbni Mace,
İmam Nevevi” gibi Ehli Sünnet ulemasının bazı rivayet ve kanaatle-
rinin ise, ya eksik anlatıp işlerine gelen kısmının aktarıldığı veya as-
lından çarpıtıldığı sırıtan bu kitabı baştan sona inceleyip içindeki
sapkın iddiaları ve iftiraları ortaya koymamız lazımdı. 

A- Hz. Ali’nin (haşa) Nübüvvet, hatta ulûhiyet mertebesine çıka-
rılması!

Bu kitabın 474. sayfasında: “Ali’ye itaat bana itaattir, bana itaat ise
Allah’a itaattir. Ali’yi inkâr beni inkârdır, beni inkâr ise Allah’ı inkâr-
dır” gibi uydurma hadislerle, akla mantığa ve Kur’an’a aykırı düzme-
celerle Hz. Ali Nübüvvet, hatta ulûhiyet makamına çıkarılmaktadır.
Oysa Ali İmran Suresi 31. ayetinde, Allah’a iman edip sevenlerin, sade-
ce Hz. Peygamber Efendimize itaat etmeleri gerektiği buyrulmaktadır.
Ve yine Bakara 165. ayetinde, “Başkalarını Allah gibi sevmenin şirk ve



sapıklık olduğu” uyarılmaktadır. Çünkü Allah’ın dışında herkesi ve her
şeyi, haşa “Allah gibi değil, sadece Allah için sevmek” lazımdır.

Bu kitabın 527. Sayfasında: “Hz. Ali’nin Nurani yaratılışının Hz.
Peygamberle aynen ortak olduğu” iddiası ortaya atılmakta (Bak. Sh:
173), buna dayanarak “Hz. Ali’ye karşı çıkanın ve hasımlık yapanın
dinden çıkacağı, aynen Allah’ı ve Peygamberi inkâr etmiş sayılacağı”
yazılmaktadır. (Bak. Sh: 547) “Hz. Ali’nin bütün fazilet ve Kemal’de
Hz. Peygamberle özdeş ve eşit olduğu” (Sf: 305) safsatalarıyla açıkça
küfre kayılmakta ve saf insanlarımız kandırılmaktadır. “Ali’yi sevmek
hasenedir” (sevap ve ibadettir) ve bir kula yeterlidir. “Hüseyin’e ağla-
yana cennet vaciptir.” (Sh: 352) gibi asılsız iddialarla insanlar avutul-
makta dini sorumluluklardan soğutulmaktadır. 

“Ali’nin bana nisbeti, Harun’un Musa’ya nisbeti gibidir” hadisini
kendilerince delil gösterip, Hz. Ali’nin de (haşa) Hz. Harun gibi pey-
gamber olduğu savunulmaktadır. (Sh: 161-170 ve 179)

B- Başta Hz. Ebubekir ve diğer muhterem halifelere ve Sahabele-
re iftira atılması!

“Hz. Ebubekir Sıddık’ın Hz. Peygamber Efendimize sırdaş ve yoldaş
olmak için değil, (haşa) O’nu müşriklere gammazlamak ve yakalatmak
üzere ve istenmediği halde, Hicrette ilk sığınılan mağaraya gittiğini ve bu
bilgiyi de Hz. Ali’nin kendisine verdiğini” söyleyen (Bak. Sh: 231-232 ve
233 ve devamı) utanmaz iftiracılara sormak lazımdı: Madem Hz. Ali Nü-
büvvete ortak bir velayet ve Kemalat sahibi idi, neden Hz. Ebubekir’in
hıyanet niyetini sezememiş ve Hz. Resulüllah’ın saklandığı yeri Ona ha-
ber vermişti? Yoksa haşa o da mı hıyanete ortak olmaktaydı?

Hz. Ömer (RA) savaş meydanlarında kahramanlık gösteremeyip
sıvıştığı (Bak. Sh: 261 ve devamı) ve bazı Sahabelerin gizli şarap sof-
ralarında sarhoş oldukları (Sh: 405 ve devamı), Uhud’da nöbet yerle-
rini bırakmaları ve Huneyn günü bozulup kaçmaları (Bak. Sh: 429 ve
devamı) konularına gelince: Birçoğu abartılar ve haksız ithamlarla
karışık aktarılan bu durumlar aslında normaldir ve doğaldır. Çünkü
Sahabe-i Kiramdan hiçbirisi günahtan ve hatadan masum sanılmama-
lıdır ve masumiyet sadece Peygamberlere hastır. Allah’ın rızası ve Re-
sulüllah’ın hatırı için sahabenin (RA) tamamını hasbelbeşer kusur ve
kabahatlarıyla birlikte sevmek ve sahiplenmek hakiki muhabbetin ve
İslamiyet’in alameti sayılmıştır. Elbette Sahabe-i Kiram da nefis taşı-
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makta, bir takım imtihanlara tabi tutulmakta, bazı zaafiyet ve acziyet
durumları ortaya çıkmakta ama her şeye rağmen son merhalede Al-
lah’ın hükmüne ve Resulüllah’ın hakemliğine bağlı kalınmaktadır. Sa-
habe olan (Yani Hz. Peygambere tabi ve taraf olup ölünceye kadar İs-
lam dairesinde kalan) seçkin zevatın, bazı haksızlık ve yanlışlıklara
bulaşsalar ve Hz. Muaviye gibi bir takım siyasi entrikalara başvursa-
lar dahi bağışlanacaklarına; örneğin Muhacir ve Ensarın ve Ehli Bi-
atur Rıdvan’ın Allah katında makbul olduklarına dair ayeti kerimeler-
den utanmalı ve Sahabe-i Kiram’a dil uzatılmamalıdır. Evet Hz. Ali
Efendimize bazı haksızlıklar yapıldığı, hilafetini önlemek üzere kum-
paslar hazırlandığı konusundaki iddialarda doğruluk payı da vardır;
ancak bunları yapanların hesabını Allah soracaktır ve böyle davra-
nanların haşa kafir sayılması şeytana uşaklıktır.

“(Sahabeden) öne geçen Muhacirler ve Ensar ile onlara güzellikle
uyanlar; Allah onlardan hoşnut olmuştur, onlar da O'ndan hoşnut ol-
muşlardır ve (Allah) onlara, içinde ebedi kalacakları, altından ırmak-
lar akan cennetler hazırlamıştır. İşte büyük 'kurtuluş ve mutluluk' bu-
dur” (Tevbe: 100)

“İman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla ve canla-
rıyla cihad edenlerin Allah katında büyük dereceleri vardır. İşte 'kurtu-
luşa ve mutluluğa' erenler bunlardır. Rableri onlara katından bir rah-
meti, bir hoşnutluğu ve onlar için, kendisine sürekli bir nimet bulunan
cennetleri müjdeleyip (hazırlamıştır)” “Onda ebedi kalıcıdırlar. Şüphe-
siz Allah, büyük mükafaat katında olandır” (Tevbe: 20 - 22)

“(Ey Resulüm) Andolsun ki, Allah; (Hudeybiye’de) o ağacın altında
sana biat ederlerken mü'minlerden razı olmuştur, kalplerinde olanı bil-
miş ve böylece üzerlerine 'güven duygusu ve huzur' indirmiştir ve onla-
ra yakın bir fethi sevap (karşılık) olarak vermiştir” (Fetih: 18)

Bu net ve kesin ayetlere rağmen, bizzat Cenabı Hakkın mağfiret
ettiği ve cennetle müjdelediği Muhacir ve Ensar’dan ve Hudeybi-
ye’de hazır bulunan sahabeye dil uzatanlar, kesinlikle Allah’a ve
Kur’an’a karşı çıkmış sapıklardır.

Kaldı ki Hz. Ali Efendimizin Raşit halifelerin sonuncusu olması,
Onun için bir meziyet noksanlığı değil, tam aksine fazilet makamıdır.
Çünkü Hz. Peygamber Efendimizden sonra sadık sahabelerin azalma-
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sı ve başka ülkelere dağılmasıyla fitne ve fesadın adım adım yaygın-
laşma fırsatı kollaması ve gizli nifakın makam ve menfaat hırsını kı-
zıştırması neticesinde toplumdaki yozlaşma ve kutuplaşma eğilimi öy-
lesine artmış ve azıtmıştı ki, Hz. Ali gibi çok yüksek dirayet ve vela-
yet sahibi birisi o süreçte halife olmasaydı, belki de İslamiyet’in mana
kökleri kurutulup kısırlaştırılacak ve ümmetin temel akidesi bozula-
caktı. Herhalde işte bu yüzden ilahi kader Onu en sona saklamıştı.

Bu sapık düşünceleri benimseyen fasık ve kafadan kaçık kimsele-
rin, bir dönem: “batıl sistemin partilerine girmek, Batı icadı siyasete
ve demokrasiye yönelmek küfürdür” diyerek Milli Görüşe bağlı insan-
ları soğutmaya çalıştıkları halde, şimdi nasıl hararetle AKP’ye sahip
çıkmaları, bu Haçlı Avrupa heveslisi, bu faizci, bu zina serbestcisi, bu
ABD ve Siyonizm işbirlikçisi iktidara uşaklık ve şakşakçılık yapmala-
rı da bunların ayarını ve amacını ortaya koymaktadır. Bunların âlim ve
bilgiç geçinen takımına haber gönderip: “Geliniz bir açık oturum yapa-
rak veya televizyona çıkarak bütün halkın önünde bunları tartışalım, de-
lillerimizi ortaya koyalım ve kimin sapık ve münafık olduğunu açığa çı-
karalım” teklifinde bulunduğumuz da hepsi uyduruk bahanelerle kay-
tarıp kaçmıştır, çünkü nasıl bir azgınlık ve Sahabeye karşı saygısızlık
ve ahlaksızlık içinde olduklarının kendileri de farkındadır.

“Muta” (para karşılığı geçici nikâh) mübah sayılmakta ve reklamı
yapılmaktadır!

Bu fitne fesat kitabının 568. sayfasında muta nikâhı kıymanın ya-
ni para karşılığı bir anlık, bir haftalık veya aylık geçici evlilik yapma-
nın caiz, hatta gerekli olduğu savunulmakta ve Hz. Ali’nin “Eğer
Ömer Mutayı kaldırmasıydı, bazı kötü adamlar dışında, zina bu kadar
yaygınlaşmazdı” söylediği iftirasında bulunulmaktadır. Mutanın ya-
saklanması yüzünden fuhşun ve zinanın ehlisünnet arasında giderek
arttığı iddiasında bulunan kitapta (Bak. Sh: 353) açıkça MUTA nikâ-
hı reklamı yapılmaktadır. Madem bu tür geçici nikâh mübahtı ve Hz.
Ömer kaldırmıştı, peki o halde Hz. Ali neden Hz. Ömer’e karşı çık-
tığı ve yanlış yaptığı konusunda hiçbir tarihi kayda rastlanmamıştı?
Yoksa Hz. Ali sağlığında Hz. Ömer’den korkup gerçeği saklamış, ölü-
münden sonra mı cesaret kazanmıştı? Hz. Ali (RA) gibi bir Hak sev-
dalısına ve hakikat kahramanına böylesi korkak tavırlar yakışır mıy-
dı? Hem bu kitabı ve içindeki sapık iddiaları savunan ve dağıtanlara
soralım: Muta (ücret karşılığı geçici nikah) geçerli ve gerekli ise, ev-
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lerinizde dul ve bekâr kızlarınızı, bacılarınızı ve diğer yakınlarınızı
böyle geçici nikahla kiralamak isteyenlere vermeğe gerçekten hazır
ve razı mıydınız? Eğer değilseniz, sizin vicdanen ve ahlaken kendi-
nize yakıştıramadığınız bir durumu başka Müslümanlara reva gör-
meniz nasıl bir çirkef tavır ve çifte standarttır?

Hz. Aişe validemize yönelik hakaretler ve Hz. Nuh’un ve Hz.
Lut’un eşlerine benzetme küstahlığı!

Hz. Aişe validemizin masum ve suçsuz olduğu ve ifk hadisesinin
bir iftira olarak uydurulduğu (Nur:11) gibi ayetlerle kesinlik kazan-
masına ve Hz. Aişe temize çıkarılmasına ve hala bu ahlaksız iddiala-
ra inanan ve konuşanların Allah’ın kahrına ve gadabına uğrayacakla-
rı (Bak. Nur: 4 ile 21 ayetleri (17 ayet)) ikazı yapılmasına rağmen, bu
kitapta Hz. Aişe validemiz haşa Hz. Nuh’un ve Hz. Lut’un kâfir ve
hain eşleriyle bir tutulmaktadır (Bak: sh. 501-503-504 ve devamı). Ve
tabi kendilerini haklı çıkarmak ve yalanlarını kapatmak için Buhari
ve Müslim gibi bütün sahih hadis kitaplarının uydurma rivayetlerle
doldurulduğu ortaya atılmaktadır. (Bak. Sh: 113)

Sadece Şia rivayetlerinin doğru olduğu kanaatini yaymak için de
“imamet makamının, Nübüvveti ammeden (genel peygamberlik maka-
mından) daha üstün olduğu” safsatası ve sapıklığı savunulmaktadır!
Hz. Ali evladının ve Şia imamlarının, Hz. Muhammed (SAV)den aşa-
ğı ama diğer peygamberlerden yukarı olduğu savunularak (Bak. Sh:
157-158) saçma sapan iddialarla Müslümanların kafası karıştırıl-
maktadır. Hz. Ali’nin isminin bile gökten meleklerce bir levha üze-
rinde babası Ebu Talib’e indirildiği (Bak. Sh: 574) bütün gayb ilim-
lerinin peygamberlere ve vasilere (Hz. Ali ve sülalesine) bildirildiği
(Bak. Sh: 632) gibi hezeyanlarla yüce Dinimiz yozlaştırılmaya ve
Mü’minler yoldan çıkarılmaya çalışılmıştır.

Hz. Ali (RA) Efendimizin, kendisini ilahlaştıran veya Peygamber
makamına çıkaran Abdullah İbni Sebe (Yahudi dönmesi) ve tarafta-
rı olan zındıkları, hatta yakaladıklarını yakarak cezalandırdığı riva-
yetleri vardır.76 Ve Allame İbni Teymiye de İbni Sebe fitnesini Şia
sapkınlığının başlangıcı saymaktadır.77
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Sahabenin Azalması ve Zenginliğin Artması Sonucu Fitnelerin
Azıtması!

Hz. Osman on iki yıl halifelik yapmış, ilk altı yılında insanların ona
yönelik olumsuz tavrı söz konusu olmamıştı. Aksine daha yumuşak
huyluluğu ve sürekli insanlarla iletişim halinde olması sebebiyle Ku-
reyş’liler onu Hz. Ömer’den çok seviyorlardı. Hicri Otuz ve Otuz beş
yıları arasında, Hz. Osman’ın halifeliğinin ikinci aşamasında O’nun öl-
dürülmesiyle sonuçlanan birçok olumsuz olay ortaya çıkmış ve tarih-
çiler bu olaylara “fitne” adını takmışladır.78

Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer iktidarında ve Hz. Osman’ın halifeli-
ğinin ilk yarısında İslam toplumunun üstün nitelikleri şunlardı:

1- Tam manasıyla bir İslam toplumu vardı. İnsanların Allah ve
ahiret inançları son derece sağlamdı. Tam bir ciddiyet ve gönülden
bağlılıkla Allah (c.c.)’ın emirleri uygulanmaktaydı. Kötülüklerin en
az görüldüğü toplumdu. Din, hayatın kendisiydi, insanların ruhları-
na işlemişti. Zaman zaman hatırladıkları bir bütünlük değildi. Yanlı-
ca ibadetleri yerine getirme düşüncesi taşımıyorlar, dini doğru bi-
çimde, hakkıyla yaşamayı hedefliyorlardı. Ahlak, düşünce, önemli
olanın belirlenmesi, değerlinin tespiti, sosyal ilişkiler, aile bağları,
komşularla münasebetler, alış veriş, rızk için çalışma, emanete ri-
ayet, kefalet, iyiliği emredip kötülüğü yasaklama ve idarecilerin uy-
gulamalarına boyun eğme konularında dinin talepleri doğrultusun-
da hareket ediyorlardı. İslam toplumu içinde münafıklar da vardı.
Onlar, Müslüman gibi görünüp, düşmanın menfaati için çalışıyorlar-
dı. Toplumda zayıf inançlı, yavaş davranan, hainlik yapan vs. çok
farklı nitelikte insanlar vardı. Fakat bunların toplumda kayda değer
bir ağırlığı ve toplumun gidişatını değiştirecek imkânları olmamıştı.

2- “Ümmet” kavramı tam olarak bu toplumda manasını bulmaktay-
dı. Ümmet dil, vatan ve menfaat birliğine dayanmazdı, bu cahiliye dö-
neminin anlayışıydı. 

3- O toplum, ahlak odaklıydı ve Kur’an ahlakına ve dinin emirleri-
ne dayanmaktaydı. Bu ahlak yalnızca iki cins arasındaki ilişkileri dü-
zenlemiyordu. İslam ahlakı, siyaseti, ekonomiyi, toplumu, düşünceyi
ve ifadeyi kapsayan geniş bir yelpazeye dayanmaktaydı. 
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4- O toplum, ciddi ve gerçekçi bir yapıdaydı. İnsanlar işleriyle meş-
gul oluyorlardı. Ciddiyet, herhangi bir zorunluluktan kaynaklanmı-
yordu. Fakat Müslümanlarda işlerini önemseyen, aktif olmaya, çalış-
maya, üretmeye yönelten bir ruh vardı. 

5- O toplum cihad için hazır bekleyen ordu gibi insanlardan oluş-
maktaydı. Onların hayatlarında Allah yolunda cihadın yeri ve önemi
esastı. 

6- Asrı Saadet ve sonrası toplum ibadet eden insanlardan oluşmak-
taydı. İbadet ruhu, yalnızca farzlarda değil, bütün tasarruflarda ortaya
çıkmaktaydı. Allah rızası için nafile ibadetler yapıldığı gibi, her işe iba-
det bilinciyle sarılmaktaydı. Bunlar, Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer döne-
minde İslam toplumunun temel özellikleriydi. Belirtilen özellikler Hz.
Peygamber dönemine yaklaştıkça güçlenmekte, ondan uzaklaştıkça
zayıflamaktaydı. 

Baş gösteren fitne ve fesadın en önemli sebepleri ise şunlardı:

1- Artan Bolluk, Rahatlık ve Bunun Toplumsal Tahribatı

Hz. Peygamber kendisine yardım eden sahabenin fakirlik ve mah-
rumiyete karşı onlara sabır tavsiye ediyor ve onlara fakirliğin fazla de-
vam etmeyeceğini, dünya hazinelerinin ve hayırların kapılarının ken-
dilerine açılacağını haber veriyordu. Resulülah (s.a.v.) dünyalıkla meş-
gul olup Salih ameli ve Allah yolunda cihadı bırakan kişiyi uyarmak-
taydı. Hz. Ömer bu uyarıyı çok iyi bir şekilde anlamıştı. Bundan dola-
yı Müslümanları mal sahibi olma fitnesinden ve dünyalık süslerden
korumak, Hz. Ömer’in dikkatle uyguladığı bir esastı. Yeni fethedilen
bölgelerde valilerin veya Müslüman halkın haklı bir gerekçe yokken
mali durumları gereğinden fazla iyileştirmeleri yasaklanmıştı. Sahabe-
nin önce gelenleri, Ensar ve Muhacir de bu yasağa katılmıştı.

Hz. Osman döneminde ise doğuda ve batıda fetihler genişleyerek
devam ediyordu. Ganimetler neticesinde beytülmal dolup taşmıştı.
İnsanların elleri ve evleri de dolmuştu.79 Bu zenginlik toplumsal de-
ğişmelere sebep olmuştur. Bolluk ve rahatlık artmış, insanlar dünya-
lık işlere yönelmeye başlamışlardı. Müslümanlar zenginlik yarışına
girmişler. Özellikle imanları gönüllerini aydınlatmamış olanlar, tak-
va süsüyle süslenmemiş olan çöl Arapları, sonradan İslam’a girmiş
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ancak dünyalık peşine koşmaktan kendisini alamamış kişiler zengin-
lik yarışına kapılmıştı. Hz. Osman bu durumu gördü ve halka gön-
derdiği mektuplarda bu gidişatın tehlikeli sonuçlarına işaret ederek
şöyle dedi: Üç özelliğin ortaya çıkmasından sonra ümmetin bidatle-
re düşmesi kaçınılmazdır. Bunlar: Zenginliğin artması, evlatların ço-
ğalması, bedevilerin ve Arap olmayanların Kur’an okumaları ve ayet-
leri yanlış ve alakasız yorumlamalarıdır.80 Hatta bazı insanlar sarhoş
edici maddeler kullanmaya başlamışlardı. Hz. Osman bu durumu da
gözetlemek üzere şikâyet edilen bölgelere görevliler yollamış, yapı-
lan tespitler doğrultusunda, sarhoş edici madde kullananlar cezalan-
dırılmıştı. Hz. Osman bu tür şerlere karşı gerekeni hemen yapmak-
taydı. Baskıyla insanları sıkıştıranları, silahını yanlış maksatlar için
kullananları, Medine’den çıkarmaktaydı. Bu durum, Medine’den sü-
rülenlerin kabilelerinde rahatsızlık oluşturmuştu.81 Hz. Osman’ın
israf eden, ahlaki bozulmaya yönelik davranışlar sergileyen zengin
aile çocuklarını cezalandırması devlet başkanlığı yetkisine bağlı ta-
zir cezası niteliği taşımaktaydı. Ancak kendilerine ceza uygulananlar
Hz. Osman’a karşı olumsuz tavır almışlardı. 

2- Hz. Osman Dönemindeki Sosyal Değişimin Tabiatı

Çok derinden ve sessizce devam eden olumsuz sosyal değişiklikler
Hz. Osman döneminin ikinci yarısında ortaya çıkmıştı ve zirvelere ula-
şan değişim çığlıkları, Hz. Osman’ın şehit edilmesine kadar uzanmış-
tı.82 Çünkü İslam devleti genişlemeyle birlikte fethedilen bölgelerdeki
ırkların, renklerin, dillerin, kültürlerin, adetlerin, düzenlerin, düşün-
celerin, edebiyatın, sanatın ve diğer bütün alanların mirasçısı olmuş
böylece kimi yerlerde uyumsuz yapılanmalar ortaya çıkmıştı. Toplum-
sal değişimden en çok etkilenen şehirler, Şam, Mısır, Basra, Kûfe, Mek-
ke ve Medine’ydi. Büyük şehirler, fetihler için büyük ordular gönderi-
yor ve dönüşte de orduları karşılıyordu. Savaşlar sonucunda bu bölge-
lerdeki yerli halkın sayısı ölümlerle azalmış, bunların yerine fethedilen
bölgelerden gelen İranlı, Rum, Kıbtî, Kürt, Berberî ve Türklerle yaban-
cı sayısı artmıştı. Sonradan gelenlerin çoğu İranlı veya Yahudi ya da
Hıristiyan Araplardan oluşmaktaydı. Genellikle bu durumdaki insan-
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lar sahabeden de değillerdi, dolayısıyla Hz. Peygamber’in dizinin di-
binde yeterince eğitim almamışlardı. Sahabe ya fetihlerle meşguldü ya
da ileriki dönemler düşünüldüğünde, çoğu Rabbine kavuşmuştu. Sa-
habe dönemindeki toplumsal doku, sonraki dönemlerde değişikliğe
uğramıştı. Toplumda fethedilen bölge halkları, bedeviler, dinden tek-
rar İslam’a girenler, Yahudiler ve Hıristiyanlar vardı. 

Toplumsal Dokuda Değişikliğe Neden Olan Unsurlar Şunlardı:

1- Toplum farklı gruplardan oluşmaktaydı. Sahâbe ve tâbiîn toplu-
mun temel unsurlarıydı. Ancak gerek fetihler sebebiyle şehit oldukla-
rı için, gerekse fetihlerden sonra başka şehirlere dağıldıkları için ol-
dukça azalmışlardı. Kalan az sayıdaki Sahabi de Kûfe, Basra, Şam ve
Mısır gibi yeni fethedilen bölgelere gönderiliyordu. Kimisi Arap yarım
adasında çıkıyor ve sonra geri getiriliyordu.83

2- Fethedilen bölgelerin sakinlerine oranla, oraya fetihten sonra ge-
lip yerleşenlerin sayıları oldukça azdı. Sahabi ve tabiin bölgeyi idare
edip, işlerin yürüyüşüne, ahlaki, fikrî ve edebî gidişata yön verseler de
sayı olarak azınlıkta kalmaktaydı. Bazen, bu bölgedeki insanlar başka
bölgelere kaydırılmaktaydı. İslam’a yeni girmiş ve henüz özümseme-
miş bazı kişiler, valilerin emri gereği ticari, ilmi veya idari maksatlarla
büyük İslam şehirlerine veya başkente yollanmaktaydı. Eğer gittikleri
bölgelerde fesat çıkarmıyorlarsa, bu tür şehirlerarasında intikalleri ya-
saklayan bir kanun bulunmamaktaydı.84 Bu gibi fethedilen bölgeler-
den büyük İslam şehirlerine gelenler, fitnenin en hızlı kaynaklarıydı.
Çünkü bunların çoğu fetihler sırasında mağlup olmuş, akrabaları öl-
dürülmüş kimselerdi ve intikam için fırsat kollamaktaydı. Birçok se-
beple fitnenin hızla yayılması için faaliyet başlatmışlardı. Bu sebepler-
den bazılarını şöyle sıralayabiliriz.

• Cahil olmaları ve kısa süre önce zenginlik ve izzet içinde olduk-
larını ancak ellerinde ne varsa hepsinin alındığını düşünmeleri.

• Yabancı olmalarından ya da başka sebeplerden dolayı dini yete-
rince idrak edememeleri.

• Irkçılık yapmaları ve Arapları kötü görmeleri.
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• Bazıları kılıçtan ve cizyeden korktukları için İslam’a girmişlerdi.
Ancak İslam toplumunda şer için çalışıp, Müslümanlara tuzak kurma-
ya çalışıyorlar ve her türlü fitne hareketinin başını çekiyorlardı.

• Heva ve heveslerinin ardına düşmüşlerdi. Bu sebeple de fitne or-
tamı oluşturmaya çalışıyorlardı.

3- Toplum içindeki bedevi Araplar iyice şımarmıştı. Onların için-
de takva sahibi Müslümanlar olduğu gibi, kâfirler ve münafıklar da
vardı. Ve bunlar Kur’an’ı keyfi yorumlamaya başlamıştı.

4- İslam toplumunun yapısında yer alan diğer bir unsur da İs-
lam’dan dönüp daha sonra zorunluluk gereği tekrar İslam’a giren in-
sanlardı. Onların Müslümanlık süreleri oldukça kısaydı. Tabiî ki on-
lardan kimisi nefsini arındırmış ve gerçekten Müslüman olmaya ka-
rar vermiş durumdaydı. Ancak çoğu imanın tadını alamamış insan-
lardan oluşmaktaydı. Fitne havasının oluşmasında dinden dönenle-
rin rolü açıktı. Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer dönemlerinde de mürtet-
ler vardı. Ancak Hz. Osman’ın mürtetlere yönelik siyaseti önceki iki
halifeden farklıydı. Hz. Ebubekir valilerine gönderdiği talimatlarda
cihat sırasında mürtetlerden yardım alınmamasını yazmıştı. Hz.
Ömer döneminde bu siyasete bir miktar hafifleme başlamış, çünkü
dinden çıkıp tekrar İslam’a girenler, ırak ve Şam’ın fethine katılmış-
lardı.85 Hz. Osman’ın dinden dönüp sonradan tekrar Müslüman
olanlara önemli görevler vermesi ise Kûfe’de halkın değişmesine yol
açmıştı ve kendi başına bela olmuşlardı.

5- Çoğunluğu Arap yarımadasından çıkarılmış olan Yahudi ve Hı-
ristiyanlar Kûfe ve Basra gibi büyük şehirlere taşınmışlardı. Fetihler sı-
rasında özellikle Yahudiler, alışılmış olduğu üzere araç ve yöntemlerle
mali baskı yapıyorlar ve her türlü entrikaya başvuruyorlardı.86

Kültürel Dokudaki Yeni Oluşumlar ve Yozlaşmalar

Bütün bunların ötesinde, bunlardan daha önemli ve tehlikeli bir
alan vardır ki; o da kültürel kaynaşmadır. Farklı kültürler, fikirler,
düzenler ve gelenekler hızla İslam toplumuna bulaşmış, böylece bü-
yük bir kültürel yozlaşma ortaya çıkmıştır. Fethedilen bölgelerde her
ne kadar Müslümanlar bulunsalar da diğer gruplar çoğunluğu oluş-
turmaktaydı. Müslümanlar diğer grupların içerisinde yaşıyor, onların
kızlarıyla evleniyor, dillerini konuşuyor, giysilerini kullanıyor ve
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adetlerini öğreniyorlardı. Fethedilen bölgelerdeki insanlar yeterince
eğitim alamamış, Ensar ve Muhacirlerin sahip olduğu ruhu kavraya-
mamışlardı. Yeni fethedilen ülkelerdeki insanların eğitimi görevini
üstlenen Ensar ve Muhacir, insanların Müslüman olmadan önceki dü-
şüncelerini ve adetlerini tamamen hayatlarından söküp atamadıkları-
nı dikkate almaktaydı. İslam’ı öğretmekle görevli olanlar, öylesine
büyük kültür dalgalarıyla karşı karşıyaydılar ki; bunlarla baş etmele-
ri imkânsızdı. Üstelik eğitim faaliyetini sürdürecek olan sahabenin
çoğunluğu savaş meydanlarında şehit olmuşlardı. Kalan az sayıdaki
sahabenin etrafında da sadece ilim sevdalısı insanlar kalmıştı. Tabi-
înin de çoğu samimi insanlardan oluşmaktaydı, ancak onlar da savaş
meydanlarındaydı ve cihat edip can veriyorlardı.87 İslam’ın derinle-
mesine öğretilmesi için yeterli zaman daralmıştı. Bu ve benzeri se-
beplerle İslam devletinden istikrar sağlanamamıştı ve bu durum Hz.
Osman döneminde açıkça görülebilir durumdaydı.88

Yeni Bir Neslin Ortaya Çıkması.

İslam toplumundaki en büyük değişme, yeni bir neslin ortaya
çıkmasıydı. Bu nesil toplumda önemli bir yer tutmaya başladı. Bun-
lar sahabe neslinden farklı ve dünyaya meraklı bir nesil oluşturmak-
taydı. Onlar sahabe asrında yaşamamışlar ve onlar gibi olgunlaşma-
mışlardı. İslam devletinin yükünü omuzlarında taşıyan ilk nesle gö-
re bu yeni nesil oldukça zayıf ve sorumsuz davranmaktaydı.89 Yeni
nesil kendinden önceki Sahabenin sevinçle karşıladığı, razı olduğu
şeyleri kabul etmiyor, refah ve rahatlık peşinde koşuyorlardı. Yeni
neslin adetleri, sahabenin adetlerinden çok farklıydı. Yeni bir yakla-
şım ve yeni bir hayat anlayışı oluşturmuşlardı. Artık ilk halifeler dö-
neminde üstün tutulan değerler ve hedefler hafife alınmaktaydı. Ye-
ni nesil, sahabenin düşünce biçimini ve yaklaşımlarını anlayamıyor,
hikmetleri kavrayamıyordu. Bu sebeple, yeni nesilden bazıları yan-
lış anlayışlara sapıyor ve fitne hareketlerine katılıyorlardı. 

Toplumun, Yalan Haberleri Kabule Hazır Hale Gelmiş Olması

Bu süreçte toplumda İslam’ın özüyle uyumsuz bir yapılanma başla-
mıştı. Böyle olunca toplum karışıklık ve sıkıntılar için müsait bir or-
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tam halini almıştı. Toplum yapısı, yalan haberleri, asılsız sözleri ve şa-
yiaları kabul edecek bir konuma taşınmıştı.90 Hz. Osman ve Hz. Ali
dönemlerinde iyilikle kötülüğü birbirine karıştıran insanlar çoğalmış-
tı. Bunların bir kısmı şehvetlerine ve dünya nimetlerine takılmış, din-
lerine ve imanlarına şüphe katmışlardı. Başta bazı vilayetlerde görülen
bu durum ileriki dönemlerde yaygınlaşmıştı. Takvasızlık, itaatsizlik,
heveslere uyma ve günahlara saplanma gibi sebeplerle fitneler ortaya
çıkmıştı. Her grup sadece kendilerinin iyiliği emredip kötülüğü yasak-
ladıklarına, hak ve adalet üzere olduklarına inanmaktaydı. Bu da zan-
na ve heveslere uymaktır. Tarafların birisinin hakka daha yakın olma-
sının bu durumda çok fazla önemi kalmamıştı. Hz. Ali ile halktan bir
kişinin şu diyaloğu meseleyi açık biçimde ortaya koymaktaydı. Adam
“İnsanlar Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer üzerinde ayrılığa düşmedikleri hal-
de neden sende ayrılığa düşüyorlar” deyince. Hz. Ali “Onlar benim gibi
insanların halifeleriydi. Ben ise senin gibi insanların halifesiyim de on-
dan” cevabını verip susturmaktaydı.91

Hz. Osman’ın Hz. Ömer’den Sonra Halife Olması

Hz. Osman ve Hz. Ömer’in tabiatları birbirinden oldukça farklıy-
dı. Buna bağlı olarak, idare biçimleri ve halka yaklaşımları da aynı
olmamıştı. Hz. Ömer hem kendisini hem de görevlendirdiği kişiler
için son derece sert ve otoriter bir tavır sergilerken, Hz. Osman ol-
dukça yumuşak ve müsamahakârdı.92 Hz. Ömer’in sertliği karşısın-
da Hz. Osman’ın yumuşak davranması ilk aşamada insanları mem-
nun ettiyse de bu yumuşaklık hilafetinin son dönemlerinde kendi
başına bela olacaktı.

Sahabenin Önde Gelenlerinin Medine’den Çıkmaları

Hz. Ömer sahabenin önde gelenlerine Medine dışına çıkma izni
vermiyordu. Çünkü, sahabenin yeni fethedilen bölgelere dağılmasın-
dan ve böyle Kur’an’ı ve Resulüllah’ı anlayan ve aktaran kaynağın ku-
rumasından korkuyordu. Medine’de kalması emredilen Ensar’dan bir
sahabe gelip, Medine dışına çıkmak için izin isteyince, Hz. Ömer şu
cevabı veriyordu: Hz. Peygamber döneminde katıldığında cihatlarla
büyük sevaplar kazandın. Bugün, ganimet elde etmektense yakınımız-
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da bulunman senin için daha hayırlıdır.93 Fakat Hz. Osman sahabenin
Medine’den çıkmalarına müsaade etmiş, onlara yumuşak davranmıştı.
Şa’bi şöyle aktarmıştı: Hz. Osman halife olduğunda Medine’deki saha-
beye oradan çıkmasına engel olmamış, Sahabenin her birisi farklı vila-
yetlere dağılmıştı. Bundan dolayı Sahabe arasında, Hz. Osman Hz.
Ömer’den çok sevilip sayılmıştı.94 Bunun sonucu olarak bazı sahabe-
ler gittikleri yerlerde dünyalık işlere bulaşmış insanlar da onların etra-
fında toplanmıştı.95

Cahiliye Irkçılığının Kızışması

İbn Haldun şöyle diyordu: Fetihler tamamlanıp, yeterince mal top-
landıktan sonra Araplar Kûfe, Basra, Şam ve Mısır gibi şehirlere yoğun-
laşmıştı. Bu şehirlerde sahabeye, Hicazlılara ve Kureyşlilere özel bir il-
gi vardı. Ancak Bekr bin Vâil, Abdulkays, Sâirrabîa, Ezd, Künde, Te-
mim ve Kudâa kabilelerin mensupları bu kadar ilgi görmüyorlardı.
Oysa bu kabileler fetihlerde başarılar kazandıklarını ve ön plana çık-
tıklarını sanıp hasetliğe başlamışlardı. Bundan dolayı sahabe kadar de-
ğer görmeleri ve haklarının kendilerine verilmesi gerektiğini düşünü-
yorlar ve fitne ateşini körüklüyorlardı. 

Fetihlerin Durması

Hz. Osman döneminin sonlarına doğru, gerek doğal sebeplerle, ge-
rekse insan unsuruna bağlı sebeplerle fetihler hem Kafkasya’da ve di-
ğer taraflarda duraksamıştı. Böyle olunca, ganimet akışı da azılmıştı.
Bedeviler, önceki ganimetlerin ne olduğunu soruşturmaya başlamış,
kendilerinin de haklarının bulunduğu fethedilmiş araziler nereye git-
miş, kime verilmiş? diye sormaktaydı.96 Hz. Osman aleyhinde asılsız
haberler hızla yayılmaya çalışılmaktaydı. İnsanlar, halifeyi, vakıf arazi-
lerini kendi arzularına göre kullanmakla, fethedilen arazileri dilediği-
ne aktarmakla suçlamaktaydı. Bunun Bedeviler üzerinde olumsuz etki-
leri vardı. Bedevilerin düzenli işleri yoktu, bütün vakitleri boştu. Gün-
lerinin bir kısmını uyku ve yemekle, diğer kısmını da Hz. Osman’ın ta-
sarruflarını konuşmakla geçiriyorlardı. Bu konuşmaları kızıştıranlar
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da İbn Sebe taraftarlarıydı. Abdullah bin Âmir bu durumu haber aldı
ve halifeyi uyardı. Hz. Osman valilere böyle grupları susturmak ve fe-
sat çıkarmalarına engel olmak üzere talimatlar yollamıştı.97

Yanlış Takva Anlayışı 

İslam’da takva esastır hatta, kötü olmadığı halde, kötülüğe götür-
mesinden korkulan şeylerden bile uzak durmaktır. Yani harama gö-
türür endişesiyle bazı helallerden uzaklaşmaktır. Asıl itibariyle tak-
va, Allah için haramlardan ve haksızlıklardan sakınmaktır. Bir kişi
takvalı olmaya yönelik davranışları ile olgunlaşacaktır.

Ancak tehlikeli ve bidat cinsinden bazı takva saplantıları şunlar-
dır. Cahilin takvası: Bunun özelliği, cahil kişinin takva adına mubah
bir fiili haram veya farz saymasıdır. Fitnecilerin içine düştükleri teh-
likeli takva anlayışıdır.98 İslam düşmanları, Müslümanlara bu yan-
dan yaklaşarak, onları kandırmaya uğraşmış ve başarmışlardır. Bu
alanda çıkan küçük kıvılcımlar alevlensin diye üfleyip durmuşlardır.
Hz. Osman’ın yaptığı mubah işleri veya Müslümanların maslahatla-
rına yönelik uygulamaları bile dinden çıkma sebebi olarak sunmuş-
lar, onu Hz. Peygamber’in sünnetini ve sistemini değiştirmekle suç-
lamışlardır. Bu meseleleri cahillerin gözlerinde büyültüp azdırmış-
lardır. O kadar ileri gitmişler ki; bu yorumlara dayanarak halifenin
öldürülmesini dahi mubah sayanlar çıkmış ve günümüze kadar de-
vam eden büyük bir fitnenin kapısını açmışlardır. Günümüzde de bu
cahil takvasını savunan, dinin hükümlerini istedikleri gibi, adetleri
ve geleneklerine göre uygulayan birçok insana rastlanmaktadır.99

İnsanların Hırsları ve Dünya Arzuları

Sahabeden sonraki ikinci nesilden kendisini idareciliğe uygun
gören birçok kişi vardı. Bunlar, önlerindeki yolun kapalı olduğunu
görüyorlardı. Böyle kişiler, amaçlarına ulaşmak için önlerine çıkan
hiçbir fırsatı kaçırmıyorlardı. Hedefe ulaşmak için nasıl değişiklik-
ler yapmak gerekiyorsa, bu konuda hiçbir fırsatı kaçırmıyorlardı.

Nefretle Dolu ve Siyaset-Riyaset Tutkulu İnsanların Entrikaları

İslam’a girmiş zeki münafıklar vardı. Bunlar İslam toplumunda
gördükleri zayıf noktaları tespit ediyorlardı. Buldukları zayıf nokta-
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lar üzerinde fitne çıkarıyorlar, toplumun huzurunu bozmaya yönelik
çalışmalar sürdürüyorlardı. Kendilerini dikkatle dinleyecek ve onla-
rın yolunda ilerleyecek insanlar bulmak da hiç zorlanmıyorlardı. Bu-
nun toplum içinde birçok sonucu ortaya çıkmıştı.100 Daha önce İs-
lam toplumu içinde Yahudilerin, Hıristiyanların ve İranlıların oldu-
ğu anlatılmıştı. Belirtilen bu gruplar, İslam’a, İslam devletine ve
Müslümanlara yönelik öfkeleri ve kinleriyle tanınmaktaydılar. Reza-
let onların meziyeti olmuştu.101 Anarşi ve kargaşa onların hayat tar-
zıydı. Kendilerinde asalet ve fazilet namına hiçbir şey bulunmamak-
taydı.102 Onlar artık şeytanın aleti olmuşlardı.103 Kitaplarda entrika-
cıların başı olarak Yahudi Abdulah bin Sebe anlatılmaktadır. Daha
sonra görünüşte Müslüman olmuş, ancak yıkıcı çalışmalarına ara
vermeden devam etmiş, İslam vilayetlerini sırasıyla gezmiş ve şer
odakları oluşturmaya çalışmıştır.104

Hz. Osman’a Karşı İsyan İçin Şeytani Planların Yapılması ve Ye-
terli Tedbirlerin Alınmaması

Toplumda sonradan ortaya çıkan unsurlara bağlı olarak, insanlar
asılsız sözleri ve yalan haberleri kabul edecek kıvama yaklaşmıştı. Böl-
ge şartları ve toplum yapısı da bazı çatlamalara müsait bir hal almıştı.
Fitneciler valileri ve halifeyi “iyiliği emretme ve kötülüğü yasaklama”
bahanesiyle nefretle kınama ve halkı kışkırtma noktasında görüş birli-
ğine varmışlardı. Ancak bu şekilde insanları kendi saflarına çekebile-
cek ve İslam ordusunun komutanı, Müslümanların halifesi Hz. Os-
man’ın otoritesini sarsacaklardı. Halife Hz. Osman’a yönelik eleştirile-
ri beş grupta toplayabiliriz:

1- Halife olmadan önceki şahsi konumu: Bazı savaşlarda ve olaylar-
da bulunmaması.

2- Mali siyasetindeki icraatları: Atiye ve meralar gibi.

3- İdari siyasetindeki içtihatları: Akrabalarını vali olarak görevlen-
dirmesi ve tayin metodu.

4- Ümmetin maslahatı için yaptığı içtihatların kendi aleyhinde kul-
lanılması: Mina’da namazın kısaltılmadan dört rekât kılınması,
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Kur’an’ın çoğaltılması, Müslümanlara dar gelmesi sebebiyle Mescid-i
Nebi’nin yıkılıp genişletilerek yeniden yapılması gibi.

5- Hz. Osman’ın bazı sahabeye karşı katı ve kırıcı davranışları; Am-
mar, Ebû Zer ve İbn Mes’ûd gibi.

İbn Teymiye, Hz. Osman’ın da masum olmadığını belirterek şu
kanaatini açıklamaktadır: İnanmamız gereken, Hz. Peygamber’den
sonra kimsenin günahsız ve hatalardan korunmuş olmadığıdır. Hz.
Muhammed’in (SAV) dışında kalan diğer insanlar ve halifeler de ha-
ta yapabilir ve günah işleyebilir konumdadır. Tövbe eder, Allah’tan
bağışlanma dilerlerse, işledikleri sevaplarla, günahları örtülecek ve
başlarına gelen bazı musibetler günahlarının kefaret olacaktır. Hz.
Osman’ın yanlışları olarak rivayet edilenlerin tamamı hata ve günah
olsa dahi, kendisi birçok yönden bağışlanma sebepleri taşımaktadır.
O, ilk Müslümanlar arasındadır, sağlam bir inanca sahiptir, Allah yo-
lunda cihat etmiş, Allah’a ve elçisine itaat etmiş seçkin bir zattır. Bü-
tün bunlar, onun bağışlanması ve saygı duyulması için yeterli sayıl-
malıdır. Hz. Peygamber kendisine başına gelecek fitneleri haber ver-
miş ve gelen musibetlere sabretmesi sebebiyle cennetlik olacağını
müjdelemiş mübarek ve muhterem bir insandır.105

İnsanların Nefsani Duygularını Heyecanlandıran Araç ve Yön-
temlerin Kullanılması

Uydurma iftiraların etrafta yayılması bu yöntemlerden en önemli
olanıydı. Ortaya atılan iftiralar ve yalan haberler hemen duyuluyor ve
insanlarda şüpheler oluşuyor, insanların önünde, halife hakkında mü-
nazaralar ve tartışmalar yapılıyordu. Tartışmalar, münazaralar, yalan-
ların toplum içinde yayılması, fitnecilerin diğer yöntemleriydi. İnsan-
ların önünde valileri ve halifeyi eleştiriyorlardı. Sahte yazılar düzenle-
yerek insanları kandırmaya çalışıyorlardı. Sahabenin dilini kullanarak
hayal ürünü sözler ortaya atıyorlardı. Yalan iddialar ortaya atıp bunla-
rı, Hz. Aişe, Hz. Ali, Talha (r.a.) veya Zübeyr (r.a.) söylüyormuş gibi
sunarak insanları kandırıyorlardı. Yalanlarından birisi de Hz. Ali’nin
Hz. Peygamber’in vasisi olduğu ve aslında onun halife olması gerekti-
ği yönündeki sözleriydi. Kûfe, Basra ve Mısır’da ayrılıkçı gruplar oluş-
turuyorlardı. Medineliler gelen grubun, sahabenin davetiyle geldiğini,

105 Müslim, Fezâilü’s-sahaâbe, 1867, 1869
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bölgelerindeki durumları arz edeceklerini zannediyorlar, gelenlerin
Hz. Osman’ı öldürme niyeti taşıdıklarını bilmiyorlardı.106

Fitne aracı olarak birçok yöntem kullanan kötü niyetliler, İs-
lam’ın şiarlarını kullanmaktan da geri durmuyorlardı. “Tekbir” bi-
rinci araçlarıydı. Allah için zalimlere karşı mücadele ettiklerini iddia
ediyorlardı. Buna göre yaptıkları iş “iyiliği emredip, kötülüğü yasak-
lamaktı” Valilerin görevden alınmalarını ve yeni valilerin atanmala-
rını istiyorlardı. Bu istekler, Hz. Osman’ın görevini bırakması yö-
nündeki taleplere kadar uzanmıştı. Daha da ileri giderek, Hz. Os-
man’ı öldürmeye kalkışmış, Hz. Ali ve oğulları, Hz. Hasan ve Hüse-
yin Efendilerimiz dışında kendisine samimiyet ve cesaretle sahip çı-
kan kalmamıştı. Fitneciler, özellikle büyük İslam vilayetlerinden ha-
lifeye yardım için askerlerin geldiği haberlerini duyunca iyice azgın-
laşıp Hz. Osman’ı şehit etme şenaatini hızlandırmışlardı.107

Fitne Olaylarında Yahudi Kökenli İbni Sebe’nin Kışkırtmaları

Sağlam tarihçiler Sebeiyye’nin hayalden ibaret olmayıp, gerçek-
ten yaşamış bir fitne odağı olduğunu belgelerle yazmışlardır. Ancak
Batılı oryantalistler, bazı Arap yeni yetmeler ve Şiilerin çoğuna göre
Abdullah bin Sebe gerçekte hiç yaşamamış olan hayal ürünü bir şa-
hıstır. Oysa bu sözler ancak gaflet ve cehalet eseri safsatalardır. Çün-
kü Abdullah bin Sebe’nin hayat hikâyesi tarih kitaplarında ayrıntıla-
rıyla anlatılmış, raviler onun yaptıklarını sonraki nesillere aktarmış-
lardır. Abdullah bin Sebe hem Hz. Osman suikastının, hem Hz.
Ali’ye karşı asılsız iddiaların kaynağıdır, hem de Şii inancını kendi
Yahudi öğretilerinden esinlenip ortaya atmıştır.108
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SOMA FACİASI VE İSTİSMAR FIRSATÇILARI

AKP’liler “Millî Görüş ve Adil Düzen geçmişlerini” unutup inkâr
edercesine gömlek çıkararak işe giriştiler; faizci ve zinacı vahşi kapita-
lizmin muhafazakârı kesildiler… Seksen yıllık kamu birikimlerini ya-
ni KİT’leri “özerkleştirmek” ve halka açmak yerine, “özelleştirme” adı
altında “sömürü sermayesine” ve onların Türkiye’deki işbirlikçi uzan-
tılarına devrettiler… Soma Kömür İşletmeleri de bu Masonik Sömürü
Yağmasından nasiplendi ve işte sonunda büyük felaketle yüz yüze ge-
linmiştir. Evet Soma maden ocağı Türk kapitalizminin mezarıdır! Ka-
pitalizmin yüzyıl önceki çalışma koşullarını işçilere sunan ve çağdaş
köleliği uygulayan bir çalışma tarzıyla ve iş hayatıyla yine yüz yıl ön-
ceki iş kazalarının aynısıyla karşılaşmak doğaldır. İnsan hayatının
'ucuz iş gücü’ olarak değerlendirildiği bir dünya görüşünün ilkel biçim-
lerinden elbette böyle ilkel yıkımlar yaşanacaktır. Taklitçi Türk kapita-
lizmi, Soma madeninin dibinde kalmıştır. Vahşi, ilkel, kuralsız ve bütün
aç gözlülüğüyle bu gömülmeyi yaşamıştır. Bu kapitalizmin bir maden
ocağıyla, kısa zamanda ve bir avuç insan emeği ve kanıyla kalkınma
gerçekleştirme tarzı Soma maden ocağının altında kalmıştır...

Artık yüzleşme kaçınılmazdır

Siyaset, iktidar, sendika örgütleri, iş adamları, denetim bürokrat-
ları, kamuoyunu aydınlatan aydınlar ve yazarlar topluca bu yüzleş-
meye katılmalıdır. Kimse kendisini dışarıda tutarak masumlaştırma-
dan işçiler ile ilgili önemli düzenlemeler, haklar, güvenlik mekaniz-
maları, sağlıklı denetim sistemleri vs. geliştirmek için mücadele baş-
latmalıdır. Sınıfsallık, egemenlik, iktidar ve çıkar ilişkilerinin dışına
çıkıp insani temelde ve adalet düzleminde davranmalı, Soma bunlar
için bir fırsat sayılmalı, Adil Düzen programları mutlaka uygulanma-
lı ve gerekli şartlar oluşturulmalıdır. “Neden şirketi eleştirmiyorsu-



nuz da Hükümeti eleştiriyorsunuz” diyorlar... Çünkü kömür İşlet-
melerini kuran devlet, hazır kömür ocağını özel şirkete devreden
devlet, kömür ocağını denetleyen devlet, devleti yöneten Hükümet
(AKP)... İşte bunun için başımız beladan kurtulmamaktadır. 

Özelleştirme ile birlikte ölümler de artmıştır

Yüksek kâr hırsı ve denetimsizlik faciaların en önemli sebebidir.
Ocaklar kamunun elinde daha güvenliydi… Tüm yeraltı madenlerin ka-
munun elinde olduğu 1980-2006 yıllarında meydana gelen kazalarda sa-
dece 10 işçi hayatını kaybetmişti.. Türkiye Taş Kömürü İşletmeleri’nin
elinde kalan tek yeraltı maden ocağı olan Tunçbilek’te ton maliyetinin
240 lira olmasına karşın en iyi rödovans sözleşmesi imzalayan firma kö-
mürün tonunu 60 lira karşılığında devlete nasıl satabilmekteydi?

“Soma’da ölenlerin bir çoğu tarımdan ayrılan çiftçi vatandaşları-
mızdı!”

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar’ın, ta-
rımdan ayrılanların mesleki eğitimleri bulunmadığı için kalifiye işçi ol-
madıklarını belirterek, “Madenlerde, inşaatlarda düz işçi olarak, düşük
ücretlerle çalışıyorlar. Son felakette de ölenlerin çoğu, tarımdan ayrılan
çiftçilerimizdir” sözleri dikkat çekiciydi. Şemsi Bayraktar, uzun yıllar
ortalamasına bakıldığında Türkiye’de tarımda istihdam edilen sayısının
hızla azaldığını hatırlatıp, Türkiye’de tarımda milyonlarca gizli işsizlik
olduğunu, bunun hem tarımda gelir seviyesini düşürdüğünü hem de
verimsizliğe neden olduğunu söylemişti. Soma’daki madende çalışanla-
rın, Manisa’nın, Balıkesir’in, İzmir’in sulu tarım yapılmayan köylerin-
den geldiğini, kuruda hububat tarımı yapan bu çiftçilerin yeterli geliri
elde edemediğini bildiren Bayraktar, şu bilgileri verdi: “Küçük ve verim-
siz işletmeler yüzünden tarımda geçimini sağlayamayan çiftçiler, ailele-
rinin ihtiyaçlarını karşılamak için maden ocaklarında, inşaatlarda düz
işçi olarak çalışıyor. Kırsalda yoksulluk şehirlerden çok daha fazla. Kır-
sal, ülke milli gelir ortalamasının üçte biriyle yaşıyor. İstihdamda yüz-
de 23.6 pay alan tarım, cari fiyatlarla ülke gayri safi yurtiçi hasılasının
yüzde 7.4’ünü karşılıyor. Maden işletmeleri de tarımdan gelen ucuz iş-
gücünü tercih ediyor. Yıllar itibarıyla baktığımızda tarım sektörünün is-
tihdamdaki payının da azaldığını görüyoruz.”

Yıllar itibarıyla hem tarımdaki istihdamın hem de kırsaldaki nüfu-
sun azaldığını söyleyen Bayraktar, “Tarım sektöründen diğer sektörlere
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istihdam kayması ve göç, Türkiye için kaçınılmaz bir süreçtir. Önümüzde-
ki süreçte milyonlar tarımdan ayrılacak. Tarımdan ayrılanlar, mesleki
eğitimleri olmadığı için kalifiye işçi değildirler. Madenlerde, inşaatlarda
düz işçi olarak, düşük ücretlerle çalışıyorlar. Bu işyerlerinde iş güvenliği
ve işçi sağlığı standartları iyileştirilemezse büyük ölümler kaçınılmaz ola-
caktır. Son felakette de ölenlerin çoğu tarımdan ayrılan çiftçilerimiz” tes-
pitleri üzerinde düşünmek ve yeni tedbirler geliştirmek gerekirdi.

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Soma ziyaretinde yaşanan arbedede
tokat yiyen Taner Kurucan: “Maalesef tokat olayını yaşadım, Başba-
kan’ın gerginliğine veriyorum!” açıklamasını yapmıştı.

Yüzlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği Soma’daki maden ka-
zası sonrasında Soma’ya gelen Başbakan Erdoğan’ın protesto edilirken
bir markete girerek kargaşadan uzaklaşması sırasında markette bulu-
nan Taner Kurucan, o gün yaşananları olay yerinde bulunan muhabir-
lere anlatmıştı. Kurucan yaşadığı olayın politize edilmeye çalışıldığını
ve medyanın sürekli telefonla kendisini arayarak “tokat” olayını ko-
nuşmak istediklerini söyledi. Söylemediklerinin söylenmiş gibi yazıl-
masından çekindiğini anlatan Taner Kurucan “tokat” olayının iç yüzü-
nü tüm gerçekliği ile aktarmıştı.

Başbakan’ın Soma’ya geldiği gün markette neler yaşanmıştı?

Ben marketin bulunduğu civarda oturuyorum. İkindi civarlarında
bir şeyler almak için markete gittim. Alışveriş esnasında dışarıda bir
kalabalık gördüm. Başbakanın markete doğru geldiğini görünce ben de
dışarı çıktım. Dışarıda arbede yaşanıyordu. Hemen uzaklaşmaya çalış-
tım. Tam o esnada korumalar Başbakanı markete soktular. O itiş kaçış
esnasında kendimi içeride buldum. Korumalarla göz göze geldik. Baş-
bakanın çok öfkeli olduğunu gördüm. Çünkü Başbakana ağza alınma-
yacak hakaretler ettiler. Aynı ortamda bulunduğumuzdan dolayı Baş-
bakan beni eylemci zannetti. “Niye yuhalıyorsunuz lan” dedi. Benim
alakam yok Başbakanım dedim. Tam o sırada Başbakandan tokadı ye-
dim ve korumalar darp etmeye başladı. Hatta kasiyer bir bayan koru-
malara dövmeyin, o bizim müşterimiz diye bağırdı.

O yumruk ve tekmeler milletin onuruna atılmıştı!

Soma’da Başbakan Erdoğan’ın yaralı insanlara, onların acısını
paylaşanlara yumruk atması, korumalarını tekme tokat üzerlerine
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saldırtması, nasıl bir kızgınlık, hatta azgınlıktır. O insanlara atılan
yumruk ve tekmeler esasında hepimizin haysiyetine, onuruna atıl-
mıştır. Böyle bir olay dünyanın herhangi bir ülkesinde olsa, o başba-
kan o koltukta iki saat oturamayacaktır. O danışmanlar, o koruma
görevlileri insan içine çıkacak cesareti bulamayacaktır. Peki ya
AKP’nin dindar seçmeni niye hala susmaktadır? Siz bu utançla nasıl
yaşayacaksınız? Yıllarca itildiniz, aşağılandınız, hor görüldünüz, dış-
landınız. Birinci olduğunuz okulun mezuniyet törenlerinde başınız-
dan başörtünüz alındı. Şimdi, sizin oylarınızla iktidar olanlar, bu ül-
kenin insanlarına işgal kuvveti gibi davranmaktadır… Dualarınızı,
gayretlerinizi, emeklerinizi sadece bu günlere kavuşmak için mi har-
cadınız? “Senin tekmelerine sağlık” diyen Akit yazarı ile aynı ayarda
va aynı kulvarda bulunmaktan utanmayacak mısınız?” tespit ve ten-
kitleri yerden göğe haklıdır.

Türkiye’yi acıya boğan maden kazasında skandal: Tekniker defa-
larca uyarmış, amirler oralı olmamıştı!

Ölüm madeninden sağ kurtulan kazı ustası Mehmet Ali Dinçer, ay-
nı mesaide çalıştığı elektrik teknisyeni arkadaşı Ergün Sidal’ın 17 gün
önce kablo ve panoyla ilgili amirlerini uyardığını ancak önlem alınma-
dığını söylüyordu. O madende hayatını kaybeden Sidal ile bu yüzden
amirlerinin tartıştığını belirten Dinçer, buna rağmen önlem alınmadı-
ğını ve arkadaşlarının öldüğünü ifade ediyordu. Manisa’nın Soma ilçe-
sinde meydana gelen maden kazasında olaydan 6 saat sonra sağ olarak
kurtulan madenci Mehmet Ali Dinçer o anları anlatıyordu. Olayın sa-
at 14.50 gibi meydana geldiğini belirten Dinçer, “Patlama olduğunu
söylediler ancak ben uzaktaydım ses duymadım. Amirimiz kablo kıs-
mında patlama olduğunu ve yukarı çıkmamızı söyledi. Çıkış noktasına
uzaktık. Belirli bir mesafe geldikten sonra arkamızdan duman geldi.
‘Herkes maskesini taksın’ dediler biz de taktık. Taktıktan sonra 150
metre kadar yürüdük duman iyice bastırdı. Göz gözü görmez oldu.
Önümüzü göremedik mesafe 1 metreye kadar düştü. Plastik boruları
testereyle kestik. Oradan bir süre hava aldık. 45 dakika geçti maskenin
kullanımı bitti. Bizi başka bir yöne doğru yönlendirdiler. Önce daha
iyiydi temizdi. Daha sonra üstümüze duman geldi. O esnada arkadaş-
larımız bayıldı. O andan itibaren duman iyice çöktü, nefes alamaz ha-
le geldik. Çamurla abdest alıp dua etmeye başladık. Konuşmadım kim-
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seyle enerjimi harcamadım. Sadece bekledim. Ondan sonra arkadaşla-
rımın çoğu bağıra bağıra bayıldı. Bizim sayımız orada 142’ydi. Üşüme-
ye başladım. Bir ara temiz hava geldi kendime geldim biraz. Bir arka-
daş geldi ‘hadi’ dedi. Biz yavaş yavaş hareket ederken ölü yaralı bilmi-
yorum komple insan vardı. Adım atacak yer yoktu. İnsanların üstüne
basarak yürüdük.” diye konuşuyordu.

Tedbirsizlik ve denetimsizlik suçu işleyen iktidar ve iş adamları,
toplumu “takdir”le avutmaya çalışmıştı

Soma’da yaşanan ve 300'den fazla cana mal olan kömür madeni fa-
ciasında hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine sabır ve sekinet dile-
mekten başka maalesef elimizden bir şey gelmemektedir. Bu elim olay
iki kesim tarafından istismar edilmektedir: Bazı muhalifler; hükümet
aleyhinde kullanmak ve halkı kışkırtmak için bu hadiseyi bir fırsat ve
bahane olarak değerlendirmektedir; AKP Hükümeti ve işveren firma
yetkilileri ise “ilahi kader” deyip geçiştirmektedir. Oysa Kur’an-ı Ke-
rim: “İnsanların kendi elleriyle (yaptıkları tahrip ve ihmallerin sonucu)
kesb ettikleri (meydana getirdikleri) nedeniyle, yeryüzünde ve denizlerde
fesat (bozulma ve felaketler) yaşandığını” (Rum:41) haber vermekte, il-
gili ve yetkilileri tedbirli ve dikkatli olmaya davet etmektedir. Bu ko-
nuda “kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın!.” (Bakara:195) “Si-
ze dokunan her musibet, kendi ellerinizle (işlediğiniz yanlışlık ve haksız-
lıklar neticesi) kesb edilen şeyler yüzündendir” (Şuara:30) ayetleri üze-
rinde durmak ve sorumluluklarımızı kuşanmak gerekir.

Kaza ve kader ‘Kelam İlmi’nin sahasıdır ve kadere iman, dinimizin
inanç esaslarındandır ve Amentü cümlesinde yer alır. Yani “Kaderin
hayrının da, şerrinin de Allah’tan olduğuna iman ettim” itikadı tevhi-
din vazgeçilmez bir parçasıdır. Kaza ve kaderin tarifini Ehl-i Sünnet’in
akaid imamlarından Ebu Mansur Mâturîdî rh.a. (v. 333/944) şöyle yap-
maktadır: “Kader; ezelden ebede kadar olacak, meydana gelecek, olup
biten bütün olaylara hakim olan küllî ve ilahi bir hükümdür, ezeli bir
programdır. Ezelde verilen bu ilahi hükmün yokluktan fiil haline gel-
mesi de “kaza”dır. Yani kader, Cenab-ı Hakk’ın ezelden ebede kadar
olmuş ve olacak, iyi kötü her şeyin oluş vaktini, yerini ve her türlü
özelliklerini ezelde bilmesi, öylece takdir ve tespit etmesi hakikatidir.
Kaza ise, zamanı gelince ezelî ilmine ve takdirine uygun olarak eşya ve
olayları yaratmasıdır.” İmam Azam Ebu Hanife rh.a. ise bu hususu Fık-
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hu’l-Ekber adlı eserinde şöyle açıklamıştır: “Yüce Allah her şeyi yarat-
madan önce ezelî ilmiyle bilip durmaktadır. Eşyayı varlık sahasına çı-
karmadan önce takdir ve kaza eden de Cenab-ı Hakk’tır. Gerek dünya-
da gerek ahirette her şey O’nun bilmesiyle, dilemesi ve takdir etmesiy-
le Levh-i Mahfuz’a yazılmıştır. Fakat Levh-i Mahfuz’a yazılması vasıf
(olacakları tasvir) suretiyledir; hükmetme cihetiyle değildir!”. Fıkhu’l-
Ekber şarihi Ebu’l-Münteha, İmam Azam rh.a.’in, “Hüküm suretinde
yazmadı, vasıf suretinde yazdı” cümlesini şöyle açıklamaktadır: “Yüce
Allah Levh-i Mahfuz’da yazılı olanları sebepsiz, mücerred bir hüküm
vermek suretiyle yazmadı. Mesela, Ali mümin olsun, Zeyd de kâfir ol-
sun diye yazmadı. Eğer böyle olmuş olsaydı, Ali iman ile zorlanmış,
Zeyd ise mecburi olarak imansız olacaktı. Fakat Yüce Allah öyle hük-
metmedi. Levh-i Mahfuz’a şöyle yazdı: Ali, kendi tercih, seçim ve kud-
retiyle imanı seçip mümin olacak ve küfrü istemeyecek. Zeyd ise kendi
tercih, seçim ve kudretiyle küfrü tercih edip iman etmeyecektir.” Bu ta-
riften anlaşıldığına göre, kader yüce Allah’ın İlim ve İrade sıfatının bir
tecellisi, kaza da Kudret ve Tekvin (Yaratma) sıfatının eseri olmaktadır.

Kaza doğrudan İlahî takdire havale edilince beşer planında “failsiz
suç” kavramı yerleşir, bu da hem kastı veya kusuru olanların sorumlu-
luğunu ortadan kaldırır, hem de benzer kazaların tekrarlanmasının
önünü açar. Konu “İlahî takdir” ile “beşerî tedbir” düzleminde ele alın-
malıdır. Varlık âlemi, Allah’ın ilmi, iradesi ve kudreti altındadır. O di-
lemedikçe bir yaprak kımıldamaz. Bu doğru, peki O’nun emrine ve
hükmüne rağmen insan kötü niyet ve eylemde bulunur mu? El-cevap:
Evet. Akıl ve bilinç sahibi insan dışındaki varlıklar Allah’ın iradesi-
ne aykırı bir fiilde bulunmazken, insan sahip olduğu iradesini Al-
lah’ın rızasına ve muradına (emrettiklerine) aykırı yönde kullanabi-
lir, bu da, insanın imtihanıdır. 

Akıl, iyiyi kötüden, güzeli çirkinden, faydalıyı zarar verenden, hay-
rı şerden ayırma yeteneğidir. İdrak ise, iyiyi kötüye, güzeli çirkine, fay-
dalıyı zararlıya, hayrı şerre tercih etme kabiliyetidir. O kudrete ve bu
kabiliyete cüz’î irade adı verilmiştir. Peki, cüz’î irade nasıl tecelli eder?
Allah’ın varlıkta ve tabiatta geçerli olan yasaları vardır. Bunlara aykı-
rı hareket edildiğinde zarar takdir etmiştir. Ateş yakıcıdır, iğne batıcı-
dır. Akıl bunun farkındadır. Buna rağmen insan kendisini ateşe atarsa
yahut hatası sebebiyle iğneyi kendine batırırsa burada suçlu ateş ya da
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iğne veya ilahi kader sayılmayacaktır. Evet, mikroplar vücuda girerse
insan hastalanır. Uçurumdan atlayan ölecek veya sakatlanacaktır. Yüz-
me bilmeyen denize atlasa boğulacaktır. Uçaklar uçuyorsa, araçlar sey-
rediyorsa, tarla ürün veriyorsa İlahî sünnetlerin değişmeden işlemesi-
nin sonuçlarıdır. Hastalığı ilaçla tedavi ederiz ama şüphesiz ilacın bi-
zatihi kendisinde şifa yoktur, şifa Allah’tandır. İlaç sebeptir, araçtır. Şi-
fayı ilacın kendisine hamledersek ona uluhiyet atfetmiş oluruz. Ancak
biliriz ki şifa Allah’tan, ama tedbir/tedavi yolları arayıp bulmak insan-
dandır. Allah rahmeti, inayeti ve yasalarıyla tabiata, tarihe ve hayata
müdahildir. İşte kişi, kendi istek ve iradesi ile yaptığı işlerden sorumlu
tutulacaktır. Kişinin özgürce iradesini ve tercih hakkını kullanması,
kendisine sorumluluk ve sonuçlarına katlanma yükümlülüğü doğur-
maktadır. Yaptığımız ve yapacak olduğumuz her şey kaderimizde var-
dır. Ama bu durumun bizi zorlayıcı ve irademizi yönlendirip kötüye
kaydırıcı olduğunu söylemek sapkınlıktır.109

İshak Alaton “başkalarını suçlama” yerine başta kendisi olmak
üzere bütün sanayicilerin bu faciada payı olduğunu söylüyor! İshak
Alaton diyor ki: 

“Somadaki olay bir günahtır. Büyük bir günahtır. İnsanın yarattığı
bir günahtır. Bütün sanayicilerin bunda payı vardır. Bu günahı hep bir-
likte idrak etmeliyiz, paylaşmalıyız! Ben de dâhilim bu günahın içine.
Çünkü zamanında alınması gereken tedbirleri anlatmamışız! Hâlbuki
bu tedbirler Almanya’da alındı. Almanya bugün Türkiye’den birkaç kat
fazla kömür üretiyor. Fakat hiç böyle olaylar olmuyor. Çünkü gereken
tedbirler alınıyor! Kömür çıkarmak için kazma kürekle adam gönderil-
miyor. Onun yerine robotları kullanıyor. Herhangi bir olay karşısında
makineyi kaybediyor, insanı kaybetmiyor. Almanya insana kıymet veri-
yor, makineyi gözden çıkarabiliyor! Türkiye’nin özelliği ise makineye
yatırım yapmıyor, insanı kolaylıkla gözden çıkarıyor. Türkiye’de insan
çok ucuz, makine pahalı. Ben diyorum ki, makineyi yapalım ve insanı
koruyalım. Hepsi bu kadar!”

İyi de bir ömür boyu: “Türkiye sanayileşsin!.. Türkiye makine ya-
pan fabrikalar üretsin!.. Türkiye teknolojik kalkınmasını gerçekleştir-
sin!.. diye çırpındığı halde, iş adamlarından, sendika baronlarına,
solculardan sağcılara bütün gaflet ve dalalet ehlinin haksız hücumu-
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na uğrayan Erbakan değil miydi? 12 yıldır tek başına iktidar olduğu
halde hala bir yerli otomobil yapmayı bile beceremeyen, basit maden
robotları ve yaşam odaları bile üretemeyen bu Recep T. Erdoğan’ı
destekleyenler de bu muhterem münafıklar değil miydi? Bu arada
Soma Maden Şirketi sahibi Alp Gürkan’ın damadının Yahudi olduğu-
nu söyleyip, AKP’nin ihmal ve işbirliğini aklamaya çalışan Akit Ga-
zetesi, niye acaba Sn. Başbakan’ın boynunda Yahudi Lobilerince ta-
kılan cesaret madalyasını hiç gündeme getirmezdi?

Levent Gültekin’in iddiaları tam bir safsata ve saptırmacadır!

“Nasıl oluyor da daha çocukluğundan itibaren “Aman makam çok
tehlikeli, para insanı şaşırtır, güç sizi yoldan çıkarır…” diye dini öğre-
tilerle büyüyenler ilk sınavda çakıyorlar? Bana göre iktidar insanı boz-
muyor, ama gerçek kişiliklerinin ortaya çıkmasını sağlıyor. Eğer boz-
saydı Japonya’da da bozmaz mıydı? Ya da Almanya’da? Mesela 700 Eu-
ro haksız kazanç iddiası üzerine istifa eden batılı devlet başkanlarını
da bozması gerekmez mi? Feribot kazası üzerine istifa etmek zorunda
kalan Koreli bakanı niçin bozmadı? Korumasız, eskortsuz gezen Dani-
marka Başbakanı gördüm. O niye iktidarda güç sarhoşu olmuyor?

Görünen o ki bu tür bozulmalar sanki Müslüman ülkelere has.

Sakın yanlış anlamayın Batılılarda benzer değişim, bozulma hiç ol-
muyor demiyorum. Fakat iktidar, güç onlarda 100 kişiden 10 kişiyi yol-
dan çıkarıyorsa bizde 100 kişiden 95’ini azdırıyor. Niçin peki? Neden
insanlar güce kavuştuklarında yoldan çıkıyorlar? Niçin kurdukları
TV’ler, gazeteler, partiler “günün şartları böyle gerektiriyor” diyerek
ilk fırsatta falso veriyor? Çünkü sarığına, sakalına, ağdalı sözlerine,
namazına, eşinin başörtüsüne, dilindeki hamasi sözcüklere göre insan-
lara değer veriyoruz. Kur’an okuyan başbakan karşısında sevinçten ne-
fesimiz kesiliyor, gözlerimiz doluyor. “Allah” diyen adam bizim için çok
kıymetli. Liyakate bakmıyoruz. Hakkaniyet gözetmiyoruz. O adamın
yetersizliğini, iş bilmezliğini, tembelliğini… Hoş görüyoruz. Onu “biz-
den” sayıyoruz. Onunla aynı dili konuştuğumuzu sanıyoruz. İdeolojik
yakınlık hissi, bizi sersemletiyor. Fakat o ideoloji elbisesi altındaki ger-
çek karakterden zerre kadar haberimiz olmuyor. Resimden anlamayan
birinin sahte bir tabloya bütün parasını vermesi gibi. İnsanları ideolo-
jilerine, inançlarına, ibadetlerine, hamasi sözcüklerine göre değil de
evrensel değerlere göre değerlendirsek aynı hüsranı yaşar mıyız? Sanı-
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rım iyi, şahsiyetli, sağlam karakterli insanları tanımak için sağlam bir
şahsiyete, yüksek bir ahlaka, ve kişiliğe ihtiyaç var”110 diyen ve İslam-
cı olarak bilinen Sn. Levent Gültekin’in bunları, ya hesaplı bir çar-
pıtmayla veya bazı odaklara yaranma duygusuyla yazıyor; böylece
yanlış fetvalara ve haksız ithamlara yöneliyordu.

1- Önce, doğrularla yanlışları harmanlayarak ve bir takım önyar-
gılarla gereksiz kaygıları karıştırarak; kasıtlı olarak bazı algılar oluş-
turmaya yönelik yazdığı hissi doğuyordu.

2-  “Bir takım dini öğretilerle büyüyenlerin daha ilk sınavda çaktık-
larını!..”

“Japonya’da, Kore’de, Almanya’da ve Danimarka’da, insanların
maddi imkân ve makam’la “güç sarhoşu olup şımarmadıkları” halde,
bu tür bozulmalara nedense hep İslam coğrafyasında rastlandığını” be-
lirtip sanki “ahlaki yozlaşmanın İslam Dininden kaynaklandığı” şek-
linde bir kanaat mi pompalanmak isteniyordu?

3- “İnsanları ideolojilerine, inançlarına, ibadetlerine, hamasi söz-
cüklerine göre değil de, EVRENSEL DEĞERLERE göre kıymetlendir-
mek gerektiği” iddiasında ise tam bir safsata ve sapkınlık sırıtıyordu.
Oysa şu soruların yanıtı verilmiyordu:

a- Bu “evrensel değerlerin”, kaynağı, dayanağı ve kuralları neler-
dir? Yoksa yeni bir din mi icat edilmişti?

b- Bu “evrensel değerler” diye, Batının “dışı nefis, içi necis” olan
ve gerçekte bozulmuş Yahudilik ve Hıristiyanlık geleneğinin bir ka-
rışımı olarak sunulan cahili değerler mi kastedilmektedir?

c- Oysa asıl ve gerçek evrensel değer, şu muhteşem ve mükemmel
evrenin sahibi olan Rabbimiz gönderdiği Kur’an’ı Kerim’in ve Hz.
Peygamber Efendimizin öğretileridir.

4-  İddialarınızın aksine, bugün bile, şeytanı dahi utandıran her
türlü haksızlık ve ahlaksızlık Batıda, Gayri Müslim Dünyada ve özel-
likle bunların yüksek ve yönetici tabakasında görülmektedir.

5- Yoksa böylesi gayretlerle; “İslamcı” bilindiğiniz veya öyle ge-
çindiğiniz halde, dolaylı ima ve ifadelerle ve istisnai örnekleri genel-
lemek suretiyle İslamı ve Müslümanı yerip yaralama, buna karşılık
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“evrensel değer” denilen Batıl kavramlara ve barbar Batılı odaklara
yaranma gayesi mi güdülmektedir?

Ama Sn. Gültekin’in:

“Bana göre iktidar insanı bozmuyor, ama gerçek kişiliklerin ortaya
çıkmasını sağlıyor” ve “Resimden anlamayan birisinin sahte bir tablo-
ya bütün parasını vermesine benziyor” tespitlerine ise katıldığımızı
ve alkışladığımızı belirtmemiz gerekmektedir.
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ERDOĞAN’A GÜVENMENİN FATURASI!

Herhalde Rıfat Ilgaz’ın bir fıkrasıydı: Aldatıp kışkırtarak cinayet
işlettiği ve sürekli “seni kurtaracağım!” diye boşuna ümitlendirip
idam sehpasına sürüklediği marabası (yarıcı)na, yağlı ilmik boğazı-
na geçirildiğinde bile kendisine hala “Hep ağana güven, hiç merak et-
me sen!” diyen adamın sözlerini şimdi: “Hep güvenin siz Erdoğan’a,
Takmayın kafa bardağına!” şeklinde değiştirmek gerekiyordu. Şu ha-
le bakın, adaletin sağlayıcısı ve dağıtıcısı olan yargı büyük bir kriz
ve kamplaşma içinde can çekişiyordu. Paralelciler, iktidardaki işbir-
likçiler, Kemalist vesayetçiler… Her biri diğerinin ayağına dolanıyor
ve hâkimiyet kurmak üzere kıyasıya boğuşuyordu. Adalet Bakanı Be-
kir Bozdağ tam da HSYK seçimleri öncesinde “Hâkim ve savcıların
özlük haklarını iyileştirecek kanun taslağını meclise sunacaklarını” be-
lirtip “açık rüşvet- gizli tehdit” dağıtıyordu. Emniyet teşkilatında
herkes birbirine “iktidar yandaşı, cemaat elemanı ve makam fırsatçı-
sı” diye bakıyor ve herhalde sanıklara ve suçlulara da “taraflarına gö-
re” davranılıyordu. GKB sn. Necdet Özel “Açılım süreciyle ilgili giri-
şim ve gelişmelerin kendilerine haber verilmediği, kırmızı çizgilerimiz
çiğnenirse elbette gerekli tepkiyi gösterecekleri” anlamında itiraf ve
ikazlarda bulunuyordu?! 

Siyasi haysiyet ve hassasiyet giderek yozlaşıp çürüyor, daha önce
“Kılıçdaroğlu için Gandi falan deniyordu ama, böyle çakma ve uydurma
Gandi görüntüsü pek ikna edici olmuyordu” diyen ve yıllarca, aslında
hiç inanmadan Milli Görüş partilerinde siyaset yürüten Mehmet Be-
karoğlu, şimdi CHP’ye katılıp övgüler diziyor; omurgasızlığın ve
onur hamlığının en yeni örneklerini sergiliyordu. Rahmetli Erbakan
Hoca’nın bir TV röportajında “Abdullah Gül’ü BM genel sekreterliği
makamına, Recep T. Erdoğan’ı ise AB’nin başına geçirecekleri” yolunda-



ki sözlerinden ne kastettiği şimdi daha iyi anlaşılıyordu. Çünkü BM;
Siyonizm’in küresel hâkimiyetini sağlamak, tarafsız hakem rolü sah-
tekârlığıyla İsrail’in ve emperyalizmin çıkarlarını korumak ve özellik-
le Müslümanlara göz açtırmamak üzere kurulduğuna ve İsrail aleyhi-
ne çıkan hiçbir kararı uygulatmadığına göre, Erbakan Hoca acaba Ab-
dullah Gül’ü Siyonist odakların hizmetkârlığına, Recep Erdoğan’ı ise
Haçlı Birliğinin başına mı layık ve müstahak görüyordu, yoksa bu olu-
şumları İslam’ın ve insanlığın hizmetine mi sokmak istiyordu? Hoca bu
sözleriyle bunların gerçek ayarına ve gizli damarına mı dikkat çeki-
yordu, yoksa yüksek meziyet ve marifetlerini mi dile getiriyordu?

NATO, Milli Savunmamızı PKK ve Barzani’ye mi havale ediyordu? 

Güya IŞİD tehlikesine ve Ukrayna’daki Rus tehdidine karşı, NATO
ortaklarımız ve AKP iktidarımızca, Milli savunmamız adeta PKK’ya ve
Barzani Kürdistan’ına havale ediliyordu. Acaba Sn. Cumhurbaşkanı,
“Bakınız, Milli bir gayret ve duyarlılık gösterip ilk dış ziyaretini Kıbrıs
ve Azerbaycan’a yaptı!” dedirtmek üzere alelacele tertiplediği gezilerin
hemen ardından NATO toplantısına katılmak üzere koştuğu İngilte-
re’de bu yönde “teklif ve tavsiyeler” aldığı, çözüm sürecine ve AB kri-
terlerine sımsıkı bağlı kalması yönünde uyarıldığı medyaya sızıyordu.
Bu telkin ve tekliflere uymaması halinde ise Alman istihbaratının ve
CIA’nın elinde bulunan Erdoğan’ın, bakanlarının, yakınlarının ve yük-
sek bürokratlarının izleyip-dinleyip arşivlerde sakladığı “can sıkıcı ve
baş yakıcı” yüzbinlerce belgenin sızdırılması tehditlerinin ima edildiği
yazılıp konuşuluyordu. Ve zaten İngiltere’deki NATO zirvesinin “IRAK
ve Suriye’deki IŞİD sorununu çözmek ve Ukrayna’daki Rus tehdidini ön-
lemek” olduğu peşinen açıklanıyor; IŞİD’e karşı müttefik bölge ülkele-
rinin PKK ve Barzani’ye destek sağlaması gerektiği vurgulanıyordu.
Amerika’nın önde gelen Yahudi firmalarından ExxonMobil ve Rosneft,
Rusya’nın Kuzey Kutup denizinde, çok büyük bütçeler ayırarak, petrol
arama platformları kuruyor yani Ukrayna bahanesiyle görünüşte Ame-
rika- Rusya zıtlaşırken gerçekte ABD-SSCB ortaklığı hızla yürüyordu. 

İngiltere’deki NATO zirvesinde, Obama’nın IŞİD’e karşı ortak mü-
dahale zokasını iştahla yutan Sn. Erdoğan’ın buna karşılık Pensilvan-
ya’daki Fetullah Gülen’i durdurmalarını, en azından Türkiye’ye geri
yollamalarını istemesi, bizim aylardır dile getirdiğimiz: “ABD (Yahudi
Lobileri) Erdoğan’ı hizaya sokmak ve AKP’nin yularını ellerinde tut-
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mak için, Fetullahcı yapıyı kullanıp kışkırtıyor” tespit ve tahlillerimi-
zin ne denli doğru olduğunu, Erdoğan’ın da bunun farkına vardığını
ortaya koyuyordu. Hem yeri gelmişken tekrar hatırlatmak gerekiyor-
du: 17 Aralık 2013’te, Bilal Erdoğan THY Yönetim Kurulu Başkanı’nı
da yanına alarak savcı Zekeriya Öz’ün yanına hangi dosyaların üzerini
örtmesi ricasıyla gidiyordu? İstanbul mali şube müdürü Yakup Saygı-
lı, “hala mali şubede savcılığa sunulmayı bekleyen 21 yolsuzluk dava-
sı bekletiliyor” dediği için susturulmak üzere mi tutuklanıyordu? Oba-
ma Erdoğan’a uyup Fetullah Hocayı Türkiye’ye gönderse, bütün yol-
suzluk iddiaları aklanıyor muydu?

PKK paketindeki büyük tuzak dikkatlerden kaçırılıyordu!

PKK terör örgütü olmaktan çıkarılıp ‘silahlı muhalefet’ tanımlan-
ma hazırlıkları yapılıyordu. AKP hükümeti, PKK için hazırladığı ‘Ye-
ni Açılım Yasası’nı Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin ‘engel ol-
mayacağız’ sözü vermesiyle de zorlanmadan Meclis’ten geçiriyordu.
Bu yüzden HDP, CHP’ye teşekkür ediyordu. AKP hükümetinin, PKK
yönetimiyle yürüttüğü müzakerelerde limitsiz yetki kullanmak ve
müzakere masasının her iki tarafına da dokunulmazlık zırhı kazan-
dırmak üzere Meclis gündemine getirdiği 6 maddelik “Yeni PKK Ya-
sası” TBMM Genel Kurulu’nda görüşülüp geçiriliyordu. Üç gün sü-
ren görüşmelerde paketten çok, CHP yönetiminin tasarıya ilişkin al-
dığı “engel olmama” kararı damgasını vuruyordu. Kürsüye çıkan bir-
çok CHP’li vekil, bir maddesi hariç, paketin tümünü ilkesel olarak
destekliyor, Meclis’in müzakere sürecinde bu şekilde de olsa devre-
ye girmesini olumlu bulduklarını dile getiriyordu. Milletvekili Bir-
gül Ayman Güler’in PKK paketinin yasalaşması durumunda,
PKK’nın terör örgütü olmaktan çıkıp “müzakerenin tarafı” olarak
meşru hale geleceğini açıklamasının ardından dikkatler, uluslararası
anlaşma olan Cenevre Sözleşmesine çevriliyordu. Yasanın yürürlüğe
girmesi durumunda, PKK’nın Cenevre Sözleşmesi’nin 3. maddesin-
deki “taraf” konumuna gelmesine zemin hazırlanıyor, PKK, terör ör-
gütü olmaktan çıkıp, “silahlı muhalefet” sıfatını kazanıyordu.

Öcalan’dan hükümete bir hafta süre tanınması AKP’yi telaşlandı-
rıyordu!

Hatırlanacağı üzere Öcalan, İmralı’dan hükümete mesaj gönderiyor
ve müzakerelerin bir hafta içerisinde başlamasını istiyordu. İmralı’dan
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hükümete müzakere mesajı ile Adadan dönen Av. Mazlum Dinç, Öca-
lan ile yaptığı görüşmenin ardından şu açıklamayı yapıyordu. Öca-
lan’ın, “Artık sabır taşı çatlamıştır. Dilerim ki bir hafta içerisinde mü-
zakere süreci başlar” dediğini aktarıyordu. PKK’nın Ağrı Belediye Baş-
kanı ve sivil militanı Sırrı Sakık, “Tankla topla da gelip engellemeye ça-
lışsalar başaramazlar, Hava Şehitleri Anıtını mutlaka yıkacağım!” diye
küstahlaşıp devlete meydan okuyordu. BDP’nin Diyarbakır kongresin-
deki “Biz ayrı devlet istemiyoruz sadece demokratik özerklik talep edi-
yoruz ve Kürtlerin kendi kendilerini yönetmesini istiyoruz!?” sözleriy-
le de, halkımızın aklı ve vicdanıyla alay ediliyordu. Çünkü “demokra-
tik özerkliğin ve Kürtlerin kendi kendilerini yönetmesinin“ Türki-
ye’den kopuşun ilk adımı olduğunu herkes biliyordu.

IŞİD’in Oluşumunu ABD Hazırlıyordu!111

Amerikalı uzman Graham Fuller, ABD de dâhil Batı'nın Esad'ın hü-
kümette kalmasını artık kabullendiğini belirtiyordu. Fuller'e göre,
Türkiye’nin de artık bunu kabullenmesi gerekiyordu. Bölgede terör es-
tiren IŞİD'i ise bir 'ABD ürünü' olarak tanımlayan Fuller, AKP-Gülen
kavgası konusunda ise bir itirafta bulunarak: "Mesele sandığımdan da-
ha derinmiş." diyor ama yine de ABD'nin Gülen konusundaki 'pozitif'
tavrının değişmediğini söylüyordu.

Graham Fuller, Türkiye’yi, Bölge ülkelerini ve Kürt meselesini en
iyi bilen daha doğrusu fitilleyen Amerikalı Yahudi uzmanların başın-
da geliyordu. Eski bir CIA sorumlusu olduğu için hakkında yüzler-
ce senaryo üretiliyor, Fetullah Gülen’in ABD’de oturma izni alması
için imza veren kişilerden biri oluyordu. Dolayısıyla ajan, manipüla-
tör vesaire gibi ön takılarına bir de “Gülenci vasfı” ekleniyordu.
‘Arab Spring ve Turkey – Arap Baharı ve Türkiye’ başlıklı kitabı iki
ay önce piyasaya çıkan Fuller ile Suriye politikasını, IŞİD’i, Kürt so-
rununu, çözüm sürecini ve AKP-Gülen kavgasını konuşan Ezgi Başa-
ran’a ilginç şeyler anlatıyordu. Graham Fuller: ABD, artık ‘Esad’ın
hükümette kalması işimize geliyor’ şeklinde bir karara varıyordu.
Türkiye’nin aynısını yapmaktan başka çaresi yoktu. Yani bugünden
itibaren Suriye politikası yeniden akıllıca kurgulanmalı. Üzgünüm
ama Türkiye de Esad’ı kabule yanaşmalı ve Suriye’de Esad’la işleri
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götürmenin bir yolu bulunmalıdır” diyebiliyordu. “Size göre IŞİD na-
sıl oluştu?” sorusunu ise Fuller şöyle yanıtlıyordu:

“ABD’nin bu örgütün ana yaratıcılarından biri olduğunu düşünüyo-
rum. Belki önceleri IŞİD’i yaratmak gibi bir emeli yoktu, ama Ortado-
ğu’daki yıkıcı müdahaleleri ve Irak Savaşı IŞİD’in oluşmasındaki temel
nedenleri oluşturmuştu. Zaten hatırlarsanız, bu örgütün çıkış noktası
ABD’nin Irak işgalini protesto etmekti. O günlerde İslamcı olmayan bir-
çok Sünni tarafından da desteklenmişti. Sonra IŞİD bir canavara dö-
nüştü. Fakat bugün bile Irak’ta İslamcı olmayan birçok Sünni tarafın-
dan desteklendiğini zannediyorum çünkü Sünniler Bağdat’taki Şii hü-
kümet tarafından izole edildiklerini hissediyorlar. Dolayısıyla İŞID,
Maliki rejiminin Şii ajandasından faydalanıyor. Bu sayede popülarite
kazanıyor. Maliki gibi mezhepçi bir başbakanın gitmesi ve yerine Sün-
ni-Şii dengesini gözetecek birinin gelmesiyle kutuplaşmanın azalacağı-
nı, böylelikle IŞİD’in gücünü yitireceğini umuyorum. Zaten IŞİD’den
kurtulmanın tek yolu bu türdendir. Asla askeri seçenekler değildir.”

PKK’nin IŞİD ile savaşıyor olması, Batı’daki algılanışını nasıl et-
kiliyor? sorusunu ise:

“PKK, IŞİD’in Ortadoğu’daki tüm Kürtler için ciddi bir tehlike oluştur-
duğunu, Erbil’in IŞİD’in eline düşme ihtimalini, IŞİD’in her türlü medeni
ve sivil oluşumlarının düşmanı olduğunu görüyor. PKK o yüzden haklı
olarak IŞİD’e karşı çıkıyor. Benim için PKK’nın bu tavrı hiç de sürpriz ol-
madı. Ama Batı’da ve Türkiye’de birçok kesim tarafından iyi ve belki bek-
lenmedik bir gelişme olarak yorumlanıyor” şeklinde yanıtlıyordu.

Türkiye devleti ve Kürt hareketi arasındaki çözüm sürecini nasıl
buluyorsunuz? Sorusuna karşılık: 

“PKK ile çözüm sürecini çok önemsiyorum. Türkiye kamuoyu so-
nunda ‘Düşmanınla barış yaparsın, dostunla değil eğer barış istiyorsan
da o düşmanla masaya oturmak zorundasın’ fikrine alıştı, o nedenle bir
zamanlar en büyük şeytan olarak görülen PKK lideriyle görüşülmesine,
Kandil’le görüşülmesine tepki vermiyor. Ama bu yeni ve birden bire ya-
şanmış bir gelişme değil. Zaman içinde ve AKP politikaları sürecinde
yavaş yavaş bu noktaya gelindi. 90’larda Kürtlerin ayrı bir halk olduğu-
nun farkına varmak ve bunu konuşmakla başladı bu süreç. Kuzey
Irak’taki Kürdistan yönetimiyle iyi ticari ve siyasi ilişkiler kurulması da
Türkiye içindeki algının değişmesine etki etti. İşte bunlar barış görüş-

316 TÜRKİYE DAĞILACAK MI, DOĞRULACAK MI?



meleri için büyük ve güçlü itici kuvvetler oldu. Ortadoğu’nun bugün-
kü haritasına baktığınızda bu barış görüşmelerinin iki tarafın da lehine
olacak şekilde sonuçlanma ihtimalini çok yüksek görüyorum. Çünkü
Kürtler ve Türkler birbirinin en yakın müttefiki olarak bu karmaşadan
güçlü olarak çıkabilirler. İki taraf da hayal kurmuyor ve bu gerçeği gö-
rüyor. Bakın Türkiye için en büyük tehlike ‘mutsuz bir Diyarbakır’dır.

‘Mutsuz bir Diyarbakır’ Türkiye’nin düşmanları tarafından çok ko-
laylıkla istismar edilebilir. ‘Mutlu bir Diyarbakır’ ise Suriye, İran ve
Irak için bir tehdittir. Çünkü bu ülkelere nazaran Kürt meselesini çok
daha başarılı bir şekilde yönetiyor. Ben bu çözüm sürecinin sonunda
Kürt tarafı bir tür idari ve kültürel özerklik elde etmiş olacak diye dü-
şünüyorum. Minimum hedef bu. Bunun dışında müzakerelerin nereye
varacağını kestirmem zor. Birçok kişi bana bunun sonunda bağımsız
bir Kürt devleti olur mu diye soruyor? Bunu bilmem ve şimdiden bir
şey söyleyemem. Ama Türkiye bu durumu zekice yönetirse böyle bir
bağımsızlık ihtimali söz konusu olmayabilir. Ama Türkiye Kürt mese-
lesini yanlış yönettiğinde bağımsız Kürdistan muhtemeldir. (01-09-
2014. Radikal) diyen Siyonist stratejist Graham Fuller açıkça Güney-
doğuya özerk-federasyon statüsü verilmesini öneriyor aksi halde Ba-
ğımsız Kürdistan’ın kurulmasıyla tehdit ediyordu. 

IŞİD’e Kimler katılıyor, nerelerden destek alıyordu?

Sonunda IŞİD içindeki yabancılar ile Suriye’de savaşanların milli-
yetleri tespit ediliyor ve tablo şaşkınlık uyandırıyordu. IŞİD’te, Türki-
ye’den giden 500 Türk’ün bulunduğu da belirtiliyordu. İngiliz The Te-
legraph’da yayınlanan haberde Suriye ve Irak’ta, IŞİD terör örgütü saf-
larında 70 ülkeden 11 bin kişinin yer aldığı belirtiliyordu. Haberde
yalnız Avrupa ülkelerinden 2 bin kişinin IŞİD için geldiği yazılıyordu.

The Telegraph gazetesinde yer alan rakamlara göre, IŞİD içinde:
Türkiye’den: 500, Rusya’dan: 423, Sırbistan’dan: 350, Belçika’dan:
296, Arnavutluk’tan: 140, Kosova’dan: 150 militan bulunuyordu. 

The Telegraph’ın güvenli kaynaklara dayanarak bu rakamlara ulaş-
tığı, ancak Almaya, Fransa, İngiltere ve Hollanda’dan bu konuda bilgi
alamadığı vurgulanıyordu. AFP ajansı ise Suriye’de savaşan yabancıla-
rın sayılarını ve hangi ülkelerden olduklarını listeliyordu. Habere göre
Suriye’de 12 bin yabancı savaşçı bulunuyor, Müslüman ülkeler içinde
en çok katılım Tunus ve Suudi Arabistan’dan geliyordu. Türkiye ise bu
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listede 500 kişiyle 4. Sırada yer alıyordu. Müslüman olmayan ülkeler-
den en çok katılımın olduğu ülke sıralamasında ise Rusya başı çekiyor,
onu 700 kişilik katılımla Fransa, 400 kişiyle de İngiltere izliyordu.
Amerika’dan ise 70 kişi Suriye’de savaşanlar arasında yer alıyor ve
IŞİD’e katılıyordu112 ve zaten Gaziantep valisi 19 IŞİD militanın yaka-
landığını söylüyordu. Bütün bunlar, IŞİD’in küresel güçlerce ve bölge
ülkelerince desteklendiğini, aksi halde türedi bir terör şebekesinin,
dünyanın dört bucağında bu militanlara ulaşmasının, diplomatik en-
gellerin ve pasaport sorunlarının aşılmasının, bunların IRAK ve Suri-
ye’ye taşınmasının ve her türlü saldırı silahlarına ve teknolojik savaş
araçlarına sahip olmasının mümkün görülmediğini, aklı olan herkes
fark ediyordu. Kaldı ki AB Bağdat temsilcisi olan Bayan “Avrupa’nın
IŞİD petrolünü kullandığını” Türkiye’de kaçak IŞİD petrolü satıldığını
ve Gaziantep’te IŞİD kampları açıldığını açıklıyor, böylece IŞİD’in per-
de arkasını deşifre ediyordu.

ABD Başkanı (Siyonist Yahudi lobilerin sekretarya kâhyası) Obama
önce “IŞİD’e karşı herhangi bir stratejilerinin bulunmadığını” itiraf
edip infial yaratıyor, ardından “askeri bir projemiz olmadığını kastet-
tim” diyerek döküntülerini toparlamaya çalışıyordu. Daha sonra Gü-
venlik danışmanı Tony Blinken “IŞİD’in etkisiz hale getirilmesinin çok
uzun zaman alacağını” belirtmesi, ABD’nin bölgedeki bir takım şeyta-
ni hedefleri için daha uzun müddet IŞİD’i “bahane üreten taşeron” ola-
rak kullanacağını gösteriyordu.

ABD IŞİD’i manivela olarak kullanıyordu ve bu hamleyle hedeflenen
“Kürt Koridor”u için zemin hazırlanıyordu. Hatırlayınız, Barzani Mu-
sul’u bahane ederek 11 Haziran’da Kerkük’ü işgal etti ve Bağımsız Kür-
distan için referanduma gideceğini ilan ediyordu. Ardından, IŞİD, Barza-
ni bölgesinde Türkmenlere saldırıyor ve onları yerlerini terk etmeye zor-
luyordu. Acaba, AKP’nin tepkisizliğine bahane hazırlamak için mi IŞİD
Musul konsolosluğumuzu basıyor ve 49 yurttaşımızı rehin alıyordu. IŞİD
saldırısını fırsat bilen AKP ve Barzani, Irak’ın kaçak petrolünü satmaya
çalışıyordu. Derken ABD IŞİD’e karşı hava saldırısı kararı alıyor ve önü-
ne “Kürtlerin Birliği” hedefini koyup güç mücadelesi veren PKK ile
KDP’yi silahlandırma kararı alıyor ve PKK’nın terör listelerinden çıka-
rılması gündeme geliyordu. Ayrıca ABD içindeki “müdahaleciler” grubu,
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IŞİD’le sadece Irak’ta değil Suriye’de de çarpışılması gerektiği fikrini iş-
leyerek, Kuzey Irak’ı Suriye’nin kuzeyi üzerinden Doğu Akdeniz’e bağla-
ma projesi olan Kürt Koridoru’nu yeniden gündeme taşıyordu.113

“ABD’nin bölgedeki ordusu CENT-COM, saldırıların başladığı 8
Ağustos’tan bugüne kadar 15 duyuru yayımlamıştı. 23 Ağustos’a ka-
dar yapılan bildirimlerin tasnifinde önemli ipuçları saklıydı. 5’i Sin-
car’la ilgili. 3’ü Erbil. 6’sı Musul barajı. 1’i de Erbil ve Musul barajıyla
alakalıydı. Toplam 93 hava operasyonu yapılmıştı. Savaş jetleri ve in-
sansız hava araçları karışıktı. Bunların 60’ı Musul barajı için saldır-
mıştı. Bağdat’a yönelik tehdit ile ilgili bir hava saldırısı yoktu. Baraj
kadar kritik, Bağdat’a yakın rafineri için yoktu. Bütün bunlar: ‘Bağ-
dat’a karışmam, ama Kürtlere dokunma ve senin Musul’un alt yapısı-
na hâkim olmana karşıyım!’ anlamı taşımaktaydı. Buna çevreleme
(containment) dendiği unutulmamalıydı.”

Ve nihayet Sn. Erdoğan’ın da katıldığı İngiltere-Galler’deki NATO
zirvesinden 10 ülkenin oluşturacağı koalisyonla IŞİD’in havadan vu-
rulması kararı çıkıyor ve tabi Türkiye de bu şeytani tuzağa çekiliyor-
du. Aile kökenleri Hazar Denizi kuzeyindeki KARAİM taifesine da-
yanan, Sebetaist İslamcı Şerif Mardin’lerin yetiştirmesi olan, döne-
min ABD Ankara Büyükelçisi Yahudi James Jeffrey tarafından 26
Ocak 2010’da Washington’a çektiği gizli kriptoda “well disposed to”
yani “(talimat dinlemeye) meyilli, niyetli, dünden hazır beklemeli”
diye tanıtılan Ahmet Davutoğlu ise, zaten Suriye ve Irak’a müdaha-
leyi ve böylece “suni sınırları kaldırıp” büyük Osmanlıyı diriltmeyi
“Stratejik Derinlik” sayıyor ve bu kutlu göreve hazır bekliyordu!?

PKK terör listesinden çıkarılıyor muydu?

ABD düşünce kuruluşu CAP’ın PKK’nın terörist organizasyonlar
listesinden çıkartılabileceğine dair raporu TBMM gündemine taşın-
dığı ortaya çıkıyordu. PKK’nın terör örgütü listesinden çıkarılması-
na ilişkin CAP raporuyla ilgili CHP’li Umut Oran, Başbakan Yardım-
cısı Beşir Atalay’a soru önergesi veriyor, ama hala yanıtı bekleniyor-
du. “Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama ve hüküme-
tine yakınlığıyla bilinen Center for American Progress (CAP) adlı
düşünce kuruluşunun 31 Temmuz 2014 tarihli son raporuna” atıfta
bulunan soru önergesinde şu ifadeler yer alıyordu:

AHMET AKGÜL 319

113 http://www.aydinlikgazete.com/yazarlar/mehmet-ali-gueller/



- “Eğer PKK tümüyle barış sürecinde adapte olursa, ABD’nin terö-
rist listesinden çıkarılmayı hak edebilir” ifadesi ne anlama geliyordu?

- ABD hükümeti tarafından Yabancı Terörist Organizasyonlar lis-
tesinde yer alan PKK Terör Örgütü’nün bu listeden çıkarılmasıyla il-
gili hükümetiniz ve bakanlığınızla bir görüşme yapılmış mıydı?

- Doğruysa bu görüşme ne zaman kimler arasında yapılmış, alı-
nan kararlar ve eylem planları meclise aktarılmış mıydı?

- ABD tarafından PKK’nın terör örgütü listesinden çıkarılmasını
önlemek için adım atılacak mıydı?

- PKK Terör Örgütü’nün silah bırakması ve barış sürecinde enteg-
re olması karşılığında örgütün terör örgütü listesinden çıkartılması
için hükümetinizce bir görüş birliğine varılmış mıydı?

- ABD’de bu kanıya varılmasını sağlayacak bilgiler, PKK terör ör-
gütü başı ile yürüttüğünüz görüşmelerin perde arkasından mı kay-
naklanmaktaydı?

- CAP’ın söz konusu raporunun yazımı için Türkiye’den kendile-
rine herhangi bir bilgi akışı sağlanmış mıydı?

- Bir terör örgütünün, silahlarını tamamıyla bırakıp, şiddet ey-
lemlerine başvurmayacağını açıklamamasına rağmen Terörist Orga-
nizasyonlar Listesinden çıkarılması hangi amaçlıydı ve dünyada bu-
nun örneği var mıydı?

Konuşulan “Genel Af”la nelerin üstü örtülmeye çalışıyordu?

Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra Ergenekon için genel bir af çı-
karılacağını söyleyen Dengir Mir Mehmet Fırat, 17 Aralık’a konu olan
yolsuzluk dosyası ile PKK’nın da bu aftan yararlanacağını belirtiyordu.
AKP’nin kurucuları arasında yer alan, 2008 yılına kadar partinin MYK
üyeliği, parti sözcülüğü ve genel başkan vekilliği görevlerinde bulunan
sonunda istifa edip AKP üyeliğinden de ayrılan Dengir Mir Mehmet
Fırat, “Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra bir genel af gelecektir.
Bu genel affın gerekçesi de Ergenekon Davası olacaktır; ama asıl is-
tifade olacak olan da birileridir!” diyordu. Dengir Fırat, PKK militan-
larının ve Abdullah Öcalan’ın da aftan faydalanacağını iddia ede-
rek, “Ona bakarsanız, Öcalan’ın hiçbir suçu yok! Yemin ediyor: ‘Eli-
me silah almadım’” diyor ifadelerini kullanıyordu.
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Dengir Mehmet Fırat’ın, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve Irak
Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) Suriye ile Irak'taki varlığı hakkında, "Dı-
şişleri Bakanımızın, ‘Stratejik Derinlik’ adında çok güzel bir kitabı
var. Yatmadan okursanız, güzel rüyalar görürsünüz! Yeni bir Osman-
lıcıkla, Türkiye’nin nasıl hâkim olacağını anlatır. Ama hocanın teori-
leri, araziye uymadı. Maalesef Ortadoğu’da akan kanda, sınırların
değişme olasılığında bizim (AKP’nin) payımız çoktur! İleride siyasi
hudutlar ve ülkelerimizin üniter yapısı değişecek. Türkiye de buna
hazır olmalıdır" sözleri dikkat çekiyordu. 22 Temmuz soruşturmaları
için Fırat, “Fetullah Hocaefendi’ye, ‘terör örgütü lideri’ derseniz, ben
ancak gülerim! Cemaat üyesi değilim, hiçbir cemaate de çok fazla bir
sempatim olmadı” diyerek Pensilvanya’ya selam gönderiyordu. Başba-
kan Tayyip Erdoğan’ın “Birinci turda, yüzde 50’nin üstünde bir oyla
seçildiği takdirde, otoriterleşme daha da artacaktır. O zaman bir fe-
laket olur, Türkiye için” diye konuşuyor ve “Yolsuzluk genel afla ör-
tülecek” diye uyarıyordu.

Bir hukukçu gözüyle, Erdoğan’ın, 17 Aralık’a karşı, Cumhurbaş-
kanlık zırhını kuşanmak istediği iddialarını nasıl değerlendiriyorsu-
nuz? sorusuna: 

“Tersine, zırhı kalkıyor. Şu anda Sayın Başbakan, Anayasanın hem
milletvekilliği dokunulmazlığından, hem de Bakanlar Kurulu’nun özel
yargılama yönteminden istifade ediyor. Cumhurbaşkanlığı’nın yargılana-
maması ve sorumsuzluğu, Cumhurbaşkanlığı döneminde yaptığı işlem-
lerden dolayıdır. Yani geçmişe doğru olan zırh, dokunulmazlık kalkıyor.
Başbakan’ın ve bakanların yargılanma yöntemi, ancak Soruşturma Ko-
misyonu’nun, Meclis’in alacağı karara bağlıdır. Enteresan olan, o doku-
nulmazlıkta zaman aşımı yok. 30 sene sonra da olsa, Meclis yargılama
kararı alabilir. Dört bakan da, Meclis kararıyla her zaman yargılanabi-
lir. Bana göre, Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra bir genel af gelecek-
tir. Bu genel affın gerekçesi de Ergenekon Davası olacaktır; ama asıl isti-
fade olacak olan da başka birileridir! Yani PKK ve Abdullah Öcalan’dır.
Onlar da genel aftan istifade edecektir. Ona bakarsanız, Öcalan’ın hiçbir
suçu yok! Yemin ediyor: “Elime silah almadım”114 diyor” şeklinde yanıt-
layan Dengir Mir Mehmet Fırat, her nedense bütün bu hıyanet girişim-
lerinde yıllarca AKP’nin suç ortağı olduğunu unutmuşa benziyordu.
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Fetullahçı yapıya karşı haklı mücadele, yanlış ele alındığı için Erdo-
ğan’a yarıyor ve onu zihinlerde paralel yapının ve devlete sızmış odak-
ların korkulu rüyası ve İslam kahramanı imajı oluşturuluyordu. Böyle-
ce Tayyip Erdoğan’ın Erbakan’a karşı İslam Birliği ve Adil Düzeni en-
gelleme amaçlı iktidara taşındığı gerçeği unutuluyor, Batı güdümlü
kadroların hala iktidarda olduğu gözlerden saklanıyor ve Gladyo’nun
sadece F tipi örgütten ibaret olduğu sanılmaya başlıyordu. Ve en sonun-
da durum AKP’nin Gladyo’yla mücadelesi olarak niteleniyor. Haliyle
Erdoğan da ABD ve Gladyo’yla mücadele eden milli kahraman merte-
besine yükselmiş oluyordu. Oysa, güdümlü Erdoğan nasıl oluyor da
ABD’nin Gladyo’sunu tırpanlayabiliyordu? ABD zayıfladıkça taşeron-
ları çözülmeye başlıyor ve çarpışıyordu. Emperyalist devletin güç eroz-
yonu, ABD’deki yapı içinde de çatışmalar doğuruyordu. Bu da alt Glad-
yo’lardaki kanatlar arası mücadeleyi tetikliyordu. Halk hareketleri ve
emperyalizme karşı direnişler ABD’yi dünya çapında zayıflatıyordu.
Halk hareketleri büyüdükçe, ABD’nin müttefikini denetleme aracı olan
Gladyo da gücünü kaybetmeye başlıyordu. O güç erozyonu da Glad-
yo’nun alt kanatlarının, şahsi iktidar hırsıyla çarpışmasına neden olu-
yordu tespitleri doğruydu, ama gerçekleri tam yansıtmıyordu.

Ancak Erbakan’dan ve tarihi programlarından kurtulma hevesi ve
mecburiyetiyle 28 Şubat 1997’de milletin önü bir kez daha kesiliyordu.
O günden bu güne yaşadıklarımız gerçeğin kendisini değil, bilakis sey-
redileni yansıtıyor, kurgulanıp sahneye konulan, millete yutturulmaya
çalışılan bir tiyatrodan ibaret oluyordu. Bu defa milletin değerleri dik-
kate alınıyor, aktörlerin eski Milli Görüşçülerden seçilmesine özen gös-
teriliyordu. Oynanan oyunun bu kadar uzun sürmesinin ve İslami bir
dönüşüm zannedilmesinin açıklanabilecek yegâne sebebi buydu. Sah-
nesi aynı seyircileri aynı olan, bazı zıtlıkları içinde barındırdığı için bir-
birinden ayrıymış gibi algılanan iki aktör öne çıkartılıyordu. Oysa ara-
larındaki en bariz fark şuydu: Biri rolünü açık oynuyor, diğeri ise kula-
ğına fısıldananlara göre hareket ediyor ve bu yüzden rolünde sık sık de-
ğişiklikler yaşanıyordu. Sürekli kılıktan kılığa bunu yansıtıyordu. Öyle
ki; her ikisi de aynı İmam Hatip’ten mezun olmuştu. Al/ama/dıkları si-
yasi terbiye dahi aynı deniyor kısacası ikisi de güya aynı kökten geliyor-
du. Son bölümde her iki aktör aynı sahnede buluşturuluyor/aynı ekip
içine yerleştiriliyordu. Halef selef olacakları bile söyleniyor, ancak bu
hayali kuruntular boşa çıkıyordu. Cumhuriyet’in başından Ak-Hüküme-
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tin başına geçme beklentisinin boş bir hayalden ibaret olduğu herkes ta-
rafından açıkça görülüyordu. Yani “ Bir başrol uğruna bu kadar fırıldak
çevirmeye değdi mi?” diye sormaya bile değmiyordu. Çünkü zat-ı alile-
rinin bu soruyu anlayacak, manasını kavrayacak ve takdir edecek bir ka-
pasitelerinin olmadığı ortaya çıkıyordu.. Peki, peşine takılanlar nasıl bir
karakter taşıyordu? Hak merkezli bir davayı inşa ederek son yüz yılın
siyasi dehası unvanını elinde bulunduran bir şahsiyetin Rahle-i tedri-
sinden geçmiş görünüp, 2001 yılında yaşanan ayrışmada Hocasını ter-
cih eden; yani, haktan ayrılmayız deyip de %2,5’ları gördükten sonra
zihnindeki Hak kavramı yer değiştiren muhteremler ise bir “Başbakan-
lık yardımcılığı” rüşvetiyle tekrar saf değiştiriyordu ve zaten döneklik
bunların en belirgin vasfı, hatta fıtratı ve fırsatçılığı oluyordu! 119

Güvenlik konseyi AKP’yi hedef alıyor ve “terörü besleme!” diye
uyarıyordu!

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Irak Şam İslam Devle-
ti’nin (IŞİD) ve Nusra Cephesinin (NC) Suriye’ye ve Irak’a ait petrolü
ve doğalgazı kaçak yollarla satmasını yasaklayan karar tasarısını kabul
ediyordu. Temmuz sonunda alınan karar IŞİD ve NC ile petrol ve do-
ğalgaz ticaretini “teröre destek” kapsamına alıyor ve BM’ye üye bütün
devletlere yasak getiriyordu. Yasağa uymayan üye devletlere yaptırım
uygulanacağı da karara bağlanıyordu. IŞİD ve NC ile petrol ve doğal-
gaz ticareti, ağırlıklı olarak AKP hükümetinin gözetiminde Türkiye ile
yapılıyordu. Rusya’nın Temmuz başında Güvenlik Konseyine sunduğu
tasarıda, petrol ve doğalgaz ticaretinin egemen devletlerin izni olma-
dan yapılamayacağını öngören bir hüküm de bulunuyordu.

AKP-IŞİD-Barzani kirli ticaret hattı açığa çıkıyordu?

Irak’ta terörü azdıran ve 49 Türkü rehin tutan IŞİD, AKP’nin yeni
ticaret ortağı mı olmuştu? Terör örgütü, el koyduğu petrolü Türkiye
aracılığıyla pazarlayıp milyonlarca mı dolar kazanıyordu?

Rusya’nın girişimi sonucu BM Güvenlik Konseyi’nin yaptığı Başkan-
lık açıklamasıyla, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) ve El Kaide’nin Suriye
kolu El Nusra’dan petrol alınmasını yasaklaması dikkatlerin Türkiye
üzerinden yapılan petrol kaçakçılığına çevrilmesine neden oluyordu.
IŞİD ve El Kaide’nin petrol bölgelerine el koymasıyla yaptıkları kaçakçı-
lıktan günde bir milyon dolara varan kazanç elde ederken, AKP’nin bu
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kaçaklığa göz yumması durumunda Türkiye’nin “Teröre destek veren
ülkeler” listesine girmesinin söz konusu olacağı uyarısı yapılıyordu.

IŞİD günde 1 milyon dolar kazanıyordu!

BM Güvenlik Konseyi’nin, Türkiye ve Irak’taki Kürt bölgesi arasın-
da milyon dolarlara varan petrol kaçakçılığına “dur” demesiyle dikkat-
ler AKP’nin bundan sonraki tavrına çevriliyordu. IŞİD’in bölgede hâki-
miyet kurmasını ve petrol sahalarına el koymasının ardından hız kaza-
nan petrol kaçakçılığının günlük getirisi bir milyon dolara kadar çıkar-
ken, kaçak petrol konusunda AKP ve bölgesel Kürt yönetimi arasında
da sessiz bir mutabakat olduğu anlaşılıyordu. IŞİD, Barzani ve Türkiye
arasındaki kaçak petrol trafiği şöyle işliyordu: IŞİD’in ele geçirdiği sa-
halardan çıkarılan ham petrol ilk olarak kaçakçılara satılıyor, daha son-
ra Irak’ın Kürt bölgesine naklediliyordu. Kürt bölgesindeki ilkel düzey-
de üretim yapan rafinerilerde işlenen petrol daha sonra aracılara verili-
yor, daha sonra kaçak yollardan Türkiye’ye sokuluyordu. Bu petrolün
bir bölümü de İran’a gidiyor. Örgüt, bu kaçakçılıktan sayesinde günde
1 milyon dolar civarında para kazanıyor. IŞİD ilk etapta tam yüklü tan-
kerleri yaklaşık 4 bin 167 dolara komisyonculara satıyordu. Böylece
petrolün varili için yaklaşık 18 dolar kazanıyordu. Ancak daha sonra
ham petrolü, Kürt Bölgesi’ndeki alıcılara varil başı 62 dolardan satma-
ya başlayınca, örgütün eline geçen para da büyümeye başladı.

IŞİD, Musul’u işgalden önce İstanbul Yenibosna’da mı toplanıyordu?

Suriye ve Irak’ı kana bulayan terör örgütü IŞİD’in Musul işgali önce-
si İstanbul’da toplantı yaptığı ortaya çıkıyordu. Toplantı 28 Şubat-2 Mart
tarihleri arası gerçekleşiyor, gizli toplantıya KDP’den de bir temsilci ka-
tılıyordu. Irak ve Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün, Irak’ın Musul
kentini ele geçirmesine giden sürecin perde arkası netleştikçe, AKP’nin
nasıl bir uluslararası komplonun parçası durumuna geldiği de su yüzü-
ne çıkmaya başlıyordu. IŞİD’ın, Musul’a girip bölgede terör dalgasını
yaygınlaştırıp, güya Şii’lere karşı Sünni duvarı oluşturmayı öngören
planlamasının 28 Şubat ile 2 Mart tarihleri arasında İstanbul’da yapıldı-
ğı iddia ediliyordu. IŞİD’e destek veren gruplar, bu tarihlerde MİT’in ko-
ruması ve istihbaratı dâhilinde İstanbul, Yenibosna’daki Gönen Otel’de
gizlice bir araya gelerek ayrıntılı bir planlama yapılıyor, İstanbul toplan-
tısının ardından 1 Haziran’da Ürdün’ün başkenti Amman’da gizlice bu-
luşup düğmeye basılıyor, bir hafta sonra da IŞİD Musul’a giriyordu.
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IŞİD Hatay’a saldırmak için hazırlık mı yapıyordu?

CHP Hatay milletvekili Refik Eryılmaz, Irak Şam İslam Devleti
(IŞİD)’in faaliyetleri ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, ulusal ve ulusla-
rarası basında, IŞİD’in Suriye ve Irak’tan sonra Türkiye’ye karşı da cihat
ilan ettiği yönünde haberler yer aldığını hatırlatıyordu. “Ocak ayında
Van merkezli olarak altı ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan IŞİD
hücrelerinin lideri Halis Bayuncuk’un ‘Suriye’nin fethedilmesinden son-
ra sıra Türkiye’ye gelecek, İstanbul’u alacağız inşallah’ yönündeki beya-
nı ile 20 Mart’ta Niğde’nin Ulukışla ilçesinde bir astsubayımızı ve bir po-
lisimizi şehit eden ve bir sivil vatandaşımızı da öldüren üç IŞİD üyesin-
den birinin Jandarma karakolunda ‘Ben size ifade vermem ben yalnızca
Allah’a hesap veririm, hepiniz müşriksiniz, jandarmayı öldürerek sevap
işledim’ şeklindeki korkunç ifadeleri basın kaynaklarında yer alıyordu.
Akabinde 40 gün önce aynı örgüt militanları tarafından Türkiye’nin Mu-
sul’daki konsolosluğu basılarak 49 Türk vatandaşı personelimiz rehin
alınıyor, Geyare ilçesinde ise 31 Türk TIR şoförümüz kaçırılıyordu. Irak
Şam İslam Devleti “IŞİD” örgütünün bazı haber ajanslarında isminin
ILİD olarak ifade edildiğini kaydeden Milletvekili, “L harfinin temsil et-
tiği bölge ‘Levant’ bölgesi kastedilmekte ve Türkiye’den Levant bölgesi-
ne giren tek şehrin ise Hatay olduğu sözde haritalarında gösterilmekte-
dir. IŞİD terör örgütünün komşu ülkelerde gerçekleştirdiği katliam ve
düzenlediği intihar saldırıları ile Türkiye’de yaklaşık iki yıldır cihat adı
altında militan toplaması da dikkate alındığında bu örgütün ülkemize
yönelik bir takım terör saldırılarında bulunma ihtimalinin ve tehlikesi-
nin olduğu anlaşılmaktadır” diye uyarıyordu.

Kendi ürettikleri IŞİD’in katliamları işgal için gerekçe yapılıyordu!

ABD, Irak’ı tekrar işgal etmek için yeni bahanesi IŞİD’in yaptığı kat-
liamlara adeta köpürüyordu! İki ABD’li gazetecinin öldürülme videola-
rının ardından ABD’li yetkililer peşi sıra sert açıklamalarda bulunmuştu.
Başkan Yardımcısı Joe Biden, “IŞİD’i cehennemin kapılarına kadar takip
edeceğiz” derken, Dışişleri Bakanı Kerry de, “Ne kadar zaman alırsa al-
sın onlardan hesap soracağız” ifadesini kullanıyor, ABD Savunma Baka-
nı Hagel ise, “Hedef IŞİD’i yok etmek” diyordu. Oysa bütün bunlar Su-
riye ve Irak’ı yeniden işgal ve dizayn etmek üzere bahane yapılıyordu.

İşgal koalisyonu resmen davet ediliyordu!

ABD’nin Irak’ta hükümeti kurmakla görevlendirdiği Haydar el-iba-
di, ABD’nin kuklası AB ülkeleri ile Almanya’yı, “IŞİD ile mücadelede”
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Irak’la işbirliğine çağırıyordu. Barzani ise fırsattan istifade işgalcilerden
silah istiyordu! IKBY Başkanı Barzani, “Dünya devletlerinden talebi-
miz, Peşmerge güçlerinin IŞİD’e karşı savaşması için gerekli askeri teç-
hizatı ve silahı temin etmede yardımcı olmalarıdır. Vatandaşlarımız ile
etnik ve dini unsurlarımızı koruyabilmemiz için silah yardımına ihti-
yacımız var” diyordu. Oysa IŞİD İsrail’in bir kolu gibi davranıyordu.
İsrail kendisi zaten Yahudi IŞİD gibi hareket ediyordu. IŞİD bir dinden
ve din mezhebinden ziyade bir karakter ve zihniyeti yansıtıyordu. 116

“IŞİD’in elindeki Türk rehinelerle” ilgili açıklamalar hep havada
kalıyordu!

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Ağustos ayı başında IŞİD’in elin-
de rehin olan Türklerle ilgili açıklamasında: IŞİD’in kaçırdığı Türk kon-
solosluğu rehineleri için görüşmelerin sürdüğünü belirterek, “Iraktaki
bütün taraflarla görüşmelerimiz sürüyor. Belki yarın, öbür gün gelebilir-
ler” diyordu. Sivas’ta katıldığı programın ardından Bakan Yılmaz basın
mensuplarının sorularını yanıtlarken bunları söylüyordu. Oysa Türki-
ye’yi IŞİD’le mücadele bahanesiyle Suriye ve Irak batağına çekmek iste-
yen güçlerin IŞİD’e bunu yaptırdıkları her haliyle sırıtıyordu.

Sonuç:

Yanlış bir makasla ters istikametteki raylara giren ve çok geçmeden
bir çarpışma sonucu büyük bir facia kaçınılmaz görünen hızlı trendeki
yolculara, bindikleri aracın yüksek konforundan kaliteli dekorundan ve
seçkin ikramlarından bahsedip nutuk çekenler zevkle ve dikkatle dinle-
nir ve alkışlanırken; birisi çıkar da; yanlış yönde hareket ettiklerini, ilk
istasyonda durup derhal istikamet değiştirmek gerektiğini, aksi halde
hızla felakete sürüklendiklerini haykırsa, ona “ortalığı karıştıran ve hu-
zur bozan bir manyak” gözüyle bakanlar, maalesef her zaman çoğunlu-
ğu oluşturuyordu. Ama sonunda haklı çıkan hep acı gerçeği hatırlatan
ve her dönemde de az bulunan insanlar oluyordu. Şimdi Milli Çözüm
Dergisi ve onun seçkin ve seviyeli yazar ekibi de, AKP lokomotifinin ters
istikamette ve kendisiyle birlikte ülkeyi de felakete sürükleyecek bir gaf-
lette yol aldığını hatırlatıyor, hatta bu uyarılardan gıcık aldığı ve huzuru
kaçtığı için kendisine sataşanlara bile aldırmıyordu.

326 TÜRKİYE DAĞILACAK MI, DOĞRULACAK MI?

116 Milli Gazete, 5 Eylül 2014



Ey AKP Yetkilileri ve Fetvacı Kesimleri;
SİZE NASIL BİR AKIBET VE AHİRET LAYIKTI?

“Ey İman Edenler, (görünüşte değil gerçekten) iman edin; 

ALLAH’a; (her şeyin Rabbi, sahibi yegane hakimi ve kuluna kafi
(her konuda yeterli, kefil ve vekil) olduğuna)

RESULÜ’ne; (Hz. Peygamberin en güzel örnek-model, en mükem-
mel rehber ve sünnetinin hayat sistemi ve huzur prensipleri olduğuna)

KİTABI’na; (Kur’an’ın, ekonomiden siyasete dış ilişkilerden sosyal
adalete bütün hüküm ve haberlerinin hak ve hayırlı olduğuna, bu ila-
hi kanunlara aykırı bütün kurum, kural ve oluşumların şaşkınlık ve
şeytanlık sayıldığına, İlahi hükümleri bırakıp bunlara tabi ve taraf
olanların inkara ve tuğyana saptığına) iman edin ve amelinizle-taraf-
girliğinizle bunu ispatlayıp gösterin.” (Nisa:136)

“(Ey Resulüm) Sana indirilen (Kur’an’a) ve senden önce indirilen
(kitapların aslına) kesinlikle inandıklarını iddia eden; ancak red ve terk
etmekle emrolunmalarına rağmen, TAĞUT’un (bütün batıl ve zalim sis-
temler üzerine ve İslam düşmanı- Kur’an dışı kesimler) önünde mahkeme
olmayı (yani batıl ve bozuk bir düzen içinde yaşamayı isteyen, böylece)
şeytanların derin bir delaletle saptırdığı kesinleşen, MÜNAFIK kimse-
leri görmezmisin; ki onlara “(bu şerli ve şeytani düzenleri bırakıp) Al-
lah’ın indirdiği (Kur’an’ın hükümlerine) ve peygamberin (sünnetine ve
sistemine) gelin! denildiğinde senden nefretle uzaklaşıp kaçtıklarını gö-
receksin…” (Nisa:60-61)

“Allah’ın ahdini (ve Hak davasına bağlı kalacakları hususundaki sa-
dakat) yeminlerini (makam ve menfaat hırsıyla) az bir paha, yani dün-
yalık değersiz şeyler karşılığı satanlar (var ya) işte onlar için ahirette
hiç bir pay (paye ve şeref) olmayacaktır, kıyamet günü Allah onlarla ko-



nuşmayacak, yüzlerine bakmayacak ve onları temize çıkarmayacaktır.
Onlar (dinlerini ve davalarını dünyalık karşılığı satanlar) için çok acı ve
alçaltıcı bir azap vardır.” (Ali İmran:77) 

“(Dindar geçinmelerine ve dini istismar etmelerine rağmen, Kur’an ni-
zamı karşıtı ve Hak dava kaçkını) münafıkları öylesine acı ve alçaltıcı
bir azapla müjdele (uyarıp haber ver) ki onlar mü’minleri (İslam kar-
deşliği cephesini) bırakıp, kâfirlerin (ve zalimlerin) velayetini-himayesi-
ni (haksızlık ve ahlaksızlık temelli Haçlı birlikteliğini) hedef ittihaz edi-
niyorlar. (Bu münafıklar) İzzeti (Şeref huzur ve hürriyeti) onların (batıl
ve barbar odakların) yanında mı arıyorlar? Oysa bütün izzet (kuvvet
haysiyet) kesinlikle Allah’ındır (ve İslam’dadır).” (Nisa 138-139)

Ey Sn. Diyanet İşleri Başkanı ve muhterem din adamları! Ey AKP
yandaşı ilahiyat Profları ve yalaka İslamcıları! Şayet ayetlere alaka-
sız ve haksız mana vermiş, yanlış ve yanıltıcı yorumlar getirmişsek,
lütfen bizi uyarın ve doğru olanları siz yazın; aksi halde Bakara 159
ve 174 ayetlerinde, ilahi hidayet ve hakikatleri gizleyenlerle ilgili
tehditlere muhatap olacağınızı unutmayın! Allah Peygamber aşkına,
devlet Millet ve ülke hatırına susmayın!

İslam’a, yani Kur’an’a ve Resulullah’a göre; akla vicdana izan ve
insafa göre; gerçekçi ve geçerli hiçbir mazeret ve mecburiyet olma-
dan, hiçbir ciddi zafiyet ve acziyet durumu bulunmadan:

• En yaygın sömürü ve zulüm aracı olan FAİZ’i “dünya gerçeği ve
çağın gereği” saymanın

• AB dayatmasıyla ZİNA’yı suç olmaktan ve ceza almaktan çıkar-
manın

• Kur’an’ın “hayat sigortası” olarak vasıflandırdığı KISAS hükmü-
nü ve İDAM cezasını kaldırmanın

• Siyonist Yahudi sermayesi güdümlü bir HAÇLI-HIRİSTİYAN
Kulübü olan Avrupa Birliği’ni “hayatının stratejik hedefi” yapmanın

• Ve AB-ABD talimatıyla Güneydoğumuzda, ileride Barzani gibi
tam bağımsızlığa kalkışacak bir PKK özerkliğine “barış ve çözüm”
kılıfı sarmanın; FETVASI, CEZASI, dünyevi ve uhrevi KARŞILIĞI
nedir? Açıklayın, hatırlatın, halkımızın gündemine bunları taşıyın ve
tartışın!.. 07.07.2014 tarihli Rotahaber’de, Zonguldak’ın Devrek ilçe-
sinde Belediye temizlik işçisi Sefer B…, sabah kalktığında 19 yaşın-
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daki kızı E.B..’yi aynı yatakta yabancı bir erkekle yakalayınca, şaş-
kınlığa uğrayıp kızına bir tokat attığı için mahkemeye verilip, önce
3 bin 600 Lira’ya sonra aşırı tahrikten 740 Lira Para cezasına çarptı-
rılmıştı. Zavallı adam hakimin kendisine “Zinanın cezası yok, tokat
atmanın var, kanun böyle, ben ne yapayım!?” dediğini de aktarmıştı.
İşte dindar kahraman Recep Bey sayesinde ahlaki rezalet ve hukuki
garabet bu noktalara ulaşmıştı…

Ey Cemaatin meşhur Hocası ve Risale-i Nur tandanslı yazar ve
yorumcuları! Sizler de, hakimiyet ve ganimet kavgalarını, manevi ve
uhrevi kılıflı dünyevi çıkar hesaplarını bırakıp, AKP’nin bu konular-
daki tahribatını topluma anlatın!...Ama anlatamazsınız, bu imani ve
Kur’ani gerçekleri konuşup yazmaya yanaşamazsınız... Çünkü sizler
de aynı bozuk yolun yolcuları, aynı AB ve ABD’nin davulcuları, aynı
Siyonist odakların diyalogcu reklamcılarısınız!

Acaba, AMERİKA ve Siyonist odaklar bunların TANRI’ları, Hel-
sinki yasaları ve Kopenhag müktesebatı Kutsal KİTAP’ları, Avrupa
Birliği CENNET-İ ALA’ları, Demokratik Liberalizim DİN-İMAN’ları,
Fetullah Hoca ve Recep Erdoğan ELÇİLİK Makam’ları, Washington
ve Lüxemburg ise KIBLEGAH’ları mıydı?

ATO Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda AKP Genel Baş-
kan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, Cumhurbaşkanlığı seçimine iliş-
kin süreci anlattıktan sonra, partilerinin adayının Recep Tayyip Er-
doğan olduğunu açıklamıştı. Adaylığının açıklanmasının ardından
kürsüye gelen Recep Tayyip Erdoğan, şükür duasıyla başlayıp, Fati-
ha Suresi'nin Türkçesi ile konuşmasını sonlandırmıştı:

"Eğer seçilirsek inşallah farklı bir cumhurbaşkanlığını ortaya koya-
cağız. Ekonomiyi büyütmek, demokrasiyi ileri standartlara kavuştur-
mak, AB'ye tam üye olmak için daha çok çalışacağız. Çözüm sürecini
bedeli her ne olursa olsun sürdürüp hedefine vardıracağız” diyen Re-
cep Erdoğan’a hatırlatmak lazımdı: okuduğunuz Fatiha’nın 7. Ayetin-
de “Allah’ım, Gazaba uğrayanların (Siyonist Yahudi odakların) ve azı-
tıp sapıtmışların (Haçlı emperyalist Hıristiyanların) bozuk ve batıl yo-
luna kayanlardan etme bizi!” dediğiniz halde hemen arkasından
“AB’ye tam üye olmak için daha çok çalışacağız” demek, akıl ve anla-
yış fukaralığı mıdır, yoksa münafıklık mıdır? Daha önceleri: “Birkaç
ayyaşın yaptığı yasalarla bir yere varılmaz”, “Laik Müslüman olun-
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maz”, “Elhamdülillah Şeriatçıyız” şeklinde hava atan Erdoğan, nasıl
böyle AB hayranı olup çıkmıştı?

Emekli Paşa İsmail Hakkı Pekin; “Sadece umut etmek yeterli ol-
muyor” yazısında AKP iktidarına ve Erdoğan’a daha fazla fırsat ve-
rilmesi halinde şu tehlikeli öngörülerini dile getirmekteydi:

-Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı seçilecektir.

-Türkiye, parlamenter sistemden başkanlık sistemine rejim değiştire-
cektir.

-İslami bir yönetim şekli yerleşecektir.

-Kürt özerk bölgesi tesis ve ilan edilecektir.

-Başka özerk bölgelerin de ortaya çıkması muhtemeldir.

-Eğitim ve öğretimin başka dillerde yapılması kabul edilecektir.

-Anayasa ve temel yasalar bunlara göre değişecektir.

-Anayasa ve temel yasalar İslami ağırlıklı gelişecektir.

-Laiklik sadece lafta kalacak veya başka bir karşılığı kullanılarak an-
lamını yitirecektir.

-Demokrasi sadece hayal olarak kalacaktır.

-Ülkede otokratik ve teok-ratik bir yönetim şekli oluşacaktır.

-Vahşi kapitalist sistem acımasız bir biçimde devam edecektir.

-Ege ve Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerimiz elden gidecektir.

-Ülkede etnik, mezhepsel ve laiklikten kaynaklanan iç savaş körükle-
necektir.

-"Ermeni soykırımı" iddiası kabul edilecek, Türkiye toprak ve tazmi-
nat verecektir.

-TSK bölgemizdeki çatışmalarda, ABD stratejisi kapsamında görevlen-
dirilecektir.

-Dış politikamız ABD menfaatleri doğrultusunda belirlenecektir.

-Ortadoğu ve Afrika'daki sınırlar ABD ve Batı planları kapsamında
değiştirilecektir.

-Irak ve Suriye bölünecektir.

-Kuzey Irak'ta "bağımsız Kürt devleti" resmileşecektir.

-İran bölünecektir.
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-Türkiye'dekiler dahil dört parçadaki Kürtler birleşerek "bağımsız ve
büyük Kürdistan" meydana getirilecektir.

-Bölgede Suudi Arabistan, Ürdün, Katar, Türkiye ve Mısır dahil ABD
müttefiki ülkeler parçalanıp gidecektir.

-Filistin sorunu, Sina Yarımadası'nın Mısır'a ait olan bölümü verilerek
çözülecektir.

-Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan'ın sınırları da değişecektir.

Bütün bu olanlar Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi
dahil ne iktidara, ne kendisine ne de muhalefete yarayacaktır. Sadece
ABD, AB ve İsrail yararlanacaktır bu gelişmelerden. Ülkemiz ve Müslü-
man dünyasına layık görülen ise sadece ölüm, acı ve yıkımdır. Öngörü-
süzlük hem iktidar hem muhalefet hem de onların liderlerinin sonu ola-
caktır. Ama asıl felaket ve acı, bölge halklarının üzerine düşecektir” şek-
linde doğru ve duyarlı tespitler yapan Sn. Pekin’in “(Recep T. Erdoğan
Cumhurbaşkanı seçilirse) İslami bir yönetim şekli getirecek, anayasa ve
kanunlar İslam’a göre değişecektir” tahlilleri ise, lYa İslam düşmanlığın-
dan kaynaklıdır. lVeya Erdoğan’ın bedava reklamını yapmak ve Müslü-
man halkı Onun tuzağına itmeye çalışmaktır. Çünkü 1- Erdoğan bizzat
12 yıl Başbakanlığında ve icraat makamında kaldığı halde, İslami ka-
nunları değil, AB uyum yasalarını esas almıştır. 2- Ve Sn. Pekin zaten
ilericilik adına Haçlı Batının çağdaş (!) kanun ve kurumlarını savun-
mak sizlerin de alametifarikanızdır. Öyle ise AKP’den ne farkınız var-
dır? Bu İslam karşıtlığı yüzünden halkımızın sizlere itimat ve itibar et-
mediğini anlamanız için daha kaç asır geçmesi lazımdır?

AKP kurmaylarının ve yandaş takımının İslamiyet ve samimiyet
ayarı!

Artık dürüstçe ve net ifadelerle şu soruların yanıtlarını beklemek
hakkımızdır:

1- AKP zihniyeti ve hükümeti; Kur’an’ın emirlerini, helal-haram
hükümlerini esas alan bir medeniyet modelini ve İslam Birliği mi,
yoksa AB kriterleri mi amaçlamıştır?

2- Hz. Peygamberin sünnetine ve öğretilerine dayalı bir hayat sis-
temi mi, yoksa stratejik ABD müttefikliğine kılıf yapılan bir demok-
ratur derebeyliği mi hedef alınmıştır?
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3- Erbakan’ın; ekonomik, siyasi, ilmi ve ahlaki ADİL DÜZEN pro-
jeleri mi, yoksa faize, zinaya ve kumara resmiyet ve serbestiyet ka-
zandıran Kapitalist-Liberalist sömürü ve kölelik rejimi mi, AKP’nin
sevdasıdır?

“Ey iman edenler, eğer kendilerine kitap verilen (Yahudi ve Hıristiyan-
lardan) herhangi bir gruba uyacak olursanız, sizi imanınızdan sonra tek-
rar küfre döndürürler” (Al-i İmran: 100) ayetini bunlar hiç okumamış
mıdır? “Allah’ın indirdiği ölçülerle hükmetmeyenlerin kâfirler, zalimler
ve fasık-facirler olduğunu” (Maide: 44-45-47) nasıl unutmuşlardır?

“Bizden olmayan (Yahudilere ve Hıristiyanların ve diğer kâfir ve
müşrik takımının) Müslümanlara tuzak kurmak ve zarara uğratmak
için fırsat kolladıklarını, bizim gelişip güçlenmemize ve huzura erişme-
mize asla razı olmadıklarını ve hiçbir zaman samimi dost gibi davran-
mayacaklarını” hatırlatan (Al-i İmran: 118-119 ve 120) ayetlerini, bu
AKP hükümeti ve Gülen cemaati niye hiç hesaba katmamaktadır?

Evet evet, ne AKP-CHP kavgası, ne hükümet cemaat dalaşması,
asla hak ve hakikat tartışması değil, sadece makam ve menfaat sev-
dasıdır. Ama aziz milletimiz elbette Müslümandır, dinine ve devleti-
ne bağlıdır ve en az %80’i Haçlı-Emperyalist AB’den değil, Adil Dü-
zen’den yana tercihini yapacaktır. Bu AKP’nin Fecr-i Kazip (yalancı
şafak ve sahte bahar) olduğunu fark edince, herhalde bunların peşi-
ni bırakacak, özüne köküne ve kimliğine sahip çıkacaktır.

“ABD’de işçi olarak çalıştım” diyerek sahte belgelerle bedelli as-
kerlik yapan, oysa gösterdiği tarihlerde fiilen Türkiye’de bulunan
dürüstlük ve vatanseverlik timsali (!) Numan Kurtulmuş gibilerini,
önce Milli Görüş’e sızdıran, sonra AKP’ye kaydıran malum ve mel’un
odakların güdümündeki bu yamuk yapıdan, milletimiz kesinlikle
kurtulacaktır.

Ekmeleddin İhsanoğlu’nun özgeçmişi!

Ekmeleddin İhsanoğlu adını, 12 Eylül 1980 darbesinin ilk günle-
rinde, Türk-İslam sentezinin, Graham Fuller'in deyişiyle "Ilımlı İslam"
ideolojisinin ilk uygulamalarından olan Uluslararası İslam Kültür ve
Sanat Tarihi Araştırma Merkezi'nin (IRCICA) kuruluşuyla gündeme
gelmişti. IRCICA, Fetullah Gülen cemaati ile yakın ilişkideydi. IRCI-
CA 1999 yılında Fetullah Gülen'in Zaman gazetesi tarafından promos-
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yon olarak dağıtılan "Osmanlı Medeniyeti Tarihi Ansiklopedisi"ni ha-
zırladı. Zaman gazetesi, ansiklopediyi Osmanlı Devleti'nin 700'üncü
kuruluş yıldönümü armağanı olarak vermişti. 

Ekmeleddin İhsanoğlu, İKT Genel Sekreteri iken, 13 Aralık 2013'te
Papa ile görüşmüş ve Papa'nın, göreve geldikten sonra İslam dünyasına
karşı çok müspet mesajlar verdiğini söylemişti. “Hıristiyan ve Müslü-
manların "İbrahimi din ailesine mensup oldukları"nı belirterek: "(Papa
Hazretleri) konuşmasında diyaloğun ehemmiyetinden değil, mecburiye-
tinden bahsettiler. Tabii bizim için önemli bu. Diyoruz ki diyalog, diyalog
için değil, bunun bir hedefi olmalı, neticeye varmalı" demişti. İKT Genel
Sekreterliği döneminde İhsanoğlu’na, 11 Ekim 2013'te ABD'deki Doğu
Batı Enstitüsü'nden (EWI) "Hayat Boyu Başarı Ödülü" verilmişti. Ek-
meleddin İhsanoğlu ödülünü eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danış-
manı James Jones'un elinden aldı. Ödül gecesinde konuşan EWI Başka-
nı John Edwin Mroz, "Hoşgörüsüzlüğün ve silahlı çatışmaların çok yay-
gın olduğu günümüzde, Genel Sekreter İhsanoğlu hoşgörünün ve ihtilaf-
ların barışçıl şekilde çözülmesinin yorulmaz savunucusu oldu"ğunu dile
getirmiş. İhsanoğlu ise, İslam dünyası ile ABD arasındaki dostluğun her
zamankinden daha önemli olduğuna dikkat çekmişti.

Hatırlayacaksınız Mart 2002’de Saraybosna’da Benevolence Ulusla-
rarası Fonu adlı Suudi merkezli bir kuruluşun merkezine baskın dü-
zenlemişti. Suudi Arabistan merkezli bu kuruluşta yapılan aramada
bilgisayarlarda bazı belgeler ele geçirilmişti. Bunlardan birisi de tarana-
rak bilgisayara aktarılmış bir el yazısı belgeydi. Belgede adı geçen 20
kişi, Suudi Arabistan kökenli multi milyarderlerdi. ABD Hazine Bakan-
lığı’nın “terör destekçisi” kurum olarak ilan ettiği söz konusu kuruluş-
ta bulunan listedeki kişilerin, Usame bin Ladin’in El Kaide adlı örgü-
tünün ilk finansörleri olduğu belirlenmişti. Liste, “Golden Chain”,
Türkçesiyle “Altın Zincir” veya “Altın Silsile” olarak kayda geçmişti.
Listede adı yazılanlardan birisi, Şeyh Ahmed Zeki Yamani’ydi. Şeyh Ya-
mani, 1962’den 1986’ya kadar Suudi Arabistan’ın Petrol Bakanlığı’nı
yürüten isimdi. 1968-69 yıllarında Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgü-
tü’nün (OPEC) genel sekreterliğini, 1974-75 arasında da bu örgütün
başkanlığını yapan kişiydi.

CIA BANK RAJHİ, HSBC, BCCI İlişkisi.

Listede yer alan kişilerden biri de Süleyman bin Abdülaziz Al Raj-
hi’ydi. Multi milyarder Rajhi’nin, Al Rajhi Bank adlı bir bankası bilin-
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mekteydi. ABD Senatosu’nun 16 Temmuz 2012’de açıklanan bir rapo-
runa göre, Bin Ladin’in finansörleri ve Suudi Arabistan’ın en büyük
özel bankası Al Rajhi Bank ile HSBC arasında 2010 yılının sonuna ka-
dar derin bir ilişki dikkat çekiciydi. HSBC de CIA ve MI6’nın örtülü
operasyonlarda kullandığı, kara para aklama aracısı olmakla ünlenmiş-
ti. Hepsi de Siyonist Yahudi Lobilerinin Suudi ekibiydi.

Peki, bütün bunların Ekmeleddin İhsanoğlu ile ne ilgisi var? deni-
lebilirdi. El Kaide’nin para kaynağı olduğu saptanan Şeyh Ahmed Ze-
ki Yamani’nin, kurucusu ve başkanı olduğu bir vakıf daha tespit edil-
mişti. Kendi tanıtımına göre amacı, “İslami mirası korumak ve bu ko-
nuda araştırmalar yapmak” olan Al-Furqan Vakfı’nın asıl hedefi, ılım-
lı İslam kılıflı Amerikan çıkarlarını gözetmekti. Başkan yardımcısı ise
Ekmeleddin İhsanoğlu idi. Şeyh Zeki Yamani ile çok yakın ilişkiye sa-
hip olan Ekmeleddin İhsanoğlu, 5 Ağustos 2005’te Şeyh Yamani’nin
İstanbul’da Çırağan Sarayı’nda yapılan kızının düğününde baş konuk-
lardan biriydi. Diğer baş konuk ise Abdullah Gül beydi. 

AKP ile CHP aynı zihniyet ve istikametteydi!

Öcalan’ın isteği CHP teklifi haline getirilmişti. AKP’nin PKK açı-
lımında Meclis’e sunduğu yeni paketin ardından CHP de Öcalan’ın
daha önce çizdiği çerçeveye uygun açılım paketini TBMM’ye vermiş-
ti. Zaten CHP’den gelen açıklamalar, partinin açılım konusunda
AKP’den daha hevesli olduğunu göstermekteydi. CHP Genel Başka-
nı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP’nin yeni “açılım” paketine “Sözümüzün
arkasındayız, katkı vereceğiz” desteğini vermişti. CHP Genel Başkan
Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu da Abdullah Öcalan’ın isteklerini yasa
teklifi haline getirerek TBMM Başkanlığı’na iletmişti.

ABD koordinatörlüğünde, AKP-İmralı-Kandil arasında sürdürü-
len pazarlıklar sonucunda hazırlanan yeni “PKK yasası” için CHP
Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, teklifte birkaç düzenleme yapılması ha-
linde itirazları olmadığını bildirmişti. Kılıçdaroğlu, “Biz yasal daya-
nak istemiştik. Sözümüzün arkasındayız. Hükümete verilen yetki
denetimsiz olmamalı, Meclis denetlemeli. Muğlak ifadelerle yasadı-
şı eylem yapmanın önü açılabilir. Meclis’te çekincelerimizi söyleyip,
gerekli katkıyı vereceğiz” demişti. Bu arada, Abdullah Öcalan, “tari-
hi nitelikte” bulduğu hükümet tasarısının “sürecin yasal zemine ta-
şınması açısından son derece önemli” olduğunu belirtmiş, CHP’nin
çıkarılacak yasalara ve sürece destek vermesini de istemişti. 
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Bu arada Irak Bölgesel Yönetiminin “Kerkük’ü ilhak kararımız-
dan Türkiye de memnun” açıklaması hıyaneti deşifre etmekteydi.
Irak Bölgesel Yönetimi’nin üst düzey yetkilisi Muhammed İhsan,
“Bağdat, artık Kerkük’ün Kürdistan’ın bir parçası olduğunu kabul et-
meli” diyerek, “Türkiye ve İran’ın kararından memnun olacaklarından
eminiz” sözleriyle dikkat çekmişti.

Böylece ikinci İsrail olacak Kürdistan, AKP’nin kollarında büyü-
tülmekteydi!

Evet, Irak Kürdistan Bölgesi Petrol Bakanı Aşti Havrami, "Bağım-
sızlık ilanı olursa Ankara'dan habersiz yapılmaz" demişti. AKP hükü-
meti ile petrol pazarlıklarının merkezinde yer alan Havrami, Hürri-
yet'te yayınlanan röportajda, Barzani yönetiminin bu aşamadaki hede-
fini de, "bölgelerin daha etkin olacağı konfederal bir yönetim" olarak
belirtmişti. Havrami'nin sözleri, Ankara ile Erbil arasında sıkı bir eş-
güdümün olduğunu göstermekteydi. Havrami'nin yıllardan beri, Ener-
ji Bakanı Taner Yıldız ve Irak'ın kuzeyinde ihaleler alan Tayyip Erdo-
ğan'a yakın işadamlarıyla sağlam ilişkilere sahip olduğu zaten bilin-
mekteydi. Bu arada Erdoğan'ın Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşad
Salihi'ye söylediği "Kerkük de Musul da özerk bölge olacak" açıklama-
sı ve AKP'nin misafiri Tarık el Haşimi'nin IŞİD işgaliyle başlayan ope-
rasyondaki ortaklığı, eşgüdümün önemli bir kanıtı niteliğindeydi.

IŞİD'in Haziran ayı başında başlattığı Musul işgalinin ardından
Barzani yönetimi Peşmergesi, başta Kerkük olmak üzere 2003'teki
Amerikan işgalinden itibaren Irak topraklarında denetimi ele geçir-
mişti. Irak Kürt Bölgesi'nin, Irak Anayasası'na uygun olarak hakimi-
yeti altındaki topraklara göre üçte bir oranında daha geniş bir bölge-
de askeri kontrolü ele geçirdiği söylenmekteydi. Ancak Barzani yö-
netimi, bu bölgede mevcut yönetim mekanizmalarını ele geçirmiş
değildi. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, bölgedeki ılımlı güç-
lerle İsrail arasındaki ittifakın bir parçası olarak bağımsız Kürdis-
tan'ın kurulması gerektiğini söylemişti. Tel-Aviv Üniversitesi Milli
Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü'nde konuşan Netenyahu, "Kürtler
mücadeleleriyle bağımsızlığa layıktır" demişti. İsrail Cumhurbaşkanı
Şimon Peres de, ABD Başkanı Barack Obama ile yaptığı görüşmede
"Kürtler defakto olarak devletlerini kurmuş durumda. Türkiye de on-
larla petrol ticareti yaparak buna hazır olduğunu gösteriyor" sözlerini
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sarf etmişti. Bu açıklamayla eşzamanlı olarak, Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcılığı "Türkiye Kürdistanı" ifadesini yasallaştıran bir karara im-
zalayıvermişti. AKP Sözcüsü Hüseyin Çelik de "Onların adı Kürdistan
ve bunun kabul edilmesi gerekli" diyerek AKP adına Kürdistan'ı tanı-
ma sinyali vermişti.

İslamcı yazarın serzenişleri!

“Baskıdan, tehditlerden, karalama kampanyalarından korktuğu-
muz için gerçek tabloyu yazamıyoruz. “Barış süreci” iki kişinin kişisel
hırs ve cambazlığına malzeme yapılmış, buna ses çıkaramıyoruz. “İki
yıldır cenaze gelmiyor, az mı?” sorusuyla oluşturulan “beterin beteri
var” algısı daha iyisini istememizin önüne geçiyor. Sanki gerçek, içi do-
lu ve haysiyetli bir barış yapılamazmış gibi ortalıktaki bu pespayeliğe
itiraz edemiyoruz.

Başbakan şehirlerde çocukları öldüren polisleri kahraman ilan edi-
yor. PKK hâlâ 13-14 yaşındaki çocukları dağa kaçırıp kendi saflarına
katıyor. Biz de bu hükümet ile çetenin liderinin mutabakatına “barış”
diyoruz. Baskının, tahammülsüzlüğün, kişisel hırsın, despotluğun her
tarafı kasıp kavurduğu bir ortamda barış serabı görüyoruz. İktidarın
Kürt politikasında özgürlükçü, demokrat, hoşgörülü, nazik, istikrarlı
olabileceğini sanıyoruz. Güvenin, sözünün eri olmanın, saygının, feda-
kârlığın olmadığı bir barış sürecinden bu ülkeye bir fayda geleceğini
düşünüyoruz. 14 yaşındaki çocukları dağa kaçıran, sokak çetesi gibi
hareket eden bir topluluğa “özgürlük savaşçısı” muamelesi yapıyoruz.
Bu çeteden asalet ve selamet bekliyoruz ve yanıldığımızı gördüğümüz
halde tüm bunlara ses çıkaramıyoruz. Ve böylece bir sürece “Barış” di-
yerek kendimizi ve birbirimizi kandırıyoruz.

Resmen al gülüm, ver gülüm tavrı sergileniyor. Karşılıklı tehditler,
kurnazlıklar, siyasi kazanım hesapları; barış adı altında büyük bir kumar
oynanıyor. Hiç birimiz Kürtlerin hükümetten ne istediğini bilmiyoruz. Ka-
palı kapılar ardında sürdürülen pazarlıkları bilmiyoruz. Tayyip Erdoğan
neyi veriyormuş gibi yapıp cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kürtlerin oyu-
nu alacak, bilmiyoruz. Abdullah Öcalan neyden vaz geçecek, veyahut ne
vaat edecek de tutsaklığını özgürlüğe dönüştürecek, bilmiyoruz. Kürtlerin
oyu niçin birkaç kişinin cebinde? Buna bile yadırgamıyoruz.

İktidara sormamız gerekmez mi: Niçin sorunları bir bütün olarak de-
ğil de, parça parça ve bir pazarlığa matuf olarak gündeme taşıyorsunuz?
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Neden kişisel çıkarlarınızı bir kenara bırakıp bu ülkede yaşayan herkese
özgür, itibarlı, haysiyetli bir yurttaşlık sağlamıyorsunuz? Kürtlerin ne is-
tediğini, ve sizin ne verebileceğinizi bu toplumun önünde niçin açık yürek-
lilikle söylemiyorsunuz? Tayyip Erdoğan kendi kişisel hedeflerine varmak
için aldığı risklerin onda birini ülkenin sorunlarını çözmek için alsaydı
bugün dünyanın en özgür ve demokrat ülkesi olurduk. Despot, tahammül-
süz, megaloman, bilgelikten ve derinlikten uzak iki mahalle liderinden
dünya lideri gibi davranıp üstün nitelikli bir barış yapmalarını bekliyo-
ruz”117 diyen yazarın bu uyanışına ve uyarılarına seviniyoruz, ama “ya
hu tam 12 yıl boyunca Erdoğan’ı, barış ve hayırda yarış kahramanı, AKP
iktidarını ise tarihi kalkınma ve bağımsızlık kervanı” diye övdüklerinizi
ne çabuk unutuyorsunuz? diye sormadan da edemiyoruz.

Ortadoğu Cehenneminin temelini atan gizli anlaşmanın haritası

1916 yılında Sykes - Picot haritası bugün Ortadoğu'nun yaşadığı
cehennemin hazırlayıcısıydı. IŞİD ile birlikte Irak şimdi 3 parçaya
ayrılacaktı. ABD tezlerine göre Suriye'den ise 4 ayrı devlet çıkacak-
tı. Arap Baharı ile savrulan Ortadoğu'da sınırlar yeniden şekillenir-
ken, bugünkü cehennemi yaratan İngiltere ve Fransa'nın 1. Dünya
savaşında masa başında hazırladıkları gizli haritasıydı. 20'inci yüz-
yılda yağlı kalemle çizilen Sykes Picot haritası, Ortadoğu'nun bugün
yaşadığı kaosun başlangıcıydı. İngiliz ve Fransızların 100 yıllık plan-
larına dair hırslarını ve çılgınlıklarını gösteren harita, bölgenin cet-
velle çizilip gizli anlaşmayla bölünmesine yol açmıştı. Ortadoğu'nun
bugünkü haritası İngiltere hükümetini temsil eden Mark Sykes ve
Fransa hükümetini temsil eden Francois Georges-Picot tarafından
1916 yılında hazırlanmıştı. 

Sykes ve Picot sömürge imparatorluğunun yetiştirdiği Yahudi
asıllı mason insanlardı ve Osmanlı topraklarındaki bu bölgenin Av-
rupa’nın himayesi altında daha iyi koşullarda olabileceğine inanan
aristokratlardı. Her ikisi de Orta Doğu'ya dair derin bilgilere sahip
Siyonist diplomatlardı. Birinci Dünya Savaşı'nın yarattığı karmaşa-
nın ortasında alelacele yürüttükleri müzakerelerde varılan anlaşma-
nın prensipleri bugün hala Orta Doğu'yu karıştırmakta ve Büyük İs-
rail projesine zemin oluşturmaktaydı. Malum BOP’un günümüzdeki
Türkiye kahyası ise Recep T. Erdoğan’dı!?
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AÇ VE BİİLAÇ BIRAKILAN AFRİKA DRAMI

Bir iş seyahati için gittiğim Angola’da gördüklerim insanı hayre-
te düşürüyordu!

Yakın zamanda bir iş seyahati ve araştırma ziyareti için gittiğim Ba-
tı Afrika ülkesi Angola’nın başkenti Luanda’da şahit olduklarım ve
diplomasi kanalı ile aldığım bilgiler hayret uyandırıcıydı. Öncelikle Si-
yonizm’in basın-yayın aracılığı ile kafamızda oluşturduğu “Afrika algı-
sının” sebebini anlamak için Angola hakkında biraz bilgi vermem ye-
rinde olacaktı. Güneybatı Afrika ülkesi Angola, kıtanın en ucunda yer
alan Güney Afrika Cumhuriyeti’nin biraz üst tarafında, Güney Ameri-
ka kıtasındaki Brezilya’nın tam karşısında, Atlas Okyanusu’na kıyısı
bulunan bir Afrika ülkesiydi. Yüzölçümü Türkiye’nin 1.5 katı kadar
büyük (1.2 milyon km2), nüfusu ise Türkiye’nin dörtte biri (19 mil-
yon) kadardı. Yaklaşık 500 yıl Portekiz sömürgesi altında kalmıştı, bu
sebeple ülkenin resmi dili Portekizceydi. 1975’ten bu yana bağımsız
olan ülkenin yönetim biçimi Cumhuriyetti. Soğuk Savaş'ın üçüncü
dünya ülkelerindeki en büyük yansıması olarak görülen Angola İç Sa-
vaşı; Nisan 1974’te Portekiz himayesinden çıkmasından sonra oluştu-
rulmuş bir ihtilaftır ve Afrika'nın en uzun süren anlaşmazlığıdır. 2002
yılında resmen biten ve 27 yıl süren savaş, sona erene kadar resmi
500,000 gayri resmi (1.500.000) insanın ölümüne ve binlerce insanın
da göçüne sebep olmuşlardır. 39 yıldır aynı devlet başkanı ülkenin ba-
şında bulunmaktadır.

Diğer taraftan Angola, Afrika’nın en büyük üçüncü ekonomisidir.
Aynı zamanda Afrika kıtasının en fazla ham petrol üreten ikinci ülke-
sidir ve sayılı elmas rezervlerinin önde gelen bölgesidir. Petrol gelir-
lerinden dolayı 40 milyar dolar cari fazlası bulunmakta olup tüketim
malzemelerinin yüzde 68’i ithal edilmektedir. Önemli ihracat ve yatı-



rım potansiyellerini barındıran körpe bir Pazar gibidir ve bu pazarın
hakimiyeti bugün için ağırlıklı olarak Portekiz, Çin, ABD ve Brezil-
ya’nın elindedir. Ülkenin GSMH’sı 100 milyar doları geçmektedir.

Gelelim insanı şaşırtan ve Siyonizm’in insanlığı nasıl sömürdüğü-
nü ispat niteliği taşıyan bilgilere;

Uluslararası ekonomi kuruluşlarının verilerine göre, Başkent Lu-
anda son beş yıldır dünyanın en pahalı şehri konumundadır. Ango-
la’da hayat çok pahalıdır. Mesela peynirin kilosu 60 dolar, Araba yı-
kama 80 dolar, saç kesimi 150 dolar, takım elbiseler ise 500-1000
dolardan başlamaktadır. 2+1 sıradan bir dairenin aylık kirası 5-10
bin dolar arasındadır. Otel sayısı az ve kişi başı gecelik otel ücreti or-
talama 400 dolardır. Tropikal iklim olmasına rağmen 1 adet muz so-
kakta 1 dolara satılmaktadır. Üretime gelince; verimli topraklara sa-
hip olmasına rağmen üretim namına ufak çaplı balıkçılık haricinde
maalesef hiçbir şey bulunmamaktadır. İç savaş sırasında Fransa,
Amerika, Sovyetler Birliği, Çin farklı gruplara silah desteği vererek
kaosa sürüklediğinde tarım arazilerinin çoğuna mayın döşendiğin-
den ve bunlar temizlenmediğinden en verimli araziler bomboş yat-
maktadır. Hatta kuvvetli yağmur zamanlarında bu mayınlar merkeze
kadar taşınmakta ve maalesef hala can kayıplarına sebep olmaktadır.
Yollar ve altyapılar yetersiz olduğundan yürüyerek 15 dakikada gidi-
lecek yol trafikte 1,5 saate çıktığından nadir de olsa bu trafikte pat-
layan mayın daha fazla zayiatlara yol açmaktadır.

Ülkede sadece merkez Luanda’da kısmen güvenli sayılmakta ve
petrol, maden ve elmas şirketleri buralarda bulunmaktadır. Petrol ve
maden ihracatı yapıldığından sahil kısmı Hong Kong limanının ufak
bir prototipi gibi yoğunlaşmış ve Yahudi sermayedarların gökdelen-
leriyle doldurulmuş. Ülke içerisinde elmasın namı okunmamakta ve
elmasların satışı Dubai ve Avrupa'da gerçekleştirilerek meşhur Bel-
çika Andverb'te Yahudi elmas tüccarlarınca işlenmekte ve sertifikas-
yon ile dünya elmas piyasasına sunulmaktadır. Bu yöntemle elmas
piyasası Siyonizm'in tekelinde tutulmaktadır. Ülkede bulunan pet-
rol, elmas ve demir maden ocakları ile fosfat, bakır, altın, boksit ve
uranyum maden yatakları ve şirketleri için uzak doğudan ucuz işgü-
cü sağlanmaktadır. Bu kapsamda sadece Çin’den gelen 400.000 nü-
fus bulunmakta, yerel halkın çok az bir kısmı işçi ve orta düzey yö-
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netici olarak çalışmakta, üst düzey yöneticiler çoğunluğu batılılar-
dan oluşmakta yerel halkın çoğu tembelleştirilip mankurtlaştırılarak
çağdaş kölelere dönüştürülmüş bulunmaktadır. İşsizlik % 40'larda
olup halkın çoğu getto tarzı alanlarda ve barakalarda yaşamaktadır. 

Başkent Luanda dışında hayat güvenliği bulunmamakta, asfalt
yollara rastlanmamakta, hatta tenha coğrafyalarda hala medeniyet
görmemiş kabileler dahi yaşamaktadır. Yaklaşık 20 milyonluk nüfu-
su bulunan ülkede 100 bine yakın Müslüman nüfus barınmaktadır.
Ülkenin başkenti Luanda’da Arap nüfusun öncülüğünde açılan iki
tane cami vardır. Ancak kukla yönetim bu iki camiyi yıkma kararı al-
mıştır. Müslümanlığın olduğu yerde zulme direnme ve sömürüye
karşı mücadele şuuru oluşacağını bildiklerinden olsa gerek Siyonist
patronlar bu kıtada özellikle Müslümanlığı tehlike saymakta ve Hris-
tiyan misyonerlere destek çıkmaktadır. Dahası oranca çok düşük
(%1) olan Müslüman nüfusa karşı, İslam’ın hızla yayılmasından duy-
duğu endişeyi parlamentoda açıklayan Angola Kültür Bakanı Rosa
Cruz e Silva, bir müddet önce İslam’ın Angola toplumunun yapısını
tehdit ettiğini söylemekten sakınmamıştır. Kendi halkları sanki çok
özgür ve müreffehmiş gibi “İslami doktrini takip edenlerle evlenen
kadınların köle gibi yaşadığını” savunmaktaydı, oysa ülkesinde 2 ev-
lilik resmen yasaldı. Diğer taraftan ülkede Yehova Şahitleri, Evanje-
lizm tarikatları çok normal karşılanmakta ve her sömürge ülkesi gi-
bi misyonerlik faaliyetleri özgürce yapılmaktaydı.

Başvurduğumuz vize işlemleri için çıkartılan zorluklardan ve bu
ülkeye varıldığında dışarıdan kimse bu sömürüye çomak sokmasın
diye kurulan Siyonizm tezgahından en başından beri tüm bu sömü-
rü ve sefalet çarkının adım adım planlandığı anlaşılmaktadır. Zaten
David Rockefeller’ın çok uzun ve ayrıntılı (10 sayfa) “itiraf açıklama-
ları”nda “Angola’daki savaşlar ve darbeler bizim planlarımızdı”,
“Bütün ülke yönetimlerini kontrol altında tutuyoruz, aksi halde terör
olaylarını devreye sokuyoruz.” şeklindeki sözleri bütün bunların per-
de arkasını ortaya koymaktadır.

Somali Sahtekârlığı ve Mazlumların İstismarı mide bulandırıyordu!

Somali kan kusuyor bütün dünya susuyor, AKP ise ABD’ye taşe-
ronluk adına yardımseverlik istismarı yapıyordu! Oysa ABD, Soma-
li'yi Irak yapmaya hazırlanıyordu!
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ABD'nin soğuk savaş sonrasında tüm işgal girişimleri için kullandı-
ğı El-Kaide bahanesi bu kez de mazlum Afrikalılar için kullanılıyordu.
Ortadoğu'daki kıskacı daha da daraltmak ve bölgede yükselen İslami
dalganın etkisini kırmak amacıyla geniş çaplı bir işgal hareketine ha-
zırlanan ABD, kendisiyle işbirliği yapmayan diğer Afrika ülkelerini de
tehdit ediyor, BM ve AB'nin desteğini arkasına alan ABD, Afrika işgali-
nin startını veriyordu. Somali'de özellikle son yıllarda yükselen İslami
dalga dolayısıyla endişe kapılan ABD, Afrika işlerinden sorumlu ABD
Dışişleri Bakan Yardımcısı Jendayi Frazer'i Kenya, Somali ve Etiyop-
ya'yı kapsayan bir tura çıkarıyordu. ABD Dışişleri Sözcüsü Sean
McCormack, "el-kaide dâhil aşırılık yanlısı örgütlerle bağlantısı olan So-
mali'deki İslamcı harekete mensup herhangi bir liderin Somali'den kaçma-
sı bizi endişelendiriyor. Somali'nin ve Afrika boynuzu'nun kıyılarında var-
lık göstererek bu kişilerin deniz yoluyla kaçmasını önlemeye çalışıyoruz"
diyerek, Somali kıyılarındaki ABD donanmasının takviye edileceği sin-
yallerini veriyordu. ABD'li sözcü: “hem el-Kaide'ye darbe vurmak, hem
de Sudan, Darfur, Etiyopya, Eritre ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde sorun-
ların aşılmasını kolaylaştıracak stratejik bir kazanım elde etmek istedik-
leri" yalanını dile getiriyordu.Birleşmiş Milletler, 15 yıldır Batılıların çı-
kardığı bir istikrarsızlık içinde bulunan Somali'de iki yıl önce geçici bir
hükümet kurmuştu. Bu hükümet, kabileler arası düşmanlığı sona er-
dirememiş ve ülkede hakimiyeti sağlayamamıştı. Başkent Mogadişu'yu
kontrol eden “İslami Mahkemeler Birliği,” daha sonra ülkenin büyük
kısmını kontrol altına alıyordu.

Somali hükümeti ve Etiyopya ABD güdümlü hareket ediyordu.

2004 yılında BM tarafından kurulan Somali geçici hükümetinin ba-
şına geçen ABD kuklası Abdullahi Yusuf, Etiyopya'nın önemli bir müt-
tefiki sayılıyordu. Etiyopya'dan bağımsızlığını kazanan Eritre'nin ise,
İslami Mahkemeleri Birliği'ne destek vermek amacıyla kendi askerleri-
ni ülkeye sevk ettiği öne sürüyordu. Bu iddialara göre, Somali'de Eti-
yopya'nın sekiz bin, Eritre'nin ise iki bin askeri bulunuyordu. Soma-
li'nin güneyi ile Etiyopya arasında resmi ve uluslararası bir sınır değil,
idari bir hat bulunuyor, sınırın iki tarafındaki aşiretler arasındaki ak-
rabalık nedeniyle Etiyopya'nın çarpışmalara müdahalesi krizin bölge-
sel bir savaşa dönüşmesini kaçınılmaz kılıyordu.

Abizaid Somali'deki savaşı başlatıyordu!
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ABD'nin Irak ordularını komuta eden General John Abizaid, o sıra-
da Etiyopya'ya gidiyor ve birkaç gün sonra Etiyopya ordusu ABD ile
birlikte saldırıya geçiyordu. Ne ilginç değil mi? Somali'deki savaşla
Lübnan ve Irak krizleri birbirini andırıyordu. Böylece Orta Asya ve Or-
tadoğu'dan sonra üçüncü bir cephe açılıyordu. Afganistan, Irak, Lüb-
nan ve Filistin'den sonra beşinci iş savaş, en az Yemen, Basra Körfezi ve
Doğu Akdeniz kadar önemli olan bir başka coğrafya'da, Doğu Afri-
ka'da, Afrika Boynuzu olarak nitelenen Somali'de başlatılıyordu. 11 Ey-
lül'den hemen sonra Cibuti'de askeri üsler kuran Kızıldeniz'i abluka al-
tına alan ABD, yine İslamcılar, yine terör, yine El Kaide argümanını ba-
hane ederek bir ülkeyi daha işgal ediyordu. Ama bu sefer doğrudan de-
ğil, Somali'nin sınır komşusu Etiyopya askerleriyle bu işi yapıyordu.
ABD tarafından eğitilen, silahlandırılan, finanse edilen Etiyopya asker-
leri Somali topraklarını işgal ediyor, havadan bombalıyor, ABD donan-
ması da denizden kuşatıyordu. Bu süreçte ABD’nin hatırına, Somali’ye
sahip çıkmayan Recep T. Erdoğan, daha sonra camilerden topladığı ra-
mazan fitreleriyle, Somali’ye sözde yardıma koşuyor ve ABD işgalini ko-
laylaştırmaya çalışıyordu. Çünkü BOP’un eşbaşkanıydı ve 27 İslam ül-
kesinin parçalanıp sömürülmesi projesinde kâhyalık görevi bulunuyor-
du. Kendi itiraflarıyla: “Ilımlı İslamcı ve Haçlı Papalık misyonunun
parçası olan Fetullahcı okullar ise, Afrika’nın her köşesinde Amerikan
hâkimiyetine ve kapitalizmin yerleşmesine zemin hazırlıyordu.

Fakir ve iç savaşlarla harap olmuş Somali halkı perişanlık içinde kıv-
ranıyordu. İslamcı gruplar, savaş ağaları ve terör örgütlerine rağmen ül-
kenin büyük bölümünü ele geçiriyordu. Çatışmalar sırasında ABD, İs-
lamcılara karşı terör gruplarına açıkça finans ve silah desteği veriyor ve
örtülü operasyonlarla bu çatışmada yerini alıyor, ama başarılı olamıyor,
İslamcılar Mogadişu'yu ele geçiriyordu... Daha önce İslamcılara karşıt
grupları destekleyen ABD, bu sefer kendi eğittiği, finanse edip silahlan-
dırdığı 15 bin kişilik Etiyopya ordusuyla Somali'yi işgal ediyordu. Peki
nedir bu savaşın gerekçesi? ABD, 1993 yılında Somali'ye binlerce aske-
rin katıldığı kanlı bir operasyon düzenliyor, ama korkunç bir fiyasko ya-
şıyordu. Bu operasyon için "Black Hawk Down" adında bir film bile çev-
riliyordu. Beş ABD firması Somali topraklarının üçte ikisini petrol ve do-
ğalgaz sondajları için fiilen işgal etmiş bulunuyordu. İşte Operasyon, bu
şirketlerin çıkarlarını güvence altına almak için planlanıyordu. 
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Somali, tıpkı Yemen gibi, enerji güvenliği için kritik bir konumda
yer alıyordu. Başkalarının kontrolüne geçerse ABD'nin Afrika-Ortado-
ğu bağlantısı tehlikeye giriyordu. 11 Eylül'den bu yana Afrika Boynu-
zu'nu askeri muhasara altına alan ABD ve müttefikleri, El Kaide ve te-
rörle mücadele adı altında Kızıldeniz'i adeta işgal ediyordu. ABD'nin
Afganistan'ı işgal gerekçesi neyse, Libya’ya müdahale gerekçesi neyse,
Somali'yi kontrol etme gerekçesi de oydu... Ve işte Recep T. Erdoğan,
yardımseverlik kılıfı altında ABD’ye taşeronluk yapıyordu. O sırada
ABD'nin Irak ordularını komuta eden General John Abizaid, Etiyop-
ya'ya gidiyordu. Birkaç gün sonra Etiyopya ordusu ABD ile birlikte sal-
dırıya geçiyordu. Ne ilginç değil mi? Tam da Çin Devlet Başkanı Hu
Jintao'nun Kenya, Sudan ve Etiyopya'ya gidip enerji anlaşmaları yap-
masından sonra bunlar yaşanıyordu.

ABD'nin Recep Erdoğan'ı olan Afrika kökenli Barak Obama'nın
yuları da Yahudi Lobilerinin elinde bulunuyordu!

Türkiye’ye geldiğinde: "Ben de Amerika'daki pek çok ailede görü-
leceği gibi Müslüman kökenli kişilerden biriyim" diyerek Müslüman
milletimize yaranmaya çalışan Barak Obama, aslında Amerika'nın
Recep T. Erdoğan'ı konumunda bulunuyordu.

Dünyadaki karaların yaklaşık yüzde 20’sini oluşturan ve Asya’dan
sonra ikinci büyük kıtamız olan Afrika dünya nüfusunun yüzde 15’ini
ve 55 bağımsız ülkeyi barındırıyordu. Sadece yüzyıl önce bu 55 devle-
tin 53’ü sömürge konumunda bulunuyordu. Liberya ve Habeşistan dı-
şındaki tüm Afrika toprakları Avrupalı emperyalistlerin işgali altında
inliyordu. 1884’teki Berlin Konferansı’nda “Afrika Sorunu”nu(!) masa-
ya yatıran Avrupalılar, çözümü kıtayı tamamen işgal edip nüfuz bölge-
lerine bölmekte görüyordu. 19. Yüzyılın son yıllarında, Afrika kıtası
neredeyse tamamen Haçlı Avrupalı güçlerin tasallatuna uğruyordu. Al-
manya, Belçika, Fransa, İngiltere, İspanya, İtalya ve Portekiz başta yer
altı zenginlikleri olmak üzere Afrika’nın her şeyi yağmalanıyor, daha
kolay idare edebilmek için, suni biçimde bölünüyordu. Misyonerler
yoluyla, Afrika halklarının dinleri değiştiriliyor, akıllı çocukları Avru-
pa’daki okullarda okutarak, kendi ülkelerinde Batı’nın çıkarlarına hiz-
met eden işbirlikçi burjuvazi meydana getiriliyordu. Kenya milli kur-
tuluş mücadelesi kahramanı Jomo Kenyatta, Avrupalıların Afrika’yı
nasıl ele geçirdiğini çarpıcı bir biçimde şöyle anlatıyordu: 
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“Avrupalılar geldiklerinde, bizim topraklarımız; onların elinde
İncil vardı. Sonra İncil’i bize verdiler ve gözlerimizi kapatmamızı is-
tediler. Gözlerimizi açtığımızda bizim elimizde İncil, onlarda ise
topraklarımız vardı...”

TÜİK verilerine göre 2012’de ülkemizin en yoksul yüzde 20’lik ke-
simi ile en zengin yüzde 20’lik kesimi arasındaki gelir farkı büyük öl-
çüde değişiyor; En zengin yüzde 20’nin geliri en yoksul kesimin ner-
deyse 8 katı oluyordu. Buna göre nüfusun en yoksul yüzde 20 kesimi,
toplam gelirin yalnızca yüzde 5,9’una ulaşıyordu. En zengin yüzde 20
ise toplam üretimin yüzde 46,6’sına sahip oluyordu. Türkiye’nin büyü-
me konusu çok konuşuluyor ama büyümenin kalitesi, yoksulluğu gi-
derici etkileri hiç dikkate alınmıyordu. Türkiye gelir dağılımı eşitsizli-
ğinde en kötü ülkeler arasında. Önümüzdeki yıllarda bozulma daha da
devam edeceğe benziyordu. İlginçtir; Nasıl üzerine iş edinmiş bilemi-
yorum; ABD İstihbarat Servisi CIA’nın verilerine göre, gelir dağılımın-
da Türkiye 136 ülke arasında 58’inci sırada yer alıyor, yani Afrika ül-
keleri seviyesinde bulunuyordu. Ve özellikle son 12 yıldır Türkiye’mi-
zi yöneten AKP iktidarı bu dengesizliği düzeltecek hiçbir adım atmı-
yordu. Diyen Adnan Öksüz acı bir gerçeğe parmak basıyordu. 

Barak'tan barış umanlar, yanılıyordu!

ABD Başkanı (Yahudi Lobilerin Kuklası) Barak Obama ile aynı adı
taşıyan yüzsüz Siyonist İsrail'in eski Savunma Bakanı Ehud Barak, ül-
kesinin, "İran'ın nükleer silah edinme çabalarını sürdürdüğüne inan-
dığını" söylüyordu. Barak, dört ülkeyi kapsayan Orta Doğu gezisi kap-
samında İsrail'e gelen ABD eski Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice'la
görüşmeden sonra açıklama yaparak: İran'ın bir taraftan görüşmeler
yoluyla dünyayı aldatmaya devam ederken, diğer taraftan da nükleer
silah edinme çabalarını sürdürdüğünü ve İsrail'in bundan şüphesi ol-
madığını” ifade ediyordu. Barak, "Hür dünya liderlerinin de, gelecek-
le ilgili kararlarında dikkate alınması gereken bu tür gelişmelerin far-
kında olduklarına inandığını" ve alacakları tedbir girişimlerine destek
çıkacaklarını belirtiyordu. Ehud Barak, İsrail'in İran konusundaki tu-
tumuyla ilgili olarak da, "Daha önce de defalarca söylediğimiz gibi,
İran'ın nükleer tehdidi karşısında hiçbir seçeneği göz ardı etmiyoruz"
diyor ve diğer ülkelere de İran’a karşı her türlü tedbire hazır olmaları
önerisinde bulunuyor, yani hem İran'ı hem de yandaşlarını açıkça teh-
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dit ediyordu. Ve zaten Obama'nın Dış Bakanı kancık Clinton: "İsrail'in
kendini savunma ve muhtemel tehditleri ortadan kaldırma hakkı bu-
lunduğunu" vurguluyor, İsrail’in terörist başı Netanyahu ise "İran hi-
zaya sokulmadan İsrail'in huzura kavuşmayacağını" söylüyordu.

Irak'taki Amerikan neo-con katliamı Moğol istilasına bile rahmet
okutuyordu! 

Tam o sırada Uluslararası Bağdat Sempozyumu için İstanbul'da bir
araya gelen bilim adamları, Bağdat'ın içinde bulunduğu vahim durum-
dan kurtarılması için insanlığa çağrı yapıyordu. Sempozyumun açılışın-
da konuşan M.Ü. Rektörü Prof. Dr. Necla Pur, "Bu sempozyum herkes
gibi beni de hüzünlendirip düşündürüyor. Dünyanın lideri olan sözde
kültürün, paranın, her şeyin tek lideri olan ABD tarafından Bağdat'ın
bugünkü haline getirilmesi, Moğollarca gördüğü istiladan çok daha ağır
ve çok daha vahimdir" itirafında bulunuyordu. Ve işte böyle bir süreç-
te, Siyonist katil Ehud Barak'la aynı soyadı taşıyan (Yahudi annesinden
dolayı) Barak Obama Amerika'da başkan seçiliyordu. Hüseyin Barak
Obama'nın, Annesinin kendisi daha bebek iken boşadığı Kenyalı zenci
Müslüman babasından ötürü, İslam ve Afrikalı kökenini siyonistler is-
tismar ediyordu. Oysa Yahudi merkezler için: kullandıkları, kirlenip
yıpranınca da kağıt mendil gibi buruşturup atacakları kişilerin; siyah ve
beyaz olmalarının, Müslüman veya Hıristiyan olmalarının hiç fark etme-
diği düşünülmeden, zavallı milyarlar bedava bayram ediyordu!

Ortaokul yıllarımızda Elazığ Başaran Kur'an kursunda özel ders al-
dığımız, sonra Medine-i Münevverede Kur'an-ı Kerim Kıraat üstatlığı
yapan, iki gözü ama olmasına rağmen ilk, orta, lise ve üniversiteyi bi-
tirip diploma alan Hafız Mustafa Albayrak Hocaefendi ilk eşinden ay-
rıldıktan sonra, oradaki bir zenci hanımla evleniyordu. Ziyaretine gi-
den eski talebeleri: "Hocam affınıza sığınarak ve haddimizi aşarak me-
rakımızdan soruyoruz, önceki beyaz eşiniz mi, şimdiki siyah eşiniz mi
daha güzel?" şeklinde bir şaka yapıyorlar. Mustafa Hocanın yanıtı bi-
ze, Yahudi Lobilerini hatırlatıyordu: "Oğlum ben, sadece hizmet ve hür-
metlerine, sadakat ve teslimiyetlerine bakıyorum. Çünkü kör olduğum-
dan, zaten güzel çirkin seçemiyorum!.." diyordu.

Obama, Sadece "maşa"lık yapıyordu.

Babası Hüseyin Obama Kenyalı, Luo Kabilesi üyesi bir zenci ve
Müslümanlardan biliniyordu. Misyoner bursu ile Amerika'ya okuma-
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ya geliyor, burada beyaz bir Amerikalı (Yahudi asıllı) Hıristiyan bir ka-
dınla evleniyor ve Oğluna Barak Hüseyin adını veriyordu. Çocukları
çok küçükken karısı tarafından terk edilen Hüseyin Kenya'ya dönüyor,
Obama'yı Yahudi asıllı sözde Hıristiyan annesi ve annesinin ailesi ye-
tiştiriyor ve bu yüzden Hıristiyanlığı seçiyordu. Obama, "Amerika'da
devrim" "zenci Lider" "Müslüman başkan" ambalajıyla, ezilen dünya-
ya sevimli gösterilmeye çalışılıyor ve bu sayede Amerika'nın kaybetti-
ği prestiji tekrar kazanması hedefleniyordu. Oysa, Obama'nın, Müslü-
man ve mazlum Afrika'nın fethi için özel olarak seçildiği sırıtıyordu.
Ve tabi esas hedef, BOP dayatmasıyla Afrika’nın Orta Asya'nın ve İslam
Dünyasının kontrol altına alınması oluyordu.

Obama'nın, kendisinin bile unuttuğu Kenya ayağı ve baba tarafı,
karanlık ilişkileriyle biliniyordu!

Müslümanlığın Kuzey Afrika'da yayılması şöyle oluyordu.

İslam Peygamberi ve insanlığın kurtuluş rehberi Hz. Muhammed
(SAV) Mekke'deki baskılar yüzünden 615 tarihinde damadı Osman
bin Affan başkanlığında 11 erkek 4 kadın Müslüman’ı Habeşistan'a
yollamıştı. Habeş kralı Necaşi Eshame onları iyi karşılamış. Afrika
böylece Medine'den önce İslam ile tanışmıştı. 639'da Müslüman Arap
Ordusu'nun Mısır'ı almasıyla ve ticaret yoluyla İslam, Afrika'nın kuze-
yinde yayılmaya başlamıştı. Araplar da yerli kadınlarla evlenip nesille-
ri karışmıştı. Bu yüzden Kenya'da bu nesilden siyah, beyaz ve melez
bebekler doğmaktaydı. Melez olayı Amerika'dan çok önce Afrika'da
yaygınlaşmıştı. Arapça ile yerli diller karışarak Arapça "sahil" anlamı-
na gelen ve Obama ailesinin de konuştuğu Svahili dili ortaya çıkmıştı.
Obama ailesi Luo Kabilesine bağlıydı. Obama ailesi, Afrika'nın en bü-
yük tatlı su gölü olan Victoria Gölü çevresinde yaşayan Luo kabilesine
mensuplardı. Luo Kabilesi, bugün Sudan, Uganda, Kongo, Kenya, Tan-
zanya'ya yayılmış bulunan köklü bir kabile konumundaydı. Kenya'nın
yüzde 13'ü Luo kabilesine bağlıydı. Luo'ların büyük çoğunluğu Hıris-
tiyan, çok azı da Müslüman olmuşlardı.

Luo ve Kikuyu kabileleri niye çatışıyordu?

Luolar, Kenya'nın en büyük etnik grubu Kikuyular ile sürekli çatı-
şıyorlardı. Luolar, içlerinde Müslümanlar da bulunan Kikuyular'a düş-
mandılar, ama nedense Somali'deki siyah renkli Yahudi kabilesi Yabirs-
ler ile çok sıcak ilişkileri vardı. Luolar ile Yabirsler dinsel farklılık ol-
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masına rağmen kız alıp veriyorlardı! Luo kabilesiyle Yahudi Yabirs-
ler'in ilişkisi eskiye dayanmaktaydı. Yabirsler Hz. Davud döneminde
Somali'ye gelip Luolar ile ilişki kurmuşlardı.

Hıristiyan Luo Kabilesi, Yahudi Yabirs'lerle birlikte Amerikalıla-
ra zenci köle avlaması için yardımcı oluyordu.

Batı basınında son dönemde yayımlanan haberlere göre, Luolar Af-
rikalıları Yahudi Yabirsler aracılığıyla köle olarak Amerikalılara satmış-
lardı! Yani beraber köle ticareti yapmışlardı. Ve bu yüzden Luo Kabile-
si, Batı ile oldukça iyi ilişkiler kurmuşlardı. Bu yüzden Afrika kabile-
leri Luolar'dan pek hoşlanmazlardı.

Barak Hüseyin Obama'nın babası misyoner bursu ile ABD'ye gi-
dip okuyordu.

İşte Obama'nın babasının Amerikalı misyonerin bursuyla ABD'ye
gitmesi bu kirli ilişkiye dayanıyordu. Seçim çalışmaları sırasında Oba-
ma hakkında sürekli, "Obama hiç köle olmadı" denilmesinin altında da
bu yatıyordu. Bu propaganda ilginçti; sanki Afrika'da yakalanıp Ame-
rika'ya köle olarak getirilmek ayıptı, ama Amerikalılarla işbirliği yapıp
başkalarını köle diye satmak şeref sayılıyordu.

Kikuyu iktidarı Batı karşıtı ve bağımsızlıkçı olduğu için dışlanı-
yordu!

Kenya'nın yüzde 13'ünü Obama'nın kabilesi Luolar, yüzde 22'sini
Kikuyular oluşturuyordu. Kenya bağımsızlığını kazandığından beri,
Batı'nın "totaliter" olarak değerlendirdiği Kikuyular iktidarda bulunu-
yordu. Biraz da Sovyetler Birliği'nin desteği ile kısmen bağımsız bir du-
ruş sergileniyordu.

Kenya'da Yahudi Soros darbesi gerçekleşiyordu.

27 Kasım 2007 seçimlerinde Kikuyu’ların adayı Mwai Kibaki,
Luo’ların adayı ise Raila Odinga olmuştu. Odinga, Barak Obama'nın
kuzeni sayılıyordu. Ama Devlet Başkanlığını Kikuyular kazanıyor,
Obama ailesi kaybediyordu. Ancak Sırbistan, Gürcistan ve Ukrayna'da
olanlar Kenya'da da tezgâhlanıyordu. Luolar seçime hile karıştırıldığı
gerekçesiyle ayaklanıyordu. Ayaklanan Luoların başında, Barak Oba-
ma'nın kuzeni olan Turuncu Demokratik Hareketi lideri Odinga yer
alıyordu. Odinga'nın arkasında ABD vardı, para yardımı ise Yahudi So-
ros'tan geliyordu. Luolar ile Kikiyuların çatışması sonucu bin kişi ölü-
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yor, 200 bin kişi yerinden yurdundan oluyordu. Sonunda Kîbaki Dev-
let Başkanı, Odinga Başbakan yapılarak çatışmalara son veriliyordu.
Aynı Soros, ABD seçimlerinde de Obama'yı destekliyordu. Obama ile
Odinga artık Kenya'da Turuncu devrimi tamamlamaya çalışıyordu. So-
ros desteği ile seçilen Obama ile yine Soros desteğinde Kenya Başba-
kanlığı koltuğuna oturtulan Odinga, şimdi el ele verip Kenya Devlet
Başkanlığını da ele geçirerek Turuncu Soros Devrimi'ni tamamlamak,
Kenya'yı kayıtsız şartsız ABD'ye bağlamak için hazırlık yapıyordu.

Hedef olarak Afrika'nın işgali amaçlanıyordu.

Hedef Afrika'ydı, bunun için de ilk hedef Kenya ve Somali seçili-
yordu. Nasıl Orta Doğu petrolleri için yapılan Büyük Ortadoğu Pro-
jesi'nde ilk hedef Kuzey Irak ve ardından Büyük Kürdistan ise, Afri-
ka Petrolleri için de ilk hedef Kenya ve Somali oluyordu. Afrika pet-
rolleri ABD için çok önemli sayılıyordu. Çünkü uzun zamandır Çin,
sağlam zeminlere basan bir Afrika politikası uyguluyordu. Çin'de ge-
çen sene Afrika ülkelerinin katıldığı bir toplantı yapılıyordu. Çin,
Afrika'da kalkınma projelerine yardım ediyor, batı gibi sömürü şart-
ları içermeyen bu yardımlardan Afrika ülkeleri çok etkileniyordu.
Örneğin Batı'nın "katil" ilan etiği Sudan yönetimi, Çin ile sıkı işbir-
liği içinde bulunuyor ve Çin, Sudan'dan petrol alıyordu. (Eğer Su-
dan, Batı sömürüsüne boyun eğse idi, şimdi "katil" değil, "terörist-
lere karşı savaşan kahraman" olarak el üstünde tutulacaktı). Özetle
ABD'nin amacı, yükselen Çin etkisini (ve İslam'a dönüş sürecini)
kırmak ve Afrika'yı denetim altına almaktı. İşte Recep Bey bu mak-
satla Somali’ye sadaka götürmeye başlamıştı. 

Tayyib’i Afrika yollarına bunlar düşürüyordu

Irak'ta işler kötüleştikçe, Amerika Petrol ve Enerji İşleri Dairesi,
2015 ve sonrası için bir plan yaptı. Bu plana göre şu anda ABD'nin pet-
rol ihtiyacının %7 sini karşılayan Afrika, ilk fırsatta bu oran %10'a,
2015'de %20'ye, daha sonra %50'ye çıkaracaktı. Bunun için de Afri-
ka'da Avrupa etkisi ve bilhassa Çin etkisi kırılmalıydı. ABD, ilk iş ola-
rak Afrikalı Müslümanları kazanmak için BOP Eşbaşkanı Tayyip Bey'i
görevlendirip o bölgeye yollamıştı. Gazetelerimizin, yazarlarımızın
"Konsolosluğumuz bile olmayan ülkelerde başbakanın ne işi olur ki?"
sorularının cevabı işte bunun altında yatmaktaydı. Fetullah okulları za-
ten zemini hazırlamak, ABD muhipleri yetiştirmek için çoktan oraday-
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dı. ABD, 2000 yılında 10 milyar dolar olan Afrika kalkınma yardım büt-
çesini 2006'da 23 milyar dolara çıkardığını ve AİDS mücadelesi için ay-
rıca 30 milyar dolar ek ödenek ayırdığını açıklamıştı. Ve tabi bunlar sa-
dece lafta kalacak, ABD bu paraları, işbirlikçi yandaşlarına aktaracağı
cüzi miktarlar dışında, söz verdiği yerlere göndermekten aciz kalacak-
tı. Çünkü kendisi dış borç batağı ve iflas krizi içinde çırpınmaktaydı.

Africom: "ABD Afrika Komuta Birimi" Siyonizm’e hizmet veriyordu.

Bu planın tabii ki silahsız yürümesi imkansızdı. ABD, Afrika için
bir komuta birimi kurdu: İşte Africom bu amaçlıydı. Africom kararga-
hı için, Atlas Okyanusu'na kıyısı olan Liberya seçilip hazırlandı. İlerde
Afrika'da kurulacak askeri üsler, bu komuta merkezine bağlanacaktı.
Benin, Tanzanya, Ruanda, Gana, Liberya ve Somali gibi zengin maden
ve enerji kaynakları olan ülkeler böylece kontrol altına alınacaktı.

Tanzanya: "ABD petrol hırsızı" diyordu.

Bu niyetlere ilk uyanan Tanzanya, Buş'u "Petrol hırsızı" diye karşı-
lamıştı. Siyonist Hardley'in Amerika'nın Afrika ilgisini "Afrika'ya şef-
kat" olarak yutturmaya çalışması böylece boşa çıkmıştı. Tanzanya gibi
zengin petrol rezervleri olan Benin, Liberya ve Somali aydınları ise ma-
lum yöntemlerle susturulmuş ve muhalefet bastırılmıştı. Ve işte Oba-
ma Afrika’nın işgali için seçilip, ABD’ye "Kukla Başkan" yapılmıştı. Af-
rika'da Bush'un bir türlü oluşturamadığı sempatinin üstelik antipatiye
dönmesine karşı bulunan panzehir Obama'ydı. "Amerika'nın Afrikalı
Başkanı" muhabbeti ile göz boyama yoluyla Afrika'nın Obama ile fet-
hi sağlanacaktı. Yeni dönemde yeni hedef Afrika ve tabi Asya'ydı ve bu-
nun için Obama ve Erdoğan gibi maşalara ihtiyaç vardı. 

Ve Recep T. Erdoğan ailesi ve avanesiyle, ABD’nin gizli işgali al-
tındaki Somali’de aç ve biilaç insanlara, Erbakan Hoca’nın tabiriyle
“göstermelik pansuman tedbirler” cinsinden sadaka dağıtıp Ameri-
ka’nın işini kolaylaştırırken, Afrika’nın başka bölgelerinde ve Fildişi
sahilinde görevli sözde BM Barış elçisi rütbeli askerler ise birer ek-
mek ve çikolata karşılığı 11-14 yaşındaki yoksul kızlara cinsel teca-
vüzde bulunmaktaydı.118 Ancak, şu nokta gözden kaçırılmaktaydı.
Siyonist güdümlü Amerika'nın bir hesabı varsa, elbette Allah'ın da
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bir hesabı vardı. Bakalım, Obama'yı Şeytani cephe mi, insani cephe
mi daha çok kullanacaktı!?

Eski ABD Büyükelçisi Wilson net konuşuyordu: "Obama sadece
bir figür yerindedir; Bush ile zeka düzeyleri aynı seviyededir" diyordu.

ABD Başkanı Obama'yla ‘dünya cennet olacak' beklentilerini yo-
rumlayan Washington'un eski Ankara Büyükelçisi Wilson, "Politikala-
rımız ulusal çıkarlara dayanır, başkana göre değişmez" diyordu. Böyle-
ce “Obama'yla Amerika değişecek, dünyaya barış ve adalet gelecek" tar-
tışmalarına noktayı koyuyordu. Cumhuriyet gazetesinden Leyla Tav-
şanoğlu'na konuşan Wilson, Barack Obama'nın başkan olmasını de-
ğerlendirirken; Ülkesine dönmesinden 10 gün kadar önce: "ABD'de ik-
tidardaki partiler değişebilir. Ama geriye dönüp baktığınızda var olan po-
litikaların yüzde 95'inin değişmeden sürdürüldüğünü görürsünüz" ifade-
sini kullanıyordu. Önceliklerin zaman zaman değişebileceğini dile ge-
tiren Wilson: "Yani gündemin bir numaralı konusu, o günün koşullarına
göre ikinci sıraya düşebilir. Hedeflerde yeni düzenlemeler yapılabilir. Ama
genelde fazla bir sapma olmaz. Çünkü ülkelerin dış politikaları ulusal çı-
karlara dayanır. Bazen seçim kampanyalarında geçici ve cezbedici söy-
lemler kullanılabilir. Ama dediğim gibi pek çok konu konsensüse dayanır"
diyerek gafil şakşakçıların gözünü açıyor, yani "Türkiye'nin Obama'dan
çekeceği var!" demeye getirip, tehdit ediyordu.

Bir Afrika’lı düşünür oldukça anlamlı ve çarpıcı şu itirafta bulu-
nuyordu!

“Barbar Batılılar (Avrupalı ve Amerikalılar) Afrika’ya rahipler ve
yardımseverler eşliğinde ilk geldiklerinde, onların İncilleri ve Kilisele-
ri, bizim ise ormanlarımız, verimli topraklarımız ve zengin maden ya-
taklarımız vardı. Ama şimdi, onların fabrikaları, tarım alanları ve ma-
den ocakları bulunmaktaydı, bizim ise elimizde sadece İncilimiz ve ki-
lisemiz kalmıştı.”

Evet Avrupalılar ve Amerikalılar Afrika’ya, onların zenginlik kay-
naklarını sömürmek ve halkını köleleştirmek için dadanmışlardı. On-
lara Hıristiyanlığı aşılamaları, manevi ve ahlaki bir duyarlılıkla değil,
sadece sömürge amaçlıydı, Çünkü Afrika’da Hıristiyanlaştırdıkları
insanları, hem Müslümanlara hem de diğer yerli halklara karşı casus-
luk ve fesatlık aracı olarak kullanacak, bunları kışkırtarak sürekli iç
savaşlar çıkaracak ve böylece Afrika ülkelerini ve hükümetlerini da-
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ha rahat kontrollerinde tutacaklardı. İşte yakın bir geçmişte Sudan’ın
Darfur bölgesindeki Hıristiyan kabileleri kışkırtan ABD, AB ve İsra-
il’in sonunda bu ülkeyi parçaladığı unutulmamalıydı.

Oysa "güneyden-kuzeye baştan sonuna kadar bu ülkeyi yani Su-
dan'ı kat eden Nil Nehri ile bu kıtanın en geniş ve verimli toprakla-
rı sulanıp ziraat yapılsa, yer altı ve yerüstü kaynakları ülkelerin ken-
di halkı için kullanılsa, "Afrika'daki açlık" ve açlığın sebebiyet ver-
diği "perişanlık" son bulacaktı... Ama zalim ve vahşi Batı buna da fır-
sat vermiyor, bu ülkeleri başka şeylerle ve iç çekişmelerle meşgul
ediyordu!.. Ülkelerin ekonomik durumu değerlendirilirken "geliş-
miş ve geri kalmış ülkeler" ayırımı yapılıyordu. Bu ayırımda Kara Kı-
ta Afrika ülkelerine kara bir talih yani "geri kalmışlık" düşüyor, Af-
rika ülkelerinin tamamı açlık ve perişanlık içinde kıvranıyordu. As-
lında dünyada "gelişmiş ve geri kalmış ülkeler" değil, Batılılar gibi
"zalim, sömürgeci ve işgalci ülkeler" ile özellikle Afrika kıtasında ol-
duğu gibi "zulmedilmiş, köleleştirilmiş ve ezilip perişan edilmiş ül-
keler" bulunuyordu. Siyonist güdümlü Emperyalist Haçlı dünyası-
nın "kuvvet ve vahşet medeniyeti" çağında, güçlü olan ve bunu hak
sebebi sayan Batılılar, yüzyıllardan beri zayıf Afrika ülkelerinin bü-
tün maddî ve manevî kaynaklarını doyumsuzca soyup sömürmüşler,
bunu yaparken de yüz milyonlarca Afrikalıyı acımasızca öldürmüş-
lerdi. Sadece 100 (yüz) milyon Afrikalı, Avrupalı katillerin Ameri-
ka'ya 10 (on) milyon Afrikalı köle götürülmesi için katledilmişti. Üs-
telik bu bir son değil, sadece başlangıç gibidir, çünkü benzeri katli-
amlar hala sürdürülmekteydi. Mazlum Kara Kıta Afrika haritasına
genel bir bakış yapıldığında, tek tek her ülkede Batılı sömürgecile-
rin sebebiyet verdiği zulüm, sömürü, katliam ve vahşet tarihi hemen
hatıra gelecektir. Batılı bir düşünürün itiraf edip dediği gibi: "Geçen
bin yıllık zaman açısından Batı, tarihin en büyük canisidir." Evet "tari-
hin en büyük canisi Batı dünyası" bu sorunların baş müsebbibi olarak,
hala sömürüp zulmetme zihniyetini koruyorken; Şimdi taktik değişti-
rip, Obama gibi zenci kökenlileri ve Recep T. Erdoğan gibi ılımlı işbir-
likçileri kullanmaya karar vermiştir.

Afrika tarihinde Türkler hep hayırla anılıyordu!

Yaşayan nesiller İstanbul'un Asya ve Avrupa kıtalarını birleştirdiğini
söyler ama, her nedense Osmanlı ecdadımızın üç kıtayı, yani Asya, Av-
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rupa ve Afrika'yı birleştirdiğini bilmemektedir. Oysa, Türklerin Afrika
açılımları bundan 1140 yıl önce başlayıvermiştir. Tolunoğlu Ahmet Bey,
Kuzey Afrika'da Tolunoğlu Türk Devleti'ni kurduğunda, tarih M.S. 15
Eylül 868'i göstermekteydi, yani tam 11,5 yüzyıl öncesiydi. Tolunoğul-
ları'ndan sonra sırasıyla İhşîdîler, Eyyûbîler, Memlükler ve en sonunda
Osmanlılar Afrika’ya huzur ve barış getirmişti. Müslüman Türkler bu-
günkü Batılıların yaptığı gibi Afrika'da aslâ Firavunvari sömürgeciliğe
girişmemişler, tam aksine Osmanlılar en zayıf döneminde bile Batı em-
peryalizminin sömürgecileriyle mücadele etmişlerdir. Nitekim Osman-
lı Devleti'nin 18. asrın sonundan itibaren zayıflaması üzerine, Batılı sö-
mürgeci güçler karşısında Afrika'yı koruması imkânsız hale gelmiştir.
Bunu fırsat bilen Batılı sömürgeciler 19. ve 20. asır boyunca Afrika'yı
insafsızca işgal edip sömürmüşlerdir. Bu sömürü maalesef hâlen acıma-
sızca sürdürmekte, AKP ise bunlara destek vermektedir.

Sonuç:

Sömürünün, zulmün ve her türlü terörün kaynağı ve uygulayıcısı
olan Batı (Avrupa ve Amerika) ve özellikle Siyonist Yahudi Lobileri-
nin güdümüne girdikten sonra; başta Afrika olmak üzere, tüm maz-
lum ve Müslüman ülkeleri, karıştırıp zayıflatmaya ve kendilerine
mecbur ve mahkum duruma sokmaya çalışmaktadır. Sudan Yöneti-
minin, milli çıkarlarını korumak niyetiyle, insani ve İslami bir gay-
retle direnmesi, emperyalist güçleri çileden çıkarmış ve maalesef so-
nunda bu ülkeyi parçalamışlardır. "Uluslararası Kuruluş" dedikleri
Siyonizm kuklası oluşumlar eliyle, Milli haysiyet ve cesaret sahibi li-
derleri karalama kampanyası da bu maksatlıdır. Tabi bütün bunlar,
54. T.C. Hükümetinin Efsane Başbakanı Rahmetli Prof. Dr. Necmet-
tin Erbakan'ın tarihi D-8 girişiminin ve İslam Birliğinin ne denli ge-
rekli olduğunu bir kez daha hatırlatmaktadır. Evet, İnsanlık önce Os-
manlı'nın, şimdi de Erbakan'ın yokluğunun acısını yaşamaktadır.
Ama İnşaallah AKP gibi Fecri Kazipler yakında yerini Fecri Sadık’a
bırakacak, Adil Düzen ve Yeni Bir Dünya mutlaka kurulacaktır.
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ERBAKAN’LA ERDOĞAN’IN FARKI

ERBAKAN’I ADİL DÜZEN’DEN VAZGEÇİRME ÇABALARI

Paris Sanayi ve Teknoloji Fuarındaki gizli görüşmeler!

Muhterem Süleyman Arif Emre Ağabey nakletmişti:

Benim bir maden mühendisi yeğenim, genç yaşta feci bir trafik ka-
zası neticesinde bir bacağını kaybetmişti. Kendisine “Paris Fuarı’nda
elektronik cihazlarla mücehhez takma (protez) bacaklar satılıyor, on-
lardan alıp takanlar hatta koşabiliyor, hiç takma organ olduğu belli ol-
muyor“ demişlerdi. Bu hevesle Paris’e gitmişti. Bu süreç bizim ağır sa-
nayi hareketimizin başladığı zamana denk gelmişti. Yeğenim Zahide
Öğüt bir maden mühendisi olduğu, yabancı dil bilip kendisi gazeteci
kartına sahip olduğu için, Paris’te fuara katılan dünya çapındaki firma-
ların, patron ve temsilcilerinin iştirak ettikleri bir panel toplantısına bu
gazeteci kimliği ile katılmayı becermişti. Yurda döndükten sonra bana
telefon açıp şunları söylemişti;

“Dayı siz bu ağır sanayi hamlesini başlatmış olmakla ne kadar mü-
him bir işe sarıldığınızın bilmem farkında mısınız? Çünkü ben Pa-
ris’ten geliyorum. Bir kolayını bulup yarı kapalı bir panel toplantısını
izledim. Bu toplantıya bütün sanayileşmiş ülkelerin büyük firmaları
katılmıştı. Asıl konuları “gelecek yıllarda fuarın nasıl tertip edileceği?“
olduğu halde, bu toplantıda birisi gündem dışı söz aldı ve sizin ağır sa-
nayi hamlesinden söz etmeye başladı:

“Türkiye’de Erbakan tarafından başlatılan ağır sanayi hamlesini
kesinlikle engellemek zorundayız. Eğer bu hareket başarıya ulaşırsa,
Türkiye bizim pazarımız olmaktan çıkacaktır. İş bununla da kalmaz;
İslam ülkelerini Pazar yapabilir, hatta üçüncü dünya ülkeleri bile bu



çerçeveye girebilir. Bu bizim çıkar sahamızın elimizden alınması de-
mektir. Bırakınız fuarın gelecek sene nasıl süsleneceğini, siz bu mühim
olayla meşgul olunuz!“ diyerek katılımcıları uyardı. Daha sonra ger-
çekten kendi gündemlerini bir tarafa bırakarak hepsi aynı konu üze-
rinde teklifler getirdiler. Mensup oldukları devletlerin bu işi ciddiye
alması için girişimlerde bulunmaya karar verdiler. Hatta bazıları,
Türkiye’deki anarşinin azdırılmasını, bu sanayileşme hareketini ön-
lemeye yetmezse rejim buhranı çıkartılmasını, bu da yetmediği tak-
tirde sıcak savaş denemeleri yapılmasını teklif ettiler. Dayıcığım
vaktinize hazır olun, üzerinize gelecekler, haberiniz olsun! 

İşte aziz okuyucular ve değerli dostlar. Dünyanın fakir insanlarını
sömüren insafsızların stratejisi böyle şeytanidir. Siyasi tahakkümle
müstemlekecilik her ne kadar tarihe karıştı zannediyorsak ta sırası gel-
diği zaman bu istismarcılar o çarelere bile başvurmayı düşünebilmek-
tedir. Sömürülen ülkeler arasından kurtularak, rahata ve her bakımdan
bağımsızlığa kavuşmak pek te kolay değildir. Ama elbette bu müm-
kündür, çünkü mümkün olmasa idi bunu diğer ülkeler de yerine geti-
remezdi. Yeter ki milleti bu konuda bilinçlendirecek, devlet millet kay-
naşmasını gerçekleştirecek Erbakan gibi Liderler başa geçsindi. 

Yeğenimin getirdiği bu mesaj istikametinde, dış ve iç mihraklar ta-
rafından, ağır sanayi hamlesini önlemek için ciddi bir takım teşebbüs-
ler yapılabileceğini bana, Sabri Özpala arkadaşımız da söylemişti.
“Müminin ferasetinden korkunuz“ diyen Peygamber Efendimiz bizi
boşuna ikaz etmemişti. Sabri Özpala, “bu ağır sanayi hamleniz dolayı-
siyle emperyalist ülkeler sizi karşısına alabilir. Sıkı durun“ demekte
meğer ne kadar haklı idi. Zaten çok geçmeden bu uyarıların doğru ol-
duğunu gösteren gelişmeler herkesin bildiği şeylerdi. 115

Erbakan’ın İtalya Seyahati ve Bedava Fabrika Temini!

Ağır Sanayi hamlemizin en mühim teşebbüslerinden biri olan Kon-
ya Motor Fabrikası’nın yapılması ve işler hale getirilmesi için, bu giri-
şimin geçirdiği safhaları ve cereyan eden olayları bilmek ve ibretle de-
ğerlendirmek milletimizin her ferdine düşen milli bir vazifedir. Erba-
kan Hocamız bu fabrikanın makine ve tezgâhlarını temin için başba-
kan Yardımcısı olarak yanında otuzu aşkın devlet personeli ile İtalya’ya
gitmişti. Bu personelin içerisinde Sanayi Bakanlığı’nın daire başkanla-
rı, genel müdürleri, yeni kurulmuş olan Tümosan, Tusaş, Taksan,
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Temsan, Testaş ve Desiyab genel müdürleri de mevcut idi. Ağır Sanayi
hamlesini yürütmeye yeterli olsun diye Sanayi Bakanlığı yeniden orga-
nize edilmişti. Yeni üniteler eklenmişti ve iki misli genişletilmişti. Me-
sela bu bakanlığa eski 8 kuruluşa ilaveten; 

• Ağır Sanayi Koordinatörlüğü, 

• Yaygın sanayileşme Koordinatörlüğü,

• Milli Harp Sanayi Koordinatörlüğü,

• Mâli Koordinatörlük adındaki üniteler de eklenmişti. Bütün bu
ünite başkanları ile İtalyanlarla görüşme masasına oturduğu zaman,
sanayileşmiş olan bu ülkenin, ağır sanayi ile ilgili her kuruluşuna mu-
kabil, bizim de bir kuruluşumuzun iş başında olduğu daha takdim me-
rasiminde onlara göstermişti. Bu tablo İtalyanlar üzerinde çok inandı-
rıcı tesirler meydana getirmişti.

Bu Anlaşmayı Kimler Baltalamak İstemişti?

Bu anlaşmanın yapılmasını akamete uğratmak için Türkiye’den
bazı özel sektör yetkililerinin ve bazı gazete temsilcilerinin İtalya’ya
kadar gelerek devreye girmek istedikleri gözlenmiş ve İtalyan hükü-
meti nezdinde teşebbüste bulundukları tespit edilmiştir. Sevindirici
olan taraf, İtalyan hükümeti üzerinde uyandırılan tereddütleri, o za-
manın İtalya’nın, Türkiye nezdindeki büyükelçisinin giderme gayre-
tiydi. Bu zat hararetle bu işe taraftar idi. Neticede emperyalist mih-
rakların çabaları sonuç vermemiş, senede 100.000 motor yapacak
fabrikanın kurulması için anlaşma imzalanıp gerçekleşmişti. 

Anlaşmanın İçeriği ve Ülkemize Getirileri

• Biz fabrikanın binalarını ve makine hallerini Türkiye yapacaktı. 

• İtalyanlar, Fiat firmasının imal ettiği, fabrika tezgâh ve makina-
larının tümünü getirip kuracaklar, bunların Türkiye’de tamirine ve
üretimine de yardımcı olacaklardı.

• Bu işe mukabil bizden döviz almayacaklardı.

• Fabrika üretime geçtikten sonra borcumuz için 12 senelik bir
ödemesiz devre tanıyacaklardı. 

• 12 sene sonra, kendilerine, yapılacak 100.000 motordan her se-
ne 5.000 ini vermek suretiyle, taksit taksit borcumuzu ödenmiş sa-
yacaklardı. 
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Değerli okurlar, bu şartlar karşısında şaşırdınız değil mi? Ya hu
bu nasıl iş, bu kadar elverişli şartlarla babalar en sevdiği oğullarına
bile bir atölye kurmazlardı. Bu İtalyanlar bizim akrabamız da değil,
niçin böyle avantajları kabul etmek bonkörlüğünü gösteriyorlardı?
Bunun cevabı şuydu;

Çünkü o süreçte İtalya’nın motor sanayii zor durumdaydı; dünya
pazarlarında diğer batı ülkelerinin motor sanayii, İtalyanları köşeye
kıstırmış, motorların satışını düşürüp krize sokmuşlardı. Bunları ta-
kip ve fark eden Erbakan Hoca, hemen harekete geçip İtalya’nın da
Türkiye’nin de yararına olacak ortak bir proje sunmuşlardı. Evet o
sahne kabadayısı değil, devlet adamıydı. İtalyanlar bu krizden mo-
tor sanayiini kurtarabilmek için bizimle bu konuda işbirliğine gitme-
nin kendi menfaatlerine en uygun çözüm yolu olduğunu anlamışlar-
dı. Ayrıca Türkiye İslam ülkelerine açılan bir pencere konumunday-
dı. Onlarla Türkiye’nin tarihi ve mânevi bağları vardı. Türkiye ile
birlikte motor üretirsek bunları İslâm ülkelerine ve onların da aracı-
lığı ile üçüncü dünya ülkelerine pazarlarız, bizim sanayimiz bir ne-
fes borusuna kavuşur, diye isabetli yaklaşımlarla Erbakan’ın bu tek-
lifine razı olmuşlardı. Hey’etimizin bu başarısı ve İtalyanlar tarafın-
dan dikkate alınıp uygulanması karşısında, heyette bulunan Devlet
Planlama Teşkilâtı Başkanı Sayın Kemal Cantürk Bey’in, sevinç göz-
yaşlarıyla memnuniyetini açıkladığını ve “– Bizler buralara, borç pa-
ra istemek için daha önceleri çok geldik, ama kapılar suratımıza kapa-
tıldı, şimdi ise bu gördüğümüz rağbet karşısında sevincimden kendimi
tutamıyorum,“ dediğini arkadaşlarımız bize aktarmışlardı. 

Ama ne yazık ki İngiliz ve Fransız gavurlarının, Amerikalı ve Av-
rupalı Siyonist sermaye baronlarının yapamadıklarını, sonunda
gömlek ve kimlik değiştirip Milli Görüş’ten kaytaran dindar ve kah-
raman (!) AKP’liler başarmış, Erbakan’ın partisini parçalayıp, İslam
Birliği ve Adil düzen projelerini sekteye uğratmışlardı. “Öyleyse ka-
zandıkları (bu gaflet ve hıyanet vebalinin) cezası olarak az gülsünler
çok ağlasınlar” (Tevbe: 82) ayetinin manevi tokadı, bu makam ve
menfaat uğruna zalim odaklara taşeronluk yapanların taşlaşmış ka-
falarına inip durmaktaydı. Çünkü “az gülsünler, çok ağlasınlar!” uya-
rısı; “Şimdilik biraz-ferahlanıp şımarsınlar, ileride dizlerini dövüp ağ-
layacakları, pişman ve perişan olacakları İslam’ın zafer günlerine ula-
şacaklar!” anlamını taşımaktaydı.
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İtalyan Cumhurbaşkanının Erbakan’a Söyledikleri

Bu ziyaret esnasında o zamanların İtalyan Cumhurbaşkanı olan Le-
onne Cevanni, Erbakan Hocamızı kabul etmiş ve kendisine; 

“- Biz sizin partinizin kalkınma modelinizi çok beğeniyoruz. Çünkü
sadece maddi kalkınma ile yetinmiyorsunuz. Manevi kalkınmayı mad-
di kalkınma ile birlikte atbaşı götürmek istiyorsunuz. İşte bunun çok
isabetli bir çözüm olduğunu anlıyoruz. Bakınız biz İtalya’da sanayileş-
mek için ciddi planlar ve programlar uyguladık, bu işte başarılı da ol-
duk. Ama sizin gibi manevi ve ahlaki gelişmeyi de beraberinde yürüt-
mediğimi için, şimdi grevlerden, boykotlardan dolayı önemli tesisleri-
mizin verimli çalışamaz hale geldiğini, Ekonomimizin bu yüzden kriz-
lere girdiğini görüp hayıflanıyoruz. Sizin politikanızı takdirle karşılı-
yorum,“ demiştir. 120

Washington’daki Siyonist Liderlerin Erbakan Tehditleri!

“Siyasette 35. Yıl“ Kitabında Süleyman Arif Emre aynen şunları
nakletmektedir:

Milli Nizam’ın büyük kongresinden sonra idi. Genel Başkanımız
Erbakan Hocamızla görüşmek isteyen Musa Saffet Bayramaşık ismin-
de birisi bana geldi. Kendisi yahudi iken Müslüman olmuş, mühim ko-
nularda söyleyecekleri varmış. Fazla ısrar edince görüştürmek zorun-
da kaldım. Makam odasında Hoca, ben, bir de o vardı. Söze başladı:

• “Sayın Erbakan, beni Amerika’daki, Washington’daki dünya Yahu-
di Liderleri vazifeli olarak size göndermiş bulunuyorlar. Sizin partinizin
gelişmesini dikkatle takip ediyorlar. Onlar Türkiye’de sizin partiniz gibi
milletiyle bütünleşecek güçlü bir siyasi iktidarın kurulmasını müspet kar-
şılıyorlar. Çünkü böyle olduğu takdirde, Türkiye’nin İsrail’i Komünist
Rusya’ ya karşı koruyan bir Çin Seddi vazifesini yapacağına inanıyorlar.
Ancak sizden önemli bir istekte bulunuyorlar. Siz her konferansınızda,
dünya Siyonizm’ine, masonluğa ve onun yan kuruluşları olan Lions ve
Rotary kulüplerine çatıyorsunuz. Bundan ABD derin lobileri ve liderler
son derece rahatsız oluyorlar. İşte bu aleyhteki kampanyadan vazgeçme-
nizi istiyorlar. Aksi halde partinizin (Milli Nizam’ın) siyasi hayatına son
vermek zorunda kalacaklarını belirtiyorlar! ” 

AHMET AKGÜL 357

120 (Siyasette 35. Yıl.3.C.Sh:58 – 61 )



Hoca cevap olarak:

• Mademki bizim iktidar olmamız onların da arzu ettiği bir şey, o hal-
de hissi sebeplere ve endişelere kapılmayıp, bizim konuşmalarımızı mü-
samaha ile karşılamaları gerekir. Böyle bir şeye katlanmaları, sonunda
temin edecekleri yarar karşısında, önemsiz bir fedakârlık değil midir? 

• Hayır, kesinlikle bu tür konuşmaları istemiyorlar, sözlerinize ve
projelerinize tahammül edemiyorlar! deyince Hoca:

• Diyelim ki bundan sonra bu konulara hiç girmeyeceğiz, bu onla-
ra yetmez mi? 

• Hayır, yetmez, daha önceki İsrail ve Siyonizm aleyhindeki konuş-
malarınızı da tekzip edecek şekilde onların istediği mahiyette açıkla-
malar yapmanızı bekliyorlar! 

Erbakan Hocamız bu şahsı nazikçe reddedip geri göndermişti.
Ancak bir gün sonra Milli Nizam Partisinin kapatılması için dava
açılması hepimizi şoke etmişti!?

Bu konuyla ilgili özel sohbet ve seminerlerde ise Yahudi Lobileri
elçisi Musa Saffet Bayramaşık’ın Erbakan Hoca’ya: “Kendisine güven-
meleri ve siyasi faaliyetlerine izin vermeleri için koştuğu bir şartın da:
Kendilerinin tavsiye edeceği, görünüşte mücahit, mükkaki, ama gerçek-
te Sabetaist Yahudi olan bazı isimleri partisinde en etkin ve yetkin ko-
numlara getirmesi ve asla bunları değiştirmemesi“ olduğunu naklet-
mişlerdi. Ve acaba Milli Nizamın yerine kurulan Milli Selamet Parti-
sine kimler yerleştirilmişti ki, 12 Eylül’e kadar, müsaade edilmiş ve
kapatma yoluna gidilmemişti? 

Bir milletlerarası konferansta ecnebi bir diplomat “Dünya’da dört
ülkeyi doğrudan doğruya Yahudiler idare ediyor bunlar İsrail, Amerika,
Fransa, Türkiye den oluşuyor. Erbakan bunu değiştirmeye kalkışmakla
başına bela sarıyor“ şeklinde laflar etmiş, bizim orada hazır bulunan
delegasyonumuz itiraz bile edememişti. Zaten zaman zaman su yüzü-
ne çıkan bazı net görüntüler bu iddiaları ispatlar mahiyetteydi.

Başka bir olaysa, gazeteci yazar Ufuk Güldemir’in kitabında neş-
redilmişti. 12 Eylül’den önceleri, hükümet buhranı söz konusu oldu-
ğu bir devrede gazeteler, gerçekleşmesi zor da olsa şöyle manşetler
atıvermişlerdi: 

“Bu kez Hükümet MSP’nin öncülüğünde kurulacak, Erbakan Başba-
kan olacak!” Bu haberler üzerine Türkiye’den Amerika’ya, Yahudi iş
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adamlarından kurulu bir heyet giderek ve oradaki liderlerine: “Aman
mahvolduk, Erbakan başbakan olacak. Türkiye’de bizlere at oynatma
fırsatı kalmayacak. Bize Amerika’da yer hazırlayın, oradan satacağız
buradan mülk alacağız“ diye yalvarmış, onlar ise: “Haydi siz gidin işi-
nize bakın, bir seneye kalmayacak MSP problemi ortadan kalkacak!”
yanıtını vermişlerdi. Gerçekten bir seneye kalmadan 12 Eylül gerçek-
leşmiş ve ileri sürülen netice kendiliğinden tahakkuk etmişti!121

Erdoğan ve ekibinin, Erbakan’ı Adil Düzen’den vazgeçirme giri-
şimleri!

Yıllar öncesinde yani “REFAH PARTİSİ” ile birlikte “ADİL DÜ-
ZEN”in de en çok gündemde olduğu yıllarda… Refah Partisi Genel
Başkanı Prof. Dr. NECMETTİN ERBAKAN’ı “ADİL DÜZEN, ADİL
EKONOMİK DÜZEN”den vazgeçirmek için; Recep Tayyip ERDO-
ĞAN ile Azmi ATEŞ ve Feyzullah KIYIKLIK’ın organize ettiği bir
“AKADEMİSYENLER HEYETİ” toplantılar yapıp “RAPORLAR” ha-
zırlayıvermişti. İşte şimdi şu soruları sormak gerekliydi: 

- “ADİL DÜZEN, ADİL EKONOMİK DÜZEN” olmadan geçen iki
on yıl ve Erbakan’sız heba edileni yirmi kusur yıl sonrasında; TÜR-
KİYE, İSLÂM ÂLEMİ ve DÜNYA ne haldeydi?!. 

- Tam da raporların yazıldığı o yıllarda yıkılan “komünizm” veya
“sosyalizmin” yani SSCB’nin ardından, aslında çöken “kapitalizm”in
yerine geçecek bir “sistem” üretilebildi mi?!. 

- Aşağıda isimlerini sunacağım değerli akademisyenlerimiz, Erba-
kan Hocamızı “Adil Düzen”den, vazgeçirmek için raporlar hazırlar-
ken, acaba “kapitalizm, komünizm, sosyalizm, liberalizm…” ve di-
ğer “izm”lere “alternatif bir sistem” hazırlayıp halkımıza ve bütün
insanlığa sunmayı düşündüler mi?!. Düşünmedilerse; nedeni neydi?
Bilgi yetersizliği mi, yoksa cesaret eksikliği mi? 

- Düşündülerse; geçen bu kadar zaman sonrasında bile bunların
hazırladığı herhangi bir “alternatif sistem çalışması ve taslağı” var-
sa, neredeydi, neleri içermekteydi? 

- Yok ise; o zaman o çabanın ve Erbakan’ı vazgeçirme sevdasının
sebepleri nelerdi, teşvikçiler kimlerdi, hangi merkezlerdi? Evet, Re-
fah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan’ı “Adil Düzen’den vaz-
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geçirmek” için (Recep T. Erdoğan ile irtibatlı olarak) “haftalık top-
lantılar” yapan ve “raporlar” hazırlayan “akademisyenleri” oluştu-
ran isimler şöyleydi: 

“Başkan: Prof. Dr. Sabahattin ZAİM

Başkan Yardımcısı: Prof. Dr. Hayrettin KARAMAN

Sekreterler: Doç. Dr. Abdülaziz BAYINDIR, Doç. Dr. Ömer DİN-
ÇER, Doç. Dr. Ahmet TABAKOĞLU

Üyeler: Prof. Dr. Fahrettin ATAR, Prof. Dr. Mehmet YAZICI, Doç.
Dr. M. Akif AYDIN, Doç. Dr. İrfan GÜNDÜZ, Doç. Dr. Nazif GÜRDO-
ĞAN, Yrd. Doç. Dr. Raşit KÜÇÜK, Dr. Mehmet ERDOĞAN, Dr. Fa-
ruk BEŞER, Kerim AYTEKİN. İstanbul, 1993.”122 Acaba bu zevatı ve
Sn. Erdoğan’ı, Erbakan’a karşı hangi odaklar teşvik ve tahrik etmektey-
di?! Ve bu ilim erbabı Zevat ve zerzevat takımı, niye hala Kur’ana, İs-
lam’a, insanlığın sorunlarına ve ihtiyaçlarına uygun bir düzen-proje
niye üretememişlerdi?

Recep T. Erdoğan’ın Devlet Tahribi:

Recep T. Erdoğan Samsun’da “CHP ve MHP devletin safında, biz ise
milletin safındayız” şeklinde oldukça tehlikeli ve çelişkili bir laf orta-
ya atmıştı. Böylece devlet ile millet birbirinin karşıtı imiş gibi bir al-
gı mı oluşturulmaktaydı? Oysa devlet denen tüzel kişilik toplumda
huzur ve güvenliği sağlamak, ülkeyi dış tehlikelere karşı korumak
üzere toplumun oluşturduğu mini bir yapıydı. Devlet denen tüzel ki-
şilik aslında yasama, yargı ve yürütme organlarından oluşmaktaydı.
Meseleye böyle bakınca ister istemez devlet karşıtlığı millet oyları ile
oluşmuş yasama, yasama içinden çıkmış yürütmeye de karşı olmak
anlamını taşımaz mıydı? Milletin yanında yer almanın, devlete karşı
çıkmak, devlet düşmanlığı yapmak anlamına geldiği izlenimi verecek
sözler ya cahillikten kaynaklıydı veya kasıtlı bir tahribattı. Eğer bir
toplumda devlet karşıtlığı gelişirse “devlet içindeki birtakım üst düzey
bürokratlara hadlerini bildirelim” diyerek toplum anarşizme kaydırı-
lırdı. Çünkü komünizm ve anarşizm devlet karşıtlığının esas olduğu
bir anlayışın sonuçlarıydı. Söz gelimi iflas etmiş olmakla birlikte ko-
münistlerin nihai hedefi idare eden ve edilenler ayrımının olmadığı
bir toplum oluşturmaktı, ama bu hedef hayal olarak kaldı. Ayrıca, ko-
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münizmin hâkim olduğu ülkelerde ortaya ceberut bir devlet çıkmış,
insanların ne yiyip içeceğine, nasıl düşüneceğine kadar müdahale
eden bir devlet, insanları hayatından bıktırmıştı. Özetle “devlete kar-
şı milletin yanında yer almak” söylemi bir devlet düşmanlığına dönüş-
me riski taşımaktaydı. Bunun için de devlete karşı olmaktan ziyade
“Ben Devletim” anlayışının yıkılması lazımdı. Yani söz değil eyleme
ihtiyaç vardı. Bir ülkede devlet düşmanlığı yaygınlaşmaya başlamış
ise bu durum başka bir devlet hayaline zemin hazırlardı.

Kuduz İsrail’i sadece “güç” durdurabilirdi!

Filistin ve İsrail arasında 29 Temmuz 2013 `te başlayan barış görüş-
melerinde öngörülen dokuz aylık süre içerisinde hiçbir ilerleme kay-
dedilmemesi ve bu aşamada İsrail Hükümeti’nin işgal altındaki Filistin
topraklarında 55.000 yeni yerleşim alanı inşaatını sürdürmesi, Benja-
min Netanyahu’nun barıştan ne kadar uzak durduğunun en belirgin
göstergesi sayılıyordu. İsrail’in barış görüşmelerini askıya almasının en
büyük nedeni ise, Filistin’de FKÖ ile Hamas’ın yakınlaşması oluyordu.
ABD Başkanı Barak Obama’nın da, FKÖ ile Hamas arasındaki uzlaşıyı
“barış sürecine yardımcı olmayan bir tutum” olarak tanımlaması,
ABD’nin Filistin sorununun çözümü konusundaki münafıklığını ve
kararsızlığını ortaya koyuyordu. Filistin sorununun çözümünde, Bir-
leşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 242, 338, 1397 ve 1515 sayılı
Kararları muvacehesinde nihai çözüme gidilmesi amacıyla öngörülen
`toprak için barış’ (land for peace) için Hamas’ın da FKÖ ile yakınlaş-
ması aslında sorunun kökten çözümü konusunda önemli bir adım
oluşturuyordu. Ancak FKÖ’yü tek meşru muhatap görmeye çalışan İs-
rail’in, Gazze’ye yönelik saldırıları Hamas’ı saf dışı bırakmayı ve Filis-
tinlilerin birlikteliğini baltalamayı amaçlıyordu.

Hatırlanacağı üzere, Baron Edmond James de Rothschild’ın öncü-
lüğünde ve maddi desteğinde, “Hibbat Zion” (Siyon Aşıkları) hare-
ketine mensup yüz Romanya asıllı Siyonist’i Hayfa’nın 35 km güne-
yinde satın aldığı arazi üzerine kurduğu `Zikhron Ya’akov’ (Hz.Ya-
kub’un Anısı) adlı bölgeye yerleştirmiş ve daha sonra kurduğu şarap
fabrikasıyla Filistin’e göçü özendirmeye çalışıyordu. Baron Edmond,
1882’de bu hamleyi gerçekleştirirken, o dönem Filistin’in demogra-
fik yapısını %85 ile Filistinli Müslümanlar, %4 ile Yahudiler, % 1 ile
Hristiyanlar oluşturuyordu. Şimdi ise, “Eretz Israel” (Büyük İsrail)
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projesi gereği uygulanan soykırım ve göçe zorlamalar sonucunda, Fi-
listinlilerin nüfusu azalıyor ve toprak bakımından da gün geçtikçe
daha da dar bir alana hapsedilmeye çalışılıyordu. Bugün, Baron Ed-
mond gibi hareket etmekten aciz Müslüman kapital sahipleri ve Pet-
ro dolar zengini Müslüman ülkeler, eylemde değil söylemde varlık
göstermeye çalışmaları yüzünden sadece Filistin değil, Suriye, Irak,
Mısır, Libya, Tunus, Rohingya, Doğu Türkistan, Dağlık Karabağ,
Kıbrıs gibi sorunlar yumağı ile cebelleşen coğrafyanın acılarına her
gün yeni acılar ekleniyordu. 1914’te yeniden Zikhron Ya’kov’a gelen
Rothschild, oradaki `Hibat Zion’ mensuplarına seslenirken; “bakınız
Filistinliler inançları gereği bizleri dışlamıyorlar, bu nedenle hedefe va-
rabilmek için, artık çok uzak yerleşim yerlerinde değil, biz zatî Filistin-
lilerin içerisine nüfus etmemiz gerekir” diyordu. Şimdi ise, durum
tam aksi istikamette gelişiyordu. Yüz yıl önce onları kanatları altına
alan Filistinlilere, İsrailliler yüz yıl sonra Gazze’yi bombalamakla
karşılık veriyor ve ucuz kahraman Erdoğan’dan tıs çıkmıyordu!

Meşhur hikâyedir; Tabiinin ulularından ve imamlarından Hasan
Basri Hz.leri Beytullah’ta iken Iraklı hacılardan birisi kendisine “Mek-
ke’de Harem dairesinde bit ve pire öldürmenin hükmünü” sormakta-
dır. Hasan Basri hala taze olan Kerbela faciasını hatırlatarak: dayana-
maz ve ona şu ibretli sözlerle haykıracaktır. “Neden bana Hz. Hüse-
yin’in kanını akıtmanın diyetini sormuyorsun ve Onun kanının bede-
lini merak etmiyorsun?” İşte bugün İsrail’in Gazze’de yaptıkları karşı-
sında AKP iktidarı ve yalaka yazar takımı, tabiri caizse Iraklı hacı gibi
davranmaktadır, Jerusalem Post gazetesinde yer alan bir haber Netan-
yahu’nun şeytan mantığını ortaya koymaktadır. Gazze saldırıları ile
alakalı olarak yaptığı açıklamasında, Hamas’ın katmerli savaş suçları
işlediğini söyleyecek kadar küstahlaşmaktadır.

İsrail Fosfor bombası kullanmaktan çekinmemişti!

Avustralya televizyonu “Channel Nineédeki muhabiri Peter Stefa-
noviç Gazze’nin bazı bölgeleri ağır bombardıman altında. Birkaç sani-
yede bir büyük patlamalar duyuyorum. İsrail Gazze’de canlı bırakma-
mak için saldırıyor” diyordu. Gazze'de canlı yayın yapan Al Jazeera
muhabiri yayın sırasına gözyaşlarını tutamıyor, yayını terk etmek zo-
runda kalıyordu. Vefa Hastanesi Müdürü Basman Elashji’nin verdiği
bilgilere göre,, İsrail'in fosfor bombası kullandığı anlaşılıyordu. İsrail
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ordusu pazar günü sivil katliamı yaptığı Tuffah, Şecaiyye ve Zeytun
semtlerini fosfor bombalarıyla vuruyordu. Vefa Hastanesi Müdürü Bas-
man Elashi, "İsrail yeni bazı kimyasal maddeler kullanıyor. Elimizdeki
ilaçlarla bunlara müdahale edemiyoruz. Doktorlarımız bunları tedavi
edemiyor. İsrail fosfor bombası kullanıyor, bu doğru" diye haykırıyor-
du Bu son saldırısında tam 586 Filistinli katlediliyor ve 4379 kişi ya-
ralanıyordu. Gazze’de bir morg görevlisi doktor, cenazelerin başında
gözyaşları içinde görüntüleniyordu.

Al Jazeera Muhabiri Vael Duhduh’un, bölgeden şunları aktarıyordu: 

"Şecaiyye semtinin kuzeydoğusu yoğun bombardıman altında. Şaif
Bölgesi fosfor bombalarıyla vuruluyor. Gazze sağlık ekipleri bölgeye
girişin imkânsız olduğunu söylüyor. Hareket eden hayvanlar dahi hedef
seçiliyor. Korkunç bir bombardıman var. Hiçbir hedef gözetmeksizin si-
villerin yaşadığı evler hedef alınıyor. Tanklardan da ateş açılıyor"

Fosfor Bombası nasıl öldürmekteydi?

Fosfor dumanının teneffüs edilmesi ciğerlerde ani yaralar oluşma-
sına ve teneffüs eden kişinin havasızlıktan boğulmasına yol açıyordu.
Beyaz Fosforlu silahlar kimyasal silah olmasına rağmen İsrail'in ve Ya-
hudi Lobilerinin baskısıyla kimyasal Silahlar Konvansiyonu (CWC)
çerçevesinde yasaklanmasıyla ilgili herhangi bir karar alınamıyordu.
1980 Cenevre Sözleşmesi beyaz fosfor bombalarının sivil alanlarda bir
savaş silahı olarak kullanılmasını yasaklıyor, ancak bombaların askeri
hareketleri dumanla perdelemek için kullanılmasına dair bir yasak
yok. ABD bu konvansiyona taraf olmakla birlikte, yangın silahlarını
içeren III. protokolü imzalamıyordu.

İsrail Köpeğinin sahibi, bu kuduz saldırgandan çok daha adiydi!

Mübarek Ramazan ayında, masum ve savunmasız evleri, aileleri
ve camileri bombalayan, silahsız mazlumların kanını akıtan, canını
acıtan anlayış canidir, teröristtir. İsrail tarihin gördüğü en adi ve en
adaletsiz anarşi çetesidir. Ve işte bu kudurmuş köpeklerini masum-
ların, mağdur Müslümanların üzerine salan sahipleri de yani ABD ve
AB ise o köpekten daha rezil ve daha zalimdir. Bu katliam karşısın-
da sessiz kalan bütün uluslararası kurum ve kuruluşlar da en az bu
teröristler ve sahipleri kadar suçlu ve sefildir.

Türkiye’deki Erdoğan iktidarı İsrail’e yönelik cılız kınamaları ise,
terör devletini cesaretlendirmekten başka netice vermemektedir. Er-
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bakan’ın D-8’lerini İslam Savunma Paktı projelerini bırakıp Amerika
ve Avrupa’dan medet ummak, celladından merhamet dilenmektir.
Bu konuda Batı’nın kara sicilini Bosna’dan, Çeçenistan’dan, Afganis-
tan’dan, Keşmir, Arakan ve Somali’den bilmeyenler eğer gafil ve ca-
hil değilse mutlaka haindir. İsrail meselesinin çözümü, Filistin Barış
Gücü’nü oluşturmaktan, AB’ye kuyruk olmak yerine İslam Birliği’ni
kurup lider olmaktan geçmektedir. 

Bunun için öncelikle; 

1- Türkiye’nin öncülüğünde Filistin Barış Gücü oluşturulmalıdır.

2- Türkiye ve İran başta olmak üzere, bütün İslam ülkeleri bu gü-
ce asker sağlamalıdır.

3- Bu güç, İsrail’in her saldırısına anında cevap verecek şekilde
donatılmalıdır.

4- Bu Barış Gücü, Gazze’de konuşlandırılmalıdır.

diyen Sn. Kamalak yerden göğe haklıdır.
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SN. ERDOĞAN’IN “MAYA”SI VE
YALAKALARIN “HAYA”SI

AKP’lilerin Mayası!

Kasıtlı ve hesaplı olarak öne çıkarılmış insanların ve vitrine taşın-
mış figüranların kabiliyet ve karakter seviyesini, hakaret ve gıybet
içermeyen ama gerçekleri de en veciz ve öz şekilde ortaya döken ib-
retli öykü ve örnekler anlatmak, yani uzun anlamlı ama kısa ve akıl-
da kalıcı tespitler yapmak, Erbakan Hoca’nın en çarpıcı yetenek ve
özelliklerinden birisi oluyordu. İşte Recep T. Erdoğan ve avanesi için
defalarca kullandığı “Bunlar “MAYA”sız!” sözleri de çok önemli ve
anlamlı mesajlar taşıyordu. Hoca MAYA kelimesiyle; insanın fıtratı
haline gelmiş ahlak yapısını hayata ve hakikate bakış açısını, yaratıl-
ma ve yaşama amacını ve kolayca fark edilmeyen ruh dünyasını kas-
tediyordu. Bütün kutsallarını, vicdani namus ve onur kavramlarını,
vatanın bağımsızlık ve bekasını, devletin temel taşlarını ve kurumla-
rını ve halkın çıkarlarını kendi şahsi ikbal ve iktidar ihtirasları uğru-
na kolayca ve çok ucuza satabilen tıynetteki tipler için kullandığı
“MAYASIZLIK” onların soylarından, kan-gen bağlarından ziyade,
şahsi ayarlarını ve vicdani duyarsızlıklarını deşifre ediyordu.

Recep T. Erdoğan’ın bu vicdani kararma ve kaymalarını, hak dava-
sından cayarak bazı malum ve mel’un odaklara yanaşmalarını sezen
Rahmetli Erbakan Hoca, Oğuzhan Asiltürk ve Şevket Kazan’ın ısrarlı
teklif ve tavsiyelerine rağmen, O’nu İstanbul Belediye Başkanı adayı
yapmak istemiyordu. Hatta Sn. Recep T. Erdoğan da bunu fark etmiş
ve adaylıktan ümidini kesmiş bulunuyordu. Bu konudaki itiraz ve şi-
kâyetlerini bizim de şahit olduğumuz pek çok kişiye açıklamaktan da
geri durmuyordu. Ancak malum güç odaklarının temsilcileri konu-



mundaki medya patronları ve rantiyeci sermaye baronları, “Erdoğan’a
karşıymış havasıyla, onun İslamcılığını, hayırlı ve başarılı işler yapaca-
ğını” sıkça yazdırıp, konuşturup hesaplı manipülasyonlarla dolaylı
destek sağlıyordu. Erbakan Hocanın ise “tarihi D-8 leri kurmak ve
havuz sistemiyle borçsuz-faizsiz kalkınma modelini ispatlamak ve
Türkiye’nin sanayi ve teknolojik kalkınmasını sağlamak” üzere ikti-
dar olması gerekiyordu. Ve bunun yolu da İstanbul Belediyesini al-
maktan geçiyordu. İşte bu Milli hedef için Erbakan, İstanbul Beledi-
yesini almak üzere, malum çevrelerinde gizli desteğini alçak Recep T.
Erdoğan’ın adaylığına son anda razı oluyordu. Çünkü Belediye Baş-
kanlığının siyasi değil teknik bir makam sayıldığını, Recep Bey’in et-
rafına konulacak emin kadrolarla kontrol altına alınıp hayırlı hizmet-
lere vesile yapılacağını düşünüyordu. Çünkü böylesi kanaat ve içti-
hatlar da isabet eden iki sevap, yanılan bir sevap alıyordu.

“AKP’lilerde un var, su var, ama “MAYA” yok” açıklaması

2003 Mart’ında Saadet Partisi (SP) Eskişehir İl Kongresi Eskişehir
Atatürk stadında gerçekleşiyordu. Divan Başkanlığı'nı Yasin Hatipoğ-
lu'nun yürüttüğü kongrede, eski Genel Başkan Necmettin Erbakan da
bir konuşma yaparak: 

"3 Kasım'da dış güçlerin Refah Partisi'ni (RP) böldüğünü" belirte-
rek, "Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) asıl yüzünün ortaya çıktı-
ğını" söylüyordu. AKP’nin “Seçimlerde; SP barajı geçemez, sadece
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve AKP barajı geçecek, siz de solcula-
rın gelmesini istemiyorsanız oyunuzu AKP'ye verin” diyerek milletin
yanlış yönlendirildiğini hatırlatan Erbakan Hoca: “Bu AKP, nasıl olsa
su var, un var, bizde ekmek yaparız” diye ortaya çıktılar, ama ekmek
yapmak için asıl maya lazım, o da bunlarda yok” diye uyarıyordu.123

Erbakan: “AKP Arka Kapıdan Kaçanlar Partisi” tanımı.

Erbakan, 2007 seçimlerinde Saadet Partisi'nin Ankara milletvekili
adaylarının tanıtımından sonra yaptığı konuşmada, "22 Temmuz se-
çimleri Çanakkale Savaşı kadar, hatta ondan daha önemlidir" diyerek,
"Arka kapıdan kaçanlar partisi" olarak tanımladığı AKP’ye ülke yöne-
timinin emanet edilemeyeceğini haykırıyordu. “Bak, emperyalizmin
üfürüp, savruntusuyla bu sandalyelere geldiniz. Kendinizden bilmeyin

366 TÜRKİYE DAĞILACAK MI, DOĞRULACAK MI?

123 Bianet / 31 03 2003



ha. Onlar sizi getirdi, uşak olarak kullanmak için. Ama ne yapalım ki
ülkemizi ve milletimizi sevdiğimiz için ve manevi mesuliyetimiz gereği
size nasihat vecibemiz var. Siz zannediyorsunuz ki un var, su var, tuz
var, böylece ekmek yaparız. Hâlbuki bir şeyi unutuyorsunuz. Ekmek
için mutlaka maya lazım maya. O maya ise maalesef sizde yok."124

Erbakan: “Ey AKP’liler, ben sizi sizden daha iyi tanıyorum…” çıkışı!

“Ekmek yapmak için, un, tuz ve su bulunması yetmez… Ekmek yap-
mak için maya lazım maya, maya!… Bu maya ise Allah vergisidir. Ol-
mayınca olmaz. Vermemiş bunu Cenabuallah size… Siz var zannedi-
yorsunuz, ama yok… Sizi ben çok iyi tanıyorum. Siz kendinizi tanımı-
yorsunuz!..”125

“Zeki Müren tarzı gibi muhalefetle iktidar olunmaz” hatırlatması!

Kapatılan RP’nin son Genel Başkanı Necmettin Erbakan, Saadet
Partililerin daha çok çalışmasını isterken (Numan Kurtulmuş’u ima
ederek), “Zeki Müren” göndermesi yapıyordu. Müren’in bir filmde el
bombasını, “Kahrol düşman, al sana bomba” diyerek elma fırlatır gibi
atmasını örnek gösteren Erbakan, “Herkesin çok çalışması ve bu dava-
ya ciddiyetle sarılması lazım” Yoksa “Zeki Müren’in yaptığı gibi ‘kah-
rol düşman!’ diye atarsan el bombası ayağının dibinde patlar. Saadet’i
iktidara getiremeyiz” diyordu.126

Erbakan’ın “Sütü Bozuk Olmayın!” uyarısı.

Erbakan, önceki akşam Ankara’da il başkanlarına iftar vererek
olağanüstü kongrenin yapılmasına destek istiyordu. Erbakan, “Nu-
man Kurtulmuş itaat etmedi. Hata üstüne hata yaptı. Artık meşruiyeti-
ni kaybetmiştir” diyerek. İl başkanlarına “sütü bozuk olmayalım”
uyarısı yapıyordu.127 Şimdi 4 eski Bakanla ilgili Meclis Araştırma
Komisyonuna, AKP üye vermeyerek soruşturmayı sürekli savsakla-
mak suretiyle, mayalarının ayarını ortaya koyuyordu. Oysa bunlar
“yolsuzluk, yoksulluk ve yargıda uygunsuzlukla mücadele” vaadiyle oy
devşirip iktidara taşınıyordu.
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Erdoğan yalakalarının “haya”sı!

Yeni Şafak yazarı Yasin Doğan (Başbakan Danışmanı Yalçın Akdo-
ğan) “Hakaretin şehveti...” yazısında:

“Salı günleri 'küfür geçidi' gibi, grup konuşmaları 'küfürname' gibi
oluyor. Kemal Kılıçdaroğlu nefes alıp verir gibi hakaret sıralıyor. Dev-
let Bahçeli hiç değilse hakaret ederken gülmüyor bağırıp çağırıyor. Dün
yine 'hırsız, akılsız, ihanet, rezalet' gibi hakaretleri sıralamayı ihmal
etmedi. Ağdalı cümleler içine sıkıştırılmış hakaretleri dolaylı yapmayı
nezaketten sayıyor” diyerek muhaliflere edep ve hürmet dersi verme-
ye kalkışıyordu. İyi de bunların yanına Recep Beyin muhalefet Baş-
kanlarına, muhalif yazarlara, medya patronlarına, Fetullahcılara,
hatta derdini anlatmaya çalışan sade vatandaşlara yaptığı hakaretle-
ri de yazmış olsaydı hangisinin daha çok “edep ve erdem dışı” dav-
randığını kıyaslama imkânımız olacaktı. Oysa Recep Beyin “sövgüle-
ri” yanında, muhalefetin ki övgü gibi kalıyordu.

Yalçın Akdoğan PKK ve BDP’yi şöyle eleştiriyordu;

'Kaçırma' yokmuş 'ikna' varmış. Sanki silahlı örgüt değil kanarya
sevenler derneği... İsteyen istediği zaman girebiliyor, istediği zaman çı-
kabiliyor! Evine dönmeleri halinde sanki aileleri ölümle tehdit edilmi-
yor! Sanki işadamları gönüllü olarak haraç veriyorlar! Sanki sandığa
giderken yolu kesilenler gönüllü olarak oy kullanıyorlar! Sanki PKK
gönüllülük esasıyla çalışan bir sivil toplum örgütü! İsteyen yardım ya-
pıyor, isteyen faaliyetlere iştirak ediyor! Bunlar milletle dalga mı geçi-
yor acaba? PKK kadar baskıcı, cani, eli kanlı bir örgüt dünya üzerinde
kaldı mı? Bugün örgütün dayandığı dinamikler 'sevgi' üzerine mi kuru-
lu 'korku' üzerine mi kurulu? Hiyerarşik yapıyla çalışan silahlı örgüt-
lerde korku bir numaralı motivasyon kaynağıdır. Bu yüzden her hafta
birileri canını kurtarmak için örgütten kaçar devlete teslim olur. Böyle
bir örgütün siyasi kolu da elbette tahammülsüz olur. Selahattin Demir-
taş'ın Diyarbakır'da eylem yapan anneleri para karşılığı eylem yap-
makla suçlaması çok yakışıksızdı: 'Orada oturan bazı aileler istihbarat
tarafından kendilerine verilen ücret karşılığında o eylemi yapıyorlar.
Çocukların da dağa gittiği yok. Bazı çocuklar uyuşturucu şebekeleri ta-
rafından kaçırılmış”128 Bunları okuyan, PKK başı Abdullah Öcalan’la
Recep Erdoğan’ın barış kankaları olmadığını sanıyordu!
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Öcalan'dan kadın “yoldaş”lara “kollektif aşk” talimatı!

İmralı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Abdullah Öcalan, kendisine Şak-
ran Kadın Cezaevi’nden mektup ve fotoğraflarını yollayan kadın tutuk-
luya yazdığı mektubu kendisiyle görüşmeye gelen HDP heyetiyle yolla-
mıştı ve “Biz tekil değil, kolektif aşka inanıyoruz!” uyarısı yapmıştı:

“Şahsi mektuplarınızı özenle okudum, hatta hasret bile kaldım. Diğer
çok sayıda kadın yoldaşın ki gibi size ilişkin genel yanıt kabilinde bir kaç
hususa değineceğim. Birincisi benimle 24 saat yaşama metaforuna ilişkin-
di. Kürtler için aşkın imkânsızlığından bahsetmiştim. Buna vereceğim şu
yaşanan süreçteki yanıt; özgürlük bilincine ve eylemine kalkışan Kürt-
lerin ve dostlarının aşkı ancak kolektif ve sizlerin de değinmeye çalıştı-
ğınız gibi platonik olarak yaşanabileceğidir. Benim yaşta birisi için bile
aşkın özelleşebileceği, tekilleşebileceği konusunda son derece ihtiyatlıyım
ve bir türlü olumlu cevap veremiyorum.”129

Bu mektubunda muhataplarına tam bir komünist ve maoist ağızla
defalarca “yoldaşlarım” diyen Öcalan, “tekil aşktan, değil kolektif
aşktan yana olduğunu” belirtiyordu. Bu sözler Öcalan’ın kuracağı öz-
gür-demokratik kılıflı komünist ve dinsiz Kürdistan’da “Kürt kadınla-
rın nikâh bağıyla tek erkeğe bağımlı kalmayacağını ve “kolektif aş-
kın” yani her isteyen tarafın ortak malı olacağını hatırlatıyordu. Zaten
Öcalan daha önce yazdığı “nasıl yaşamalıyız” kitabında “Kürtler için
özgürlüğün, kadınlara kolektif-ortaklaşma aracı olarak bakılması ve
İslami nikâh bağından kurtulması ile başlayacağını” sayfalar boyu
anlatıyordu. Şimdilerde Diyarbakır’da “demokratik İslam Kongresi”
hazırlaması ise dini yozlaştırma ve halkı aldatmak üzere istismar
amaçlı yapılıyordu.

PKK 8 bin çocuğumuzu dağa kaldırıyordu!

PKK tarafından kaçırılan çocukları için oturma eylemi yapan ailelerin
çaresiz bekleyişi sürerken, Saadet Partisi’nin hazırladığı “PKK/KCK’nın
Çocuk Militan Devşirmesi Sorunu” başlıklı rapor, çarpıcı gerçekleri gün
yüzüne çıkartıyordu. Hazırlanan rapora göre; dağa götürülen çocukların
yüzde 70’i zorla ve tehditle kaçırılıyordu. Örgütten kaçan çocukların
yüzde 19’u “aldatılarak dağa çıkartıldıklarını belirtiyor ve 8 bin çocuğun
PKK tarafından zorla dağa çıkartıldığı anlaşılıyordu. Örgütün ajitasyon
faaliyetleri de ilkokullara kadar inmiş bulunuyordu.
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Yaz Kampları Çocuk Militan Devşirilen Yerler Haline Geliyordu.

Eyleme katılan çocukların örgütün elinden kurtarılmasına yönelik
bir devlet stratejisi bulunmadığı için de bu çocukların maalesef za-
manla birer fanatik militan haline geldiklerine vurgu yapan Avukat
Kaya, KCK/PKK ve gençlik yapılanması YÖGEH’in üniversitelerde fa-
aliyet göstermesine karşın, lise, hatta ilköğretim okullarına dahi indi-
ğine dikkat çekiyordu. Kaya, son zamanlarda bölgedeki bazı belediye-
lerin yaz kamplarının örgüte çocuk militan devşirme platformu oldu-
ğuna vurgu yapıyordu. İşte mayasız Erdoğan, bu Marxist-Maoist ve
anarşist Öcalan’ı resmen muhatap alıp sinsi ve Siyonist bölücü hedef-
lerine hizmet ediyor, eşkıyaya meşruiyet kazandırıyor ve Yasin Doğan
gibi yalakaları hiç utanmadan, PKK’nın KCK’nın ve siyasi kuyruklarının
mel’anet ve hıyanetlerini yazıp toplumu avutmaya ve uyutmaya çalışı-
yordu. PKK’lı Sırrı Sakık Belediye Başkanı seçildiği Ağrı’da ilk icraatı-
nı açıklıyor ve Kazım Karabekir’in ismini sokak ve caddelerden kaldı-
rılacağını söylüyordu. Böylece Türkiye’nin kurtuluş ve kuruluş dava-
sına resmen savaş başlatıyordu. Böylece “Silahlar sustu, terör pustu,
ülke huzura kavuştu” edebiyatı iflas ediyordu. PKK birçok yere silah-
sız, savaşsız hâkim oluyordu. Medyada bu konuda acayip haberler çı-
kıyor, PKK paralel valileri ve kaymakamlarını atıyordu, vergi topluyor,
okulları, resmî kurumları kontrolleri altına alıyordu. Derken askeri
garnizona sızıp görevlilerin gözü önünde direğe çıkan teröristler şan-
lı bayrağımızı indiriyor, Sn. Recep Erdoğan ise bir yandan: “O azgın-
lara gidip haddini ben mi bildirecektim? Aman çözüm süreci sekteye uğ-
ramasın bahanesiyle buna fırsat vermek ne büyük gaflettir!” diye kük-
rüyor, ama hemen arkasından; “O beyni yıkanmışları, Bayrağı indirir-
ken icabına bakılsın ve çözüm süreci akamete uğratılsın diye gönderdi-
ler!” diyerek çelişkiye düşüyor ve kendi kendisini yalanlıyordu. Li-
ce’de devletin 3 hafta boyunca açamadığı yol kesme olayında da bir ta-
raftan Jandarmayı ve Polis timlerini suçluyor, ama bay Başbakan terö-
ristlere ateş açan Jandarmaların soruşturulmak ve suçlanmak üzere si-
lahlarına el konulduğunu ya bilmiyordu veya halkı avutup aldatmak
üzere boşuna hava atıyordu. Ve zaten Lice’deki PKK protestoları da
devletin takibatıyla değil, Öcalan’ın talimatıyla sona eriyordu.

Güneydoğu’da birdenbire patlak veren ve başka bölgelere de sıç-
rama eğilimi gösteren olaylar Kürt sorununun çözümüne dönük açı-
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lım sürecinin aslında pamuk ipliğine bağlı olduğunu ve buna paralel
bir şekilde ülkede toplumsal barışın her an ciddi kırılganlıklara açık
durduğunu herkese göstermiş oluyordu. MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli’nin, Diyarbakır 2’nci Hava Kuvvet Komutanlığı’ndan Türk
bayrağının indirilmesine sert tepki göstererek; “Sayın Paşa; sizler
Ankara’da saltanat sürüp Başbakan’ın peşinden sürüklenirken, bayrak
düşüyor, vatan elden gidiyor, farkında mısınız? Bayrak inerken serin-
kanlı olabiliyorsanız, namus ve şeref elden giderken de herhalde soğuk-
kanlılığı elden bırakmazsınız. Diyarbakır’da görev yapan 2’nci Hava
Kuvvet Komutanı’yla Genelkurmay Başkanı istifa edecek kadar erdem-
li ve onurlu olmayı denemeden halkın vicdanında aklanamazsınız!”
sözleri bazılarına ağır ve aşırı gelse de, aslında Milli vicdana tercü-
manlık ediyordu! PKK isyanlarının yeniden alevlenmesi, “çözüm sü-
reci”nin nasıl yürütüldüğü konusunda haklı şüphelere yol açıyor.
Hani silahın aradan çıkarılarak sorunun görüşmelerle ve demokratik
usullerle çözülmesi amaçlanıyordu? Öcalan 2013 Mart’ındaki “New-
roz bildirisi”nde: “Silahlı direniş sürecinden, demokratik siyaset süre-
cine kapı açılıyor… Artık silahlar sussun, fikirler ve siyasetler konuş-
sun noktasına geldik. Artık yeni bir dönem başlıyor, silah değil, siyaset
öne çıkıyor. Artık silahlı unsurlarımızın sınır ötesine çekilmesi aşama-
sına gelinmiştir” diyordu. Ama bunların hepsi fos çıkıyor, Erdoğan
bir kez daha aldatılıyordu. “TSK cami bombalayacaktı?” iddiasını
yıllarca gerçekmiş gibi yazıp yorumlarken, “İsteklerim yerine getiril-
mezse 50 bin kişiyle halk savaşı olur, bundan önce yaşananlar devede
kulak kalır” diyenler, Apo’nun İmralı tutanaklarını halkımızdan giz-
leyenlerin de ayarı ortaya çıkıyordu.

AKP desteği ile ABD tarafından demokrasi getirilen Irak, şimdi de
“Amerikancı Şeriatçı”ların eline geçiyor ve Musul işgal ediliyordu!

Irak’ın Anbar bölgesinde aylardır yürüttüğü saha hakimiyeti kurma
hamlelerini kuzeye kaydıran Irak-Şam İslam Devleti (IŞİD), Ninova vila-
yetinin başkenti Musul’u tamamen ele geçiriyordu. IŞİD, sonunda ülke-
nin en büyük ikinci kenti Musul’da havaalanı, askeri üs, hükümet ve em-
niyet binalarını zapt ederken hükümet güçleri üniformalarını çıkartıp
kaçıyordu. Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin Peşmerge güçlerini gönder-
me önerisini reddeden Irak Başbakanı Nuri Maliki meclisten olağanüstü
hal ilan edilmesini istiyordu. Suriye’de Nusra Cephesi ile anlaşmazlık yü-
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zünden Kaide’den ayrılan IŞİD Musul’u ele geçirdikten sonra hoparlör-
lerle halka “Kenti özgürleştirmeye geldik. Bizimle savaşmayanla savaş-
mayacağız” diye anons yaparken bölgeden büyük göç başlıyordu.

İsrail’de dünyanın en üst düzey ve en etkin güvenlik konferansı sa-
yılan Herzliya’da, İsrail kabinesinin tümü, eski siyasiler ve bugünkü ve
eski MOSSAD başkanları da bulunuyordu. İsrail Genel Kurmay Başka-
nı General Benny Gantz’le birebir sohbet etme imkânı bulan Verda
Özer “Türkiye-İsrail ilişkilerinin ne zaman normalleşeceği” sorusuna:
“umuyorum ve öyle tahmin ediyorum ki çok yakında” yanıtı veriliyor-
du. Ve Türkiye’nin çok önemli bir bölge gücü olduğunu, iki ülke ilişki-
lerinin gelişmesinin elzem olduğunu söylüyordu. Oysa daha 2 hafta
önce Mavi Marmara davasında 4 üst düzey İsrail’li generale tutuklama
kararı çıkıyordu. Buna rağmen İsrail ordusunun en üstteki isminin bu
kadar olumlu mesajlar vermesi dikkat çekiyordu.130 Yani Sn. Erdoğan
bazen İsrail aleyhine atıp tutsa da, gerçekte Siyonizm’in Arz-ı Mev’ud
hayallerine hizmet ediyor ve elbette karşılığını da alıyordu!

Gazi Üniversitesi öğretim üyesi ve Vatan gazetesi yazarı Hüseyin
Yayman, çözüm sürecinin "yeni yol"unu İNTERNETHABER'den
Nesrin Yılmaz'a şöyle anlatıyordu:

“Kandil ile Öcalan arasında sorun çıkacağı, kopuş olacağı yorumla-
rı doğru değil. PKK, Öcalan’ın örgütüdür. O ne derse, öyle olacaktır. Bu
bağlamda Öcalan-PKK ayrışması üzerinden politika tayin etmek yanlış-
tır. Örgüt, Öcalan’ı dinler. PKK ne yapıyorsa Öcalan’ın açık veya örtülü
mesajlarıyla yapar. Yeni süreçte BDP/HDP ile hükümet yakınlaşacak
çünkü müzakerelerde yeni bir dönem başlıyor. BDP-Devlet heyeti ara-
sında devam eden sürece artık üçüncü saç ayağı olarak bazı bakanlar
katılacak. Hangi denklem olursa olsun PKK ana aktörlerden biridir”

Başka bir yazısında Abdullah Öcalan'ın 17 Aralık'ı bir darbe olarak
gördüğünü, "Erdoğan'ı kimsenin deviremeyeceğini" hatırlatan ve yazan
Hüseyin Yayman, Çankaya yolunda Öcalan’ın Başbakanı destekleyece-
ğini ima ediyordu. Başbakan'ın AKP ile Kürt hareketinin ÇATI ADAYI
olduğu anlamına gelmez mi? Sorusuna ise, “Tavanda değil, tabanda bir
ittifak olacağını” söylüyordu. Kısacası Erdoğan’ın şahsi ihtirasları uğ-
runa Öcalan’la ittifak yapılıyordu.
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İşte AKP iktidarının 12 yılda Türkiye’yi getirdiği açı ve alçaltıcı
tablo: Teröristlerin kapattığı yol haftalarca açılamıyordu!

Diyarbakır’da çocukları kaçıran terör örgütü PKK, haftalarca Diyar-
bakır-Bingöl karayolunu kapalı tutuyordu. Güvenlik kuvvetlerinin yolu
ulaşıma açma girişimlerine saldırıyla karşılık veren terör örgütü karşı-
sında Jandarma’nın adeta eli kolu bağlı bulunuyordu. Askerlerimizin ya-
ralandığı olaylarda, terör örgütüne müdahale edilemiyordu. PKK’nın
gençlik yapılanması tarafından 24 Mayıs’ta hendekler kazılan Diyarba-
kır-Bingöl karayolu haftalarca kapalı tutuluyordu. Jandarmanın düzen-
lediği operasyonlara rağmen yol, maalesef trafiğe açılamıyordu. PKK’lı-
ların Lice’nin Çağıl mevkiine kurduğu çadırı kaldıran jandarma, geceyi
de bölgede geçiriyor. Havanın kararmasının ardından güvenlik güçleri-
ne uzun namlulu silahlar ve el bombası ile saldırı düzenleniyordu. Yara-
lanan iki askeri almaya gelen askeri helikoptere de ateş açılıyordu. Tür-
kiye AKP eliyle, bir nevi PKK karşısında çaresizliğe itiliyordu ve şim-
di soruyoruz: Bordo Bereliler olarak bilinen ve PKK ile mücadele de
çok başarılı sonuçlar üreten, Emniyetin en seçkin birimlerinden olan
Merkez Operasyon Timi, PKK’nın ve Öcalan’ın tavsiyesiyle mi dağıtı-
lıp şubelerine ve karakol hizmetlerine gönderiliyordu.

Mayasız Erdoğan, Faiz ve Rantiye Lobisinin hasmı mı, hizmetka-
rı mı?

Sn. Erdoğan “Gezi isyanlarının kışkırtıcıları, dış güçlerin uzantıları
Faiz ve rantiye baronları” diye horozlandığı Koç Holding gibi gruplarla
gizlice ve sürekli irtibat halinde olduğu ortaya çıkıyor, hatta Koç grubu-
nun yeni fabrika açılışına katılıp onlara “ne olur yahu, bari bir yerli oto-
mobil de yapın!” diye yalvarıyor ama ciddiye alınmıyordu. Star yazarı
Elif Çakır ise bu ikiyüzlülüğe karşı: “Erdoğan bu ülkenin Başbakanı ola-
rak, dünya görüşü, ideolojisi ne olursa olsun hiç kimseye husumet besle-
meden, bu ülkenin sermayesinin önemli bir kısmına sahip olan bir işada-
mının programına katılması doğrudur ve doğaldır!”131 diyerek, Başba-
kan’ın bu onurlu ve olumlu(!) tavrını hararetle alkışlıyordu.

Salih Kapusuz’un çifte standardı ve ciddiyet hamlığı! 

Erbakan Hocam bilinen en nazik insanlardan birisi sayılıyordu. En
sinirli olduğu hallerde bile nazik ve yumuşak olmayı başarabiliyordu.
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28 Şubat günü MGK’da tam 9 saat mücadele ettiği halde, toplantıdan
güler yüzle çıkmış olduğunu herkes hatırlıyordu. Onun kızdığına ve
kızgınlığını dışa vurduğuna ancak bir iki defa şahit olmuşuzdur. Bun-
lardan birisinde Salih Kapusuz’a olan kızgınlığı ve kırgınlığı yansıtı-
yordu. AKP kurucularının Milli Görüş’ten kaytarıp ayrılık süreci baş-
lattıklarında, şahsen Merhum’un şu sözlerine birkaç defa şahit olmuş-
tuk: “Ah Salih Kapusuz ah!.. Sende mi, Eyvah!.. Edep yahu, edep!..” 

Kim bilir hangi hareketi ile edep sınırını açmış, Erbakan Hocamı-
zı çileden çıkarmıştı? Bu kızgınlığının sebebini soramadık. Bir de o za-
manın Bağcılar Belediye Başkanı Feyzullah Kıyıklık’a çok kızgın oldu-
ğuna rastlamıştık. Ancak hep hayret ederiz, Erbakan’ı anma günlerine
Kapusuz gelir, Saadet Partisi kongrelerine partisi adına Kapusuz gelir,
başka etkinliklere de özellikle Kapusuz gönderilir!? Biz bu durumu
gördüğümüzde hep; “önce hançerledi, şimdi de hançeri yaranın içinde
kanırtıp döndürürcesine Erbakan Hocamızın hatırasına saygısızlık et-
mekteler” diye düşünmekten kendimizi alamıyoruz. Bunları neden mi
yazıyoruz? Kapusuz son günlerde sosyal medyada bir konuda ahkâm
kesiyor da ondan. Sn. Kapusuz: Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda-
ki tecrübelerinden yararlanmak için, MHP lideri Bahçeli’nin Eski
Cumhurbaşkanı Demirel ile görüşmesini; onun 28 Şubat sürecinde
yaptıklarını örnek göstererek yerden yere vuruyordu: 

“Bahçeli’nin akıl danıştığı Demirel’in 28 Şubattaki rolünü anlatma-
ya gerek yok, zaten kendisi darbecilere nasıl destek olduğunu anlatıyor.
Demirel; siyasette sıfırı tüketmiş, CHP’nin desteğiyle güç bela Çanka-
ya’ya çıkmış, orada darbeye destek vermiş, sivil görünümlü vesayetçi
biri.” Bahçeli böyle birinden medet umduğu için kınanıyordu. Yahu
adama sormazlar mı; aynı Demirel’le senin genel başkanın, başbakan
olduğu günlerde gidip görüşüyordu? Tecrübelerinden istifade ettiği-
ni o gün kendisi açıklıyordu. Darbecilere destek olduğunu bildiği bi-
rinin hangi tecrübesinden yararlanıyordu? Bizce Demirel Başbakan
Erdoğan’a o görüşmede şu önemli tecrübesini aktarıyordu: “Siyasette
ayakta kalıp, oylarınızı arttırmak için sebepli veya sebepsiz hep CHP
aleyhtarlığı yapacaksınız. Hep kavga çıkaracaksınız. Uzlaşma yolları-
nı kapalı tutacaksınız…” Sayın Başbakan’ın muhtemelen Demirel’in
bu tecrübelerinden faydalanıp kavgadan beslendiğini artık herkes bili-
yordu! Sayın Başbakan o furyada Ecevit’le de görüşmüştü. Hatta yan-
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lış hatırlamıyorsak Kenan Evren ile bile görüşüyordu. Elbette tecrübe-
lerinden(!) istifade etmek için bunları yapıyordu!. Kendisine sormuş-
lardı: “Sayın Başbakan, eski başbakanlardan Erbakan’la da görüşüp
tecrübelerinden faydalanacak mısınız?” Başbakan’ın cevabı “hayır” ol-
muştu. Şimdi ey Kapusuz! Sen o zaman AKP’nin gözde bir kurucusu
idin. Sayın Bahçeli’ye yüklendiğin gibi o gün Demirel hakkında Başba-
kan’ı ikaz etmiş miydin? Sence o gün Başbakan’ın Demirel’den öğren-
diği tecrübe nasıl bir tecrübe idi?132

Ve tabii sırası gelmişken birilerine hatırlatmamız gerekiyordu:
Kırk yıl boyunca Erbakan’ın sağ ve sol kolu olarak geçinen ve her fır-
satta Onun keramet ve faziletlerini gündeme getiren Oğuzhan Asil-
türk ve Şevket Kazan ekibinin, vefatından sonra “Hocanın cihat pa-
ralarını -güya zayi olmasın diye –mala çevirip kendi üzerine tapula-
dığı, öldükten sonra da çocuklarının bunların üzerine yattığı” şek-
lindeki asılsız iddia ve iftiralarına rağmen hala bunlara biat ve itaat
edenler nasıl bir ayar ve ahlak taşıyordu. Çünkü gerçekten bunlar
yapılmışsa asıl suç ve sorumluluk, çocuklarına değil Hoca’ya ait olu-
yordu. Peki bu alçakça i,ftiraları uyduranlar sağlığında niye Rahmet-
li Hoca’yı hiç uyarmıyordu?! 

İbrahim Karagül Cemaatin cerahatini yeni keşfediyordu!

Yeni Şafak'ın tepesindeki isim İbrahim Karagül, Selam Örgütü so-
ruşturmasında kendisi hakkında hazırlanan dosyadan çarpıcı ayrıntı-
lar aktarıyordu. Yeni Şafak gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim
Karagül için “İran ajanı ve vatan haini” suçlamaları yapılıyordu. Geç-
tiğimiz aylarda paralel yapının Selam örgütü soruşturması kapsamında
7 bin kişiyi dinlediği iddiası gündeme bomba gibi düşüyordu. Haber-
ler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, doğrudan veya dolaylı
olarak 2280 kişinin herhangi bir silahlı terör eylemi ya da terör plan-
lamasının olmadığının görülmesine rağmen 3 yıldan fazla dinlenildiği-
ni açıklıyordu. Paralel yapının Selam örgütü soruşturması dosyasında
dinlediği isimlerden Karagül, "Çok vahim deliler var" başlıklı yazısın-
da dinlemelere ilişkin ilginç notları köşesine taşıyordu. 

“Böyle dosyalar hazırlayanlar, mahkemeleri de kendilerine göre
kurgulayınca bir bireyin kendini anlatması, savunması, imkânsızdır.
Hiçbir birey bunlarla başa çıkamayacaktı. Böyle bir komplo karşısında
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herkes çaresiz kalır. Devlet gücünü bu şekilde kullananlara karşı her-
kes savunmasızdır” diyen İbrahim Karagül gibi AKP reklamcısı ve Er-
doğan yalakası yazarlar, daha 3-5 ay öncesine kadar aynı paralel yapı-
nın Milli Çözüm Dergisi Ekibi aleyhine uydurdukları “Ergenekon’un
Dinci Kanadı” safsatalarını sıkça tekrarlıyor ve nice komutanımız ve
aydınımız haksız ve ahlaksız yere tutuklanırken bunu AKP’nin kahra-
manlığı olarak sahiplenip övünüyordu. Ve tabii İbrahim karagül: “Ce-
maatin bu korkunç kumpaslarıyla başa çıkmak imkânsızdır” tespitin-
de de yanılıyor, CIA ve MOSSAD’ı ve devlet mekanizmasını arkası-
na alan paralel yapının: tam üç yıl boyunca Mili Çözüm aleyhine tez-
gâhladıkları, İsrail Büyükelçiliğinin, AKP bürokrasisinin ve SP için-
deki bazı hainlerin desteklerini de alarak, güdümlerindeki savcılara
hazırlattıkları, Ahmet Akgül ve arkadaşları aleyhinde ki bütün iddi-
alar, Allah’ın izniyle sadece üç günde çöküveriyor, en az beş yıl tu-
tuklu kalacağımız hesaplanırken, bütün şeytani tertip ve tuzakları
boşa çıkıyordu. Yani Allah C.C Amerika’dan güçlüydü ve bir avuç sa-
dık ve haklı insanın imanı ve ihlası, marazlı münafıkların oyunları-
nı bozuyordu!

Zaman yazarı Mahçupyan, Cemaat gazetesine veda edip, iktida-
rın safına geçiyordu!

Zaman gazetesi yazarı Etyen Mahçupyan, 13 yıl önce "Zamanın ru-
hu" başlıklı yazıyla göreve başlıyor ve yine aynı başlıkla veda edip ay-
rılıyordu. Ayrılık gerekçesini kaleme alan yazar, bu dönekliğine şu ma-
zeretleri uyduruyordu:

"Son dönemde yaşananlar İslami kesim içindeki gerilim, çatışma ve
kırılmanın ne denli tahrip edici ve hastalıklı sonuçlar yaratabileceği ile
ilgili örneklerle dolu. Yeniyi oluşturmak, eskiyi bitirmekten çok daha
zormuş… Meğer yeninin içinde güç kazanma ve yerleşme isteği siyase-
ti ele geçirdiğinde, gerçeklikle bağ kurmak da zorlaşırmış. Son süreçte
benim gazetem de bir ‘taraf’ oldu ve diğerleri gibi siyasi işlevini öne çı-
kardı. Medya Türkiye’de ne yaşandığı ve niçin böyle olduğu sorularının
peşinden gitmektense, propagandist bir gerçeklik tablosu çizmeyi tercih
etti. Bugün bu eğilim yükselmeye ve hastalıklı bir yapı üretmeye devam
ediyor. Oysa bu kesif ve kirli duman bulutunun ardında Türkiye yeni
bir zamana hazırlanmakta… Tarihsel ayak bağlarını atmanın ve de-
mokratik niteliği ağır basan yeni bir meşruiyetin peşinde, toplum olma
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sancıları çekiyor” Böylece Etyen Mahçupyan gücü ve geleceği Erdo-
ğan’ın yanında gördüğü için, 13 yıl boyunca keramet ve faziletlerini
saydığı Fetullah Gülen’e tekme atıp saf değiştiriyordu.

Etyen Mahçupyan'ın yeni adresi belli oluyor ve yıllarca tenkit et-
tiği iktidarın yalakalar safına katılıyordu!

Zaman Gazetesi'nden ayrılan Etyen Mahçupyan'ın yeni gazetesi
belli oluyor, Mahçupyan bundan sonra İngilizce yazılarıyla Daily Sa-
bah'a kiralanıyordu. Cemaat medyasının "amiral gemisi" olan Za-
man'dan ayrılan Mahçupyan, cemaate karşı yayınların merkez üssü
konumunda olan Sabah gazetesiyle anlaşması bazı ahmakları şaşkınlı-
ğa uğratıyordu. CNN Türk’te yayınlanan Emre Aysever’in hazırlayıp
sunduğu “Aykırı Sorular” programına katılan Etyen Mahçupyan, Baş-
bakan Erdoğan’ın cumhurbaşkanı adayı olacağını düşündüğünü ifade
ederek, “Oy vereceğim” diyordu.

Ahmet Altan: “Gazeteciliğin yüzde 99'u alçaklıktır” diyordu! 

Bağımsız Gazetecilik Platformu’nun Dünya Basın Özgürlüğü Günü
nedeniyle gerçekleştirdiği etkinlikte konuşan gazeteci-yazar Ahmet Al-
tan’ın: "Gazetecilik yüzde 99'u alçaklık ve korkaklık, yüzde biri ise
dürüstlük ve kahramanlık olduğu” şeklindeki tespitleri bunlar hak-
kında doğrulanmış mı oluyordu?

Erdoğan kendisine hüsnü zan etmem için haber gönderiyordu!

İstanbul Belediye Başkanlığı döneminde Tayyip Bey’in teknik kad-
rosunda bulunan (Mühendis) Raşit Dilsiz’le bir gün Esenboğa Hava
alanında karşılaştığımızda bana: “Hocam sizi Elazığ da bulacağımı
umarken, iyi ki burada karşılaştık… Sn. Erdoğan size özellikle selam
ve saygılarını iletiyor” dedikten sonra; “zahiren yanlış ve inancımıza
aykırı gibi görünen bazı girişim ve ilişkilerini, davamıza daha rahat
hizmet imkanı yakalamak ve muhalif merkezleri oyalamak için yaptık-
larını, bu nedenle sizden hüsnü zan umduklarını ve tenkitlerinizi çok
ağır bulup kırıldıklarını belirtip, hatta sizinle görüşmeyi arzuladıkları-
nı” aktarmıştı. Biz ise kendilerine; “Mü’minlerin gizli hikmetlerle değil,
açık ve kesin hükümlerle mesul ve mükellef olduğunu, hem inancımıza,
hem insanlık onurumuza, hem de Milli çıkarlarımıza aykırı davranış-
lardan ve Kur’an’ın sakınmamız için uyardığı odaklardan uzak durma-
nın lüzumunu” hatırlatıp ayrılmıştık. Ve işte 12 yılın sonunda, Abdul-
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lah Öcalan’ın postacısı, Faizci ve rantiyeci baronların sömürü aracı
ve Haçlı Avrupa Birliği tuzağının usanmaz ve uslanmaz kapıcısı; kan-
lı Irak, Libya ve Suriye saldırılarının suç ortağı olup çıkılmıştı!..

Adnan Oktar’la, Recep T. Erdoğan yakınlığı çok yakışıyordu!

Kime ait olduğunu çok iyi bildiğimiz “Harun Yahya ve Cavit Yal-
çın” serisi hikmet kaynağı yüzlerce kıymetli eserleri, Yaratılış Gerçeği
ve Kur’an Mucizesi belgesellerini dikkatle ve ve ibretle incelediğimiz
A-9 TV. De, kediciklerim dediği yarı çıplak kızlarla ve edep dışı yılışık
iltifatlarla nefretleri celbeden Adnan Oktar, sonunda aleyhinde kitap
yazdığı Masonlara sığınıyor ve Siyonist Yahudi Lobilerinden madalya-
lı Recep T. Erdoğan’a sürekli yağcılık yapıyordu! Bülent Arınç’ın ken-
disine yaptığı eleştiriden sonra kediciklerini bir süre ekranlardan uzak
tutan Adnan Oktar bu sefer Arınç ile inatlaşırmış gibi her gün farklı bir
kediciğin dans şovunu ekrana taşıyordu. Kediciklerinin Rock’ın Roll
ve samba şovlarının ardından bu kez de oryantal yapmalarını isteyen
Oktar, mini etekli ve göğüs dekolteli kızların yaptığı kısa dans şovu-
nun ardından “maşallah” demeyi de ihmal etmiyor ve sık sık “Tayyip
Hocam” dediği Başbakan’dan hürmet ve övgüyle bahsediyordu.

Türkiye nereye kaydırılıyordu?

Geçtiğimiz haftalarda, CHP Cezaevi İzleme Komisyonu üyeleri,
Genelkurmay Başkanı Necdet Özel’in tutuklu arkadaşlarına ‘Hiç me-
rak etmeyin, bu konuyu kendi yöntemlerimle çözeceğim’ diye söz
verdiğini, daha sonra ‘Başbakan benim hulus ve saffetimden yararlan-
dı’ şeklinde bir mesaj gönderdiğini öne sürüyordu. Manisa Milletveki-
li Özgür Özel'in kullandığı bu ifadelere yanıt gecikmiyor, Türk Silahlı
Kuvvetleri, aynı gün içinde yanıt veriyordu: Silahlı Kuvvetler'den ya-
pılan iki cümlelik açıklamada, "Genelkurmay Başkanına atfen söyle-
nen ifadelerin tamamı gerçek dışı olup konu adli makamlara aktarıl-
mıştır" deniyordu. Peki Türkiye nereye kaydırılıyordu?
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ERBAKAN’IN VE MUSTAFA KEMAL’İN
MASONLARLA MÜCADELESİ!

Masonluk; farklı din ve kavimden, farklı köken ve kültürden,
farklı sınıf ve seviyeden, makam ve menfaat düşkünü insanları, “Ya-
hudilerin Dünya Hâkimiyeti” hedefine hizmet ettirmek üzere, “Kar-
deşlik, eşitlik, yardım severlik” gibi sloganlarla bir araya getirip orga-
nize ettikleri, Siyonizmin alt ve yan kuruluşları olan “gizli ve kirli”
örgütlerdir. Siyonist Yahudiler, farklı ülkelerdeki etkili insan kesim-
lerini MASONLUK yoluyla, dünya ekonomisini ise DOLAR vasıta-
sıyla güdümüne almış vaziyettedir. Çeşitli araştırma, alıştırma ve
aşılama aşamalarından, Rotary ve Lions kulüplerindeki hazırlık ça-
lışmalarından sonra Masonluğa kaydı yapılan insanlar, görünüşte es-
ki din ve kültürlerine bağlı kaldıkları halde, gerçekte “gönüllü ve gü-
dümlü bir Siyonizm fedaisi haline getirilmekte” ve Beynelmilel Ya-
hudiliğe hizmet ve sadakatleri ölçüsünde 33. dereceye kadar yüksel-
tilmektedir. Masonluğun Avrupa’da ortaya çıkışı ve yaygınlaşması
Tapınak Şövalyeleri gibi Hıristiyan fanatikler eliyle yapıldığı zanne-
dilse de, bunların arkasında, daha önceden Hıristiyanlığı da bozup
dejenere eden, hatta Protestanlığı şubesi haline getiren sapkın Yahu-
dilerin bulunduğu tarihi ve bilimsel bir gerçektir. Ancak sürekli ken-
dilerini gizlemek ve insanlığın kin ve nefretini Hıristiyanlar ve baş-
ka odaklar üzerine yöneltmek isteyen Siyonist merkezler, Haçlı zih-
niyetlerini ve Hıristiyan emperyalizmini kendilerine siper edinmiş-
lerdir. Beş yıl kadar önce İstanbul Pera Palas Konferans salonunda
Kürsüye çıkıp Masonik ve Kemalist ulusalcılara: “Hem Masonluğa ve
yan kuruluşlarına girmek hem de Atatürkçü geçinmek çelişkidir ve sa-
mimiyetsizlik içermektedir. Çünkü Mustafa Kemal kökü dışarıda fesat
ocakları ve Yahudi uşakları oldukları gerekçesiyle Mason Localarını



1935 yılında kapatmış birisidir.” Şeklindeki itiraz ve uyarılarımıza sa-
londa bulunan bazı karanlık kafalılar oldukça içerlemiş ve kalkıp
“Masonluğun masum ve kanuni bir dernek” olduğunu anlatmaya giriş-
miş ve tabi becerememişlerdi.

Herhalde “bu acı gerçekleri” içlerine sindirememiş olacaklar ki, Or-
han Koloğlu 2012 yılında “İslam Âleminde Masonluk” diye bir kitap
derlemiş (yazmış demiyorum, çünkü o konuda hazırlanmış kitaplar-
dan alıntıları bir araya getirmiş) ve bazı saptırmalarını kendi saptama-
ları gibi okuyucuya yutturmaya yeltenmişti.

1974-1979 arası Bülent Ecevit’in özel himmetiyle Basın Yayın Ge-
nel Müdürü yapılan, aldığı Sabataist Sedat Simavi Gazetecilik ödülle-
riyle tanınan, Sosyalistliği Sabataistliğine, Kemalistliği ise İslam Kin-
ciliğine kılıf yapan Sn. Orhan Koloğlu, 295 sayfalık alıntı derlemesi ki-
tabını, asıl şu maksatlarla piyasaya çıkardığı sırıtıvermekteydi:

1. Uluslararası Siyonist merkezlere bağlı olan, kuruldukları ülke-
lerde Millet ve Hükümet üstü etkileri bulunan, tehlikeli ve şaibeli
Masonluğu masumlaştırıp, “bir tanışma, dayanışma ve ileri atılımla-
ra öncülük yapma” derneği gibi sunmak. (Bak. Sh:9)

2. Beynelmilel Masonluğun arkasında Siyonist mahfillerin değil,
Hıristiyan emperyalistlerin bulunduğu kanaatini kafalara kazıyıp,
Yahudi fesatlığını aklamak ve saklamak. (Bak. Sh:13 ve 60) 

3. Mustafa Kemal’in “Mason Localarını, kökü dışarıda fesat ocak-
ları ve Yahudi uşakları” olduğu için değil “zaten kendi Partisi CHP’nin
aynı Masonik hedeflere hizmet için yola çıktıkları, bu nedenle artık Ma-
sonluğa ihtiyaç kalmadığı” için kapattığını savunmak, dolayısıyla
Cumhuriyet’in ve Atatürk Devrimlerinin zaten bir masonluk projesi
olduğunu ispatlamak. (Bak. Sh:206-207) 

4. Atatürk’ün; Masonik Fransız Devriminin aydınlanmacı kafa ya-
pısında sahip, “Sosyalist ve Bolşevik” zihniyetli birisi olarak tanıtmak
ve Kurtuluş Savaşımızın Sovyet Rusya’nın yardımı sayesinde kazanıl-
dığını ortaya atıp, Komünistliği kutsamak. (Bak. Sh: 202-203)

5. İslam ülkelerindeki bütün ilerici ve devrimci hareketlerin, Ma-
son olmuş âlimler ve siyasetçiler sayesinde başarıldığını kanıtlamak.
(Bak. Sh: 15-21-25-30-34-39-43-45) 
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6. Ömrü Masonluk ve Siyonizm ile mücadele ederek geçmiş ve so-
nunda Mason ve Sabataist ittihatçılar eliyle devrilmiş bulunan Sultan
Abdülhamit Han’ı bile “Mason destekçisi, yabancı ve yıkıcı Locaların iş-
birlikçisi” gibi gösterip “bu kadar güçlü Mason Localarıyla ve Siyonist
odaklarla uğraşmanın yanlışlığını ve hele onlara karşı asla başarılı olu-
namayacağını” vurgulamak ve beyinleri esir almak. (Bak. Sh:108-115)

7. Masonlara karşı en ciddi ve cesaretli Siyasi Mücadeleyi başla-
tan ve Dünya Siyonizm’ine savaş açan ERBAKAN’ın, kendisinin ve
partilerinin başına gelenleri aktarıp, bunların ne denli “Dinci, gerici
ve ülkeye zarar verici” olduklarını hatırlatmak ve İslam’a sarılanları
korkutmak. (Bak. Sh:261-273)

İşte Orhan Koloğlu’nun yanlış saptama ve çarpıtmaları:

"Masonluk insanlar arasında adaleti, eşitliği gerçekleştirmeyi, kar-
deşlik duygularını güçlendirmeyi amaçlayan, alegorilerle örtülü, öğre-
tileri sembollerle yapan bir ahlak sistemidir. İnisiyasyon için ezoterik
uygulamaya tabi olmak gereklidir" diyen O. Koloğlu bu kökü dışarıda
fitne ocaklarını, sanki bir hayır kurumu gibi sunmaktadır.

Mason Locasının Abdülhamit’e ve İslami düşünceye karşı devrim
merkezi gibi çalışması.

Tüccarı ve düşünürü çoğalan bir kentte mason locası gereksinme-
sinin hissedilmesi doğaldı. Ticari açıdan daha çok İtalya ile bağlantıda
olduklarından Selanik'te İtalyan masonluğu daha çok ilgi görmeye
başlamıştı. Örneğin İstanbul'daki Italia Risorta Locası'na 1867-1923
arasındaki 245 katılımdan sadece 6’sının Türk olduğu saptanmıştır.
İtalyan masonluğunun İzmir ve Orhaniye'de kurduğu locaları da bü-
yük gelişme sağlayamamıştı. Selanik'te 1864’te kurulan Macedonia Ri-
sorta Locası da dil sorunundan pek taraftar toplayamamıştı. İtalyan
Büyük Maşrıkı'nın Büyük Üstadı Emesto Nathan 1900 yılı sonbaharın-
da yardımcısı Ettore Ferrari'yi İstanbul, Selanik ve İzmir vadilerindeki
locaları yirmi yıllık uykudan uyanmaya çağırmak amacıyla yollamıştı.
Bu çerçevede Macedonia Risorta Locası, Selanik'te bir bahçe içindeki
iki katlı binasında tekrar faaliyete başladı. Mayıs 1902’de tekris edilip
locanın üstatlığına getirilen Yahudi Emanuel Carasso'nun katkısı bü-
yük olmuştur. 1862 Selanik doğumlu olan Carasso, tanınmış bir Yahu-
di tüccar ailesine mensuptu. 1880'te aile İtalyan uyruğundan çıkıp İs-
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panyol, sonra da Osmanlı uyruğuna alınmıştı. Hukuk eğitimi gören
Emanuel, Selanik'te avukatlık yaparken bir yandan da Selanik Hukuk
Mektebi'nde kriminoloji dersleri veriyordu. Dolayısıyla Türkçesi kuv-
vetli ve şehirde saygı duyulan bir insandı. (Sh.121) Masonlar, toplantı
yeri olarak, yabancılara ait olmakla Osmanlı polisinin müdahale hak-
kı bulunmayan diplomatik binalara yönelmeyi uygun bulmuşlardı. Bir
mason locasının hedefe konması doğaldı. Başına Emanuel Carasso
(Türk kaynaklarında Karasu) gibi uzman bir hukukçunun getirildiği
Macedonia Risorta Locası'nın bu iş için seçilmesinde İtalyan Büyük
Maşrıkı'nın da etkisi bulunduğu açıktı.

İttihat ve Terakki partisinin tahribatları:

1906 yılı Ağustos'unda kurulan yeni İttihat ve Terakki'nin altyapı-
sını oluşturacak kadroların, 1903 yılı başından itibaren locaya kabul
edilen Türklerden oluşturulması amaçlanmıştı. Aralarında dönmeler
ya da diğer Balkanlı millet kökenlilerin de bulunmasına rağmen hep-
sine Türk denmesinin sebebi, isimlerin niteliği ve genelde devletin gö-
revlileri olmalarındandır. 1906 yılı Ağustos'unda kurulan İttihat ve Te-
rakki'nin İkici Meşrutiyet'in ilanına varan eylemlerinin planlanması ve
yürütülmesi açısından önemli bir rol oynadığı kabul edilen Macedonia
Risorta'nın üyeleri konusunda en sağlıklı bilgileri veren Lacovella'nın
eseri önemli bir kaynaktır. 1908 Temmuz'unda (Sabataist Mason İtti-
hatçıların tezgâhladığı 31 Mart ihtilaliyle) hedefe varılan eylemle ma-
son bağının açıklanmasına kadar geçen sürede Macedonia Risorta'da
154 kişinin tekris edildiği anlaşılmaktadır. Bunların 42'si Türk ismi ta-
şımakta, ama çoğu Yahudi ve Ermeni dönmesi olmaktadır. İttihat ve
Terakki'nin kurulmasından, yani 1906 Ağustos'u öncesinde ise Türk-
lerin sayıları sadece 25 kadardır. (Sh.122)

31 Mart İnkılâbın Mason Bağlantıları

Meşrutiyet'in ilanı Rumeli'de - özellikle Manastır, Serez ve Sela-
nik'te - İstanbul ve Anadolu'dan çok ayrı şekillerde karşılandı. Manas-
tır ve Serez'de anayasanın yürürlüğe konduğu İttihat ve Terakki örgüt-
leri tarafından önce açıklandı (Rumi 10 Temmuz=23 Temmuz 1908),
sonra da Padişah'a telgraf gönderilip buna bağlı kalması konusunda
uyarıldı. Aksi halde biatlarını geri alacakları yazılmıştı. (Sh.137) 19
Ağustos'ta Türk farmasonları Pera Palas'ta, Kudüs Locası Üstadı Mısır
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kökenli Muhammed Ürfi Paşa’nın başkanlığında 36 kişilik, bir ziyafet-
le anayasayı kutlamıştı. (Sh.138)

Atatürk’ü Mason gösterme çabaları

Eski bir İttihatçı ve mason olarak Celal Bayar'ın bu konudaki dü-
şüncesi, Mithad Gürata'nın Atatürk ve Masonlar kitabına göre şöyle:
"Atatürk'ün masonluğu hakkında bir bilgim yoktur. Yüzbaşılığı sırasın-
da, Selanik'te bir locaya girmiş olduğu söylenirse de, bu rivayetten ile-
ri değildir."

Yazar Cemal Kutay; Atatürk'ün, 196 kayıt numarasıyla, Mithad
Şükrü'nün evinde, Talat Bey ve Kâzım Nami tarafından tekris edildiği-
ni söyledi, sonradan daha Selanik’teyken biraderlikten vazgeçtiğini ve
"Biz kendi yolumuzda devam edelim" deyip toplantılara hiç gitmediği-
ni eklemiştir. Bu kayıt dedikleri pekâlâ İttihatçı kayıt numarası da ola-
bilir. Dolayısıyla Atatürk’ün Masonluğu ile ilgili kesin delil mevcut de-
ğildir. Masonluk üzerine pek çok eski söylentiyi aktarmakla tanınan
yazar Ertuğrul Düzdağ bir gün masonların 33. dereceli bir büyüğüne:
“Atatürk niçin sizi kapattı? diye sorunca, şu yanıtı vermiştir.

-Hıncı vardır da o yüzdendir. Vaktiyle Selanik'te mülazım iken ma-
sonluğa girmek için müracaat etmiş, fakat özel karakteri ve kabiliyet-
leri masonluk disiplinine uygun görülmediğinden kabul edilmemişti.
Belki de onun intikamını almak istemişti. Yoksa prensip itibarıyla bize
hasım değildi, husumeti şahsi idi."

İşte bütün bu iddialar “Atatürk resmen masonluğa girmemiştir
ama, fikren ve fiilen masonluk prensiplerine göre hareket etmiştir”
imajını güçlendirmek içindir.

İtalya'daki faşist rejimden kaçıp İsviçre'ye sığınmış olan eski İtalya
Dışişleri Bakanı Kont Sforza da (ki, Mustafa Kemal Paşa'yı Mütareke
sırasında İstanbul'da şahsen tanımış ve konuşmuştur) Modern Avru-
pa'nın Kurucuları adlı kitabında Atatürk'ten büyük saygıyla bahsedip
mason olduğunu söylemektedir. Oysa Belçika ve Hollanda mason ar-
şivlerinde çalışmış olan Hüseyin Özgen ise, Atatürk'ün masonluğu ile
ilgili herhangi bir bilgiye rastlanmadığını belirmiştir. Buna karşılık,
Daniel Ligou'nun Mason Ansiklopedisinde Atatürk'ün mason olduğu
hakkındaki kaydın herkes tarafından benimsenmesi sonucu Batı'nın
bunu tartışmasız kabul ettiğini bildirmektedir. (Sh.204)

AHMET AKGÜL 383



Atatürk Mason Localarını Neden Kapatmıştı?

Locaların kapatılmasında Layiktez'in kitabında çok kısa olarak bah-
sedilen, başka kaynakta da rastlamadığımız devrim karşıtı bir olayın
etkisi olabilir miydi?

“İzmir'de bir locada Harf Devrimi'ne karşı bir konuşma yapılıver-
mişti. Konuşmacı (Mason) kardeş “Eski harfleri öğrenemeyecek olan
yeni nesillerin geçmişimizden kopacakları” tezini işlemiş, bunu öğre-
nen Atatürk de 'Masonları ilerici bilirdim, devrimleri savunacaklarına
köstek olmaya başladılar. Galiba kapanmalarının zamanı geldi,' gibi
bir ifade kullanmış.” (Sh:206) iddiaları gariptir ve temelsizdir. Oysa
Atatürk’ün: “Ben kökü dışarıda bulunan, çıfıt Yahudilerin güdümünde-
ki bu cemiyete girmem. Ben başkalarının yaptığı prensiplere değil, an-
cak kendi prensiplerime ve milli hedeflerime uyarım.” (Sh:207) dediği
bilinmektedir.

Bizim düşüncemiz şöyledir:

Atatürk, çağının en çok okuyan, araştıran ve öğrenmeye çalışan ki-
şilerin başında geliyordu. Her tezi inceliyor, Osmanlı/Türk toplumuna
bunların uygunluğunu değerlendiriyordu. Bunun için geçerli olacak
yöntemi planlıyordu. Dolayısıyla mason kurumunu anlamaya çalıştığı
ve hakkında bilgi topladığı doğruydu. Ancak özel seçkinlerden oluşan
ve kökü dışarıda bulunan böylesine karanlık bir örgütün, daha 1922
başında "Türkiye'nin sahibi ve efendisi, hakiki üretici olan köylüdür,"
diyen biri tarafından bütün çözümlere örnek sayılmasını kabullenmek,
akla ters düşüyordu. 

Cumhuriyet Halk Fırkası'nın yapısına değişiklikler getiren 1935
Mayıs'ındaki Kurultayı sırasında, konunun gündeme getiriliş şeklini
milletvekillerinden İbrahim Arvas “Tarihi Hakikatler” adlı anıların-
da şöyle anlatmaktadır:

"Mustafa Kemal Paşa bir gün eski Adliye Vekili Mahmud Esad Boz-
kurt'u çağırdı, kendisine masonların taksimat, teşkilat ve ahvalini bil-
dirir bir kitap verdi. 'Bunu güzelce mütalaa et, bir takrirle Halk Parti-
si Grup Başkanlığı'na ver, grupta bunlara şiddetli bir hücum yap; ve
grupça kapanmasına delalet et. Senin de bu işte büyük şeref payın ola-
caktır,' dedi. Grup günü Mahmud Esad Bozkurt riyaset makamına bir
takrir verdi ve takririnin okunmasını reisten rica etti. Kâtip takriri oku-
du. Grup dinledi. Hülasası şöyle idi:
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'Bizim ebai emced (çok eskiden beri) gelen atalarımızın mensubu
bulunduğu tarikatları (bile hurafelere dalmaları ve bünyelerinde karan-
lık kişileri barındırmaları sebebiyle) kapattık. Masonluk da kökü dışa-
rıda bir Yahudi tarikatından başka bir şey değildir. Memleketimizde bu-
nun ne işi vardır? Bunu da grup kararıyla kapatalım.' Ve söz istedi, kür-
süye gelerek takririni gayet veciz olarak izah etti. Meclis'teki masonla-
rı bir telaştır aldı, hele sözcüleri Şükrü Kaya'yı görse idiniz, başından
süt dökülmüş kediye benziyordu. Meşhur hatip Mahmud Esad Bey'e söz
yetiştirilebilir miydi! Şükrü Kaya “masonluğun bir hayır müessesesi” ol-
duğunu kürsüde söylediği zaman grubun hemen bütün azası yüzüne
karşı şöyle haykırdılar: 'Hayır hizmetleri dediğiniz nedir, birisini göste-
rebilir misiniz? Sen yalan söylüyorsun, in aşağı!' dediler. Mahmud Esad
ise masonluğun kökü dışarıda bulunan, gizli, memleket ve millet için
muzır bir tarikat olduğunu ve her yerde umumi reislerinin, yani maşrı-
kı azamlarının Yahudi olduğunu birçok vesikalarla ispat etti.

Şükrü Kaya, Kâzım Özalp, Mazhar Germen, (gibi masonlar) son
çareyi Umumi Kâtip Recep Peker'e ilticada buldular. Ve salonda oturan
Recep Peker'in etrafını alarak yalvarmaya başladılar. Gruptaki hava
çok elektrikli idi. Heyecan son haddini bulmuş, her tarafta kapatalım
sesleri yükseliyordu. O sırada Recep Peker söz istedi ve kürsüye gele-
rek, 'Arkadaşlar, çok mühim bir iş üstündeyiz, müsaade buyurun, bu işi
bir defa da Devlet Reisi'ne götürelim, onun da görüşünü alalım, gelecek
hafta bugün tekrar huzurunuza getireceğim,’ dedi. Bu söz grubun tas-
vibine mazhar oldu ve mesele gelecek haftaya kaldı. “Bir hafta sonra
olsun, biz herhalde bütün locaları kapatırız” dediler. Ertesi hafta Recep
Peker geldi ve kürsüye çıkarak şu müjdeyi verdi:

-Arkadaşlar, bugünden itibaren Türkiye'de masonluk kalmamıştır
ve bütün localar kapanmıştır!

Bunun üzerine Salonda bir kıyamettir koptu, alkışlar, bağırmalar ve
“kahrolsun Yahudi uşakları” sesleri tavanları çınlatıyordu. Şükrü Kaya
ile arkadaşları ortadan sırra kadem basmışlardı."

“Anıların olaylardan otuz yıl sonra ve Arvas 80 yaşındayken yazıl-
mış olması yüzünden bazı olayların birbirine karıştırıldığı ve aşırı
abartmalar yapıldığı görülüyor. Nitekim Atatürk'e “Defolun gidin!.. Ya-
hudi'ye uşak mı olacağım... Hepinizi divanı harbi örfiye gönderir astı-
rırım!" gibi sözlerin yakıştırılması, bu lafların ondan çok, mason kar-
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şıtı olduğu anlaşılan Arvas'ın ürünü olduklarını düşündürüyor” diyen
Orhan Koloğlu, anlaşılan Mason localarının kapatılmasını ve Ata-
türk’ün haklı suçlamalarını hala içine sindiremiyordu. Oysa Kurultay-
da ismen masonluğu hedef alan bir önerge verilmiyor, ama parti prog-
ramının 69. maddesi şöyle değiştiriliyordu:

"Beynelmilelce maksatlarla (küresel amaçlarla) cemiyet yapılama-
yacağı gibi, kökü yurtdışında olan cemiyetler kurmak da yasak olacak-
tır. Milletler arasında işbirliği yapmakta, devletin fayda göreceği mak-
satlarla cemiyet kurmak veya kurulu olanların şubesini açmak için, İc-
ra Vekilleri Heyeti'nin (Bakanlar Kurulu) kararı lazımdır." 

13 Yıllık Uykudan Uyanış ve İnönü’nün, Atatürk tarafından kapa-
tılan Mason Localarına tekrar resmiyet kazandırması!

5 Şubat 1948 tarihinde "Türkiye Mason Demeği' ismiyle bir der-
nek kurmak üzere 7 kişinin imzaladığı dilekçe İstanbul vilayetine
sunulmuştu. İmzacılar her biri 33 dereceli Mason olan şu kişilerden
oluşuyordu:

Ticaret Odası Sicil Müdürü Mecdi Akasya, Emekli Çocuk Esirgeme
Kurumu Müdürü Cevdet Hamdi Balım, Emekli Polis Müfettişi Muhip
Nihat Kuran, Profesör Hazım Atıf Kuyucak, Profesör Mustafa Hakkı
Nalçacı, Doktor Orhan Tahsin.

Girişim kamuoyuna ilk olarak 6 Şubat tarihli Vatan gazetesiyle du-
yurulmuştu. Asıl önemlisi, kısa olan habere Mim Kemâl'in bir demeci-
nin eklenmiş olması dikkat çekiyordu:

"Ben de bir şayia halinde bazı şeyler duymakta idim. Fakat bu ka-
dar kat'i bir safhaya girmesinden haberim yoktu. Yalnız bir müddet ev-
vel bazı arkadaşlar böyle bir teşebbüse geçmek istediklerini söylemiş-
lerdi. Onlara daha vakti değil demiştim. Çünkü: Masonluk muazzam bir
teşkilattır. Faaliyeti hükümet tarafından tatil edilmeyen, kendi verdiği
bir kararla kendini tasfiye eden, daha doğrusu bir uyuma devresine gi-
ren bu teşkilat namına söz söylemek, onu uyku halinde çıkarıp faaliye-
te geçirmeye kalkışmak bir kişinin veya heyetin hakkı değildir. Bu hak
bana bile verilmemiştir.” (sh. 240) Bu itiraflar, Türkiye Masonlarının
dış güçler ve Siyonist merkezlerce yeniden açıldığının ifadesiydi.

“Masonlukta esrar yoktur, ketumluk vardır. (sözleri tam bir safsata ve
saptırmadır) (...) Cumhuriyet devrinde masonluk CHP büyüklerinin gös-
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terdikleri kesin istek üzerine kendi kendini feshetmiş, locaları Halkevle-
ri'ne devredilmiş; yıllık balolardan, yardımlardan toplanan paraları da
bankadan alınarak harcanmıştı. (bu iddialar yalandır ve Atatürk’ün ma-
son localarını kapattığı gerçeğini gizleme amaçlıdır.) Masonluk günlük
siyasetle uğraşmaz; masonlar içinde başka başka siyasi partilere mensup
olanlar vardır. Gerçek bir masonun vasıfları şöyle sıralanır: 

1. Allah'a inanmak gerekir (Bir ve büyük Allah’a değil, Kainatın
Ulu Mimarı denen mason ilahına)

2. Her türlü dini akideye hürmet edilecektir. (Halka hoş görüne-
cektir.)

3. Bütün masonlar kardeştir. (Mason olmayanlar yabanidir.)

4. Muhtaç kardeşe yardım mecburiyettir. (Mason biraderliği din
kardeşliğinden ve milli mesuliyetten çok ileridir.)

5. Masonlar yoksullara yardımla mükelleftir. (Bu yoksullar, sadece
masonluğa hizmet edenlerdir.)

6. Milliyetçi olmamak lazım gelir fakat her memleketin masonluğu
milli bir mahiyet arz edebilir. Binaen aleyh masonlar içinde, koyu mil-
liyetçiler bulunabilir. (İslam şeriatına bağlılık yasak, ırkçılık serbesttir.)

7. Masonlar kendi biraderlerine yalan söylemeyecektir. (Başkalarını
aldatmak caizdir.)

8. Masonlar; Okuryazar, bilgili, aydın kimselerden seçilir. (Aydın,
dini bağlardan sıyrılmış masonluğa sığınmış demektir.)

9. Borçlu, batakçı olmamak dışında, ailesinin geçimini sağlayacak
derecede mali durumu iyi olanlar kabul edilir. (Dikkat edilirse bu şart
masonluğa en çok burjuvaların girebildiklerini gösterir.) 

“Her şeye rağmen ihtirasla ve menfaat için katılan da bulunabi-
lir.(O zaman ki Türkiye nüfusu) 18 milyon nüfuslu bir memlekette 2-
3 bin mason devede kulak kalır; fakat mademki demokrasiyi kabullen-
dik, varsın masonlar da localarını açıp çalışsınlar; bu, üzerinde duru-
lacak önemli bir mesele değildir. Umulur ki masonluk yoluyla bir kı-
sım Türk vatandaşları arasında kardeşlik kurulsun. Bu hale göre ma-
sonluğun ihyası lazım mıdır, değil midir hükmünü okurlara bırakıyo-
rum.” (Sh:243) sözleri masonluğu meşrulaştırma, hatta masumlaştır-
ma gayretleridir.
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28 Ekim 1955'te yani Adnan Menderes döneminde, Ankara'da
düzenlenen toplantı sonucunda Türkiye Büyük Locası kurulmuş ve
şu kararlar açıklanmıştı:

• Merkezi Ankara'dadır. 

• Müstakildir, kendisine eşit veya üstün hiçbir otorite tanımamak-
tadır. 

• İstanbul veya İzmir vadilerindeki provensiyal (taşra) mahiyetteki
büyük localar geçersiz sayılmaktadır.  

• Türkiye'de bir tek obediyans olması fikri esas alınmıştır. (Sh:250)

Evet açıkça anlaşılıyor ki, ülke çapındaki bütün Mason Locaları tek
bir merkeze bağlıdır, onlar da Siyonist Yahudi odaklarla irtibatlıdır.

Milli Nizam'ın Cesur ve Onurlu Kampanyası!

Mason karşıtlığının bir parti programının parçası haline gelmesi
Necmettin Erbakan'ın başkanı olduğu Milli Nizam Partisi’nin kuru-
luşuyla başladığı görülüyordu. Tabii ki ne tüzüğünde ne de progra-
mında “masonlukla savaş” diye bir kayıt yoktu. (Ama “masonlar üye
olamaz” maddesi MNP tüzüğünde bulunuyordu.) Ancak 8 Şubat
1970 günü yapılan kuruluş töreninde gençlerin okudukları parti
marşında (Abdurrahim Karakoç'un şiiri) mücadele edilecek güçler
arasında masonluğun da bulunduğu açıkça belirtiliyordu!

"Kör dünyanın göbeğine... 
Milli Nizam yazacağız! 
Kuşların gözbebeğine... 
“Hak yol İslam” yazacağız!

Yola, dağlara, pınara... 
Yıldıza, aya, çınara...
Yağmur yüklü bulutlara... 
Milli Nizam yazacağız.”

“Memurların masasına
Solcuların kafasına
MASONLARIN LOCASINA
Milli Nizam yazacağız.”
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Masonluğun bu şekilde gündeme taşınmasının ve siyaset aracı yapıl-
masının arkasında Demirel ve Erbakan arasında, daha mühendislik eği-
timi günlerinde başladığı söylenen bir çekişmenin bulunduğu iddia edi-
liyordu. Asıl büyük çatışma, 1969 Mayıs'ında Türkiye Odalar Birliği
Genel Kurulu'nda, Erbakan'ın başkanlığa seçilmesi ile su yüzüne çıkı-
yordu. AP’li Ticaret Bakanı'nın talimatıyla Erbakan’ın seçimle geldiği
görevden alınması -koltuğundan polis gücüyle kaldırıldığı söylenir- ger-
ginliğe tuz biber ekiyordu. Hele Erbakan'ın AP'li rakibi Sırrı Enver Ba-
tur'un mason olması bardağı taşırıyordu. Batur, 9 Ağustos 1969'da yap-
tığı basın toplantısında mason olduğu yolundaki iddialara şöyle cevap
veriyordu: "Masonlukla milliyetçilik arasında hiçbir fark yoktur. Mason,
her şeyden önce dinini ve milliyetini savunur... Masonluğum, müktesep
vasıflarım arasında en fazla şeref duyduğum bir vasıftır, gururumdur."

O yıl milletvekili seçimi için Erbakan'ın Konya'dan AP adayı olma
girişiminin Demirel'in etkisiyle veto edilmesi iplerin tamamen kopma-
sına yol açıyordu. Böylece Erbakan Milli Nizam Partisi'ni kurmaya
mecbur kalıyordu. Partinin marşında, solcularla Ecevit CHP'sinin, ma-
sonlarla da Demirel AP'sinin hedef alındığı belli oluyordu. Milli Nizam
Partisi'nin “bu şarkı yüzünden kapatıldığı” yandaşlarının temel tezini
oluşturuyordu.” (Sh:262)

Evet düşmanın şahitliği, en geçerli ve gerçekçi delildir ve bu iti-
raflar Erbakan’ın şerefidir. Orhan Koloğlu doğru söylemektedir.
Çünkü Erbakan masonlara ve Siyonist odaklara karşı en cesur ve va-
kur mücadeleyi başlatan ve şeytani kesimlerin uykularını kaçıran,
oyunlarını bozan Erbakan kutlu bir şahsiyettir. Yıllarca Mason De-
mirel’in şimdi Yahudi lobilerinden cesaret madalyalı AKP’nin peşin-
den giden Nurcu, Süleymancı, tarikatçı geçinen nursuz ve şuursuz
kesimlerin bu talihsiz tavrı, acaba gaflet ve cehalet midir, yoksa bir
nasipsizlik alameti midir?
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İSRAİL TERÖRÜNDE, İTTİHATCILARIN VE
ULUSALCILARIN SUÇ ORTAKLIĞI!

Bazen “Ergenekon”, bazen “paralel yapı” bazen “Demukratur ikti-
darı” kılıfıyla karşımıza çıkan şerli ve şeytani projelerin hepsi Siyonist
organizasyonlardır. Bu organizasyonların hedefi “Arzı Mev`ud”a hâ-
kim olmak ve Filistin-Kudüs merkezli Büyük İsrail İmparatorluğunu
kurmaktır. Bu Proje, Yahudilerin Kabbalistik rüyalarını gerçekleştir-
meyi amaçlamıştır ve bunun için, Osmanlı Devleti`nin yıkılması veya
teslim alınması lazımdı. Bugün Türkiye’nin federasyonlara ayrılması
ve BOP eşbaşkanlığı da aynı Siyonist senaryonun son aşamasıdır.

Fransız ihtilalinden sonra etkinlikleri artan Siyonist odaklar eskiden
küçük hesaplar üzerine basit numaralar çevirirken, artık global kurgu-
lar hazırlamaya ve dünyanın dengeleriyle oynamaya başlamıştır. Ulusla-
rarası ticaretin artması, devlet politikalarını etkileyecek büyüklükte şir-
ketlerin ortaya çıkması Yahudileri dünyanın en etkili ve tehlikeli gücü
konumuna taşımıştır. Bugün sermayeyi kutsayan ve devletleri atomize
etmeyi hedefleyen sürecin arkasında Yahudi teorisyenler vardır. Zira Ya-
hudiler az nüfuslarına rağmen büyük dengelerle oynamayı başarabilen,
gizli operasyonlarla büyük olayları tetikleyebilen, sınırlı güçlerini mani-
vela gibi kullanarak büyük değişimleri etkileyebilen organize bir yapıdır.
Günümüzde Siyonist Yahudiler dünya ekonomisi ve siyaseti üzerinde
her türlü manipülasyonu yapabilecek imkânlara kavuşmuşlardır.

Tarihin her döneminde büyük devletlerin beynine (yönetim kade-
melerine) yerleşerek etkili olan Yahudiler, bugün ABD’de etkili olduk-
ları gibi; bir dönem Büyük Britanya imparatorluğunun bünyesinde ur-
laşmıştı. Osmanlı devletinin zayıfladığı ve yıkılmaya yüz tuttuğu bu dö-
nemde, Kabbalistik hedefleri doğrultusunda Kudüs ve çevresini gözle-



rine kestirip “Arzı Mev`ud” hedefi için kolları sıvamışlardı. Osmanlı
Devleti 1482 yılında İspanya`dan pek çok Yahudi`yi taşıyıp Selanik,
Edirne, İstanbul, İzmir gibi yerlere konuşlandırmıştı. Bu Yahudilerden
“Sebetay” dediğimiz kesim, Müslüman görünümünde Osmanlı Devle-
ti`nin önemli noktalarına sızmaya ve yönetimde, orduda etkili olmaya
başladı. Açık Yahudiler ve batılılar da içimizdeki kripto Yahudilere Os-
manlı devletinin önemli noktalarını ele geçirme konusunda destek ol-
muşlardı. 2. Abdülhamit Yahudilerin bu hedeflerini anladığı için Filis-
tin topraklarını şahsi mülkü haline getirmiş, alınıp satılmasını engelle-
meye çalışmıştır. Teoderl Herlz liderliğindeki Yahudilerin: borçların si-
linmesi mukabili Abdülhamit`e sundukları teklif ve aldıkları cevap ta-
rihi bir vesikadır. Ama Yahudiler, o dönemin ulusalcıları olan ittihatçı-
ları kullanarak 2. Abdülhamit`ten intikamlarını feci şekilde almışlardır.

Ardından 1937 Meclis konuşmasında “Filistin’de bir Yahudi devle-
ti kurulmasına asla müsaade edilmeyeceğini” açıklayan Mustafa Ke-
mal, hastalığı azdırılmak suretiyle devre dışı bırakılmış ve nihayet
Siyonizm’i en iyi tanıyan, ona karşı en ciddi ve gerçekçi tedbirleri al-
maya kalkışan Erbakan, 28 Şubat darbeleri ve AKP hıyanetleriyle ik-
tidardan uzaklaştırılmıştı.

Türkiye'deki “Masonik Derin Yapı”nın çekirdek kısmı bütünüyle
Yahudilerden oluşmaktadır. Bu çekirdek kadroda herkesten önce Se-
bataylar ve Museviler vardır. Öyle ki İsrail kurulmadan önce ve Mus-
tafa Kemal’in ölümü üzerine Türkiye Cumhuriyeti bu kesim tarafın-
dan “yeryüzündeki ilk Yahudi devleti” olarak anılmıştır. Türkiye'de sos-
yal-siyasi-ekonomik vb. hayatın stratejik öneme haiz bütün alanları-
nın kontrolünün bu çekirdek kadronun elinde olması stratejik hedef
yapılmıştır. 1908 ihtilalinden sonra bu kesim bürokratik alanların en
kritik noktalarını ellerine almışlardır. Selanik ve balkanlardaki Seba-
tay-Yahudi kökenlilerin mübadele ile Türkiye'ye getirilmesi bu kadro-
nun nüfus açısından da güçlenmesini sağlamıştır. “Merhametten ma-
raz doğar” cinsinden, Osmanlının İspanya Yahudilerini ülkemize taşı-
ması hangi sonuçları doğurmuşsa, Atatürk’ün nüfus mübadelesindeki
iyi niyeti ve Milli hedefleri de böylece istismara kalkışılmıştır.

Bugün Siyonist İsrail devletinin nüfusu yaklaşık olarak 6 milyondur.
Nüfusun tamamı Yahudi olmayıp yaklaşık 1,4 milyonu Filistinli Müslü-
man Arap’tır. Yani, 90 yıldır süren soykırımdan sonra bile, Siyonist İsra-
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il devleti sınırları içinde 1 milyon 400 bin Filistinli Müslüman kalmıştır.
Toplam nüfusun yaklaşık yüzde 20’sini oluşturan Filistinli Arapların sa-
hip olduğu toprakların oranı ise, sadece yüzde 3’tür ve bunun da yalnız
üçte biri ekilebilir tarım topraklarıdır. Filistinli Araplar, işgal altındaki
Gazze’de gettolarda sefalet içinde yaşamaktadırlar. Bu bölge, dünyanın
en büyük açık hava hapishanesi olarak tanımlanmaktadır. Batı Şeria’da
yaşayan 2,5 milyon Filistinli Müslüman halkın durumu da içler acısıdır.

Amerikalılar İsrail’i nasıl görüyordu?

1-4 Aralık 2003 sürecinde, ABD’nin genelinde, The Marttila Com-
munication Group adlı araştırma şirketi tarafından bir kamuoyu yok-
laması gerçekleşti. 1200 Amerikalıya şu soru yöneltilmişti: “Size göre
Dünya barışına karşı hangi ülke bir tehdit oluşturmaktadır?” Denekle-
rin yüzde 43’ü, dünya barışına İsrail’in tehdit oluşturduğunu belirtmiş-
ti. Deneklerin yüzde 73’ü, İsrail’i destekleyen Amerika’nın terörist sal-
dırılarına uğrayacağını bildirmişti. Bununla beraber, deneklerin yüzde
62’si, her şeye rağmen ABD’nin İsrail’i desteklemeyi sürdürmesi gerek-
tiği inandığını ifade etmişti. Kamuoyu yoklamasının en şaşırtıcı sonu-
cu ise şu idi: Amerikalı deneklerin yüzde 37’si, dünya barışını tehdit
eden ülkenin ABD’nin kendisi olduğunu itiraf etmişti. Siyonist İsrail
devleti kurulduğu günden bugüne kadar, yani 60 yılı aşkın bir süredir,
kendi aleyhine olan hiçbir Birleşmiş Milletler Genel Kurul sonuçları-
nı; Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ve Cenova Anlaş-
ması kurallarını kabul etmemişti. 

Sadece iki örnek yeterliydi: “Siyonizm, bir tür ırkçılık ve ırkçı ay-
rımcılıktır. Dünya barışına tehdit oluşturan Siyonizm’i şiddetle kınıyor
ve tüm ülkeleri bu ırkçı ve emperyalist ideolojiye karşı çıkmaya çağırı-
yoruz.” (Birleşmiş Milletler Genel Kurul Kararı No: 3379, 10 Kasım
1975) Siyonist İsrail devleti, bu kararı tanımayıp reddetmişti. Ve yine
“Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, her tür etnik temizleme politikası ve
ideolojilerini şiddetle reddeder.” (Birleşmiş Milletler Genel Kurul Kara-
rı NO: 47/80, 16 Aralık 1992) Siyonist İsrail devleti, bu kararı da tanı-
mayıp, Filistin’de etnik temizleme katliamlarını sürdürmekteydi.

İsrail terör şebekesi nasıl kuruluyordu?

Siyonist Yahudi sermayedar Rothschildlerin finans desteği ile Dr.
Theodor Herzl, şeytani duygu ve düşünceler içinde 1896 yılında
“Der Judenstaat”, yani “Yahudi devleti” adlı kitapçığı yazıyordu. Si-
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yonizm’in tohumlarının nasıl atılmış olduğunu anlamak yönünden
bu kitapçık çok önem kazanıyordu. Çünkü, işte bu kitapçıkla Dr.
Theodor Herzl, yüz yıldan fazladır süregelen, günümüzde de tüm
şiddetiyle devam eden Siyonizm’in temellerini atıyordu. Dr. The-
odor Herzl, “Yahudi Devleti” adlı kitapçığı Almanca yazıyordu. Bu
kitapçık, Sylvie d’Avigdor tarafından “The Jewish State” adı altında
İngilizceye çevriliyor ve 1946 yılında “American Zionist Emergency
Council” tarafından yayımlanıyordu. Theodor Herzl’in 1896’da yaz-
dığı, yaklaşık 35 bin sözcükten oluşan “Yahudi Devleti” adlı kitapçı-
ğı, altı bölümden oluşuyordu. Siyonist İsrail’in Filistin işgalinin ve
zulümlerinin bütün aşamalarının temel kaynağı bu kitap oluyordu. 

David Ben-Gruion İstanbul’da ne arıyordu?

1908 yılında Türkiye’de Jön Türkler devrimi gerçekleşiyor, Os-
manlı’da Talat, Enver ve Cemal Paşalar dönemi başlıyordu. Siyonist-
ler, daha önce Osmanlı Padişahı II. Abdülhamit’ten isteyip de alama-
dıklarını, bu sefer Jön Türkler sayesinde başaracaklarını umarak İs-
tanbul’a gelmeye başlıyordu. İşte bu süreçte, David Ben Gurion ya-
nındaki bazı Siyonist öncülerle beraber, 1912 yılında İstanbul’a ge-
lip Balat semtine yerleşiyordu. David Ben Gurion, İstanbul Üniver-
sitesi Hukuk Fakültesi’ne kaydoluyor, ama asıl amacı, Osmanlı dev-
letinin üst düzey yöneticileri ile irtibat kurup, Osmanlı’nın Siyonizm
karşıtı politikalarının değişmesini sağlamak oluyordu. David Ben
Gurion ve Siyonist militan arkadaşları, İstanbul’da yeraltı Siyonist
örgütlenme çalışmalarını da başlatıyordu. Bunlar 1914 yılında Birin-
ci Dünya Savaşı’nın çıkmasıyla Filistin’e geri dönüyordu. Filistin he-
nüz Osmanlı hâkimiyetinde bulunuyordu ve Osmanlı hükümeti,
başta David ben Gurion olmak üzere aralarında sonraları İsrail’in
ikinci devlet başkanı olacak İzhak Ben Zvi’nin de bulunduğu Siyo-
nist militanları Filistin’den kovuyordu.

Siyonistler Türklere Karşı İngiliz Ordusuna Katılıyordu!

Osmanlı’nın Filistin’den kovduğu David Ben Gurion, 1915 yılında
New York’a gidiyor. İki yıl burada Siyonizm’in Amerikan kanadını kur-
maya çalışıyor ve tanıştığı Paula Monbesz ile evleniyordu. David Ben
Gurion 1914-1918 Birinci Dünya Savaşı sırasında önce, Yahudi askeri
birliklerin İngiliz ordusu içinde yer alıp savaşmasına karşı çıkıyor ama
İngiliz hükümeti 1917’de Siyonistlere Filistin’de bir İsrail devleti kur-
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manın yolunu açan Balfour Deklarasyonu’nu ilan edince, tavrını değiş-
tiriyordu. Kendisi gibi bir Siyonist militan olan Jabotinski’nin çağrısı-
na katılıp Yahudi taburların İngilizlerle beraber çarpışarak, Filistin’in
Türklerin elinden alınması savaşını onaylıyordu. Kendisi de gönüllü
olarak, İngiliz ordusunun Mısır’daki 369. Kraliyet Piyade Alayına bağ-
lı üç Yahudi taburundan birinde Osmanlıya karşı savaşa katılıyordu.

David Ben Gurion İşçi Kuruluşlarına Sızıyordu!

David Ben Gurion, 1920 yılında kurulmuş olan Histadrut’un (Ya-
hudi İşçi Federasyonu) 1921’de genel sekreterliğine getiriliyor ve bu
görevi 1935 yılına kadar sürdürüyordu. 1930 yılında büyük işçi kuru-
luşlarını Mapai adlı siyasi partiye bağlıyor ve İsrail devletinin ilk on
yıllarında çok önemli rol oynayacak bu partinin başkanı oluyordu. Si-
yonist lider David Ben Gurion, tarihi bir rol oynadığının farkında ola-
rak ortaya çıktığı ilk günden başlayarak tüm anılarını yazdığı bir gün-
lükte topluyor ve tuttuğu günlükler binlerce sayfaya ulaşıyordu.

Prof. Dr. Haim Weizmann 1937’de, Filistin’deki İngiliz Yüksek
Komiserine yazdığı mektupta: “Zaman içinde Filistin’in tamamına ya-
yılacağız” diyordu!

28 Nisan 1939 tarihinde Siyonist lider Solomon Goldman’a yazdığı
mektupta Prof. Dr. Haim Weizmann, Filistin’de Arapların ve Dürzile-
rin Celile ve Doğu Carmel’de sahip olduğu bütün toprakların ele geçi-
rilme projesinden söz ediyor ve “Eğer Dürzilere ait olan toprakları ele
geçirme projemiz gerçekleşirse, 10 bin Dürzi Arap’ı Suriye’deki Jabal al-
Druze’ye göç ettirir ve onların 300 bin dönüm arazisine el koymuş oluruz.
Eğer 10 bin Dürzi Arap gönüllü olarak Filistin topraklarından çıkıp Suri-
ye’ye göç ederse, bu geride kalan Araplara da çok güzel bir örnek oluştu-
racak ve hiç kuşkusuz diğerleri de aynı yolu izleyecektir.” diyordu.

Birçok araştırmacı tarafından kitapları kaynak olarak kullanılan Tom
Segev’in, “1949: The First İsraelis” (1949: İlk İsrailliler) adlı kitabında
özel bir bölüm vardı. “Bu bölümü okurken, Efendi Teröristlerin Babası
Dr. Theodor Herzl’in yalnız Yahudileri değil, tüm dünya halklarını nasıl
yanıltıp aldatmış olduğunu daha anlayacaksınız” diyen sn. Yılmaz Dik-
baş haklıydı. İsrailli gazeteci yazar ve tarihçi Tom Segev, 1945 yılında
Kudüs’te doğmuştu. Nazi Almanya’sında 1935 yılında karısıyla birlikte
kaçan babası, ilk İsrail-Arap çatışmasında öldüğünde, Tom Segev henüz
üç yaşındaydı. Tom Segev, Kudüs’te İbrani Üniversitesi’nde siyasal bilgi-
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ler ve tarih öğrenimi yaptıktan sonra Amerika’ya gitti, Boston Üniversi-
tesinde tarih doktorası aldı. Halen İsrail’in en ünlü gazetesi Haaretz’de
haftada bir köşe yazısı yazmakta ve kültür politikaları ile insan hakları
konularında yorumlar yapmaktadır. Günümüzde, İsrail medyasında bel-
ki de en çok kaynak gösterilen yazardır. Şimdi size anlatacaklarımın
kaynağı, Tom Segev’in “1949: The First İsrael” adlı kitabıdır.

“Yağma, Talan, Soygun, Irza Tecavüz” Yahudilerin Stratejisi Olu-
yordu!

“Siyonist Yahudi teröristlerin önce saldırılarıyla karşılaşan, sonra
da kasabaları, köyleri işgal edilen Filistinli Müslüman Araplar; evleri-
ni, mallarını, dükkânlarını, topraklarını, çiftliklerini, bağlarını, bahçe-
lerini, hayvanlarını olduğu gibi bırakıp kaçmaktan ve canlarını kurtar-
maktan başka çare bulamıyordu. Kaçıp gitmek zorunda kalan Filistin-
li Müslüman Arapların geride bıraktıkları tüm taşınır ve taşınmaz mal-
larına, Siyonist işgalciler “terk Edilmiş Mallar” adını verip el koyuyor-
du. 14 Mayıs 1948 tarihinde İsrail devletinin resmen kurulmasından
sonra, İsrail hükümeti bu terk edilmiş mallardan sorumlu bir kuruluş
oluşturuyor, adına ise “Terk Edilmiş Malların emanetçisi” diyordu.”

Şimdi sormak lazımdı: Yaklaşık iki yüz yıl Kudüs ve çevresi Hı-
ristiyanların saldırısına uğrarken Yahudilerin o kutsal Kudüs tapusu
niye ortaya çıkarılmamıştı? O süreçte niçin Avrupa’daki Yahudiler,
Hz. Musa’nın sözlerini hiç hatırlamamıştı? Nedendir bilinmez, kut-
sal Kudüs’ün kutsal tapusuna sahip olduklarını iddia eden Yahudi-
ler, (Arz-ı Mev’ud) “söz verilmiş toprakların” savunmasını, yaklaşık
iki yüz yıl Müslümanlara bırakmışlardı! Ama şimdi sistemli ve seri
katliamların, yağma, talan, soygun ve ırza tecavüzlerin, etnik temiz-
liğin ve soykırımın sonucu, Müslüman Araplar Filistin’de yüz yıllar-
dır yaşamakta oldukları evlerini, topraklarını bırakıp mülteci kamp-
larına göçe zorlanmıştır. İşte bu zorunlu göç hakkında Siyonist Prof.
Dr. Haim Weizmann belki 50 konuşmasında: “Kutsal topraklar muci-
zevi bir biçimde TEMİZLENİYOR. İsrail’in işi, mucizevi bir biçimde ko-
laylaşıyor” itirafında bulunmaktadır.

Siyonistlerin Jön Türklerle İlişkileri Sürekli Gizleniyordu!

Dr. Theodor Herlz’in ölümünden sonra, 1905 yılında İsviçre’nin
Basel kentinde toplanan 8. Dünya Siyonist Kongresi’nde Dünya Si-
yonist Örgütü liderliğine David Wolffsohn atanmıştır. Osmanlı Padi-
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şahı II. Abdülhamit’ten Filistin topraklarını alamayan Siyonistler,
tüm ümitlerini Sultan’a karşı Avrupa’da başkaldırı örgütlenmesi
içinde bulunan Jön Türklere bağlamıştır.

Jön Türkler Kimlerden Oluşuyordu?

Osmanlı Padişahı II. Abdülhamit döneminin (1876-1909) sonla-
rına doğru Osmanlı Devleti borç batağına batmıştı. Alacaklı devlet-
ler, günümüz IMF’sine benzer, Düyun-i Umumiye yani “Genel Borç-
lar” adlı uluslararası bir kurum kurarak devlet gelirlerine el atmış-
lardı. II. Abdülhamit’in kurduğu batı standartlarına göre eğitim ya-
pan okullarda okuyan ve beyni yıkanıp kışkırtılan yeni kuşak, ülke-
nin içinde bulunduğu durumdan hoşlanmamakta, siyasi baskı altın-
da hiçbir gelişme sağlayamayacağını savunmaktadır. Bu gençler yeni
düşünceleri paylaşan diğer aydınlarla buluşup gizli dernekler kura-
rak mücadelelerini yeraltında yürütmeye çalışmaktadır. Bu mücade-
leyi özellikle yurt dışında sürdüren kişilere ve bunların kurduğu ör-
gütlerin tümüne birden “Jön Türk” adı takılmıştır. Bu deyim Fran-
sızca “Jenune Turc” teriminden çıkarılmıştır. İngilizler de aynı tür-
den kişi ve örgütlere Genç Türkler anlamına gelen, “Young Turks”
demeye başlamıştır. Jön Türklerin temel siyasi amacı, II. Abdülha-
mit’i devirmek ve yerine, ülke yönetiminde padişahla beraber bir
halk meclisinin de bulunduğu meşruiyet düzenini kurmaktı.

İşte Jön Türklerin bu amacı, farklı nedenlerle de olsa, Siyonistle-
rin amacıyla örtüşüyordu. Jön Türklerin başlattığı düzen karşıtı ye-
raltı mücadelesi, giderek bütün gizli dernekleri çatısı altında topla-
yan İttihat ve Terakki Cemiyeti’ni (Birlik ve İlerleme örgütü) doğur-
du. İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin asker üyeleri Temmuz 1908’de
Saray’a başkaldırdılar. Padişah II. Abdülhamit, Meşrutiyeti yeniden
ilan etti, seçimler yapıldı ve meclis oluştu. İşte, Jön Türklerin baş-
kaldırışıyla başlayıp, 1908’de Meşrutiyetin yeniden ilanıyla sonuçla-
nan gelişmeye batılılar, Jön Türk Devrimi diyordu. 1908 Jön Türk
devriminden sonra, Dünya Siyonist Örgütü lideri David Wolffsohn
ve Vladimir Jabotinski İstanbul’a geliyor ve Türkiye’deki yerli Siyo-
nistlerden Emanuel Karasso, Moiz Kohen, Hayim Nahum, Nissim
Ruso, Behar Efendi ve Vitali Efendi ile toplanıyordu. Siyonistlerin
şimdi tek bir amacı vardı o da Filistin’e göç yasağını kaldırmayı he-
defliyordu.
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Bu amaçlarına ulaşabilmek için Jön Türklere baskı yapmaya başla-
nıyor, devrin önde gelen liderleri Enver Paşa, Talat Paşa ve Nazım Bey-
le görüşülüyordu. Dönemin bu güçlü kişileri, Yahudilerin Filistin’e gö-
çünün yararlı olacağı kanısını taşıyordu. Siyonist öncüler, Osmanlı
Sadrazamı Hüseyin Hilmi Paşa’yı da ziyaret edip destek istiyor, Sadra-
zam da Filistin’de yerleşmek isteyen Yahudilerin göçüne karşı çıkma-
yacağını açıklıyor ve Filistin’deki Yahudilere uygulanan yasaklar kal-
dırılıyordu. Kaldırılan bu yasakların başında Sultan II. Abdülhamit
döneminde Yahudilere verilen “Kırmızı Tezkere” geliyordu. Ardından
Siyonistlerin Filistin’de toprak satın almaları İttihatçı masonlarca ser-
best bırakılıyordu. Siyonistler için bu karar, çok önemli bir aşamayı
oluşturuyordu. Siyonistler bu kararları aldırmadan önce, çoğu dönme
ittihatçı yöneticilerine iki konuda söz veriyor, Osmanlı uyruğuna ka-
tılacaklarını ve parasal yardımda bulunacaklarını söylüyordu.

“Şubat 1909’da bir Osmanlı Siyonist Olan Emanuel Karasso Filis-
tin’i de kapsayan “Osmanlı Göçmen Şirketi”ni kuruyordu. Dr. Victor
Jacobson da, Osmanlı İmparatorluğu içindeki Siyonist girişimleri des-
teklemek amacıyla “Anglo-Levantine Banking Company” adlı banka
açıyordu. Aynı süreçte, Siyonizm’i özgürleştirmeyi amaçlayan Fransız-
ca iki gazete İstanbul’da yayınlanmaya başlıyordu.

Siyonist hareket Komitesi’nin öncülerinden Jacobus H. Kann, 1907
ilkbaharında Filistin’e gidiyor ve yaptığı gezinin izlenimlerini 1909 yı-
lında “Erez İsrael” yani “İsrail Yurdu” adıyla yayınlıyordu. Bu kitapta
Yahudilerin, Filistin’de sınırları kuzeyde Lübnan’dan doğuda Şam-Aka-
be demiryolu sınırına, güneyde Mısır’a ve batıda Akdeniz’e kadar uza-
nan “Bağımsız Yahudi Devleti” istedikleri açıkça yazıyordu. Yahudile-
rin bu tavrı, İttihatçılara katılmış bazı milliyetçi aydınları, Osmanlı İm-
paratorluğu’nun geleceği açısından ürkütmeye başlıyor ama iş işten
geçmiş bulunuyordu. Siyonizm’in özellikle Batılı devletler tarafından
desteklendiğini ve bu durumun sonuçta Osmanlı Devleti’nin zararına
işleyeceğini gören bazı Jön Türkler, tutumlarını değiştirip pişmanlık
duysalar da kötü gidişatı değiştiremiyordu” diyen Milli duyarlı yazarı-
mız Yılmaz Dikbaş’ın133 hala Jön Türkleri ve İttihat ve Terakki Ce-
miyetini aklama çabaları hayret uyandırıyordu. Çünkü Jön Türkler
ve İttihat Terakkiciler, öyle gaflet ve iyi niyet sonucu değil, kasıtlı ve
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hesaplı bir şekilde Siyonistlere hizmet ve ülkeye hıyanet ediyor,
bunların bir kısmı genlerinin ve sabataist geleneklerinin gereği ola-
rak böyle davranıyor, bazıları da maalesef makam ve menfaat hırsıy-
la ve gaflet dolasıyla bu tahribatlara alet oluyordu. Bugün bile bu da-
marların takipçileri hala ve ısrarla aynı tavırları sergiliyordu.

Bunların devamında:

“Siyonistlerin tüm çabalarına rağmen, ittihatçılar 1912 yılında Si-
yonizm’e karşı kesin tavır almışlardır. Siyonistler, kendilerine Filistin
yolunu açmayan II. Abdülhamit’e karşı nasıl düşmanca tavır almışlar-
sa, bu kez de İttihatçılara ve Osmanlı Devleti’ne karşı aynı düşmanlığı
göstermeye başlamışlardır. Bu düşmanlık, I. Dünya Savaşı arifesinde
kendisini apaçık ortaya çıkarmış, Kurtuluş savaşının en büyük kahra-
manlarından Kazım Karabekir’e şu sözleri söyletmek zorunda bırak-
mıştır: “Yahudiler Türkiye’deki savaş ortamından yararlanarak büyük
ekonomik çıkarlar sağlamak ve hem de Siyonist idealler çerçevesinde
Filistin’e sahip olabilmek için Osmanlı Devleti’ni I. Dünya Savaşı’na
sokmaya çalışan ve bu yönde kışkırtmalarda bulunan unsurlardan biri
olmuşlardır”134 şeklindeki saptama ve yorumlar da tam bir saptırma-
ca ve safsataydı. Osmanlının I. Dünya savaşına bulaştırılıp yıkılışı-
nın da, Filistin’de bir çıbanbaşı olarak Siyonist ve Terörist İsrail’in
kurulmasının da 1937’deki Meclis konuşmasında; “Batılıların kutsal
bölgede bir Yahudi Devleti kurmalarına asla müsaade edilmeyecekleri-
ni” açıklayan Mustafa Kemal’e karşı, daha önce hem Şeyh Sait isya-
nını hem İzmir Suikastını hazırlayan ve bu işte eski ittihatçıları kul-
lananların da aynı odaklar olduğu görmezlikten gelerek yakın tarihi-
mizi doğru okumak ve Siyonizm’e karşı ciddi ve caydırıcı tedbirler
almak imkânsızdı. Ve bir tespit daha: Böylesine önemli ve gerekli bir
kitap yazıp da, Erbakan’ı hala haklı bulmamak ve hayırla anmamak,
acaba nasıl bir psikolojiyi yansıtmaktaydı!?

“Elbette, Yahudi devleti kurmak isteyen Siyonistlerin ilk hedefi, Fi-
listin topraklarına yerleşim otonomi kurmaktı. Siyonizm’in Babası Dr.
Theodor Herzl’in yaptığı planı uygulamaya koyan Siyonistler, Osmanlı
İmparatorluğu’nun toprakları olan Filistin’e göç edip orada yerleşebil-
mek için önce Sultan II. Abdülhamit’e, sonra Osmanlı Devleti’nde yöne-
timi ele geçiren İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin liderlerine büyük para-
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lar teklif etmişler, çeşitli konularda ciddi sözler vermişler, ama Sultan
II. Abdülhamit’i kandıramamışlardı. İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin li-
derleri ise Avrupa’ya gelen Siyonistlerle Türkiye’de yaşayan bazı Siyo-
nist Yahudilerin verdiği sözlere önce kanmışlarsa da, üç ay gibi kısa bir
süre sonra aldatıldıklarının farkına varıp, Siyonistlerin Filistin’i ele ge-
çirme emellerine karşı çıkmışlardı” tespitleri de, doğrularla yanlışları
harmanlayıp, ittihatçıları aklama çabasıydı.

Albert Einstein, Siyonistleri “Terörist” Olarak Niteliyordu!

Menahem Begin, 1948 yılında Herut (Özgürlük Hareketi) adlı bir
siyasi parti teşkil etmişti. Partisini tanıtmak, yaklaşan genel seçimler-
de taraftar ve destek bulmak amacıyla ABD’ye gitmişti. Orada iyi kar-
şılanmış, dönemin ünlü Amerikalı Yahudileri, ona her tür desteği ve-
receklerini söylemişti. Ancak tam karşıt görüşte olanlar da vardı ve
bunların başında Albert Einstein gelmekteydi. Menahem Begin’in, Ka-
sım 1948’deki ABD ziyareti sırasında, 20. Yüzyılın kuşkusuz en önde
gelen bilim adamı, kuramcı çağdaş fiziğin babası, Yahudi asıllı Albert
Einstein, 27 ünlü Yahudi arkadaşı ile birlikte, New York Times gazete-
sine bir mektup göndermişti. 4 Kasım 1948 tarihli bu mektupta, Albert
Einstein ve arkadaşları, Menahem Begin’in temsil ettiği İsrailli Siyo-
nistleri, “İsrailli Naziler” diye niteleyip lanetlemişti.

İşte, Sn. yazarımızın kitabında naklettiği Albert Einstein ve 27 ar-
kadaşının New York Times gazetesinde 4 Aralık 1948 tarihinde ya-
yınlanan mektubunun Türkçe metninin bir kısmı şöyleydi.

“New York Times Gazetesinin Yazı İşleri Müdürü’

4 Aralık 1948

Zamanımızın en kaygı verici olaylarından biri de, yeni kurulmuş olan
İsrail devletinin ve Herut (Özgürlük Partisi) adı altında bir siyasi parti-
nin ortaya çıkmış olmasıdır. Bu parti; örgüt yapısı, uyguladığı yöntemler,
siyasi felsefesi ve toplumsal yaklaşımıyla, Nazi ve Faşist partilere benze-
mekte (ve aynı yöntemleri uygulamaktadır). Bu parti, Filistin’deki İrgun
adlı terörist, sağcı, şovenist bir yeraltı örgütünün bir uzantısı olarak ve
bu örgütün üyeleri tarafından kurulmuş bulunmaktadır.

Bu partinin lideri Menahem Begin’in ABD’ye yaptığı hali hazır ziya-
retin çok iyi hesaplanmış amacı, yaklaşmakta olan İsrail genel seçimle-
rinde, partisinin Amerikan desteğini almış olduğu izlenimini vermek ve
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ABD’deki Siyonistlerle siyasi bağları güçlendirmektir. Ulusal üne sahip
çok sayıda Amerikalı, Menahem Begin’e ABD’ye hoş geldiğini bildirmiş-
ler, onun destekçileri olarak adlarının kullanılmasına izin vermişlerdir.
Eğer Bay Begin’in siyasi geçmişi ve geleceğe dönük planları hakkında
doğru bilgi verilmiş olsaydı, tüm dünyada faşizme karşı olan bu kişile-
rin Bay Begin’in temsil ettiği harekete destek olmaları, bu yönde isimle-
rinin kullanılmasına izin vermeleri düşünülemezdi. Bey Begin’e halk
adına parasal bağışlarda bulunup, Amerika’da geniş bir kesimin İsra-
il’deki Faşist girişimi desteklediği izlenimi yaratılarak tamiri sonradan
mümkün olmayacak zararlar verilmeden önce, Amerikan halkı Bey Be-
gin’in siyasi geçmişi ve amaçları hakkında bilgilendirilmelidir.

Begin’in partisinin halka yapmış olduğu açıklamalar, asla onun ger-
çek karakterinin bir göstergesi olamayacaktır. Onların şimdi özgürlük-
ten, demokrasiden, anti-emperyalizmden söz etmelerine aldanmamalı-
dır. Oysa yakın zamana kadar açıkça Faşist devletin doktrinini anlatı-
yorlardı. Bu terörist parti, eylemleriyle kendini açığa vurmakta ve geç-
mişte yapmış olduklarına bakarak gelecekte neler yapacaklarını orta-
ya koymaktadır.

Şok edici bir örnek olarak, onların bir Arap kasabası olan Deyr Ya-
sin’de yapmış oldukları vahşet ve cinayetler hatırlanmalıdır. Burası ana
yollardan uzakta Yahudi topraklarıyla çevrili bu kasabaydı, çatışmala-
ra karışmamıştı, hatta burayı kendilerine bir üs yapmak isteyen Arap
direnişçilerini bile kasabaya sokmamışlardı. Ama bütün bunlara rağ-
men, çocuk, kadın, ihtiyar, hepsi topyekün katliamdan kurtulamamış-
lardı” diyen Yahudi bilim adamı Albert Einstein ve insaf ehli Yahudi
arkadaşları, ta o günlerde İsrail’in terör vahşetine ve Siyonistlerin
şeytani hedeflerine dikkat çekmişlerdi. Aynı insani duyarlılığı bu-
gün de gösteren Yahudiler görülmekteydi. Ama Deccalın anarşistle-
ri Siyonist Yahudiler büyük bir felakete uğramadan bu zulüm ve re-
zaletlerden asla vazgeçmeyeceklerdi.

Her şeye rağmen İsrail’in Mümin mücahit bir liderce üretilen ile-
ri teknoloji harikalarıyla hezimete uğratılıp teslim alınacağını haber
veren Kur’an ayetlerinin asla unutulmaması ve yakın geleceğe umut-
la bakılması gerekiyordu!

“Kitap ehlinden olan kâfirleri (Beni Nadir Yahudilerini) ilk sürgün-
de (Asrısaadet döneminde) yurtlarından çıkaran O (Allah’tır). Siz, on-
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ların (zulüm yaptıkları diyardan sürülüp) çıkacaklarını hiç sanmamış-
tınız; onlar da kalelerinin (ve teknolojik üstünlüklerinin) kendilerini
Allah’ın (gazabından) koruyacağını zannedip durmuşlardı. Böylece Al-
lah(ın azabı) da, hiç hesaba katmadıkları bir yönden (ve harika yön-
temlerle) gelip onları kuşattı, yüreklerine korku saldı, öyle ki evlerini
kendi elleriyle ve müminlerin elleriyle tahrip ediyorlardı. Artık ey ba-
siret sahipleri ibret alın (bugünkü zalim ve fesatçı Yahudilerin ve müş-
riklerin de aynı akıbete uğrayacaklarını unutmayın).” (Haşr:2)

“Onların Allah’ın elçisine verdikleri “FEY’e” (savaşsız kazanılan
ganimet, servet ve devlete) gelince; ki siz buna karşı (bu zaferi kazan-
ma kastıyla) ne at ne deve koşturmamış (tank ve füze kullanmamış)tı-
nız. Ancak Allah, elçilerini dilediklerinin üstüne musallat (edip muzaf-
fer) kılmaktadır. Her şeye gücü yeten Allah’tır” (Haşr:6)

ayetleri, teknoloji harikalarıyla İsrail ve ABD’nin hezimete uğratı-
lacağını ve onların bütün silah sistemlerinin çalışmaz hale sokulacağı-
nı haber veren Rahmetli Erbakan’ı haklı çıkarmaktadır. Siyonist pat-
ronları derbeder olup yıkılınca, işbirlikçi piyonlarının ve BOP taşeron-
larının ayakta kalacağını zannedenler ise elbette aldanmaktadır. Yuka-
rıdaki ayetlerde Yahudiler için “ilk sürgün”den bahsedilmesi, bunun
ileride aynen benzerinin yaşanacağına da işaret buyrulmaktadır.
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Ey Rafet Ballı!..
HAKSIZLIK VE AHLAKSIZLIK

Sabatayistlerin ve Siyonistlerin Karakterleridir!

Aydınlık Gazetesi’nin karanlık kafalı yazarlarından Rafet Ballı: “Ön-
ce ahlak ve maneviyat!” MSP hareketinin temel sloganlarındandı. Bugün
hiç ortalıkta yok. Hatırlatalım; Milli Selamet Partisi, AKP’nin atası-
dır….. İslamcılara benden bir soru: İslamcı hareketin büyümesiyle ahlak
arasındaki orantı niye ters?”135 diyerek dört satıra beş yalanı sıkıştırma-
yı becermişti. Bu marifeti Rafet Ballı’nın genlerinde aramak gerekirdi.

1- Önce “Milli Selamet Partisi AKP’nin aslı ve atası” değildi; ama
AKP Milli Görüş’ün “ifrazatı” denilebilirdi. Çünkü AKP, Erbakan’a
ve Milli Görüş davasına hıyanet karşılığı, sizin Siyonist odaklar ve
Amerika tarafından parlatılıp iktidara taşındığı gerçeği, Aydınlık’ta
bile defalarca dile getirilmişti. Ama çelişki ve çirkeflik zaten sizin
işinizdi.. Hatta en son 9 Mayıs 2014 tarihli Aydınlık’ta AKP’nin İsra-
il’le anlaşmak üzere gizli görüşmeler yürütüldüğü haberi verilmişti.
Peki Bay Rafet Ballı, Rahmetli Erbakan İsrail’e böyle bir fırsat verir
miydi, veya Siyonistler O’ndan taviz koparmaya cesaret eder miydi?

2- Şeytan’lar dostlarını (uşaklarını) ve düşmanlarını çok iyi bilir-
di. Bütün Siyonist ve Masonik merkezlerin ve onların avenesi Dar-
winist, komünist ve kapitalist kesimlerin çok derin ve hala dinme-
yen Erbakan kinleri, aslında Erbakan’ın şerefli mahiyetini, kendile-
rinin ise bozuk tıynetini deşifre etmekteydi. Yoksa sizin gibi zihni-
yeti ve cibilliyeti belli taifenin asıl hedefinin, Milli Görüş’e ve İsla-
miyet’e hıyanet karşılığı hükümete taşınmışı dönek figüranlar değil,
hala Erbakan ve Adil Düzen programları olduğunu, ahmaklar dışın-
da herkes fark etmekteydi.

135 7 Mayıs 2014, Aydınlık 



3- “İslamcı hareketin büyümesiyle ahlak arasındaki orantının ters
büyüdüğü” iddianız ise, kendi eseriniz olan AKP ile İslam’ı özdeşleş-
tirme ve AKP bahanesiyle tüm İslami hareketleri kötüleme niyetli
bir iftira girişimidir. Ve tabi “İslami hareketler” perdesi altında, ah-
laksızlığın temel kaynağı olarak İslam Dininin gösterilmesidir. Oysa
İslam’ın Ortaçağ küfür karanlığında ve cehalet bataklığındaki insan
topluluklarına ne yüksek bir ahlak ve fazilet aşıladığına ve ne örnek
devlet ve medeniyetlere taşıdığına tarih şahittir.

4- Bazı Din istismarcılarını bahane ederek; İslam’a, Müslümanla-
ra ve İslami davalara yönelik bu küstahça hakaretlerinizden dolayı
mahcup ve pişman olacağınız günler gelmektedir; hiç gelmeyeceğini
ve Siyonist sömürü ve zulüm saltanatının hiç devrilmeyeceğini zan-
netmek, sizlerin tarihi yanılgınız cümlesindendir.

5- Evet ey Rafet Ballı, sizi ele vermektedir, bu Erbakan’a nefret ve
İslam’a husumet hali!... Oysa, her türlü haksızlık ve ahlaksızlık sizin
taifenin karakteri, vebali… İspat mı, işte Türkiye’deki Sabatayistle-
rin, İsrail’deki Siyonistlerin, ABD derin devleti Yahudi Lobilerinin
kirli sicili!?.

Perihan Mağden’den tam bir Yahudi Yaklaşımı!

Aslı ve astarı malum Taraf yazarı Perihan Mağden, cezaevinde in-
tihar eden (veya öyle gösterilen) Münevver Karabulut’un katili Cem
Garipoğlu ile ilgili çok konuşulacak bir yazı kaleme almış, tam bir
Sabataist mantığı ve tavrı ortaya koymuşlardı. 

“Cem Garipoğlu’na haksızlık ettik, eğri oturalım doğru konuşalım”
diyen Perihan Mağden’e sosyal medyadan tepki yağmıştı. “Münev-
ver’in ailesi intikama doymuyor” diyen Mağden, “Cem’in vicdanı var-
dı. Çünkü Cem’in kalbi vardı. Çünkü böyle bir ‘suçun’ yükünü kaldıra-
madı” diyerek, hunharca katledilen Münevver’i ve mağdur ailesini
değil, Sabataist zengin katil Cem Garipoğlu’nu savunmaktaydı. İşte
Yahudi dönmelerinin ahlakı ve insanlık anlayışı!..

“Eğri oturup doğru konuşalım: Bu cinayet ABD’de işlenseydi, Cem
(en fazla) beş yıl üç ay falan akıl hastanesinde yatıp, ‘tedavisi tamam-
landı’ kararıyla, şartlı olarak tahliye edilirdi” diyebilecek kadar azıtan
ve vicdanları acıtan Perihan Mağden böylece, her türlü haksızlık ve
ahlaksızlık mantığını ve kaynağını da ortaya koymuşlardı. Aynı soy-
suz ve sorumsuz karakterlerin Rahmetli Erbakan’a, hayırlı davasına
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ve mensuplarına karşı karalayıcı ve yaralayıcı yaklaşımlarını da ha-
tırlamakta yarar vardı. 

Erbakan Hoca, ta 1986 yılında, Sn. Recep T. Erdoğan’ın da yanın-
da oturduğu bir ortamda ve büyük bir öngörü nazarıyla şöyle buyur-
muşlardı: “Öyle bir gün olur ki aman ha, Milli Görüş iktidara gelme-
sin diye, size Cuma Hutbesi verebilecek bir Cumhurbaşkanı bile seçti-
rebilirler!” yani bir imam-hatip mezunu olan, din istismarından ve
davasını satmaktan sakınmayan birisinin, dindarlık rolüyle halkı
oyalayıp avutmak ve Milli Görüş-Adil Düzen iktidarına engel olmak
üzere, dış güçlerin tertibiyle Cumhurbaşkanı bile yapılacağı konu-
sunda uyarmış ve söyledikleri aynen çıkmıştı.136

Masonik Fransız Devrimi’nin, arsız temsilcileri!

Siyonist Yahudi merkezlerin ve Masonik mahfillerin kurgulayıp
kışkırttığı ve on binlerce masum kanın akıtıldığı meşhur Fransız Dev-
rimi’nde “Aydınlanmacılık” jelatinli üç karanlık hedef gözetilmişti:

1- Batı insanının (Avrupa ve Amerika halkını) her türlü dini
inançtan ve manevi ahlaktan koparıp soysuzlaştırmak, böylece Siyo-
nizmin dünya hakimiyeti hayalinin “demokratik, laik ve çağdaş köle-
leri” haline sokmak…

2- Avrupa’yı kullanarak Osmanlı’nın yıkılışını hazırlamak ve İsra-
il’in kuruluşunu hızlandırmak.,

3- İslam’ı ılımlaştırıp yozlaştırmak ve BOP gibi girişimlerle Müs-
lüman ülkeleri parçalayıp Büyük İsrail hedefine ortam oluşturmak.

Velhasıl, Ey Rafet Ballı.. Siz, yani ulusalcı ve sinsi İslam düşmanı
taifeniz işte bu şeytani Aydınlanmacılık zihniyetinin sosyalist yüzü;
AKP aynı sistem ve senaryoların liberalist yüzü; Fethullahçı Cemaat
ise aynı merkez ve melanetlerin ılımlı İslamist yüzü gibidir. Özetle
ahlaksızlık bu aydınlanmacı avenelerinin ortak dinidir!

KKTC, Erbakan’ın eseridir, ama ABD için “Büyük İsrail’in ikmal
merkezidir!”

Aydınlık’taki yazılara “ABD’nin Kıbrıs’taki asıl hedefi Rusya!” baş-
lıkları atılması da ya gaflet ve cehaletin veya bilinçli bir hıyanetin ne-
ticesiydi. Çünkü ABD’nin ve Yahudi Lobilerinin asıl hedefi: “Kıbrıs’ta-
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ki Rusya etkinliğini kırmak” değil, bütün Kıbrıs’ı Büyük İsrail’in Ak-
deniz kapısı yapmak olduğu gerçeği böylece gizlenmekteydi. Avrupa
İnsan hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Türkiye’yi 1974 Barış Harekâtı
nedeniyle Rum yönetimine 90 milyon avro tazminat ödemeye mah-
kûm etmesi ardından ABD Başkan Yardımcısı Siyonist Yahudi Joe Bi-
den’ın Kıbrıs’a gelmesi hep bu şeytani hedef içindi.

“Kıbrıs jeopolitiğine eklenen ikinci gelişme ise İsrail-Rum Yönetimi
ortaklığı ile Kıbrıs çevresinde bulunan büyük doğalgaz rezervleriydi.
ABD, hem Güney Kıbrıs’taki bu gazın hem de İsrail’in kendi gazının Tür-
kiye üzerinden Batı pazarlarına taşınmasını istemekteydi. Washington
böylece hem AB’nin Rus doğalgazına olan bağımlılığını azaltmayı, hem
de Ortadoğu’da Türkiye-İsrail ekseni kurmayı hedeflemekteydi. Bu ko-
nuda da Cuma günü yeni bir gelişmenin yaşanacağı, Erdoğan ile Netan-
yahu’nun anlaşacakları iddia edilmekteydi.” Şeklinde doğru tespitler ya-
pan137 yazarın arkasından “Sonuç olarak artık şunu söyleyebiliriz:
ABD’nin Kıbrıs hamlesi, hem Türkiye’yi hem de Rusya’yı hedef almakta-
dır. Hatta bu kez daha çok Rusya’yı hedef almaktadır” saptamaları eğer
kasıtlı bir saptırmaca değilse “sosyalist saplantının bir göstergesiydi.

Oysa Erbakan Hoca’nın bir kitap değerindeki tespitiyle: “Siyo-
nizm’i, bir timsaha benzetirsek, bunun üst çenesi kapitalizm, alt çe-
nesi komünizmdir. Bu iki çenenin sürekli çarpışması, düşmanlıkla-
rından değil, aralarına aldıkları avlarını parçalayıp yutarak, gövdeyi
(Siyonizm’i) beslemek içindir” Putin’in bazı insani ve cesaretli giri-
şimleri ve Rusya’da Siyonizm’in etkisini kırma gayretleri elbette önem-
li gelişmelerdir. Ancak Rusya’yı Amerika’nın alternatifi ve komünizmi
kapitalizmin çaresi görmek gafletten başka bir şey değildir.

Kafkaslar ve Orta Asya'da İsrail-Rus İttifakı: Azerbaycan, Tacikis-
tan ve Çeçenya Cepheleri

Son dönemlerde Kafkasya ve Orta Asya İslam dünyasının yeni cep-
helerinden biri haline getirilmiştir. Sovyetler Birliği'nin dağılışının ar-
dından bağımsızlıklarını kazanmaya başlayan Müslüman cumhuriyet-
ler, kısa sürede Rus yayılmacılığının hedefleri oluvermiştir. Bu devlet-
lerin bazıları bağımsız bir çizgi izlemeye çalışınca Rusya'nın çeşitli gi-
rişimleri ve "entrika"ları ile engellenmiştir. Bu arada İsrail, bu bölgeye
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yönelik son derece belirgin bir yakınlaşma politikası izlemektedir. İs-
railli yöneticiler söz konusu cumhuriyetlere geziler düzenlemekte, o
cumhuriyetlerin bazı liderleri de İsrail'de boy göstermektedir. İsrail,
"tarımsal işbirliği" gibi anlamlı bir yöntemle bu devletlere yaklaşırken,
bir yandan da MOSSAD ajanı işadamı Shaul Eisenberg aracılığıyla böl-
gedeki uyuşturucu üretim ve ticaretine de el atmış vaziyettedir.

İsrail'in bölgeye yönelmesinin ardındaki temel etken ise; bir ta-
kım ticari çıkarların ötesinde, asıl amacı stratejik hedeflerdir. İsrail,
önemli bir İslami potansiyele sahip olan eski Sovyet Cumhuriyetle-
rinin gerçek anlamda İslamileşmesinden ve bölgede Türkiye’nin et-
kinliğinden çekinmektedir. İsrail'in bu yöndeki hesapları zamanın
Genel Kurmay Başkanı Ehud Barak tarafından açıkça dile getirilmiş,
Barak, yeni cumhuriyetlerin "Müslüman" kimliğine atıfta buluna-
rak, yeni Müslüman cumhuriyetlerin doğmasının İsrail'in çıkarları-
na uygun olmadığını söylemiştir.138 Dolayısıyla İsrail'in Orta Asya
ve Kafkaslar'la ilgilenmesinin ardındaki asıl neden, bu ülkelerin İs-
lami bir sisteme ve Türk-İslam Birliğine kayma endişesidir. İşte bu
noktada İsrail'in ve Rusya'nın hedefleri tam bir uyum içerisindedir.
Çünkü Rusya'nın da en korktuğu şey, yeni cumhuriyetleri İslam'a
"kaptırmak" ihtimalidir. Yitzhak Rabin'in Yeltsin ile 1993 yazında
Moskova’da yaptığı ve ana konusu "İslam tehlikesi" olan görüşme de
bu ittifakı güçlendirmiştir. Rabin Yeltsin'i "radikal İslam konusunda
yeterince duyarlı bulduğunu" söylemiştir. Bu "anti-İslami" ittifakı
ABD de canu gönülden desteklemektedir. İsrail'in Amerikalı uzantı-
larından Henry Kissinger, "İslami bir düzen en şiddetli biçimde, Rus
menfaatlerine de aykırıdır. Dolayısıyla Washington Moskova ile iş-
birliği yapmalıdır" diyerek konuya açıklık getirmiş ve Erbakan Ho-
ca’yı haklı çıkaran bir tavır sergilemiştir.

İsrail ile Rusya'nın çıkarlarının uyumlu olmasının yanında, bir de
İsrail'in Rusya üzerindeki etkisi de önemlidir. Moskova'daki güçlü
Yahudi cemaatinin yönetim üzerindeki etkisini, Yeltsin'in Yahudi fi-
nansörlerini ve Jirinovski gibi "sayanim"i (yani gönüllü olarak MOS-
SAD'a çalışan diaspora Yahudilerini); dünyadaki değişimleri ve güç
dengelerini takip eden herkes bilmektedir.
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Rusya ile İsrail'in İslam'a karşı kurduğu ittifak, ilk işaretlerini Ta-
cikistan'da vermiştir. Sovyetler'in çöküşünün ardından bağımsızlığı-
na kavuşan Tacikistan'da, kısa bir süre sonra ülke içinde güçlü olan
İslami hareket iktidara gelmiş, ancak Rus destekli eski komünistler
1992'nin son günlerinde Müslümanlara karşı kanlı bir saldırı başla-
tarak yeniden iktidarı ele geçirmiştir. İşin ilginç yanı, Rusya ile bir-
likte İsrail'in de komünistlere açıkça destek vermesidir. Müslümanla-
ra karşı saldırıya geçen komünist birliklerinin içinde İsrailli askeri
uzmanların bulunduğuna ve İsrail silahlarının kullanıldığına ilişkin
haberlere o dönemde özellikle İslami basında sıkça yer verilmiştir. İs-
rail'in Müslümanlara karşı Rusya ile birlikte desteklediği bir başka
bölgesel güç ise Ermenilerdir. Azerbaycan topraklarının % 25'inden
fazlasını işgal eden ve bu işgal ettiği bölgelerde binlerce Azeri'yi kat-
leden Ermeni ordusunun saflarında, Turkish Daily News'in haberine
göre "İsrailli subaylar" da tespit edilmiştir.139 Anlaşılan İsrail'in ilk
Cumhurbaşkanı Chaim Weizmann'ın "Hür Ermenistan ve Yahudi İsra-
il Doğu'nun İslami hâkimiyetine son verebilir" şeklindeki kehaneti, İs-
railliler tarafından aktif bir stratejiye çevrilmiştir.

Çeçenistan’a İsrail girişimleri!

Kafkaslar'da Müslümanlara karşı açılan bir ikinci cephe ise halkı-
nın % 80'i Müslüman olan Çeçenya olduğu kesindir. Sovyetler Birli-
ği'nin dağılmasına rağmen bağımsızlığını kazanamayan ve Rusya Fe-
derasyonu sınırları yani Rus hegemonyası içinde tutulan Çeçenya,
Aralık 1994'de bağımsızlığını ilan etmiştir. Üstüne üstlük, Çeçen lide-
ri Dudayev, bir "İslam devleti" kurmayı hedeflediklerini belirtmiştir.
Çeçenya'nın İnguşlar, Tatarlar ve Dağıstanlılar'ı da yanına alarak Ku-
zey Kafkasya'da efsanevi Şeyh Şamil direnişini tekrar edecek bir İslami
kalkan oluşturmasından korkan Rusya; tank dahil 2.000 zırhlı araç,
350 savaş uçağı, 400'den fazla füze bataryası ve 50 bin asker ile Çeçen
topraklarına girmiştir. Rus birliklerinin Çeçenya'ya girerken yaptıkları
insanlık dışı uygulamalara itiraz ederek istifa eden Rus generali Ba-
biç'in bildirdiğine göre, Çeçenya'ya giren Rus ordusuna Yeltsin tarafın-
dan "karşılarına çıkacak tüm canlıları yok etme" emri verilmiştir. Rus-
ya bir yandan da Dudayev'e karşı muhalefet bayrağı açan Ömer Avt-
rukhanov adlı bir piyon bulmuş ve onu Dudayev'e karşı kullanmaktan
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çekinmemiştir. Daha sonra bu bölgede Putin daha olumlu ve ılımlı bir
tavır sergilemiştir.

Çeçenya işgalinin görünmeyen yüzü ile ilgili önemli bir bilgiyi ise
Çeçen Cumhurbaşkanı Cahar Dudayev'in özel temsilcisi Safita Murat:
"Yeltsin'in arkasında Yahudiler var" başlığıyla yayınlanan bir röportaj-
da, Çeçenya'nın işgal edilmesi planının arkasında Moskova'daki güçlü
Yahudi liderlerin yer aldığını ve Yeltsin'i bu konuda ikna edenlerin de
söz konusu Yahudiler olduğunu söylemiştir.140 Safita Murat'ın sözünü
ettiği "Yahudiler"den birisi de, Yeltsin'in Kafkasya ve Ortadoğu politi-
kalarını belirleyen Dışişleri danışmanı Vitaly Naumkin'dir. Mayıs
1995'te, Ankara'da, Graham Fuller'in ve İsrailli Dışişleri görevlilerinin
de katıldığı Ortadoğu, Kafkaslar ve Orta Asya konulu bir konferans-
ta konuşan Naumkin, Rusya'nın Çeçen direnişini kırmak için her tür-
lü yolu kullanmaktan çekinmeyeceğini haykıran kişidir.

Olayda yer alan bir başka Yahudi de Gürcistan lideri Şevardnad-
ze’dir. Gürcü Yahudisi Şevardnadze, Rusya'nın Çeçenya'yı işgaline
destek vermiş, Çeçenya'ya yardım etmek isteyen Abhazlar'ın sınır-
dan geçmesini kasıtlı olarak engellemiş ve Rusya'nın kendi toprakla-
rından Çeçenya'yı bombalamasına memnuniyetle müsaade etmiştir.
Üstelik Sn. Recep T. Erdoğan da bir Gürcistan ziyaretinde, bu Yahu-
di taifesine yönelik, anne tarafından akraba olduklarını söylemiştir.

İsrail'in Çeçenya'daki ilginç bir operasyonu da dikkat çekicidir:
Yahudi Devleti, Rus saldırılarının başlamasından iki ay kadar önce,
Çeçenya'daki Yahudileri İsrail'e aktardığı belirlenmiştir. Gizlilik için-
de yürütülen harekat sonucunda, Rus saldırıları başladığında, İsrail'e
gitmeyi reddeden az sayıdaki Çeçen Yahudisi dışında, ülkede Yahudi
kalmamış gibiydi. Haberi veren Yeni Yüzyıl "Yahudilerin büyük bölü-
mü Ruslar Çeçenya'ya girmeden ülke dışına çıkarılırken, 50 kadarı
Grozni'de çarpışmalar başladıktan sonra güçlükle kaçabildiğini" söyle-
miştir.141 Bu kuşkusuz önemli bir bilgiydi: İsrail'in, Yahudileri Rus
saldırısından iki ay önce tahliye etmeye girişmesi, Rus saldırısının en
az iki ay öncesinden bilindiğinin göstergesiydi. Bu durum, Safita Mu-
rat'ın "Yeltsin'in arkasında Yahudiler var" şeklindeki açıklamasıyla
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yan yana geldiğinde ise ortaya daha anlamlı bir tablo çıkıyordu: Rus
işgali, İsrail'in bilgi ve denetimi ile gerçekleştirilmişti. 

Üstte saydığımız Tacikistan, Azerbaycan ve Çeçenya örnekleri, Ya-
hudi Devleti'nin Orta Asya'daki İslami potansiyeli engellemek için
kullandığı anti-islam güçleri destekleme ve kışkırtma yönteminin bi-
rer neticesiydi. Ancak İsrail bunun yanında bir ikinci yöntemi, sekü-
ler liderleri destekleme ve yönlendirme girişimleridir. İsrail, Orta As-
ya'daki; Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan gibi Türki Cumhuriyet-
lerle yakın ve ilginç ilişkiler geliştirmiştir. Ticari görünüm altında yü-
rütülen bu ilişkilerin gerçek amacı ise Orta Asya'daki muhtemel bir İs-
lami yükselişe karşı önlem alabilmek, bölgedeki seküler yöneticileri
güçlendirip, onları İsrail'in müttefikleri arasına katabilmektir.142

Bosna Hersek’in İslami direnişi ve Erbakan’ın hedef haline getiril-
mesi!

Bunun gibi, Yugoslavya’nın parçalanması ve özellikle Bosna’daki
İslami diriliş ve direnişin boğulması sürecinin altında da, Siyonist
Yahudi Lobilerinin, ABD ve AB temsilcilerinin ve İsrail’in parmağı
olduğu belgelerle tespit ve tescil edilmiştir. Ancak Tüm barbar Batı-
nın ve NATO’nun hıyanet ve cinayetlerine rağmen, Müslüman Bos-
na halkının beş yıl boyunca, her türlü ihtiyacının karşılanıp gideril-
mesi; savunma için gerekli silah ve malzemelerin temin edilmesi ve
Boşnakların İslam ülkelerinde ve uluslar arası çerçevede diplomatik
ve psikolojik yönden desteklenmesi girişimlerinin baş mimarının
Erbakan olduğu da kesindir. İşte Siyonist merkezler ve Türkiye’deki
çömezleri bu yüzden Erbakan’ı hedef haline getirmiş, Bosna için top-
lanan paraların ve partiye yapılan devlet yardımının usulsüz harcan-
dığı iftiraları ve güdümlü yargının tutarsız ve dayanıksız kararlarıy-
la, Hoca sindirilmek istenmiştir. Oysa söz konusu paralar Bosna-
Hersek direnişinin bir günlük masrafı bile değildir.

AKP ve Cemaat eliyle İslam’ı ılımlaştıranlar, şimdi PKK eliyle di-
ni yamultmaya girişmişlerdir

1. PKK Kürdistan’ında özerkliği başlatmak

2. Anadilde (Kürtçe) eğitime resmiyet kazandırmak

3. AKP-PKK arasında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ittifak sağ-
lamak

142 Zaman, 8 Eylül 1993

AHMET AKGÜL 409



4. Başkanlık sistemine geçirilip, Türkiye’nin bölünmesi için fede-
rasyonlara ayrılmasını kolaylaştırmak

5. Ve nihayet Öcalan’ı serbest bırakıp siyaset yasağını kaldırmak
üzere, Eşkıya başıyla Başbakan arasında uzlaşma sağlayan odaklar,
“Komünist ve anarşist PKK Özerk Cumhuriyetini” Müslüman Kürt-
lere yutturmak üzere şimdi bu hıyanet ve rezaletlere İslam kılıfı ge-
çirilme çabaları yürütülmekte, Darwinist ve Maoist Öcalan İslam
kongreleri tertiplemektedir. Üstelik eski CIA Başkanı Yahudi Petra-
eus’un, Recep T. Erdoğan’a: “İsrail’in Mavi Marmara özrünü kabul et-
mek karşılığı Cemaatle aranızı düzeltiriz” teklifini getirdiğini iktidar
yalakası ve Yenişafak yazarı Abdulkadir Selvi dile getirmiş, Aydınlık-
ta bu habere yer vermiştir.143 Demek ki Cemaatle Hükümeti kapış-
tıran da barıştıran da aynı Siyonist güçlerdir ve hepsinin hedefi İs-
rail’e hizmet içindir. Yani Bay Rafet Ballı, AKP, Milli Görüş’ün mey-
vesi değil, 28 Şubat darbesinin semeresidir ve İsrail’inize hizmet için
tercih edilmiştir.

“Pornocu Haham çetesi” tam bir ahlaksızlık örneğidir!

ABD'nin New York kentinde düzenlenen çocuk pornosu operas-
yonunda 71 kişi tutuklanmıştı. Tutuklular arasında polis müdürleri
ve hahamlar da vardı. ABD’nin New York kentinde son yılların en
büyük çocuk pornosu operasyonu yapılmış, 1'i kadın 71 kişi inter-
net üzerinden çocuk istismarı içeren dosyalar paylaştıkları için tu-
tuklanmıştı. Tutuklananlar arasında, polis müdürleri ve pilotun ya-
nı sıra Hahamların da bulunduğu açıklanmıştı. Basın toplantısı dü-
zenleyen müfettişler de bu duruma dikkat çekip şunları anlatmıştır.
“Operasyon bu tür sapkınlıklara kalkışanlarla ilgili basmakalıp yar-
gıları da değiştirecektir. Zanlıların hiçbiri işsiz güçsüz serseriler de-
ğildir. Aralarında polis memurları, bilgisayar mühendisleri, mimar-
lar ve daha da ilginci Hahamlar görülmektedir!”

İslami hareketleri ahlaksızlık nedeni olarak gösteren sapkınların
pornocu Hahamlarla ilgili suskunlukları da bunların ayarını göster-
mektedir. Suriye ve Irak’ta terör estiren şeriatçı kılıflı IŞİD militan-
ların da, aslında ABD destekli ve İsrail’den besili kiralık adamlar ol-
duğunu artık herkes bilmekteydi.
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SONUÇ

İSRAİL’İN VE AKP’NİN SONLARI VE
ADİL DÜZENCİLERİN SORUMLULUKLARI!

Sultan Abdülhamit Han, Filistin’de bir Siyonist devlet kurulması
girişimlerini sezip engellediği için, sabataist ve mason ittihatçılar eliy-
le tahttan indirilmiş ve Osmanlı 1. Dünya Savaşına itilip bitirilmişti.
Mustafa Kemal 1937 Meclis konuşmasında “Batılı güçlerin Mukaddes
İslam toprağı Filistin’de bir Yahudi Devleti kurma heveslerine asla mü-
saade etmeyeceklerini” belirtmesi üzerine, Yahudi doktorlarınca aslın-
da tıbben zehir sayılan ve yasaklanan Saligran şırınga edilmek suretiy-
le hastalığı azdırılıp yatağa esir edilmiş ama İsrail’in kurulması da 10
yıl geciktirilmişti. Ve nihayet Erbakan Hoca, İsrail denen terör şebeke-
sini ve fitne merkezini kökünden halledecek ve Batı’yı da hizaya geti-
recek çok ciddi ve gerekli projeler üretmeye ve yürütmeye giriştiği
için aleyhine üç ihtilal tertiplenmiş, dört partisi kapatılıp siyaset dışı-
na itilmiş ve sonunda 28 Şubat darbesi ve AKP hıyanetiyle önü kesil-
mişti. Velhasıl Atatürk ve Erbakan dışındaki tüm Cumhuriyet Hükü-
metleri İsrail’in arka bahçesi ve hizmetçisi gibi hareket etmiş, solcu ve
sağcı iktidarlar açıkça ve AKP gibi sözde İslamcılar da münafıkça bu
Siyonist terör şebekesini desteklemişti. Bu nedenle aşağıdaki tespitle-
ri güncelleştirip düzelterek aktarmamız gerekmişti.

İsrail Türkiye ilişkilerinin kısa geçmişi!

İsrail, Müslüman toprakları üzerinde, milyonlarca Filistinli silah zo-
ruyla öz vatanından sürülerek kurulmuş bir terör devletidir. ABD, İsra-
il’i tanıyan ilk devlettir. Türkiye ise İsrail’i tanıyan ilk Müslüman ülke-
dir. İsrail, aslında bölgede yıkılan Osmanlı düzeni tabutuna çakılmış en
son çivi gibidir. Buna rağmen Türkiye Cumhuriyeti, 28 Mart 1949’da İs-



rail’i tanıyan ilk Müslüman ülke oluvermiştir. İnönü devrinde gerçekle-
şen bu tanıma, bazılarına göre ABD’den yardım almak, ülkenin Batılı
kimliğini ispatlamak ve uluslararası Yahudi desteğini sağlamak içindir.
Türkiye, sadece tanımada değil, İsrail’in kuruluşunu mümkün kılan sü-
reçte de Filistinlileri yalnız bırakmıştır. Örneğin Aralık 1948’de Filistin-
li Arapların karşı çıkmasına rağmen Filistin Uzlaştırma Komisyonu’nun
kurulmasına İsrail lehine destek veren İsmet İnönü Hükümetidir.

Menderes iktidarı sırasında 1956 yılında İsrail, İngiltere ve Fransa
ile birlikte Mısır’ın Süveyş Kanalı’na hücum etti. Güya bu saldırı
ABD’den habersiz gerçekleşmişti, ancak Türkiye saldırganları lütfen
eleştirdi, hatta 26 Kasım 1956’da Türkiye’nin İsrail’deki diplomatik
temsilcisi geri istendi. Ancak Türkiye’nin bu sert tutumu bugünkü gi-
bi göstermelikti. Çünkü dönemin Türkiye Büyükelçisi İstinyeli, olayın
ardından İsrail Dışişleri Bakanlığı’na gitmiş ve Türkiye’nin aslında İs-
rail’e karşı olmadığını, tansiyonu düşürmek ve Arapları ikna edebil-
mek için taktik açıklamalar yapmak zorunda kaldığını söylemişti. 

Türkiye, Johnson Mektubu ve Kıbrıs Sorunu sayesinde dış ilişkile-
rinde sadece Batı’ya güvenmenin ne kadar sakıncalı olduğunu öğren-
miş, ABD’den çok Amerikancı olan Türkiye, bunun bedelini üçüncü
dünyada dışlanarak ağır bir şekilde ödemişti. Bu nedenle 27 Mayıs
Darbesi sonrasında pozisyonunu dengelemek isteyen Türkiye, görün-
tüde Arap tezlerini desteklemiş ve İsrail’den işgal ettiği topraklardan
çıkmasını talep etmişti. 1969’da El Aksa Camii Siyonistlerce yakılınca
İslam dünyası tepki göstermiş ve 1. İslam Konferansı ve örgütü teşkil
edilmiştir. 1969’da Türkiye Rabat’taki konferansa gitmiş, ancak İsmet
İnönü bu katılımı Türkiye’nin İsrail ve Araplar karşısındaki tarafsızlı-
ğını bozacağı iddiası ile eleştirmişti. Türkiye konferansta Cumhurbaş-
kanı veya Başbakan değil, Dışişleri Bakanı düzeyinde temsil edilmişti.
Dahası İsrail’i eleştirse de Türkiye, Konferansta İsrail’in tam anlamıyla
kınanmasını engellemişti. Türkiye ayrıca Filistin Kurtuluş Örgütü’nün
konferansa katılımına da izin vermemişti. Başka bir deyişle, kendisin-
den öncekiler gibi Süleyman Demirel Hükümeti de İsrail konusunda
ikili bir politika izlemiş ve etik bir duruş sergileyememişti.

30 Temmuz 1980’de İsrail, Kudüs’ü daimi başkent ilan edince
Türkiye İsrail’i kınamakla yetinmiş ve Erbakan Meclis’e verdiği bir
gensoru önergesiyle İsrail destekçisi Mason Dışişleri vekili Hayret-
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tin Erkmen’i düşürüvermişti. Aralık 1980’de ise Kenan Evren diplo-
matik temsil düzeyini ikinci kâtip seviyesine indirmişti. Sonradan
bununla ilgili “12 Eylül idaresinin görünüşte İsrail’e karşı sert söylemi
samimi değildi ve tek amacı Batı’da yazılan senaryolara uygun olarak,
Türkiye’yi İslam dünyasında İran’a karşı sözde lider konumuna getir-
mekti” iddiaları geliştirildi.

İsrail, 1980 ve 1990’lı yıllar boyunca Türkiye ilişkilerine büyük
önem verdi, ancak asıl sonucu 1990’ların sonunda alabildi. Özellik-
le ABD nezdinde Yahudi lobileriyle yoğun bir işbirliğine gidildi.
Ekonomik ilişkiler ise diğer pek çok İslam ülkesinin aksine her dö-
nemde devam ettirildi. Ancak 28 Şubat döneminde atılan temeller
hepsinden etkiliydi. Türkiye-İsrail ekonomik ilişkilerinde bugün ya-
kalanan zirve büyük oranda 28 Şubat’ın attığı temeller sayesindedir.

AKP’li yılların çelişkisi!

AKP’li yıllar ise çelişkili bir süreçti. İsrail’in Ankara Büyükelçisi
Pinhas Avivi 2005 yılında Ankara’daki bir toplantıda İsrail-Türkiye
ilişkilerinin tarihinin en iyi noktasında olduğunu söylemişti. Avivi’ye
göre Türkiye-İsrail ilişkileri dış ticarette, turizmde ve yatırımlarda hiç-
bir dönemde olmadığı kadar gelişmişti ve buna ‘altın dönem’ denebi-
lirdi. Başka bir deyişle 1990’larda kurulan bağlantılar 2000’li yıllarda
meyvesini vermiş ve İsrail-Türkiye arasında karşılıklı bağımlılık pekiş-
tirilmişti. 2006 yılında İsrail Dışişleri Bakanı, ülkesinin Türkiye’yle
ilişkilerinin “mükemmel” olduğunu belirtmişti. Bu dönemde Türkiye,
İsrail ile Pakistan ve Suriye gibi bazı Müslüman ülkeleri uzlaştırmaya
girişmişti. Ayrıca İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ve Filistin Devlet
Başkanı Mahmud Abbas bir gün arayla Türkiye Büyük Millet Mecli-
si’nde konuk edilmiş ve Siyonist Peres’e nutuk çektirilmişti. Aslında
AKP iktidarının Mahmut Abbas’ı daveti, Siyonist Şimon Peres’i Mec-
lis’te ağırlama ve konuşturma haysiyetsizliğine bir kılıf mahiyetindey-
di. Aynı Şimon Peres’e Davos’ta: “One minute” çıkışları da İsrail’e ve
Yahudi Lobilerine gizli hizmetlerini perdeleme niyetiydi.

Türkiye-İsrail siyasi ilişkileri 2008 sonunda İsrail’in Gazze’ye sal-
dırmasıyla bozulmaya yönelmişti. Türkiye Filistinlilerin kendi kade-
rini tayin hakkı olduğunu belirtmiş, ayrıca İsrail’i devlet terörü uygu-
lamakla itham etmişti. Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu sırasında
görünüşte büyük bir kriz piyesi sahnelenmiş, Başbakan Erdoğan, İsra-
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il Devlet Başkanı Peres’e “bebek öldürmeyi siz iyi bilirsiniz” demiş,
bunları Alçak Koltuk Krizi ve Mavi Marmara izlemişti. Mavi Marma-
ra’da ilk defa bir devletin askerleri Türk vatandaşlarını uluslararası
sularda katletmişti. İsrail, Türkiye’ye küstahça meydan okumuş, da-
hası olayın akabinde İsrail Kabinesi PKK’ya destek verilmesini dahi
görüşmüşlerdi. Siyasi alandaki çalkantıya ve İsrail’in Filistinlilere ve
Türkiye’ye verdiği zararlara rağmen iki ülke ekonomik ilişkileri hiç et-
kilenmemiş, hatta rekor üstüne rekorlar kırmaya devam etmişti.

2014 itibariyle İsrail’le dış ticaret hacminin 6 milyar dolar civarın-
da gerçekleşmesi beklenmektedir (Bunun sadece 76 milyon dolarının
Filistin ile ticaret olduğu bilinmektedir). Velhasıl İsrail AKP sayesinde
2014_de Türkiye’nin en çok iş yaptığı ilk 20 ülke arasına girmiş ve sı-
ralamadaki yeri her geçen yıl yükselmekteydi. İsrail açısından baktığı-
nızda ise Türkiye, İsrail’in en çok ticaret yaptığı 10 büyük ortaktan bi-
risiydi. İsrail ile ticari ilişkilere Başbakan Yardımcısı Sayın Bülent
Arınç’ın dediği gibi “ticaret devam ediyor. Alıyoruz, satıyoruz. Bundan
dolayı kimse bizi eleştirmesin” şeklinde yaklaşılması gafletten öte bir
hıyanettir. Ekonomik ilişkilere yakından bakıldığında örülen ekono-
mik ağın günün sonunda Türkiye’yi geri dönülmez bir yola soktuğu
görülecektir. Ayrıca Türkiye’deki İsrail bağlantıları sayesinde İsrailli
firmalar diğer Müslüman ülkelere girebileceklerdir. Bilindiği üzere Ma-
lezya, Endonezya, Pakistan ve Suudi Arabistan gibi pek çok Müslüman
devlet İsrail’i tanımamakta, önemli bir kısmı ise İsrail’e yıllardır eko-
nomik boykot uygulamaktadır. İşte İsrail bu boykot ve engelleri Tür-
kiye üzerinden aşma planları da yapmaktadır. Başka bir deyişle, Türki-
ye bir nevi Truva Atı konumuna getirilmek istenmektedir. Dış ticaret
her zaman sadece ticaret değildir. Özellikle İsrail ile ticaret hiçbir za-
man sadece ticaret değildir. Kaldı ki bir soruyu da sormadan edemiyo-
rum, eğer Türkiye İsrail’in yaptıklarını Musevi bir topluma onlarca yıl
boyunca yapsaydı, acaba İsrail Türkiye’ye nasıl bir tavır sergilerdi?” 144

AKP’nin gafleti ve desteği sayesinde azgınlaşan IŞİD “Hamas'la
savaşmak için Gazze'ye gireceğini” bildirmişti!

IŞİD’in sosyal medya hesabında yayınlanan görüntülerde, üyelerin
ellerindeki silahların üstünde “IŞİD’in Gazze Mücahitleri” ve “geliyo-
ruz ey Yahudiler” cümleleri yer alıyordu. IŞİD, ‘Gazzeli Mücahitler’
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olarak isimlendirdiği grubun ‘Şeyh Ebu Nur Makdisi Tugayı’ adı altın-
da Suriye’deki askeri eğitim kamplarında Gazze’ye girmek üzere eğitil-
diğini duyurmuştu. IŞİD, Gazze’de yönetimi elinde bulunduran Filis-
tin İslami Direniş Hareketi’ne (HAMAS) “yüzleşmek yakındır ve çatış-
ma kaçınılmazdır” şeklinde doğrudan bir mesaj gönderip tehdit edi-
yordu. Böylece IŞİD’in Siyonist odakların kiralık kuklası olduğu anla-
şılıyordu. 2009’da Hamas askerleri tarafından öldürülen kişinin öcünü
alacağını duyuruyor, IŞİD’in Gazze Şeridi’ne girmesi halinde Hamas’ın
nasıl bir karşılık vereceğine dair Al Jazeera’ya konuşan Hamas’ın kuru-
cu liderlerinden Abdülfettah Duhan ise, “doğru İslami yoldan sapmış
olan hiçbir grubun Gazze’ye girişine asla izin vermeyeceğiz çünkü
IŞID’in Gazze’ye girişi, Gazzelilerin kanını mübah kılması anlamına
geliyor; Hamas’la mücadeleye gelen bir grup, sadece Siyonist işgal gü-
cüne yarar” diye uyarıyordu.145 1916 yılında gizlice Fransa ve İngilte-
re arasında imzalanan Sykes-Picot Anlaşması uyarınca I. Dünya savaşı
sonrasında İngiliz istihbaratçı Gertrude Bell tarafından sadece İngilte-
re’nin çıkarları doğrultusunda cetvelle çizilen sınırlar yaklaşık yüz se-
ne sonra tüm geçerliliğini yitirmişti. Aslında bölgenin adı Ortadoğu
değildi. Arap yarımadasını içine alan, üç kıtayı bünyesinde barındıran
bu bölgeye Yahudiler sonradan getirilip yerleştirilmişti ve bölgenin
doğru adı da “Güney Batı Asya” idi.

Kur’an, İsrail oğulları ve Adil Düzen

Kur’an bir meseleyi ele alırken sadece bir tek örnek verir. Örneğin
haram olan etlerden yalnız domuz eti zikredilmiştir. Ve yine içkiler-
den yalnız üzüm içkisi zikredilmiştir. Kur’an uluslardan sadece bir
tanesini, sadece Beni İsrail’i örnek olarak ele almış ve İsrail oğulları
kavminden bahsedilerek kavmiyetçilik saplantısı irdelenmiştir. İlk
insan Hazreti Âdem’dir, aynı zamanda ilk peygamberdir. Uzun sene-
ler insanlar kabile hayatı geçirmiştir, bu süreçte Şeriat yönetimi yeri-
ne kişi yönetimi geçerlidir. Yaklaşık olarak beş bin sene önce Hazre-
ti Nuh zamanında şeriat dönemine geçilmiştir. Onun torunlarından
Hazreti İbrahim yaklaşık olarak bundan dört bin sene önce insanlığı
“tek millet, ortak medeniyet ve hukuki adalet toplumu” yapma göre-
vini üstlenmiştir. Ondan doğan İshak (AS), İsrail oğullarının atası,
Mısırlı cariyeden doğan İsmail (AS) ise Kur’an ehlinin atası oluver-
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miştir. İsrail oğulları arasında yetişen Hazreti İsa Hıristiyanlığın pey-
gamberidir. İsmail’in torunlarından Hazreti Muhammed (SAV) nü-
büvvet görevini ikmal etmiş, medeni topluluğun düzenini (Medine
Devleti’ni) kurmuş; insanlık bu sayede buluğ yaşına ermiştir. 

İsrail oğulları Kur’an ehlinin oluşturduğu uygarlığı kısmen yoz-
laştırıp kendilerine uyarlayarak Batı’ya taşıyıvermişler ve Hıristiyan-
larla birlikte bugünkü Batı uygarlığını geliştirmişlerdir. Çağımızda-
ki Batı uygarlığı, İslâm uygarlığı ve Hıristiyanlığın sentezi ile meyda-
na gelmiştir, bu sentezi yapanlar da Beni İsrail’dir.

Sermaye birikim ve tekelini sağlamak için İsrail oğulları faizli sö-
mürü düzenini yerleştirmiş, ama artık bu sistem ve medeniyet ömrü-
nü tüketmiştir. “Yeni bir uygarlığın” yani “yepyeni bir medeniyetin”
inşa sürecine gelinmiştir. Bu yeni medeniyet “ADİL DÜZEN”e, göre in-
şa edilecektir… “ADİL DÜZEN MEDENİYETİ”nde sömürü sermaye-
sinin ilme, dine ve siyasete hükmetmesine son verilecektir... Mümin-
lerin oluşturacağı ulusal devletler “KUR’AN DÜZENİNİ” yeryüzüne
hâkim kılacak, müminler birlikte insanlığı barış içinde yönetecektir...
Bu hususta etkin ve öncü rolü KUR’AN EHLİ üstlenecek, bilahare bir
milyarın üzerinde nüfusları olan Hıristiyan, Budist ve Hindular da
Kur’an ehlinin medeniyet öncülüğü etkisine gireceklerdir; insaf sahibi
Yahudilerin de bu süreci desteklemeleri gerekir.

Değişik Irklara farklı yetenekler verilmiştir, ancak bu yetenekler üs-
tünlük sebebi değildir. Yeteneklerini değerlendirenler üstün topluluk
haline gelmektedir. İsrail oğulları tarihte büyük inkılâpları en çok ger-
çekleştiren topluluklardan birisidir. Bundan sonra da görevleri tam ola-
rak sona ermiş değildir. Bazı İsrail oğulları Müslüman Türklerin gerçek-
leştireceği, insanlığın Adil Düzen’e uyumunda da rol oynayabilir.146

Ama önce bugünkü İsrail’in Siyonist vahşetine karşı çıkmaları gerekir.

İsrail en acı ve alçaltıcı akıbeti bin kere hak etmişti!

Ramazan, bayram dinlemeden, kendi uydurduğu bahanelerle sa-
vunmasız Filistin halkına kan kusturan Siyonist-terörist İsrail, son
Gazze saldırılarında çocuk, kadın ve sivil 1976 kişiyi katletmiş, on
binden fazla insanın yaralanmasına sebebiyet vermiş ve on binlerce
evi bombalarla yıkıp yakı vermişti. İnsanlıktan çıkıp şeytanlaşan İsra-
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illi hahamdan kan donduran sözler gelmiş; İsrail'in Gazze katliamı sü-
rerken Haham Dov Lior, tüm Filistinlilerin öldürülmesini istemişti.

Batı Şeria'da 'Kiryat Arba' isimli Yahudi yerleşkesinde yaşayan İsra-
illi Haham Dov Lior, yaptığı ırkçı açıklamalarla Siyonistlerin bozuk ka-
rakterini sergilemişti. Lior, İsrail ordusuna verdiği mesajında 'Keşke
tüm Filistinlileri öldürseler. Gazze'yi tamamıyla yok etseler' demiş ve
bunun Tevrat’ın emri olduğunu belirtmişti. İsrailli Siyonist akademis-
yen daha da ileri gitmiş, yakalanan bütün Filistinli kadınlara ve kız-
lara tecavüz edilmesini teklif etmişti! İsrail Bar-IIan Üniversitesi öğre-
tim görevlisi Dr. Mordechai Kedar, Hamas'ı caydırmak için militanların
annelerine ve kız kardeşlerine tecavüz edilmesi gerektiğini söylemişti.

Katil İsrail’in en son model silahlarıyla saldırdığı Gazze’nin kan
revan halini görmezden gelen Birleşmiş Milletler, El Kassam Müca-
hitlerinin elindeki derme çatma silahlara dikkat çekmişti!

Gazze’de çoluk çocuk kadın demeden 1800’den fazla masumun
katledilmesine dolaylı destek veren... Siyonist çetenin en büyük des-
tekçilerinden... Tarihinde bir kez olsun terör devleti İsrail hakkında kı-
naması dahi görülmeyen Birleşmiş Milletler’in tepesinde isim Hamas’ı
kınama cesareti(!) göstermişti ki kukla Ban’ın ağzından çıkan işte
skandal o sözler: “Hamas’ın roket saldırılarını kınıyoruz, buna derhal
son verilmelidir. Her iki taraf da acılar çekmektedir. Benim iki tarafa da
çağrım var; Bu savaşı durdurun ve konuşmaya başlayın. Ben tamamıy-
la İsrail’in kendini savunma hakkını doğru buluyorum. Filistin’in saldı-
rıları durdurmalarını ve İsrail’i tanımalarını istiyorum.”

Siyonist İsrail Gazze’yi yerle bir edeceğini zannetmişti. Önce Gaz-
zeli müminler şanlı bir direniş göstermiş, sonra Kudüs başta olmak
üzere bütün Filistin sokağa dökülüp 3. İntifada sinyalini verince İs-
rail ve uluslararası destekçileri paniklemişti. Her şey İsrail’in aleyhi-
ne dönünce başta AKP yalakaları bütün dünya “ateşkes” gayretine gi-
rişmişti. Venezuela ve Şili‘nin dahi yaptırımda bulunduğu İsrail’e
karşı ne siyasi ne de ticari manada hiç bir yaptırımda bulunamayan
Türkiye, katil ve terörist İsrail’i ateşkese ikna için “diplomasi” gayre-
tine girişmiş Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İsrail’in Gazze katli-
amının sona erdirilmesi ve ateşkesin sağlanması için ABD Dışişleri
Bakanı John Kerry ile Paris’te bir araya gelmişti. ABD’nin Paris Büyü-
kelçiliği’ndeki görüşme, konuşulanlardan ziyade “ikili”nin pozlarıyla
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dikkat çekmişti. Her iki Bakanın “bacak bacak üstüne atarak” verdi-
ği pozlar, Gazze’deki dramı konuşmuyorlar da, “dost sohbeti” yapı-
yorlarmış havası vermekteydi. Gazze’deki şehit sayısı 1000’e yakla-
şırken, ikilinin “samimi” halleri “insaf!” dedirtmişti.

İsrail konusunda AKP’nin çifte standardı ve münafıklığı!

‘TÜRKSAT Uydusu, İsrail’e askeri istihbarat için frekans desteği
veriyor muydu?’

Gazze’de katliam üstüne katliam yapan Siyonist İsrail kuvvetlerine,
TÜRKSAT 4A uydusu tarafından istihbarat desteği sağladığı iddiaları
Meclis’e taşınıyordu. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevaplan-
dırması için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına soru önergesi
veriliyordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı tarafından, Milli Savunma Bakanı Yıl-
maz’ın yazılı olarak cevaplanması istemiyle şu sorular yöneltiliyordu:

• “TÜRKSAT 4A Uydusu, İsrail’e askeri istihbarat sağlanması yö-
nünde frekans desteği sağlamakta mıdır?

• TÜRKSAT 4A Uydusu Frekans tahsislerinin ileri bir tarihe erte-
lenmesinin nedeni TÜRKSAT 4A Uydusunun İsrail’e istihbarat sağlan-
ması için tahsis edilmiş olması mıdır?

• İsrail ile imzalanan Askeri İşbirliği Anlaşmalarında TÜRKSAT 1A,
TÜRKSAT 1B, TÜRKSAT 2A, TÜRKSAT 3A, TÜRKSAT 4A ve GÖK-
TÜRK 2 uydularının İsrail tarafından da istihbarat temini amacıyla
kullanılmasını sağlayan maddeler bulunmakta mıdır?

• İsrail’in Demir Kubbe ve Davud’un Sapanı isimli füze savunma
sistemlerine Türkiye’den sağlanan doğrudan veya dolaylı destekler var
mıdır? 

• İsrail Hava Kuvvetleri pilotlarının Konya’daki 3’üncü Ana Jet Üs-
sü’nde eğitim gördükleri iddiası niçin yanıtlanmamıştır?

• İsrail Hava Kuvvetleri Dökme Kurşun tatbikatını Konya’daki
3’üncü Ana Jet Üssü’nde gerçekleştirdikleri iddiası doğru mudur?

• 2004 yılından itibaren Konya’da İsrail devletine kiralanan veya
satılan arazilerin toplam miktarı ne kadardır?

• İsrail, Konya’daki arazilerin ne kadarlık bölümünü askeri eğitim
amaçlı olarak kullanmaktadır?
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• 2004 – 2014 yılı 18 Temmuz itibarıyla arasındaki dönemde Tür-
kiye ve İsrail’de karşılıklı olarak görevlendirilen TSK ve İsrail Ordu
mensuplarının toplam sayısı ne kadardır?”

Evet, İsrail Filistin'e bombalar yağdırırken, AKP, Kürecik Radar
Üssü'nden istihbarat alan İsrail'e stratejik destek sunmaya devam
ediyordu. İsrail'in 'Davut'un Sapanı' füzesavar sistemi Malatya'daki
radarla eşgüdüm halinde çalışıyordu.

İsrail, AKP'nin izniyle Türkiye'den aldığı yakıtla Filistin halkının
üzerine bomba yağdırmaya devam ederken, Kürecik'te konuşlu radar
üssünden aldığı istihbaratla da 2012'de Gazze'yi kan gölüne çevirmiş-
ti. Gazze'yi bombalayan İsrail'i her fırsatta, "kınadığını" açıklayan AKP
hükümetinin dolaylı olarak İsrail'e destekleri devam ediyor, İskende-
run Dörtyol ve Mersin limanlarından İsrail'e jet yakıtı taşınıyordu. An-
cak AKP'nin İsrail'e desteği bununla sınırlı değil. İsrail, Filistin'i Küre-
cik Radar Üssü'nden aldığı bilgilerle vuruyordu.

Başbakanın “Kürecik Radar üssü ve Patriot füzeleri NATO çerçeve-
sinde hizmet görmektedir, İsrail’e destekle ilgili değildir” sözleri ise
tam bir saptırmacayı yansıtıyordu. Çünkü NATO zaten İsrail’in gü-
venliği için kurulmuştu ve İsrail’in resmen NATO kapsamında ko-
runmasını ve karar mekanizmalarına katılmasını bizzat AKP iktida-
rı sağlıyordu!

AKP ve ABD’nin ahlakı!

İsrail’e Korsan petrol’ü Çalık mı taşıyordu?

AKP hükümetinin, 26 Haziran 2014 tarihinde “ham petrol ve jet
yakıtının Türkiye üzerinden karayolu ve demiryolu ile taşınmasına
ilişkin” kararda değişiklik yaparak, Kuzey Irak’tan yapılan petrol sev-
kiyatında tek yetkili firma olan Powertrans’a büyük ayrıcalık sağladığı
ortaya çıkıyordu. Powertrans 25 Mart 2011 tarihinde 50 bin TL’lik ser-
maye ile kurulmuştu. 7784 sayılı Ticaret Sicil gazetesinde kurucu or-
taklar olarak Ahmet Muhassıloğlu ve Singapur merkezli Grand Fortu-
na Venturas PTE LTD gözüküyor. Ahmet Muhassıloğlu aynı zamanda
şirketin genel müdürü oluyordu. 25 Mayıs 2011 tarihinde Ahmet Mu-
hassıloğlu, kendi şirket hisselerini yine Singapur merkezli Lucky Ven-
tures PTE LTD firmasına devrederek ortaklıktan ayrılıyordu. Powert-
rans firmasının kurulmasından 5 ay sonra 18 Temmuz 2011’de Bakan-

AHMET AKGÜL 419



lar Kurulu ham petrolün kara ve demiryolu transiti ile ilgili kararname
ile transit izni çıkararak Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi’ne taşıma lisan-
sı verdiği tek yetkili firma olan Çalık Grubu’na ait Powertrans şirketi-
ne ayrıcalık tanınıyordu.

Başbakan’a cevaplaması için 8 soru sorulmuştu

“Oğlunuz İsrail ile ticaret yapıyor muydu?”

HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan, Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan’ın oğlu Burak Erdoğan’ın İsrail ile ticaret yaptığı iddialarını
Meclis’e taşıyordu. HDP’li Milletvekili Türkiye-İsrail ilişkileri ile ilgili
8 soruyu Başbakan Erdoğan’ın cevaplamasını istiyordu. Milletvekili
Ayhan, Burak Erdoğan’ın İsrail ile ticari ilişkilerini de sordu. HDP Şan-
lıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan, 8 maddelik soru ile Türkiye-İsrail
ilişkilerini soruyordu. 

ABD göstermelik olarak bir taraftan İsrail’i eleştiriyor, bir taraf-
tan bomba veriyordu! 

Terörist İsrail’in en büyük destekçisi ABD, güya teröristlerin çocuk-
lara saldırmasını lafla “kınarken”, Gazze’deki katliamı sürdüren İsrail’e,
havan topları ve bomba atarların da içinde bulunduğu mühimmat sat-
mayı sürdürüyordu. ABD yönetiminin, İsrail’e askeri mühimmat satışı-
na devam ettiği açıklanıyordu. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’dan
yapılan yazılı açıklamada, 20 Temmuz’da, Dış Askeri Yardımlar Progra-
mı’nın rutin mühimmat gönderilmesi prosedürü kapsamında İsrail Sa-
vunma Bakanlığı’ndan talep mektubu alındığı kaydediliyordu. Bu tale-
bin, bakanlığın normal kurum içi süreci dâhilinde ele alındığı belirtilen
açıklamada, 23 Temmuz’da da talebin sonuçlandığı ve İsrail’de bulunan
Savaş Rezervleri Stok Cephaneliği’ndeki (WRSA-I) uygun mühimmatla-
rın İsrail savunma güçlerine teslim edildiği bildiriliyordu.

Şu hale bakın: Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, İsrail’in Gaz-
ze’ye saldırısını değerlendirirken “Uluslararası toplumdan çıkan en yük-
sek ses olan ‘İsrail’in kendini savunma hakkını tanıyorum’ cümlesi, bu
harekâttan önce ve sonra söylenen en ahlaksız cümledir. Bu cümlenin ah-
laksızlığı, İsrail’e ‘yaptığını yapmaya devam et’ çağrısıdır” diyor, “Bu sü-
reçte İsrail’i kim durdurur” sorusuna ise Çelik, “Paris’teki toplantıya ka-
tılanlar bir tek Türkiye hariç ‘İsrail’in savunma hakkı’ var deyip destek
verdiler” şeklinde yakınıyordu. Oysa aynı Ömer Çelik’in daha önce söy-
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ledikleri konuda samimi olmadığını göstermekteydi. Mesela Ömer Çe-
lik, 2004 yılında köşe yazarlığı yaparken ABD’nin Fas’tan Endonezya’ya
kadar bütün İslam Dünyası’nı kontrol altına alma stratejisine “Büyük
vizyon” diyordu... Çelik, “Batı’nın Orta Doğu, Kafkaslar ve Orta As-
ya’da şeffaf düzenlere geçilmesini kolaylaştıran yaklaşımlar üretmesi,
’gerçekçiliği’ ve ‘idealizmi’ aynı anda barındıran bir tutum olacaktır. Tür-
kiye ise bu vizyonun nesnesi değil, önde gelen öznelerinden biri konu-
munda” görüşlerini savunarak, ABD projelerinde AKP iktidarının nasıl
rol almakta olduğunu itiraf ediyordu. Yani ABD’nin Büyük Ortadoğu
Projesi’ndeki önceliklerin başında İsrail’in güvenliği geliyordu. Dola-
yısıyla, Kerkük-Musul operasyonu görevi verilen IŞİD’den sonra İsra-
il’in Gazze’ye saldırısı da bu projenin gereği olarak yapılıyordu.

İsrail destekçisi ABD ve AB yanlısı olanların kof çıkışları!

Dünya üzerinde Siyonist yapılanmanın (Gizi Dünya Devleti) oluş-
turduğu tesir alanı sebebiyle özellikle Hıristiyan Batı dünyası Filistin
meselesinde hep İsrail’e destek veriyor, katliamlarını meşru müdafaa
olarak takdim ediyordu. Böyle olunca da İsrail kan dökmekten geri kal-
mıyordu. Batı dünyasının İslam düşmanlığı ile Siyonist örgütlenmenin
oluşturduğu etki birleşince Bölgede Filistinlilere, yani oranın gerçek sa-
hiplerine hayat hakkı tanınmıyordu. Sonuçta kahraman Filistinliler sa-
dece İsrail ile değil tüm dünya ile mücadele etmek zorunda kalıyor, bu-
na rağmen pes etmiyor, teslim olmuyordu. Esas üzerinde durulması ge-
reken husus özellikle AKP iktidarının tavrı oluyordu. Çünkü söyledik-
leri ile uygulamaları arasında çelişkili bir durum ortaya çıkıyordu. Dik-
kat edilirse özellikle Recep T. Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçim kam-
panyasında ağırlıklı olarak İsrail’e ve bu devlete destek veren ülkelere
karşı esip gürlüyordu. Yani, İsrail’in kan dökücülüğüne ve soykırım ola-
rak nitelendirilen saldırılarına destek veren başta ABD olmak üzere AB
ülkelerine karşı öfkesini dile getiriyordu. Erdoğan’ın bu tavrı seçmen
nazarında destek buluyordu. İsrail ve yandaşlarına öfke duymak elbette
doğruydu. Ancak bu tepkinin ardında AKP iktidarı hala AB’ne tam üye-
lik peşinde koşuyor, ülkemizi AB normlarına uydurmak için yeni fasıl-
lar açılmasını sağlamaya uğraşıyorsa bunun tam bir münafıklık olduğu-
nu artık anlamamız gerekiyordu. Bu arada hala ABD’nin güdümündeki
NATO’nun üyesi olmayı sürdürmemiz söylediklerimizle çelişki oluştur-
muyor muydu? Soruları hala yanıtını bekliyordu.
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Recep T. Erdoğan Paralel Yapı’nın gizli niyetini 12 yıl boyunca an-
layamadığı gibi Amerikan Yahudi Kongresi’nin (Siyonist lobinin)
gerçek niyetinin de farkına varamıyordu. İktidar yalakası medyanın
10 yıl önce Recep T. Erdoğan’a Yahudi Kongresi’nin verdiği ödülü
hiç yadırgamayıp alkışlaması, ama bugün Cesaret Ödülü’nü geri is-
teyen Amerikan Yahudi Kongresi’ne gönderilen mektupla, “O ödülü
seve seve size iade edeceğiz” denilmesini de bir kahramanlık göste-
risi gibi takdim çalışması bunların ayarını ve ahlakını yansıtıyordu.
Hâlbuki ortada bir kahramanlık falan yoktu. Yahudi Kongresi verdi-
ği ödülü geri istemeden Erdoğan Gazze’deki katliama yönelik eleşti-
rileri ile birlikte o ödülü de iade etseydi çok geç de olsa demek ki ha-
la bir duyarlılık ve tutarlılık damarı bulunuyordu!.. 

Erdoğan’a verilen ve geri istenen Üstün Cesaret Ödülü’nün hatır-
lattıkları!

Amerikan Yahudi Kongresi (AJC~American Jewish Congress) tara-
fından 26.01.2004 tarihinde Başbakan Erdoğan’a verilen “Üstün Cesa-
ret Karakteri Ödülü” (Profiles of Courage Award) uzun bir aradan son-
ra 23 Temmuz 2014’te AJC Başkanı Jack Rosen’in imzalı mektubuyla
geri istenmesi ve Türkiye’nin ABD nezdindeki Büyükelçisi Serdar Kı-
lıç tarafından, Erdoğan adına yazılan cevabi yazıyla geri verilmesine
karar verilmesi, ister istemez bazı soru işaretleri doğuruyordu. AJC ta-
rafından bu ödülün Başbakan Erdoğan’a verilmesinin kararlaştırıldığı
günlerde, California Courier’in yayıncısı Harut Sasonyan, Amerikan
Yahudi Kongresi Başkanı Jack Rosen’e başvurarak, bu ödülün neden
Erdoğan’a lâyık görüldüğünü sorduğunda, Rosen verdiği cevapta;
“Türkiye, gelecekte Demokratik İslam (ılımlı İslam) niyetini ortaya ko-
yacak bir ülkedir. Bu ödül ise, Erdoğan’ı onurlandırmaktan ziyade,
Amerikan Yahudi Kongresi’ne karşı sürdürülen karalama kampanyala-
rını önlemeye yönelik bir adımdır” (Thisaward, ratherthanhonoring
Erdoğan, besmirchesthereputation of the American Jewish Congress)
şeklinde yanıtlıyordu. Dönemin ABD Başkanı George W. Bush’un en
yakın dostu konumunda olan ve Bush’un kendisine “Rosey” olarak hi-
tap ettiği, AJC Başkanı Jack Rosen, Bush W. Bush ile Erdoğan arasın-
daki ilişkinin düzelmesinde de önemli rol oynadığı söyleniyordu.

Afrika’dan Asya’ya kadar birçok lider ile yakın ilişki içerisinde olan
Yahudi Kongresi Başkanı Jack Rosen, Kuzey Kore, Gabon, İran, Pakis-
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tan gibi ABD ile sorunlu ülke liderleriyle yaptığı temaslarla ön plana
çıkan, Birleşik Arap Emirlikleri Emiri Halife bin Zayid Al Nahyan’ın
oğlunun düğününe iştirak edecek kadar yakın aile ilişkilerine sahip
olan ve en önemlisi, Başbakan Erdoğan’ın isteği doğrultusunda 2005’te
İsrail Dışişleri Genel Direktörü, daha sonra İsrail’in Birleşmiş Millet-
ler’deki Büyükelçisi, Ron Prosor’un Pakistanlı mevkidaşıyla buluşma-
sını ve akabinde, İsrail Dışişleri Bakanı Silvan Şalom ve Pakistan Dışiş-
leri Bakanı Hurşit Mahmud Kasuri’nin İstanbul’da gerçekleştirdikleri
zirvenin de asıl mimarı biliniyordu.

Jack Rosen, Ekmeleddin İhsanoğlu’nun 2004’teki İslam İşbirliği
Teşkilatı’na seçilmesinde de Türkiye lehine özverili çalışmalar yapa-
rak, hatırı sayılır İslam ülkeleriyle olan yakın ilişkilerini kullanarak
kulis faaliyetleri yaptığı biliniyordu. Zaten, Rosen, Siyonizm ve ticari
ilişkilerini birbirine karıştıran ve bu konuda büyük tepki alan oportü-
nist bir kişilik olarak ön plana çıkıyordu. AJC tarafından Erdoğan’a
verilen ödül ve bu ödülden sonra, Türk-İsrail ilişkilerinde yaşanan ge-
lişmede, Jack Rosen büyük rol oynuyordu. Tüm bunlara rağmen, bu
ödülün Başbakan Erdoğan’dan geri istenmesi ise kafa karıştırıyordu.

ABD Başkanı Barack Obama`yı da evinde ağırlayacak kadar yakın
ilişki içerisinde olan ve Obama’nın ikinci başkanlık seçimi sırasında
kendisinden destek istediğinde; “Dost kara günde belli olur” (a friend
in need is a friend in deed) açıklamasıyla gündem oluşturan Jack Ro-
sen’in, Erdoğan’dan ödülü geri istemesinin ardındaki neden büyük ih-
timalle TÜRKCELL olayı olmuştur. Burada göz ardı edilmemesi gere-
ken şey, Türkcell hisselerinden %13.81’lik rehin hissenin Çukurova
Holding tarafından Rus Alfa şirketine verilmesi, ünlü Rus işadamı
Mikhail Fridman’ın sahibi olduğu Alfa Grup (Altimo)’un ortağının da
halen Uluslararası Danışma Kurulu üyesi sıfatıyla görev yapan Rosen
Partners LLC sahibi, Jack Rosen’in olması biraz düşündürüyordu. Zi-
raat Bankası’nın AKP Hükümeti’nin onayı olmadan Çukurova sahibi
Karamehmet’e 1,6 milyar dolarlık proje finansman kredisini sağlamış
olması pek mümkün görülmüyordu. Eğer Ziraat Bankası devreye gir-
memiş olsaydı, Alfa Grup hisselerin sahibi olacağı ve Türkcell’deki et-
kinliğinin artacağı konuşuluyordu.147
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Oysa bütün bunlar, “görünen gerekçeler” olarak haklılık kazanı-
yordu. Ama asıl “gizlenen gerçekleri” kimse gündeme getirmiyor-
du… Sn. Recep T. Erdoğan’a cesaret madalyası veren AJS-Amerikan
Yahudi Kongresi, böylece onu siyaseten esaret altına aldığını ilan edi-
yordu. Aynı ödülü şimdi küstahça geri istemesi ise “Siyonist Lobile-
rin gücünü hatırlatması ve Cumhurbaşkanı olması halinde dizginle-
rinin ellerinde tutulması” amacını taşıyordu. Ayrıca “Bu Erdoğan, Ya-
hudi Lobilerinin ve dış güçlerin adamı değil, bundan çekiniyorlar” ima-
jı oluşturup, Cumhurbaşkanlığını kazanması kolaylaştırılıyordu. 

E. Paşa Osman Özbek’in Erbakan küstahlığı ve pişmanlık itirafları! 

3 Ağustos-2014 Tarihinde saat 11.00’de Ulusal Kanal’daki Alterna-
tif programını sunan Sebahattin Önkibar’ın Konuğu Emekli General
Osman Özbek şu tarihi itiraflarda bulunuyordu:

• Kendisinin Kayseri Bölgesi; jandarma komutanı olduğu dönemde,
Kayseri Belediye Başkanı olan Şükrü Karatepe’nin Yardımcısı Özhase-
ki, kendisiyle görüşmek üzere randevu talep ediyordu.

• Ancak onlarla görüşmek istemeyince, o dönemdeki Kayseri Valisi-
nin devreye girmesiyle hatır pahasına randevu verdiğini ve yaklaşık iki
saatlik bir görüşme yaptığını belirtiyordu.

• O görüşmede Özhaseki’nin: “Abdullah Gül’ün Erciyes’in etekle-
rinde bulunan yazlık evinde kendisiyle görüşmeyi arzuladığını, içerik
olarak da yeni bir parti kurma aşamasında olduklarını, kendilerinin
Amerika’nın desteğini aldıklarını ve Erbakan’ı devre dışı bırakıp iktida-
ra taşınacaklarını” söylemesi üzerine “Amerika’nın himayesindeki bir
oluşuma katılmayacağını ve bu nedenle Abdullah Gül’le görüşmeye lü-
zum kalmadığını” söyleyip ayrılıyordu. 

• Aynı şekilde aracılar gönderen Recep Erdoğan’ın da kendisiyle gö-
rüşmek istediğini aktarıyor ancak Özhaseki’nin sonradan bu görüşme-
yi yalanladığına, dikkat çekiyordu.

Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı yaptığı sırada dönemin
Başbakanı Necmettin Erbakan’a, ağza alınamayacak hakaretler yö-
neltip küstahlaşan ve kinini kusan Tümgeneral Osman Özbek anla-
şılan şimdi günah çıkarıyordu. Ve Sebahattin Önkibar’a söyledikleri
doğruysa, Abdullah Gül ve Recep Erdoğan, Erbakan’a hakaret eden
bu adamdan destek almaya çalışıyordu.
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“Milletin Adamları!” diyerek Menderes, Özal ve Recep Erdoğan’la
Erbakan Hoca’yı yan yana gösteren istismarcılara sormak gerekiyordu:

• En zor zamanında Erbakan Hocamızı ve Milli Görüş gemisini
terk eden ve O’nun mücadele ettiği güçlerle işbirliğine girişen siz de-
ğil misiniz?

• “Irak’ta ölen bir tek çocuğun vebalini, yedi sülaleniz alnını secde-
den kaldırmasa da ödeyemeyecektir. Sakın ha!” uyarısına rağmen 1
Mart tezkeresini imzalayan, olmadı havaalanlarını ve limanları
ABD’nin kullanıma açan siz değil misiniz?

• 17 Aralık ve 25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet iddialarının ucu si-
ze dokununca referandumla inşa ettiğiniz bütün hukuk sistemini
yerle bir ederken, Erbakan Hocamıza 28 Şubat darbecilerinin koydu-
ğu siyasi yasağı kaldırmayan, O’nun on yıl boyunca siyasi yasaklı
kalmasına göz yuman siz değil misiniz?

• Yandaş televizyon ve gazetelerde Erbakan Hoca’ya ambargo koyan
siz değil misiniz?

• Erbakan Hoca’nın 11 ayda kurduğu İslam Birliği’nin temel taşı
olan D-8’i tam 11 yıldır bir köşeye itip de AB Bakanlığı kuran, Ameri-
ka’yla İsrail’le iş tutan siz değil misiniz?

• Erbakan Hoca’nın ilk kurulduğu günden beri konferanslar dü-
zenleyip de; bu millete Saadet Partisi ile AKP arasındaki farkı anlatır-
ken “Saadet Partisi süt, AKP kireçli su” tanımlamasının muhatabı siz
değil misiniz?

• “Bizans’ın torunları” yakıştırması üzerinden Erbakan Hocamızın
aleyhine kampanya başlatanlar, O’nun hakkında onca iftira ve yakıştır-
malarda bulunanlar siz değil misiniz?

• Yine bir seçim öncesi bugün cephe açtığınız bir televizyon kana-
lına çıkıp da Erbakan Hoca’nın tekerlekli sandalyeye binmesini alaya
alan, dahası kendi ayıbınız olan “rapor meselesini” çirkin cümlelerle
gündeme taşıyanlar siz değil misiniz?

Sonuç:

Oysa, “Sıcak para girişi kesilirse ilk batacak ülke hangisi” sorusu-
nu yanıtlayan The Economist (The capital-freeze index, Vulnerability
to a sudden stop in capital inflows in emerging markets, 2012 or latest,
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maximum risk=20) raporunda Türkiye’yi birinci sırada gösteriyor ve
en riskli ülke konumuna sokuyordu.148

Amerikan istihbarat raporunda 2022 haritasında İsrail bulunmu-
yordu!

İsrail'i kızdıracak ABD istihbarat raporu: 2022 planında Ortado-
ğu'da İsrail'e yer verilmiyor, yani o tarihten önce yıkılacağı uyarısı ya-
pılıyordu. 16 istihbarat örgütünden oluşan ABD İstihbarat Topluluğu
tarafından bu yılın başında “İsrail Sonrası Ortadoğu’ya Hazırlık” baş-
lıklı bir rapor hazırlandığı ortaya çıkıyordu. Siyasi analizci Kevin Ba-
ret, İstihbarat Topluluğu raporunun, Çin’in yükselişi koşullarında,
“ABD’nin artık İsrail’i desteklemeyi sürdürecek askeri ve ekonomik
kaynakları olamayacağı” sonucuna vardığını aktarıyordu. Baret’e göre,
rapor, “ABD’nin kendi ulusal çıkarlarının peşinden gitmesini ve İsra-
il’in fişini çekmesini” de öneriyordu.

The New York Post tarafından “harfi harfine” alıntılanan Kissin-
ger’in “10 yıl içinde artık İsrail olmayacak” sözü bir gerçeği yansıtıyor.
Kissinger, İsrail’in tehlikede olduğunu, fazladan trilyonlarca dolar ve-
rip düşmanlarını ordumuzla ezersek kurtulabileceğini söylemiyor. Ne-
tenyahu’nun eski dostu Mitt Romney’i seçersek, İsrail’in bir şekilde kur-
tulabileceğini de anlatmıyor. İran’ı bombalarsak, İsrail var olmaya de-
vam edebilir de demiyor. Hiç bir çıkış yolu önermiyor. Basitçe bir ger-
çeği belirtiyor: “2022’de, İsrail artık olmayacak!” diyordu.149

Yani AKP’nin de İsrail’in de art arda çöküşü yaklaşıyordu. Ve
Cumhurbaşkanı olunca kurtulacağını sananlar aldanıyordu!
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SONSÖZ YERİNE:

HÜKÜMETİN VE DIŞ VESAYETİN SON ÇIRPINIŞLARI

Türkiye uzun zamandır, Yahudi Lobileri güdümlü ABD’nin vesa-
yetine girmişti ve küresel Siyonist merkezler, Türkiye’yi askeri ko-
nularda NATO, siyasi konularda ise AB eliyle yönlendirmekteydi.
Ancak Genelkurmay Başkanı Özel’den açılıma ilişkin beklenmedik
çıkış, işbirlikçileri şaşkına çevirmişti. Org. Özel, ‘Kırmızı çizgiler aşı-
lırsa gereği yapılacaktır, ülke bütünlüğü kırmızı çizgilerimizin başında-
dır’ deyince patronlar da piyonlar da paniklemişti. 

Başbakan Ahmet Davutoğlu’na ilk soru önergesi Genelkurmay
Başkanı Org. Necdet Özel’in “Çözüm sürecine ilişkin yol haritasını
bilmiyoruz. O çalışmanın içinde yokuz” sözüyle ilgili olarak gelmişti.
İstanbul Milletvekili Umut Oran, Başbakan Davutoğlu’na, “Çözüm
sürecini kaç kişi bilmektedir? Genelkurmay Başkanı’na ne zaman bilgi
verilecektir? Org. Özel’in sözünü ettiği ‘kırmızı çizgiler’ tepelenmiş mi-
dir?” sorularını yöneltmişti.

Cumhurbaşkanı ve Başbakanın protesto edip katılmadıkları Yargı-
tay töreni sonrasında ve 30 Ağustos akşamında GKB Necdet Özel’in:
“Çözüm süreciyle ilgili bize bilgi verilmiyor ve bizim kırmızı çizgileri-
miz elbette devam ediyor!” çıkışları… Ve Sn Recep T. Erdoğan’ın Gal-
ler’deki NATO zirvesinde stratejik patronlarına “Türkiye yanınızda-
dır!” sözünü vermesine rağmen daha döner dönmez Sn. Necdet
Özel’in: “IŞİD gerekçesiyle Suriye Irak topraklarına yönelik askeri
operasyonlar için üslerimizi kullandırmaz ve bu maksatlı oluşumlara
katılmayız..” yollu açıklamaları hem dış güçlerde hem de işbirlikçi-
lerde son zamanlarda moda olan “Buzlu duş” etkisi meydana getir-
mişti. Öyle ki şaşkınlıklarını ve perişanlıklarını gizleyemez hale gel-



mişlerdi. Bu tarihi tepkileri, Recep Erdoğan’ın kararlılığına, kahra-
manlığına ve kritik kafasına bağlamak saflık alametiydi. Çünkü O da,
bu beklenmedik gelişmeleri hayretle ve tedirginlikle izlemekte ve ça-
resiz “derin tavsiyelere uymak” mecburiyetindeydi. “Yahu hani Milli
vesayeti bitirmiş, hain demokrasiyi yerleştirmişlerdi?!” şeklinde şaş-
kınlık geçirenleri, asıl şoka girecekleri tarihi ve talihli gelişmeler bek-
lemekteydi. Daha önce Milli Çözüm Ekibinin “Bunların gaflet ve hı-
yanet girişimlerine ve üniter yapımızı çözme gayretlerine karşı, strate-
jik bir sabır ve sükûnet gösterilip; kalıcı ve ülkeyi dış vesayetten kurta-
rıcı büyük hamlelerin yapılacağı şartların olgunlaşması beklenmekte-
dir” tespitlerimize burun bükenler, şimdi hak vermekteydi.

TSK’nın onurlu ve olumlu kararlarını, Cumhurbaşkanı açıkla-
maktaydı!

TSK, bu kritik süreçte çok stratejik bir yaklaşımla, IŞİD ve diğer
terör örgütlerinin ülkemize sızmasını engellemek amacıyla sınır bo-
yunca belli noktalarda “Tampon bölgeler kurma ve uçuşa yasak emni-
yet koridorları oluşturma” kararı almış ve bunu Sn. Cumhurbaşkanı-
na açıklamıştı. Bu önlemin gereğini, Milli Çözüm Dergisi, ta Suriye
sorunları çıkarıldığında hatırlatmış ve defalarca gündeme taşımıştı. 

Bunlar vaktinde yapılsaydı, 2 milyon Suriyeli sığınmacı insan ve
yüzlerce Militan Türkiye’ye taşınmak ve başımıza bin türlü sorun aç-
mak durumunda kalınmayacaktı. PKK’nın eşkıya başı Murat Karayı-
lan’ın: “Türkiye eğer sınır yörelerine tampon bölge oluşturmaya kalkı-
şırsa, o vakit çözüm süreci rafa kaldırılır!” küstahlığı da, bu tampon
bölge projesinin bizim için ne denli gerekli ama dış güçler ve terö-
ristler için ise ne denli “engelleyici” olduğunun kanıtıydı. 

Ve zaten IŞİD’le mücadele bahanesiyle ve tabi ABD ve AB deste-
ği ile; Barzani Peşmergeleri, PKK teröristleri ve PYD gençlerinden
oluşan özel bir “bölge ordusu” kurulmakta, İsrail subayları bunlara
eğitim yaptırmakta ve Kandil’deki cinayet generalleri diplomalarını
dağıtmaktaydı. Yani bıçak kemiğe dayanmıştı ve büyük dönüşümler
yakındı. Derin mahfillerle irtibatı bilinen, 28 Şubat sürecinde önem-
li icraatlar yürütülen buna rağmen AKP iktidarınca Ankara valiliği-
ne getirilen ve 1990’da Harp Akademileri Milli Güvenlik Akademisi-
ni bitiren Alaattin Yüksel’in, valiler kararnamesinden günler önce
“Artık görevde kalmayı düşünmediğinin emekliliğini istediğinin”
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medyaya sızdırılması… Ve yine eski Denizli Valisi Abdulkadir De-
mir’in “Bu şartlarda görevi yürütmenin gereksizliğini” vurgulaması,
bazı kulislerde “olağanüstü şartların yaşanacağı ve yaklaştığı” şek-
linde yorumlanmıştı. 

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’in, “Tarih boyunca
ülkemiz bulunduğu coğrafyanın jeostratejik özelliğine bağlı olarak,
caydırıcı gücü yüksek, güçlü bir orduya ihtiyaç duymuştur” sözleri ol-
dukça anlamlı ve uyarıcıydı. 

Balıkesir’de Kara Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksekokulu’nda dü-
zenlenen törende konuşan Orgeneral Necdet Özel’in, “Tarih boyunca
ülkemiz bulunduğu coğrafyanın jeostratejik özelliğine bağlı olarak,
caydırıcı gücü yüksek, güçlü bir orduya ihtiyaç duyagelmiştir. Askerine
‘Mehmetçik’ diyen, şehadeti en yüce mertebe olarak kabul eden aziz
milletimiz, yüce değerlere sahip çok necip bir millettir. Türk Silahlı
Kuvvetleri, bu yüce milletin ordusu olma şerefini gururla taşımaya de-
vam edecektir” sözleri sağır kulakları bile açmıştı!

Aslında Necdet Özel 5 Ocak 2012’de Milliyet’ten Fikret Bila’nın so-
rularını yanıtlarken de: “Hayatımız pahasına insancıl davranıyoruz ve
demokratik bir duruş sergiliyoruz. (Oslo ve açılım) süreçleriyle uzak-
tan yakından ilgimiz yok ve zaten bilgilendirilmiyoruz. Uzun tutuklu-
luk için olumlu adımlar atılacağını umuyoruz. Kürtçe eğitimi asla uy-
gun bulmuyoruz ve iddia edildiği gibi Irak’tan ve Kuzey Irak’tan da bir
destek görmüyoruz” şeklinde açıklamalar yapmış, “siyasi demeç veri-
yor” diye Sn. Özel hakkında bazıları suç duyurusunda bulunmuşlardı.
Acaba ABD eski Ankara Büyükelçisi ve etkin Yahudi stratejisti Ross
Wilson’un şimdi maslahatgüzar olarak apar topar Türkiye’ye yollan-
ması bu kuşkulu gelişmeleri anlama ve engel olma amaçlı mıydı? Çün-
kü 2005-2008 yılları arasında Ankara’da Büyükelçilik görevini yürüten
Ross Wilson, bu görevinin ardından Dışişleri Bakanlığı’ndan ayrılmış-
tı. ABD yönetimi ve NATO nezdinde etkili bir örgüt olan Atlantik Kon-
seyi’nde çalışmaya başlayan Wilson, Bush döneminde 1 Mart tezkere-
sinin ardından AKP-ABD ilişkilerini yeniden “rayına oturtmak” göre-
viyle Türkiye’ye yollanmıştı. Ordu’nun burnunun kırılıp hizaya sokul-
masını hedefleyen Ergenekon operasyonlarıyla ilgili altyapı Wilson’un
Büyükelçiliği döneminde hazırlanmıştı.
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Wilson, 10 Mayıs 2008’de Cumhuriyet’te çıkan demecinde, “Büyük
Ortadoğu Projesi’nde Türkiye’nin rolü nedir?” sorusu üzerine: “Bunun
tam açılımı Kuzey Afrika ve Genişletilmiş Ortadoğu Projesi’dir. Burada-
ki fikir, Kuzey Afrika ülkelerinden Afganistan’a kadar bölgeyi genel ola-
rak ele alabilmektir. Türkiye, bu geniş kapsamlı projelere dahil olup
projenin alt gruplarında birkaç projede liderlik rolü üstlenmiştir” açık-
lamasını yapmıştı. Wilson’un: “Ben Bakü’de büyükelçiyken Gülen okul-
larının birine gittim. Etkileyici bir yerdi. Orada ideoloji ya da dini çalış-
malarla ilgili bir şey görmedim. Gördüğüm şey, çok umutsuz durumda
ve yardıma ihtiyacı olan çaresiz insanlara yardım etmek için bir gayret
gösterilmesiydi” sözleri de Cemaat’in perde arkasına ışık tutmaktaydı.

Kendi ürettikleri IŞİD'e karşı ABD öncülüğünde harekete geçiril-
meye çalışılan yeni koalisyona katılım konusunda Türkiye'nin ortaya
koyduğu tavır bazı çevrelerde yeni bir 'eksen kayması' tartışması baş-
latmıştı. Wall Street Journal “Türkiye'nin IŞİD'e karşı uluslararası mü-
cadelede artık Amerika'nın tarafı olmadığını” yazmıştı. Yahudi güdüm-
lü gazete Türkiye’nin NATO üyesi olmasına karşın ABD'nin müttefiki
veya Batı'nın dostu olarak davranmasını uzun süre önce bıraktığını da
vurgulamıştı. Bazı yandaş ve yalaka yazarlar: 

“Bir defa IŞİD dolayısıyla gelişen diplomatik temaslarda ABD ve
Türkiye ilişkileri sanıldığının çok ötesinde en iyi bir diyalog içinde bu-
lunmaktaydı. Farklı olan ve birilerinin anlamakta zorlandığı şey, belki
duymaktan hiç de hoşlanmayacakları şey, bu diyalogda Türkiye'nin
tezlerinin de bu görüşmelerde büyük bir kabul görüyor olmasıydı. Da-
ha açıkçası, yürütülecek mücadele veya mücadelenin tabiatı ve sonuç-
ları konusunda Türkiye'nin uyarılarının büyük bir ciddiyetle dikkate
alınmasıydı..” deseler de, Siyonist Wall Street Journal’in kastettiği
AKP hükümeti değil, Milli Türkiye ve TSK olduğu açıktı ve gavur
haklıydı. Üstelik bu gazetenin manşetinin “Türkiye artık ABD’nin
müttefiki değil” şeklinde tercümesi yanlıştı. Doğrusu: “ABD artık
Türkiye’nin müttefiki değil” olmalıydı ve bu nedenle İncirlik Üs-
sü’nün Kuzey Irak’a taşınması gerektiğini savunmaktaydı. Bunun
mesajı açıktı: Artık Türkiye ABD ve İsrail’in (yani tüm Siyonist ve
emperyalist ülkelerin, dostu değil düşmanı sayılacaktı. Bu tavır as-
lında yıllardır gizlenen derin bir kinin ve sinsi bir hedefin açığa vu-
rulmasıydı. Yani tarihi hesaplaşma kaçınılmazdı ve oldukça yakındı.
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TSK'ya kumpas soruşturmasının resmen başlaması da tarihi bir
kırılma noktasıydı!

Bu arada Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarına “kumpas”
kurulduğu iddiasıyla açılan soruşturma fiilen başlamıştı. Terör savcılı-
ğı Balyoz, Ergenekon, Poyrazköy ve Askeri Casusluk gibi soruşturma-
larda yargılanan askerlerin, “şikâyetçi” sıfatıyla ifadesini almıştı.
Emekli Albay Levent Göktaş ve SAT komandosu emekli Binbaşı Le-
vent Bektaş’ın şikâyetçi sıfatıyla ifadesini alan Terör Savcılığı bazı
emekli orgenerallerin de ifadesine başvuracaktı. Hatırlanacağı gibi Baş-
bakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın “Milli orduya kumpas kuruldu”
açıklaması sonrası birçok personeli yargılanan Genelkurmay Başkanlı-
ğı harekete geçmiş ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyuru-
sunda bulunmuşlardı. Suç duyurusunda Balyoz ve Ergenekon gibi
TSK’nın muvazzaf ve emekli personelinin yargılandığı davalarda
“TSK’yı hedef alacak şekilde suç delilleri üretildiği, davalarda görev ya-
pan adli kolluk, savcı ve hâkimlerin yargılamada savunmanın görüşle-
rini dinleyip değerlendirmediği, suç delillerini manipüle ettiği” gibi
suçlamalar yer almıştı.

‘DVD’yi bu polis koydu’

Ergenekon davasının en önemli delilleri arasında yer alan 51 No’lu
DVD’nin sahibi olduğu iddia edilen ve 23 yıl 9 ay hapis cezası alan
emekli Albay Levent Göktaş ifadesinde, “DVD üzerinde parmak izi in-
celemesi yapılmasını ve benim parmak izim çıkarsa DVD’nin bana ait
olduğunun tarafımdan kabul edileceği belirtilmiştir. Ancak polisler,
Savcı Zekeriya Öz ve tutuklama kararını veren Ömer Diken bu talebi-
mi kabul etmemiştir. Tutuklandıktan sonra da bu talebime devam ettim.
Ancak hiçbir şekilde DVD üzerinde parmak izi incelemesine nedense
lüzum görülmemiştir” diyerek, işyerinde 51 No’lu DVD’yi bulan polis-
ler M.Y ve S.Ş’nin de soruşturulmasını ve cezalandırılmalarını isten-
miş, “Söz konusu DVD’yi bulduğu yere koyduğundan emin olduğumuz
görevlinin fotoğrafını görüntülerden tespit ederek size sunuyoruz. Bu
kişinin araştırılmasını ve bulunmasını istiyoruz” demiştir. Göktaş, es-
ki Ergenekon savcısı Zekeriya Öz hakkında “görevi kötüye kullan-
mak” ve “hukuka aykırı davranmak” suçlarından soruşturma açılma-
sını da talep etmiştir.
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Savcı Ekrem Aydıner’e şikâyetçi sıfatı ile ifade veren Poyrazköy da-
vası sanığı emekli Binbaşı Levent Bektaş da ofisinde bulunan “Kafes
Eylem Planı” belgesinin, daha dosya bulunmadan 1 hafta önce aynı da-
vanın sanığı Eren Günay’a savcılık sorgusunda sorulduğunu hatırlata-
rak, “Bu husus dahi savcıların sözde benden elde edilen meteryallerde
Kafes Eylem Planı’nı görerek bu plan hakkında bilgi sahibi olduklarını
ve daha önceden bu hususların kullanıldığını göstermektedir” diyerek,
soruşturmayı yapan ve yürüten görevlilerin soruşturma sırasında delil
üreterek görevlerini kötüye kullandıklarını belirtmiştir!

Çözüm sürecinin yol haritası askere yeni ve metazori ulaşmıştı!

“Çözüm sürecinde yol haritası berraklaştı" diyen Başbakan Davu-
toğlu, ‘Süreci bilmiyoruz’ diyen Genelkurmay Başkanı için de “Şim-
di aynı şeyi söyleyemez” diyerek bir nevi “sürecin askerden saklandı-
ğı” itirafında bulunmuşlardı. Sürecin yol haritasının artık daha şef-
faf olduğunu belirten Davutoğlu’nun beyanına göre, demek ki, şim-
diye kadar şeffaf davranmamışlardı.

Güneydoğu'da Kürtçe eğitim gerilimi tırmanıştaydı!

Güneydoğu'da 3 pilot bölgede Kürtçe eğitim verecek okullar ha-
zırdı ama kaymakamlıklar engellemekte kararlıydı. Geçen yıllarda
Kürtçe eğitim olmadığı için Güneydoğu’da okullara yönelik ilk hafta
boykot yapılırdı. Artık bu durum aşılmış ve Kürtçe eğitim veren okul-
lar için düğmeye basılmıştı. Kürt Dili Araştırma ve Geliştirme Derne-
ği’nin öncülüğünde 3 ilde kurulan Kürtçe ilkokullarının tabelası asıl-
mış, Kaymakamlıklar ise uyarıp bir kısmı savcılıkça kapatılmıştı. Fa-
aliyete başlanması halinde ilgililer hakkında yasal işlemlerin yapıla-
cağı açıklanmıştı. Diyarbakır BDP’li il başkanı yani sivil PKK’nın di-
şi militanı Zübeyde Zümrüt, savcılıkça kapatılan “Kürtçe eğitim oku-
lunun” mührünü kırıp devlete meydan okuyarak, Diyarbakır Beledi-
ye Başkanı Gülden Kışanak’la birlikte “Bu yasakları tanımıyoruz, işte
zincirleri kırıyoruz ve halkımızın dediğini yapıyoruz. Ve hiç kimseden
korkmuyor ve kale almıyoruz!” şeklinde küstahlaşmıştı.

Aysel Tuğluk: “Kendi kaderimizi tayin edeceğiz!” diyerek asıl ni-
yetlerini kusmuşlardı.

PKK’nın “bölge meclisi” şeklinde tarif ettiği ve “özerkliğin inşası”
için kurulan Demokratik Toplum Kongresi’nin (DTK) 7. Olağan Genel
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Kongresi Diyarbakır’da yapılmış, Abdullah Öcalan’ın gönderdiği me-
sajdan sonra konuşan DTK Eşbaşkanı Aysel Tuğluk, “Özgür yaşam ve
öz yönetim gücüne tarihi bir fırsat yakalamışken, kendi kaderimizi ta-
yin etme hakkımızı kullanmamızı hiç kimse engelleyemez” diyerek
devlete meydan okumuşlardı.

“Avrupa özerklik şartı” çerçevesinde Kılıçdaroğlu’nun vaadi ile
Öcalan’ın talebi uyuşmaktaydı. Kemal Kılıçdaroğlu, kurultayda vur-
guladığı “Avrupa Yerel Yönetimlere Özerklik Şartı’ndaki çekinceleri
kaldırgacağız” sözü ile Abdullah Öcalan’ın ana taleplerinden birini
yerine getireceğini zaten açıklamıştı. Alman yetkilileri bile: “Kürt
devleti konusunda endişeliyiz” derken bizim hükümet ve muhalefe-
timizin bu tavrı kafa karıştırıcıydı.

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Almanya’nın
IŞİD’e karşı savaşan Peşmerge güçlerine silah yardımı kararı alması
sonrasında “Hannoverschen Allgemeinen Zeitung” gazetesine konuya
ilişkin açıklamalarda bulunup Silah sevkiyatı kararını çok kolay alma-
dıklarını açıklamıştı. “Gönderilen silahların Peşmerge tarafından Kürt
devleti kurulması doğrultusunda kendi emelleri için kullanılması, ya
da silahların daha sonra istenmeyen grupların eline geçmesi ihtimali-
nin bulunması” görüşünü kendisinin de paylaştığını belirtmesi bizim-
kilere ibret olmalıydı.

“IŞİD piyonunun feda edilmek üzere satranç tahtasındaki kısmen
zayıf bir bölgeye ilerletilmesi şu amaçlıydı: Piyon takasıyla tahtanın o
bölgesinde PKK'yı başat güç haline taşımak ve Kürdistan’ı kolaylaştır-
maktı. Çünkü günü geldiğinde o da satranç tahtasındaki at ve fillere
karşı kullanılacaktı! "IŞİD'e karşı Kürt birliği" diye tezgâhlanan süre-
cin altında bu şeytani strateji sırıtmaktaydı. Süreç CAP Raporu'nun
Obama'ya tavsiyesine uygundu: Kürtlerin birliği sağlanmalı ve PKK si-
yasallaştırılmalıydı!” tespitleri ve endişeleri haklıydı.

Türkiye'nin yeni komşuları; IŞİD, PKK ve Barzani Kürdistanı
mıydı? 

Türkiye'nin Suriye ve Irak sınırında 6 farklı örgüt hâkimiyet kur-
muşlardı. Suriye’de 2011’den bu yana süren iç savaş ve IŞİD’in
Irak’taki hızlı ilerleyişi sonrası Türkiye’nin güney sınır kapılarının
karşısında şimdi 6 farklı bayrak dalgalanmaktaydı. Bunlar Suriye
Arap Cumhuriyeti, İslami Cephe, Özgür Suriye Ordusu, IŞİD, Irak
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Kürt Bölgesel Yönetimi ve PYD-PKK’ya ait bulunmaktaydı. İşte AKP
Türkiye’yi böyle bir çıkmaza sokmuşlardı. 

Sınır kapıları köprü halini almıştı!

Ebubekir el Bağdadi liderliğindeki ve ABD güdümündeki IŞİD,
Şanlıurfa’da Akçakale’nin karşısındaki Telabyad, Gaziantep’te Karka-
mış’ın karşısındaki Carablus ve Kilis’teki Çobanbey’in karşısındaki El
Rai kapılarında bayrağını dalgalandırmaktaydı. Liderliğini Salih Müs-
lim’in yaptığı PYD ise, Şanlıurfa’da Ceylanpınar’ın karşısındaki Rasu-
layn, Mürşitpınar’ın karşısındaki Ayn-El Arap, Gaziantep’te Islahi-
ye’nin karşısındaki Meydani Ekbez, Mardin’de Şenyurt’un karşısında-
ki Derbesye sınır kapılarını elinde tutmaktaydı. Şırnak’ın Cizre ilçesin-
de iç savaştan kaçan Suriyelilerin geçiş yaptığı sadece bir köprüden
ibaret olan sınır kapısının karşısındaki Andivar da PYD’nin kontrolün-
de bulunmaktaydı.

İşte Türkiye-Suriye sınırındaki köprü kapılar şunlardı:

1- Yayladağı-Keseb 4 ay önce İslami Cephe’nin kontrolüne geçiyor,
ancak bir ay sonra yoğun çatışmaların ardından Esad güçleri  tarafın-
dan tekrar kontrolü sağlanıyordu.

2- Karbeyaz-Azmarin Uzun yıllardır kapalı, sadece bayramlaşma-
larda açılıyordu. İç savaş nedeniyle o da yapılmıyor, ÖSO’nun kontro-
lünde tutuluyordu.

3- Cilvegözü-Bab El Hava 2011 sonlarında ÖSO kontrolüne geçi-
yor, 2013 yılının Aralık ayında İslami Cephe ani bir baskınla kapıyı
ÖSO’dan alıyordu.

4- Islahiye-Meydani Ekbez Karşısındaki Suriye’nin Meydani Ekbez
bölgesi tamamen PYD kontrolünde bulunuyordu.

5- Öncüpınar-Es Selame Es Selame Sınır Kapısı, 2012 yılı Temmuz
ayında ÖSO kontrolüne geçiyor, ardından İslami Cephe kapıyı kontrol
altına alıyordu. 

6- Çobanbey-El Rai Bölge geçen Ocak ayında IŞİD’in kontrolüne
giriyordu.

7- Karkamış-Carablus 2012 yılı Temmuz ayında rejim güçlerinden
ÖSO kontrolüne veriliyor, bu yılın Ocak ayının başında ise IŞİD’in eli-
ne geçiyordu.
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8- Mürşitpınar-Ayn El Arap Ayn-El Arap (Kobani) Sınır Kapısı sa-
vaşın başından bu yana PYD’nin kontrolünde tutuluyor, Mürşitpı-
nar’dan insani yardıma ve Suriyelilerin haftanın iki günü geçişine izin
veriliyordu.

9- Akçakale-Telabyad 2012 yılı Eylül ayında 3 gün süren çatışmala-
rın ardından ordu birliklerinden ÖSO güçlerinin eline geçiyordu. Sınır
kapısının kontrolü, geçen yılın Aralık ayında başlayan ve bu yılın ilk
günlerinde sonlanan çatışmaların ardından ise IŞİD’e devrediliyordu.

10- Ceylanpınar- Rasulayn 8 Kasım 2012 günü çıkan ve 3 gün sü-
ren şiddetli çatışmaların ardından rejim güçlerinden ÖSO’ya geçiyor-
du. PYD, sınır kapısını 2013 yılı Ocak ayındaki çatışmaların ardından
kontrolü altına alıyordu.

11- Şenyurt-Derbesye PYD tarafından ilan edilen Rojava’nın Cizire
kantonunda bulunuyor, Derbesye Sınır Kapısı’nda 2 aydır PYD bayra-
ğı asılı duruyordu.

12- Girmeli-Kamışlı Suriye ordusunun kontrolünde ve Suriye bay-
rağı dalgalanıyordu. Sınır kapısı giriş ve çıkışlara kapalı bulunurken,
sadece özel izinle insani yardımların geçişlerine açılıyordu.

13- Cizre-Andivar Yıllardır kullanılmıyor. Sadece bir köprü bulu-
nuyordu.

IŞİD, bir ABD+İsrail yapımıydı!

Bu bölgede ABD’nin uyuşmadığı (İran-Suriye-Hizbullah ekseni-
ne) karşı bir Sünni kampı oluşturalım derken IŞİD ortaya çıktı. Bu
derken radikal cihatçılar gittikçe etkilerini artırmaya başladılar. Su-
udi Arabistan resmi olarak ABD’nin yanında durmakta, ama gayri
resmi olarak (örgüte) silah sağlamaktaydı. Öte yandan Katar IŞİD’le
ilgili karanlık işleri kotarmakta ve zaten Ülkenin yarısında koca bir
ABD üssü bulunmaktaydı. Hatırlayınız Afganistan’daki Taliban’ı da
güya Sovyetler Birliği’ne karşı Suudi parası ve Pakistan istihbaratı
ile yine ABD kullanmıştı. Yani IŞİD’in de AKP’nin de patronları ay-
nıydı. Yazar Hilal Kaplan, Irak ve Suriye'de hüküm süren IŞİD'in
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve AKP'ye olan bakışını anlatmış ve
IŞİD'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "kâfir" olarak gördüğünü yazmış-
tı. Böylece yalaka yandaşlar IŞİD fetvalarıyla AKP ve Erdoğan’ı akla-
maya çalışmaktaydı. Ne yani IŞİD’çiler, AKP’nin Milli Görüş’e hıya-
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netini, BOP eşbaşkanlığı rezaletini ve Siyonizm’le işbirliğini mi an-
latacaktı?

Bu arada Abdullah Gül sahaya inmeye hazırlanmaktaydı!

Köşk'ü Erdoğan'a devrettikten sonra ne yapacağı merakla beklenen
Abdullah Gül sahaya çıkma hazırlığındaydı. Gül'ün başlangıç noktası
ise memleketi Kayseri olacaktı. 19 Eylül 2014 Cuma günü saat
11:00’de Erkilet havaalanına inecek olan Gül için Kayseri’de hummalı
bir çalışma başlatılmıştı. Şehrin dört bir yanını çepeçevre saran billbo-
ardlara “11. Cumhurbaşkanımız Medar-ı İftiharımız Sn. Abdullah
Gül’ün, Kayseri’ye gelişleri nedeniyle Havaalanında Karşılanmasına
Tüm Halkımız davetlidir” ibaresinin yer aldığı ilanlar asılmıştı, yani
Gül, eski Cumhurbaşkanından ziyade, yeni başbakan gibi karşılana-
caktı. . Sn. Gül’ün partiden önce bir internet sitesi kurması, siyasi çı-
kışa alt yapı oluşturma şeklinde yorumlanmıştı. Abdullah Gül’ün Sa-
adet Partisi’ne yaklaşması da, O’nun tabanını ve teşkilatını kendi he-
sabına istismar amaçlıydı. Ve ilahi intikam gereği, çaresi yok AKP de
parçalanacak, Erdoğan dayanaksız kalacaktı; şimdilik Abdullah Gül-
cüler ve Fetullah Gülenciler uygun bir fırsatı ve çıkacak kriz ortamı-
nı kollamaktaydı. Ankara Yıldız Yokuşu’nun bitimindeki binada, Ab-
dullah Gül’ün bir dönem “üs” olarak kullandığı Politik Araştırmalar
Merkezi (PAM), Milli Görüş’ü parçalama, Erbakan’ı devre dışı bırakıp
tarihi projeleri aksatma amaçlı çalışmaktaydı. Şimdi Abdullah Gül ay-
nı iyilikleri(!) AKP için tasarlamaktaydı.

Yahudi cemaati Erdoğan’ı niye uyarmıştı?

ABD Yahudi Cemaati’nin önemli isimleri ile Erdoğan arasındaki
mektup trafiği enteresandı. Yahudi Cemaati: "Türkiye'de Artan Yahudi
karşıtlığından kaygılıyız..." derken Cumhurbaşkanı Erdoğan ise: "İs-
rail karşıtı yazıların fikir özgürlüğünün gereği..." olduğunu savun-
maktaydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim sürecinde
en fazla dile getirdiği mesele olan İsrail’in Gazze operasyonu, ABD Ya-
hudi Cemaati’nin önemli isimleri ile Erdoğan arasında bir mektup tra-
fiğine yol açmıştı. ABD’nin en kuvvetli Yahudi kuruluşlarından Haka-
retle Mücadele İttifakı (ADL-Anti-Defamation League) Cumhurbaşka-
nı Erdoğan’dan iki sayfalık bir mektup aldıklarını açıklarken, daha ön-
ce yapılmış mektuplaşmaları da kamuoyuna duyurmuşlardı. ADL Baş-
kanı Abraham Foxman, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan aldıkları mektu-
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bu paylaşırken “Erdoğan’ın Türkiye’nin kapsayıcı bir toplum olması yö-
nündeki liderliğinize saygı duyuyoruz. Ancak İsrail’i eleştirmenin hala
anti-Semitizm olmadığını savunuyor. Ayrıca İsrail’in Camii ve hastane-
leri de maksatlı olarak vurduğuna inanıyor” açıklamasını yapmıştı.

“Yahudi Uyarısı” Obama görüşmesinde de ele alınmıştı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Galler’deki NATO Zirvesi’nde ABD
Başkanı Obama ile yaptığı görüşmenin ardından Beyaz Saray’dan yapı-
lan açıklamada da anti-Semitizm endişeleri gündeme taşınmıştı. Oba-
ma-Erdoğan görüşmesinin arka planında Türkiye’deki Yahudilere yö-
nelik son dönemde artan tacizler olduğu Türk Yahudilerinin yayınladı-
ğı deklarasyonun ardından ADL’den de gelen mektupla ortaya çıkmış-
tı. ADL Başkanı Foxman, seçim kampanyası sürecinde 18 Temmuz
2014’de Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Erdoğan’a yazdıkları mek-
tupta şunları hatırlatmıştı: “Türkiye’deki Yahudi cemaatine yönelik at-
mosferin gittikçe düşmanlaşmasından endişe etmekteyiz. Bunda sizin
İsrail liderlerini Hitler’e benzetmeniz ve İsrail’in sistemik soykırım uy-
guladığını söylemenizin de etkisi olduğu kanaatindeyiz. Dahası Gaz-
ze’de yaşananlardan Türkiye’deki Yahudileri sorumlu tutan bazı gaze-
te yazılarını görmekteyiz. Sayın Başbakan, sizden Türk Yahudilerini
günah keçisi haline getiren bu anti-semitik yazıları açık bir dille kına-
manızı ve Türk Yahudilerinin devlet güvencesi altında olduğunu ifade
etmenizi rica etmekteyiz.” 

Seçimden sonra iki sayfalık yanıt 

Erdoğan Cumhurbaşkanı seçildikten sonra ADL’ye, Washington’da-
ki Türk Büyükelçiliği aracılığıyla 21 Ağustos 2014 tarihli bir yanıt yol-
lamıştı. Yanıtın girişinde balkon konuşmasına uzunca bir vurgu yapan
Erdoğan, “Anadolu’daki çok kültürlülükten ve anti-Semitizm’in Türki-
ye topraklarında görülmemesinden bahsetmiş; Türkiye’nin 2008 yılın-
dan beri “Soykırım Anma Günü”nü kabul ettiğine vurgu yaparak
“Gazze’deki insani trajediye olan tepkimiz Türk-Yahudi dostluğu ve Ya-
hudi vatandaşlarımıza olan duygularımızdan bağımsız değerlendiril-
melidir” dedikten sonra: “İsrail’in 8 Temmuz’da başlattığı ve sonrasın-
da genişlettiği operasyon, bizim tarihi ve duygusal bağımız olan Filis-
tin halkına yönelik toptancı bir cezalandırmadır. Bu da Türk halkının
haklı tepkisini doğurmuştur. Ancak duygusal atmosferin ağırlaştığı bu
dönemlerde Yahudi vatandaşlarımızın korunmasına yönelik bütün ted-
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birler alınmıştır ve onlara yönelik hiçbir olası hareket cezasız kalma-
yacaktır.” 

Bu arada kafamıza takılan asıl konu şuydu:

Herhangi bir ülkedeki (Yahudi kuruluşları hariç) hiçbir ekono-
mik, sosyal ve kültürel sivil örgüt, doğrudan Başkan Obama’ya mek-
tup yazamazdı, yazsa da muhatap alınmazdı. Ancak 70 bin kişilik
imza ile bazı özel dilekçeler eklenmesi şartı vardı. Şimdi soralım: Bu
ADL denen Yahudi Derneği hangi diplomatik yetki ve siyasi etiket ve
etki ile, bizim Cumhurbaşkanımıza hem de azarlar bir tavırla mek-
tup yazmakta ve dahi anında cevap yazılıp ulaştırılmaktaydı? Türki-
ye gibi bir ülkenin Cumhurbaşkanı, Yahudi ADL’nin sıradan muha-
tabı ve şamar oğlanı mıydı? Kendi adıma böyle Cumhurbaşkanı ol-
maktansa, Çumra’da özgür ve onurlu bir mahalle muhtarlığı daha
anlamlıydı
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