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5. BASKIYA ÖNSÖZ YERİNE:

SİYONİST PATRONLARIN, FETÖ’DEN BAŞKA 
PİYONLARI VE AKP İKTİDARININ KOF PALAVRALARI

15 Temmuz hıyanet kalkışması aydınlatılmaya mı, yoksa çar-
pıtılıp, saptırılıp karartılmaya mı çalışılmaktaydı?

Öncelikle ve esefl e vurgulayalım ki; CIA destekli FETÖ 
şebekesinin kalkıştığı 15 Temmuz ayaklanmasını, şuurlu ve 
onurlu bir direnişle tankların önüne yatan halkımız yanında, bu 
hıyanet girişimini asıl önleyen ve dehşetli tehlikeyi bertaraf eden, 
paşasından erbaşına, bu darbeye katılmayan kahraman TSK 
mensuplarımız olduğu gerçeğinin, hesaplı ve kasıtlı bir tavırla 
gizlenmeye çalışılması vicdanlarımızı sızlatmaktaydı. Çünkü 
bu darbe teşebbüsüne, Ordumuzun çok az bir bölümü dışında; 
diğer komutanlarımız ve subaylarımız hem katılmayarak, hıyanet 
girişiminin başarı şansısını ortadan kaldırmış, hem de hainlere 
karşı ilk ve en etkili karşı mücadeleyi onlar başlatmışlardı. Buna 
rağmen FETÖ kalkışmasının; maalesef TSK’nın topyekûn yıpra-
tılmasına, hizaya sokulmasına(!) ve her türlü gayrı milli girişimin 
altında “asker bulunduğu” imajını yaygınlaştırmaya yönelik bir 
algının oluşturulmaya çalışılması, bize göre FETÖ yapılanması 
kadar tehlikeli bir yaklaşımdı.

İşte yandaş medya ile, karşıt medyanın karşılıklı FETÖ 
suçlamaları!

Bize göre, birbirleri hakkında hepsi de doğruları konuşmak-
taydı, çünkü zaten suç ortaklarıydı.

Aydın Doğan ve Turgay Ciner medya grubundaki bazı yazar-
lar organize bir şekilde eskiden FETÖ yalakası, şimdilerde FETÖ 
karşıtı Hüseyin Gülerce’yi hedef alan yazılara ve yayınlara baş-
lamışlardı. Bu saldırılara karşı Türkiye Gazetesi yazarı Cem Kü-
çük’ün Hüseyin Gülerce’yi sahiplenmesi kafaları karıştırmıştı. 
Cem Küçük, Aydın Doğan ve Turgay Ciner grubuna bağlı gaze-
telerin geçmişte FETÖ lideri Gülen ile yaptıkları ve sürmanşet-
ten günlerce yayınladıkları röportajları hatırlatmıştı. Gerçekten 
Cem Küçük, bu röportajları yapan köşe yazarlarının bugün Hü-
seyin Gülerce’ye saldıran yazarlar olduğunu ortaya çıkarmıştı. 
Cem Küçük’ün bu gerçekleri ortaya çıkarması ile birlikte Aydın 
Doğan medya grubu ile TGRT arasında bir savaş patlamıştı. 
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Buna karşılık Hürriyet’ten Ahmet Hakan ve Ertuğrul Özkök, 
geçmişte hortumlandığı için batan ve halen daha 15 bin mudi-
nin parasını alamadığı İhlas Finans dosyasını açarak İhlas Gru-
buna karşı itibarsızlaştırma operasyonunun fitilini yakmışlardı. 
Tam bu sırada, Aydın Doğan Grubuna, Aydınlık Gazetesi yazarı 
Sabahattin Önkibar’dan büyük destek atışları da dikkatlerden 
kaçmamıştı. Sabahattin Önkibar, geçmişte Türkiye gazetesinin 
Ankara temsilciliğinde bulunup uzun yıllar TGRT’de “Alterna-
tif” programını yaptığı için İhlas grubuyla ilgili çok önemli de-
taylara ve sırlara vakıf bir insandı. Bu sırları, “Takkeli Firavun-
lar ve Büyük Siyasi Sırlar” adlı kitabında kamuoyu ile paylaşan 
Sabahattin Önkibar, bazı konulara ait çok değerli bilgileri yeni-
den köşesine taşıyarak Aydın Doğan grubuna önemli bir destek 
sağlamıştı. Önkibar özellikle İhlas Finansın batışının sebeple-
riyle ilgili verdiği bilgilerin içeriğinde Sn. Recep T. Erdoğan da 
vardı. Sabahattin Önkibar ve Aydın Doğan grubunun bu yıprat-
ma ve itibarsızlaştırma kampanyasına karşı İhlas Grubu Ankara 
Temsilcisi Batuhan Yaşar ise Emniyet ve Yargıdaki FETÖ yapı-
lanması ile Aydın Doğan grubunun arasındaki gizli irtibatı de-
şifre çabaları yoğunlaşmıştı. Geçmişte FETÖ mensubu yüksek 
maliye bürokratlarının çeşitli bahanelerle Aydın Doğan’a 850 
milyon civarında bir para cezası kesilip işleme konulduğunu; 
bunu ödemek istemeyen Aydın Doğan’ın FETÖ’nün kapısını 
çalarak, Eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılma-
zer ile yargıdaki üst düzey bürokratların devreye sokulmasıyla 
hakkında açılmış 850 milyon liralık para cezasından kurtuldu-
ğunu yazmıştı. FETÖ’nün bu iyiliği karşılığında Hadımköy’deki 
68 dönümlük arazisini 50 milyon liraya FETÖ’ye sattığını Batu-
han Yaşar açıklamıştı. Oysa bu arazinin gerçek değerinin 100 
milyondan fazla olduğu konuşulmaktaydı. Batuhan Yaşar’ın 28 
Şubat sürecinde FETÖ liderinin Aydın Doğan televizyonlarında 
nasıl ağırlandığını ve gazetelerde nasıl manşetlere taşındığına 
dair arşivleri de köşesine taşıması Erbakan’a karşı işbirlikçi ha-
inlerin gizli çıkar çatışmalarının belgelerle yansıtılmasıydı. 

Niye Almanya’ya Öksüz notası, Amerika’ya ise “müzik notası!?”
Türkiye, Milliyet Gazetesinin de gündeme getirdiği FETÖ’nün 

Hava Kuvvetleri imamı olduğu belirtilen firari Adil Öksüz’ün Al-
manya’da olduğu yönündeki haberlerin ardından Almanya’ya 
nota vermişti. Almanya Dışişleri Bakanlığı’na verilen notada, 
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basına yansıyan haberlerde Öksüz’ün Almanya’nın farklı kent-
lerinde görüldüğünün ifade edildiği hatırlatılarak, bu konuda 
Alman makamlarının bilgisi olup olmadığı soruldu ve haberle-
re yansıyan iddiaların araştırılması istenmişti. Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu, TRT Haber’de gündeme ilişkin değerlendir-
melerde bulunarak sorulara yanıt vermişti. Öksüz’ün Alman-
ya’da olduğuna ilişkin medyada yer alan haberlerin sorulması 
üzerine Çavuşoğlu, “FETÖ firarisi Adil Öksüz’ün Almanya’da 
olduğuna, hatta nerede yaşadığına dair bazı haberler çıkmaya 
başladı. Biz de Dışişleri Bakanlığı olarak Almanya’ya resmi ola-
rak bir nota verdik. Bu kişinin varsa Almanya’da tespit edilmesi 
ve bir an evvel tutuklanarak Türkiye’ye iade edilmesini istedik” 
demişti. Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği’nin Alman Dışişleri Ba-
kanlığı’na notayı ilettiğini aktaran Çavuşoğlu, değişik kaynak-
lardan bu haberin defalarca çıkması üzerine ne olduğunu da 
resmi kaynaklardan öğrenmek gerektiğini belirtmişti.

Berlin’den “bilgimiz yok” yanıtı gelmişti
DW Türkçe’nin konuya ilişkin özel haberine göre, Türkiye’nin 

Berlin’e ilettiği yazılı notaya karşılık, Almanya’dan “Öksüz’ün 
Almanya’da olduğuna dair bilgi yok” yanıtı verilmişti. Site-
nin, Alman diplomatik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, 
Türkiye’nin girişimi doğrulanırken Berlin’in “Adil Öksüz’ün 
Almanya’da olduğuna dair bilgi yok” dediği ve bu yanıtın da 
Türkiye’ye iletildiği belirtilmişti. Farklı eyaletlerde yapılabilen 
sığınma başvurularıyla ilgili, özellikle de siyasi önem taşıyan 
isimler hakkında normal koşullarda Alman Dışişleri’ne bilgi ve-
rildiğini hatırlatan yetkililer, şu aşamada Öksüz’le ilgili kendile-
rine ulaşmış bir bilgi olmadığını söylemişlerdi.

FETÖ cinayet şebekesinin bir elemanının Almanya’da görül-
düğü iddiaları üzerine bu ülkeye nota veren ve yüksek perde-
den lafl ar eden AKP iktidarı ve Genel başkanı, yıllarca destek-
leyip her türlü imkân ve fırsatı verdiği bu hıyanet örgütünün 
elebaşı Fetullah Gülen’i resmen ve alenen besleyen ve sahiple-
nen ABD’ye neden hiç nota vermezlerdi? Defalarca tekrarlanan 
resmi taleplerine, ayaklarına yollanan bakanlı bürokratlı yüksek 
heyetlerine rağmen böylesine kritik ve stratejik bir meselede 
bile istekleri reddedilen bir hükümetin ABD nezdinde hiçbir 
ağırlık ve saygınlıkları bulunmadığı anlaşılınca, aynı konuda 
başka ülkelere verilen notaları kim önemserdi?
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Oysa FETÖ’cü hainlerini cesaretlendiren etkenlerin başında, 
ABD’nin Fetullah münafıkına sahip çıkması gelmekteydi. Daha 
da yanlışı devletin bütün kurumlarına sızan ve hele AKP içinde 
yuvalanan FETÖ’ye karşı yürütülen mücadelenin yetersizliği 
ve gevşekliği idi. Evet çok sayıda operasyon gerçekleştirilmiş, 
FETÖ’yle bağlantısı olduğu gerekçesiyle binlerce asker, polis, 
hâkim, savcı, ya da memur kurumlarından ihraç edilmişti. Ama 
daha on binlercesinin varlığı ve bunlara hiç dokunulmadığı da 
devletin en yetkililerince sürekli yinelenmekteydi. Yani devletin 
kadroları tam anlamıyla FETÖ pisliğinden arındırılmış değildi, 
dahası siyaset ayağına henüz hiç ilişilmemişti. Bir başka de-
yişle kendisini saklayan bazı güçlü isimler, profiller olabilirdi 
ve belki de hala etkin görevlerdelerdi... Dolayısıyla da sadece 
davalara odaklanarak FETÖ ile hesaplaşmayı beklemek gafl etti. 
Çünkü falanca, filanca abisinin hala yetkili konumda, mevkide 
olduğunu gören bir şakirt gerçekleri gizlerdi, konuşsa da davayı 
uzatacak, zaman kazandıracak ve olayı başka boyutlara taşıya-
cak sözler söylerdi. Aynen bugün yaşandığı gibi. Özetle deme-
miz o ki; öncelikle dışarıdaki FETÖ’yü çözmek gerekirdi yoksa 
içerdeki asla hiç çözülemezdi...1 Yani açıkça ve pervasızca Ame-
rika Pensilvanya’daki çiftlik villasında korunup hala terör şebe-
kesine talimatlar yağdıran Fetullah Gülen ajanını geri vermesi 
için Almanya’ya ilettikleri cinsten bir NOTA bile veremeyen bu 
iktidardan ve kahramanlarından kalıcı ve kapsayıcı çözümler 
beklemek safdiriklikti.

Kiralık medyanın karanlık irtibatları
Kahpe ve kahredici 28 Şubat sürecinde Erbakan karşıtı hava 

oluşturmak ve darbeyi kolaylaştırmak üzere Fetullah Gülen’i 
televizyonlarına çıkartıp Refah-Yol aleyhine konuşturarak ki-
nini kusturan, ardından Hürriyet Gazetesinde “Beceremediniz, 
artık bırakıp gidiniz!..”, Milliyet Gazetesinde “Gülen de uyarı-
verdi, Refah-Yol tükendi” manşetleri attıran Siyonist ve maso-
nik odaklar, Aydın Doğanın da, Fetullah manyağının da perde 
arkası patronlarıydı. Hatta Aydın Doğan’ın meşhur ve mel’un 
“off -shore” hesaplarının avukatlığını üstlenip yüksek boyutlu 
vurgun ve soygunlarından beratını sağlayan, şu anda yurt dı-
şında yaşayan ve uluslararası kirli ve gizli bağlantıları konuşu-
lan Hasan Günaydın, aynı zamanda Fetullah Gülen’in de şahsi 

1) tunca.bengin@milliyet.com.tr / 07-08-2017
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avukatıydı. Bunların hepsini tesadüfl erle izah etmeye kalkışan-
lar, ya ahmaktı veya gerçekleri çarpıtmak ve saklamak üzere 
özel kiralanmıştı.

Oysa AKP iktidarı ve Sn. Erdoğan özellikle AB Bakanlığını 
kurarak Türkiye’nin AB ile bütünleşmesini bir devlet politikası 
haline getirmişti. Öyle bir rüzgâr estirildi ki AB’ye karşı çıkan-
lar gerici ve bağnaz gösterildi. Türkiye’deki oligarşi kendi özel 
çıkarları için basın ve yayın organları üzerinde AB lehine mut-
lak bir denetim mekanizması geliştirdi. Dönemin MGK Genel 
Sekreteri Org. Tuncer Kılınç, “Rusya ve İran’la işbirliği öneren” 
bir cümlesi nedeniyle adeta hain ilan edilirken, Erbakan’a yö-
nelik 28 Şubat hıyanet darbesinin 1000 yıl süreceğini açıklayan 
koyu Kemalist Genelkurmay Başkanı Org. Hüseyin Kıvrıkoğ-
lu, “AB’ye katılmak jeopolitik zorunluluktur!” şeklinde demeç 
vermişti. Koca bir ülke sanki aklını yitirmişti!

“İlk günden itibaren AB’ye karşı çıktım. Bu görüşümü TSK 
içindeki Komutanlarıma da açıkça ifade ettim. İtirazımın temeli 
tehdit değerlendirmesine dayanıyordu. Çünkü Türkiye’nin bü-
tün stratejik çıkar alanlarına Batı ülkeleri saldırıyordu. Kıbrıs, 
Doğu Akdeniz, Ege, PKK, Montrö, Ermeni Soykırım Yalanı, Kürt 
devleti kurma çabaları ve daha birçok konuda AB ile Türkiye’nin 
uzlaşma şansı yoktu. Diğer itirazım jeopolitik nedenlerden kay-
naklanıyordu. Avrupa 1821-1832 yılları arasında Yunanistan’ı 
kurdurmuş ve güney doğu sınırlarını belirlemişti. Yunanistan’ın 
Kral’ı (Birinci Otto) bile Almanya’dan getirilmişti. Avrupa’nın 
kültürel, siyasi ve coğrafi bir nitelik taşıyan güneydoğu sınırları 
daha o dönemde jeopolitik bir proje olarak belirlenmişti. Tür-
kiye’yi bu sınırların içine itmek jeopolitik yasaların inkârı anla-
mına geliyordu! AB’ye karşı oluşumun ekonomik nedenleri de 
vardı! NATO Savunma Koleji’nde (Roma, 1993) AB’nin yarata-
cağı ekonomik refah konuşulurken şunu söyledim: “İspanya, 
Portekiz ve Yunanistan hızlı bir büyüme ve kalkınma sürecine 
girdi. Ancak AB ekonomik birliği kurulduğu takdirde ilk darbeyi 
bu üç ülke yiyecektir.” Çünkü ilkokul ve ortaokul yıllarımdaki 
bakkalların süpermarketler açıldıkça bir bir kapandığına bizati-
hi tanık olmuştum. Yunan, İspanyol ve Portekiz temsilciler bana 
sert bir şekilde karşılık verdiler. “Türkiye AB’ye alınmayacağı 
için kıskançlık nedeniyle böyle bir beyanda bulunduğumu” id-
dia ettiler! Şimdi, “Yandım Allah!” diye bağırıyorlar ama kement 
de boyunlarında duruyor.” diyen E. General Soner Polat:
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“‘Eskiden tehditlerini süslü püslü kelimelerin arkasına sak-
larlardı. Şimdi alenen söylüyorlar. Dürüst oldukları için teşek-
kür ederiz.’ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan son kerte doğru 
söylemekteydi! Eğer tehdit değerlendirmesi ve jeopolitik ya-
salara uygun olmayan bir ittifaka katılırsanız, her an ekonomik 
tehditlerin hedefi olabilirsiniz! Çünkü sizi gizli ve sinsi bir şekil-
de hedefe koyan ittifak, öncelikle elinizi kolunuzu bağlayacak 
ekonomik ilişkiler geliştirir ve bu ekonomi silahını politik amaç-
lar için sonuna kadar kullanıverir. İçinizdeki ekonomik aktörlere 
fırsatlar sunarak kârdan pay vererek onları yanına çeker. Onlar 
da AB’nin ekonomik çıkarlarını Türkiye’nin çıkarı olarak top-
luma gösterirler… Günümüzde yurtseverlik, AB’nin ekonomik 
boyunduruğundan kurtulacak adımları cesaretle atabilmektir.” 
sözleriyle Rahmetli Erbakan Hoca’yı hatırlatmıştı. Evet ülkemizi 
hem AB’nin, hem ABD’nin ekonomik ve siyasi tahakkümünden 
kurtarmak üzere bir ömür mücadele eden, ilmi ve Milli projeler 
geliştiren, ama bu samimi ve cesaretli girişimlerinden dolayı 
sürekli hedef haline getirilip hücum edilen ve en son Refah-Yol 
iktidarı 15 Temmuz hıyanet kalkışmasının da anası ve mayası 
olan, 28 Şubat darbesiyle devrilen Aziz Erbakan’a, bu kişiler sa-
hiplenmek yerine saldırmayı tercih etmiş ve şimdi şikayet ettik-
leri güçlerin gönüllü silahşörlüğünü üstlenmişlerdi.

“Her şey tehdidin doğru olarak algılanmasına bağlıdır. Doğ-
ru bir tehdit değerlendirmesi her türlü analizin başlangıç nok-
tasıdır. Ekonomik ilişkiler de bundan bağımsız değildir. Büyük 
şirketler güvenlik analizleri yaptırmadan hiçbir ülkede yatırım 
yapmaz. Bir ülkeye dışarıdan müdahale ilk önce o ülkedeki 
ekonomik dengeleri değiştirir. Yeni ekonomik aktörler ortaya 
çıkar. Bu konuları kavramayan ülkeler bindikleri dalı keserler. 
Libya’nın üzerine bilinçsizce çullandık! Tam 5 Türk harp gemi-
si NATO emrine girdi. Komutan İtalyan Amiral deniz harekâtını, 
Haçlı seferlerini anımsatan “Andrea Doria (1466-1560)” adlı san-
cak gemisinden yönetti. Libya alt üst oldu. En büyük zararı Türk 
yatırımcılar gördü. Büyük ekonomik kayıplara uğradılar. Türk 
vatandaşları bu ülkeden çıkarıldı. Demek ki ekonomi-güven-
lik-siyaset ilişkileri kavranamamıştı!” tespitleri de yerindeydi. 
AKP iktidarı ve Cumhurbaşkanı hayatının en büyük hatalarından 
birini işlemişti. Çünkü haçlı NATO’nun (daha doğrusu Avrupa 
ve Amerika’nın) çıkarları hatırına, dost ve Müslüman Libya’nın 
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tahribat ve talanına destek vermek, gafl et ve cehaletten çok öte 
bir dalaletti. Ama çok geç de olsa bu acı gerçekleri artık yazan 
ve konuşan beylerin; Erbakan Hocanın tarihi ve talihli hedefl er 
güden Libya ziyaretine, hem de çok bayağı ve aşağı bir üslup-
la saldırırken, şimdi güya Kemalist ve Ulusalcı beyinlerin Sn. 
Erdoğan’a ve AKP icraatlarına hararetle sahip çıkmaları neyin 
alametiydi?!

Ahmet Hakan, Aydın Doğan’ın kalemşörü olarak Mücahit 
Örene sataşmıştı!

Vay Miami’li Mücahit vay! Vay yavuz hırsız vay!
“Beslediğin tetikçilerini üzerimize salarak bizi bezdireceğini 

mi sanıyorsun be hey Amerikan Mücahit’i! Garibanların gasp 
ettiğin paralarıyla satın aldığın Bodrum’daki 30 milyonluk lüks 
villanda sefa sürerken mi adamlarına “saldırın” emri verdin be 
hey Amerikan çıkarlarını korumaya yeminli Miami Mücahit’i! 
Vay Miami’li Mücahit vay Vay yavuz hırsız vay. Yavuz hırsız ol-
dun da... Çıkardığın yangınla, yaptığın çaçaronlukla yaptığın 
gaspı yazıp çizenleri sindirip susturacak mısın be hey Florida 
Mücahit’i!  Tıpkı “Fadılzede” gibi “İhlaszede” diye bir kavramın 
oluşmasına neden olmuşsun... Gariban insanlar gasp ettiğin 
paralarını almak için örgütlenmek zorunda kalmış... Utanıp ye-
rin dibine girmek yerine... Bunları dile getiren bizlere mi saldırı-
yorsun be hey sefa Mücahit’i! Özal döneminde Özalcı... Demirel 
döneminde Demirelci... Çiller döneminde Çillerci... Asker dö-
neminde askerci... AK Parti döneminde AK Partici... Yırtmanın 
yolunu böyle mi buldun be hey çıkarcı Mücahit! Hem binler-
ce garibanın dişinden tırnağından artırarak sana emanet etti-
ği paranın üzerine oturacaksın... Hem de raconcu tetikçilerine 
“Hürriyet’e kayyum atansın” falan diye yazdıracaksın... Be hey 
kuldan utanmaz, be hey Allah’tan korkmaz Mücahit!2

Kes ağlaşmayı Amerikalı Mücahit
Amerikalı Mücahit Ören, gazetesinde ağlıyor, ağlaşıyor. Va-

tandaşın parasını vermek yerine gözyaşı döküyor. Neymiş? 
- İhlas Finans’ı FETÖ batırmışmış… Her şey FETÖ’nün tezgâ-

hıymış…  Amerikalı Mücahit’in hiç kabahati bulunmamaktaymış...
Kes ağlaşmayı Amerikalı Mücahit! Kes ağlaşmayı Amerikalı 

Mücahit! İhlas Finans’ı FETÖ batırdıysa, -Onun yaptığı bu al-
çaklığın ceremesini vatandaş çekti. Sana olan bir şey yok ki! 

2)  Ahmet Hakan / 31-08-2017 / Hürriyet
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Gariban vatandaşlar, tam 16 yıldır, sana kaptırdıkları paraları 
alamazken... Sen bir elin yağda, bir elin balda, lüks ve sefahat 
içinde yaşıyorsun. Senin sadece Bodrum’daki yazlık villan bile 
7 milyon Euro değerinde.” 3 diyerek Enver Ören’in ve oğlu Mü-
cahit Ören’in kirli çamaşırlarını ortaya saçmıştı.

Bunun üzerine Türkiye ve TGRT silahşörü Batuhan Yaşar: 
Aydın Doğan’a ve Ahmet Hakan’a saldırmıştı!

“1990’lı yıllarda başbakanları ayağına çağıran ve pijamayla 
karşılayan Aydın Doğan, siyaseti istediği gibi yönlendiriyor-
du…   Attığı manşetler hükûmetlerin iktidar sürelerini belirliyor-
du. ‘28 Şubat Davası’nın üzerini bile bunlar örtüyordu. Davanın 
‘Sivil Ayağının’ Aydın Doğan olduğu iddia ediliyordu. FETÖ-Do-
ğan işbirliği ta 28 Şubat sürecine dayanıyordu. Bak karanlık 
güçlerin tetikçi yazarı Ahmet H. Coşkun; Birazdan okuyacağın 
iki olayda tüyü bitmemiş yetimin hakkı bulunuyordu. Acaba bu 
trilyonlar kim veya kimler tarafından cukkalanıyordu?  

826 Milyon vergi tahakkuku ne olmuştu?
Tarih yaprakları 2009 yılının Mart ayını gösteriyordu. İstan-

bul Halkalı Vergi Dairesi, Doğan Yayın Holding’in 826 milyon 
lira vergi kaçırdığı gerekçesiyle Aydın Doğan ve şirket yönetici-
leri hakkında mahkemeye suç duyurusunda bulunmuştu. İstan-
bul 6. Vergi Mahkemesi davayı açınca FETÖ harekete geçiyor-
du. FETÖ’den şu an Silivri’de tutuklu bulunan dönemin İstanbul 
Emniyet Terörle Mücadele Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer olaya 
el koyuyordu. Çünkü FETÖ kendisine “bu işi çöz” talimatı ve-
riyordu. Şeytanlığa bakın: 6. Vergi Mahkemesi Başkanı Hasan 
Erdem ve öğretmen eşi Sevinç Taş Erdem sahte isim altında 
ve FETÖ’cü Ali Fuat Yılmazer’in talimatıyla dinlenmeye başla-
nıyordu. 

Aydın Doğan’ın davasına bakan hâkim ve öğretmen eşi, Er-
genekon terör örgütü üyesi olmakla suçlanıyordu. Yani Aydın 
Doğan’ı yargılayan mahkeme hâkimi sahte isim altında dinle-
niyor ve Ergenekoncu olmakla suçlanıyordu!.. İlk duruşmada 
hem de (nasıl oluyorsa!) 11 Kasım 2009’da mahkeme şaibeli 
bir kararla Aydın Doğan’ın vergi kaçakçılığı davasında vergi ta-
hakkukunu siliyordu!? Evet yanlış duymadınız 826 Milyon lira 
hemen ilk duruşmada hoop aklanıyordu...” diyerek Aydın Do-
ğan’la Fetullahçıların çıkar ortaklıklarını hatırlatmıştı.

3)  Ahmet Hakan / 28-08-2017 / Hürriyet
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Bunun üzerine eski Ülkücü Militanı, Enver ören yalakası ama 
şimdi Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar şunları yazmıştı:4 

“Türkiye Gazetesi, İhlas Finans’ı Fetullah ile Aydın Doğan 
batırdı diyor. Peki İhlas Finans’ı Fetullah batırdı ise söyle Müca-
hit, bir dönem genel yayın müdürün olan Işıkçı cemaati müridi 
Nuh Albayrak’ı Fetullah alçağına gönderip bağlılık mesajlarını 
neden ilettin? Darbeden iki gün önce gönderdiğin mesajla “An-
kara’yı ayağa kaldıracağımız gün çok yakın” demedin mi ve bu 
mesajı mahkemede kabul etmedin mi? Fetullah ile Ankara’yı 
ayağa kaldıracak idi isen İhlas Finans’ı Fetullah batırdı demek 
komik olmuyor mu? Şimdi Bodrum’da 30 trilyonluk villada su-
çüstü olunca niçin suçu Aydın Doğan’la FETÖ’ye atıyorsun?

Sibel Can’a 3.5 milyon dolarlık villa verdiniz!
Konuyu çok iyi bilen üç-beş kişiden biri olarak, İhlas Finans 

şu sebeplerle battı: Yurtdışı ama özellikle ABD’ye para transfer-
leri... Amerikalı Mücahit Miami’de çiftlik evler projesi için kaç 
bin dönüm arazi aldı niye açıklamıyor? New York, Washington 
ve Miami’deki büyük mülklerini niye gizliyor? İkinci husus, İhlas 
Finans’ı paraları, sanatçı hanımlara saçılmıştır. Soruyorum 
Enver Ören, Sibel Can’a, İstanbul Boğazı’na nazır Nakkaşte-
pe’de ileride TGRT’de program yapar ödeşiriz hikayesi ile 3.5 
milyon dolarlık villa verdi mi vermedi mi?

Dinç Bilgin’e 2 valiz dolar gönderdiniz!
Sadece onlar değil, TGRT’de çalışan Seda Sayan’dan Gülben 

Ergen’e, Muazzez Ersoy’dan Orhan Gencebay, Kadir İnanır ve 
Barış Manço’ya kadar abartısız 30’a yakın sanatçıya servetler 
ödenmedi mi? Yahu Marziye dizisi çekilirken Çatalca tarafında 
kurulan film setine Enver Ören hayran olduğu sanatçıya heli-
kopterle havadan avuç avuç cumhuriyet altını saçtı mı saçmadı 
mı? Sadece o değil, Enver Ören aynı şeyi yani üstüne altın saç-
ma işini Serdar Ortaç gibi çok sayıda sanatçıya yapmadı mı?

Keza İhlas’ın ortak olduğu Egebank’a İhlas Finans’tan ser-
maye aktarıldı mı aktarılmadı mı kayıtlarda var mı? O dönemin 
güçlü medya patronu Sabah-ATV sahibi Dinç Bilgin’e “Aleyhim-
de haber yaptırmasın” diye, İhlas Finas’tan iki valiz dolusu do-
lar verilmedi mi? Sabancı Grubu’nda özel uçak yok iken Enver 
Ören aldı mı almadı mı? “Uçak alımı yanlış olur” dedi
4)  Aydınlık Gazetesi / 30-08-2017
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 diye Zeynel Abidin Erdem yönetimden kovulmadı mı? Ören ai-
lesinin helikopteri, yatları ve çok sayıda özel yapım zırhlı süper 
lüks BMW’leri yok muydu? Keza yerlerini bile sayarım 10’a ya-
kın dehşet Sarayları vardı. Beyazıt Öztürk olayında yalan söy-
leniyor zira onu çağırıp 5 milyon dolar transfer teklif eden En-
ver Ören’dir. Bu aktardıklarımın fazlası “Takkeli Firavunlar” ile 
“İmamlar-Haramiler Medyası” kitaplarımda mevcut. Mücahit bu 
yazdıklarım için bana 1 trilyonluk dava açtı ama kaybetti.”

Mücahit (Ören Bey), siz dolandırıcılıktan ceza yediniz!
Bakın İhlas Finans’ın kurucu genel müdürü Ali Çoşkun’dur, 

o hortumlama yok diyorsa ben özür dileyeceğim... Kitabımda 
ayrıntılarla var, İhlas Finans tam temizlenecekken ABD Ankara 
Büyükelçisi devreye girdi. AKP’nin TMSF Başkanı Ahmet Ertürk 
bizzat İhlas’ta hortumlama var demedi mi? Dahası var, Mücahit 
Ören AKP iktidarı döneminde İhlas’ta dolandırıcılık yapmaktan 
hapis cezası almadı mı ve Yargıtay bunu onaylamadı mı? İhlas 
Finans’ın batış hikâyesini yıllar sonra Star grubundan Doğan’a 
geçtikten sonra Aydın Doğan bana sordu ve emin olun benden 
öğrendi... Benim derdim Aydın Doğan’ı savunmak falan değil, 
onu bu ülkede en çok eleştiren yine benim ama bu olayda ha-
kikat bu. Kim Mücahit Ören’i İhlas Finans olayında siyaseten 
koruyor ise mahşer günü bunun hesabını vallahi verecektir.”

Bütün bunlara karşı Türkiye Gazetesi şu savunmayı yapmaktaydı:
Kamuoyunda “kâğıt üçkâğıt davası” olarak bilinen Aydın Do-

ğan, kızı ve holding yöneticilerinin yargılandığı bir başka olay 
daha vardı. Davanın nedeni Aydın Doğan’ın yurt dışında kur-
duğu ‘tabela (off -shore) şirketleri’ üzerinden Borsa’da küçük 
yatırımcıyı zarara uğratmasıydı. Bu davada Doğan Holding’in 
avukatı kim biliyor musunuz? Fetullah Gülen’in şahsi avukatı 
Hasan Günaydın! Hasan Günaydın 15 Temmuz darbe girişimi-
nin ardından yurt dışına kaçanlardandı.

İddianamede Doğan Holding yöneticileri hakkında 2 yıl 8 ay 
ile 8 yıl 9 ay arasında hapis cezaları istenmişti. Ama aynı diğer 
davada olduğu gibi benzer gelişmeler yaşanmıştı: İstanbul 7. 
Asliye Ceza beraat kararı verdi... Sonraki aşama Yargıtay’a 
gitti... Yargıtay 7. Asliye Ceza Dairesi, Aydın Doğan’ı suçlu buldu 
ve kararının bozulmasını istedi. Konu son olarak Yargıtay Ceza 
Genel Kurulu’na geldi. İşte burada FETÖ yine devreye girdi ve 
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Ceza Genel Kurulu davanın usulüne uygun açılmadığına karar 
verdi. Yani davayı düşürmüş oluyorlardı… Ama hukukçular, 
“kâğıt üçkâğıt davasının” yeniden açılabileceğine dikkat 
çekiyorlardı...  FETÖ de yoktu artık... Peki ne olacaktı?5

Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük ayrıca: Aydın Doğan’ın 
tutuklanma ve Hürriyet’e kayyum atanma korkusu yaşadığını 
belirterek, “Devlet karar verdiği an Hürriyet gazetesine kayyum 
atanması ve Doğan Holding’in Boydak Holding haline gelişi bir 
dakikalık iştir. Adaletin geciktirilmesi de asla doğru değildir” 
yorumunu yazmıştı.6

Sabahattin Önkibar, Enver ve Mücahit Ören’in bütün kirli ça-
maşırlarını balkona asmıştı!

Enver Ören, eski ABD Büyükelçisi Marc Grossman’a, 100 
Bin dolar maaş, niye bağlamıştı?

İhlas Finans Kurumu’nun battığı 2000 yılının sonunda Tayyip 
Erdoğan telefonda bana şunları söylemişti:

– Sabahattin Bey, İhlas Finans Kurumu’na faize bulaşmak 
istemeyen mütedeyyin garipler, yetimler para yatırdı. Enver 
Ören’e söyle, onların parasını ne yapıp edip hemen ödesin. On-
ların ahı arşı boğar. Söyle Enver Ören’e! Ben de araya girdim:

– Tayyip Bey, ben de sizinle aynı kanaatteyim, lakin ben 
burada çalışanım ve patron üzerinde etkili olamam. Lütfen siz 
söyleyin bunu. Ayrıca az önce istifa dilekçesini sundum, ayrılı-
yorum. Uzan Grubu’na geçtim.

Bu konuşmanın çok değil iki sene dört ay sonrasında Tayyip 
Erdoğan başbakan oldu. Erdoğan’ın İhlas Finans konusunda 
takındığı tavrı AKP’nin ilk Sanayi Bakanı olan Ali Coşkun bana 
şöyle aktardı:

– Tayyip Bey başbakanlık koltuğuna oturduğunun sanıyorum 
üçüncü ayında beni çağırdı ve “Ali Abi, siz İhlas Finans’ı kuran 
isimsiniz. Orada feryatlar var. O konuyu siz üstünüze alın ve iyi 
bir temizlik yapalım,” dedi. Ben de TMSF Başkanı Ahmet Ertürk 
ile temasa geçerek tespitler yaptırdım. TMSF Başkanı Ertürk 
bana ve hatta kamuoyuna büyük bir hortumlama yani hırsızlık 
var diye açıklama yaptı. Tam hazırlık yapıp düğmeye basacak-
ken Tayyip Bey “Ali Abi İhlas Finans operasyonunu durdur-

5)  Türkiye gazetesi / 01-09-2017
6)  Türkiye Gazetesi/ 30-08-2017
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unuz,” dedi. “Bir sorun mu var” diye sorunca, “Yorum yok Ali 
Abi, İhlas Finans’a dokunulmayacak,” dedi. Israr ederek “İhlas 
Finans’ı kuran benim, sonra siz siyasete çağırdınız geldim. Ama 
benim ismim sebebiyle oraya para yatıranlar var. Mahşerde bu-
nun hesabı bana da sorulur. Bu olayı kapatamayız,” dedim... 
Bu sözlerim üzerine Başbakan beni tersledi ve o günden sonra 
ilişkimiz koptu. Dahası, bir sonraki seçimde bakan olmama rağ-
men beni aday bile yapmadı. (Yani Enver Ören’le Fetullah Gü-
len’in gizli ve kirli çıkar ilişkilerini belgeleyen dosyaları Recep 
Tayyip Erdoğan rafa kaldırmıştı…)

Evet işte İhlas Finans olayına iki ayrı Tayyip Erdoğan tepkisi!?
Sabahattin Önkibar şunları da hatırlatmıştı: “Enver Ören çok 

zeki bir insandı. Öyle olmasa zaten biyoloji öğretmenliğinden 
oralara tırmanamazdı. Namazını ihmal etmez ama TGRT ve Hol-
ding’de önüne gelen bütün güzel hanımlara sarılırdı; bir gün 
şakaya vurarak sordum:

– Enver Abi haram diye kadının elini sıkmıyorsunuz, eviniz-
de harem-selamlık var ama maşallah önünüze çıkan bütün gü-
zel hanımları kucaklıyorsunuz? Cevap:

– Sabahattin, Holding’deki hanımlar benim için cariye hük-
mündedir.

“Nasıl” diye sorunca devam etti:
– İaşesini sağladığın hanım sana dinen haram sayılmaz.
– Peki nikâh o zaman niye var? Bas parayı ya da ver maaşı 

oldu bitti mi yani?
– Cariye diyorum. Eş demiyorum. Cariyelerde nikâh aranmaz.
– Peki cariye olmak için gayri müslim olmak gerekmiyor mu?
– O da var ama esas olan nafakasını sağlamaktır.
– Enver Abi bunu bir yerde söylemeyin. Hem siz hem İslam 

zarar görür.” Evet, işte rüzgâr gülü gibi, esintiye göre yön de-
ğiştiren Sabahattin Önkibar, bütün bu haksızlık ve ahlaksızlık-
ları görmesine rağmen Enver Ören ağabeysinin daha nice yıllar 
hizmetinde kalmıştı.

Türkiye’nin en zengin gazetecisi Erol Elibol
Türkiye Gazetesi’nin bugün manşetinde yer alan “Yeni dar-

beyi ulusalcılar yapabilir” başlıklı haberde imzası bulunan Erol 
Elibol’u ise 2009’da yine Sabahattin Önkibar anlatmıştı... As-
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len, emekli bir binbaşı olan Elibol, TGRT, Türkiye Gazetesi, İHA 
gibi kurumları içinde barındıran İhlas Medya Grubu’nun Anka-
ra Temsilciliği yapmıştı. Şimdi Ulusalcı Aydınlıkcı Sabahattin 
Önkibar, Elibol hakkında şunları gündeme taşımıştı:

- Bu eski subay emeklisine çalıştığı kurumda da farklı göz-
le bakılıyor. Adam bazılarına göre istihbaratçı. Bazılarına göre 
de gerçekte AKP’nin sadık mutemedi ve militanı, ama askeri de 
idare ediyor. Çalıştığı gazetede yazdığı yazılara bakıyoruz katık-
sız AKP yandaşı.

- Subay emeklisi bu sonradan olma gazeteci bugün dün-
ya üzerindeki en zengin medya çalışanıdır. Anlatılanlara göre 
adam subayken borcu sebebiyle maaşına haciz bile konmaya 
tevessül edilmiş, yani bugün Karun gibi olan bu sözde gazeteci 
dün Harun’dan bile beter sefil ve fukara imiş!

Peki, bu korkunç servet nereden mi geldi ve hâlâ gelmeye 
devam ediyordu? Kamudan aldığı tezgâhlanmış işlerden! Adam 
güya fiili olarak hem gazetecilik yapıyor hem de devletten on-
larca trilyonluk işler bitiriyor ki bunu gizli saklı değil, resmen 
yapıyordu.

İhlas Holding CEO’su FETÖ’den tutuklanmıştı!
Sabahattin Önkibar Kasım ayında Aydınlık’taki köşesinde, 

İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Ören’in 15 
Temmuz darbe girişiminden 2 gün önce “Ankara’yı ayağa 
kaldıracağımız gün çok yakın” diye mesaj gönderdiğini iddia 
etmişti. Sabahattin Önkibar, yazısında İhlas Holding’teki Ame-
rikalılara dikkat çekerek “Mark Grossman kim? ABD’nin eski 
Ankara Büyükelçisi ve CIA’nın Ortadoğu masası şefi. Emeklilik 
sonrasında İhlas Holding’de ayda 150 bin dolar maaş ile yöne-
ticilik yaptı” dedi. “Thomas Bonifield ise İhlas Haber Ajansı’nın 
birkaç hafta öncesine kadar genel müdürüydü ve bu göreve 
Mark Grossman’ın tavsiyesi ile gelmişti” diyen Önkibar şöyle 
devam etmişti:

“15 Temmuz FETÖ darbesinden sonra Mücahit Ören bu Tho-
mas’ı apar topar işten çıkardı ki bu kovmada devletin devre-
ye girdiği dillerde. Bir diğer isim İhlas Holding’in halen FETÖ 
mensubu olmaktan hapiste olan CEO’su Cahit Paksoy ve onu 
tavsiye eden yine Mark Grossman.”

Mücahit Ören’in 15 Temmuz şantajı!
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Sabahattin Önkibar, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi 
öncesinde Mücahit Ören’in ABD’de bulunduğuna dikkat çeke-
rek şunları yazmıştı:

Tarih 13 Temmuz 2016. ABD’den holdinginin işlerini takip 
etmektedir. Türksat için malum bütün televizyonlardan teminat 
mektubu istenir ve TGRT de o teminatı gönderir fakat gönderi-
len teminat eksik, yani yetersizdir... Konu Mücahit Ören’e akta-
rılır ve Ören bu talebe ABD’den e-mail ile aynen şu karşılığı ve-
rir: “Kesin söylüyorum bir kuruş ilave teminat vermeyeceğim... 
Önce kapatırım TGRT’yi, ancak Ankara’yı ayağa kaldıracağımız 
gün çok yakın... Bankalar ile konuşmayın...”

“Mark Grossman’ın can dostu Mücahit Ören 13 Temmuz’da 
yani FETÖ darbesine iki gün kala üstelik ABD’de bulunuyor 
iken durduk yerde niye Ankara’yı ayağa kaldıracaklarından 
söz ediyor?” diye soran Önkibar yazısını şöyle sonlandırmıştı: 
“MİT ve emniyet istihbarat, 13 Temmuz 2016 günü ABD saati 
ile 10.05’te Mücahit Ören (a.m.oren@ihlas.com.tr) tarafından 
Batuhan Yaşar’a (batuhanyasar@tgrthaber.com.tr) gönderilen 
bu e-mail mesajına pekâlâ ulaşıp sorgulayabilir ki, o mesajın 
çıktısı İhlas’ın içinden bana gönderildi... Evet asla suçlama yap-
maksızın soruyorum, bu mesaj ne anlama geliyor ve devlet bu 
konuyu araştıracak mı?”7

Cumhurbaşkanlığı yanında AKP Genel Başkanlığını da eline 
alan Sn. Erdoğan, saklamaya çalışsa da oldukça tedirgin ve te-
laşlıydı. Teşkilatlara yönelik: “Yorulan varsa kenara çekilsin!” 
çıkışları bunu yansıtmaktaydı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AKP Genel Başkanlığı 
sonrası gündeme getirdiği “partideki metal yorgunluğu”na iliş-
kin tartışma sürerken, AKP kulislerinde “metal yorgunluğun” her 
yerde olduğuna ilişkin görüşler ortaya atılmıştı. Bazı AKP’liler 
sürekli yaşanan krizler nedeniyle “milletin metal yorgunu” oldu-
ğunu savunurken yandaş medyada da bu çerçevede yorumlar 
yapılmıştı.  AKP’deki iç kavgalar artınca Erdoğan katıldığı grup 
toplantısında milletvekillerini. “İçeride ve dışarıda ihanete uğra-
mamak için önce AK Parti olarak kendimizi yenilememiz gerek. 
Önce bu hareket kendi içinde birbirini sevmeli. Bize ne oluyor ki 
kendi içimizde birbirimize karşı çalım atıyoruz? Bize ne oluyor

7)  Sinan Acıoğlu / Odatv.com
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ki birbirimize karşı farklı nazarlarla bakıyoruz. Teşkilatlar ve be-
lediyeler eğer bizim dava idrakiyle hareket etmiyorsa, bize zarar 
veriyorlar demektir. Zarar veren kardeşlerimize söylüyorum biz 
uyarmadan kendileri uyarsınlar ve bu adımı atsınlar. Artık bede-
li ödenemeyecek yanlışlara yer yok. 2019 bir kırılma noktasıdır” 
diye uyarmıştı.

“Yorulanlar yerini başkasına bıraksın!” çıkışı!
Erdoğan grup toplantısından iki gün sonra milletvekilleri, 

bakanlar ve parti yöneticileri ile AKP Genel merkezinde sürpriz 
bir şekilde yeniden bir toplantı yapmıştı. Burada yaptığı konuş-
mada teşkilatları, belediye başkanlarını ve milletvekillerini yeni-
den uyaran Erdoğan’ın, “Yorulan varsa kenara çekilsin. Yerini 
başka birine bıraksın” dediği anlaşılmıştı. Bir AKP milletvekili 
toplantı sonrasında yaptığı değerlendirmede, “Sayın Cumhur-
başkanımız çok kararlı. Yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin 
partimiz için bir ölüm kalım seçimi olacağını düşünüyor. ANAP 
haline düşülmemesi için kendine ayak uyduramayan örgütleri 
değiştirecek. Elinde çok iyi bir araştırma raporu olduğu anlaşı-
lıyor. Örgütün röntgenini iyi çekmiş. Seçime gidilirken canlı ve 
hareketli, sonuç alacak parti yöneticileri istiyor. Bu işin şakası-
nın olmadığını milletvekillerine ve bakanlara anlatmaya gayret 
etti. Tabii kongrelerde bireysel hesap yapmamamız konusunda 
da bizleri uyardı” sözlerini aktarmıştı. 

Özetle AKP’ye ve AKP’lilere “en sert, en ağır” eleştirilerin 
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’dan gelmesi 
enteresandı. Örneğin Erdoğan’ın partililerden “halkta karşılı-
ğı olan isimleri” bulmalarını istemesi açıkça hakaret sayılmaz 
mıydı? Erdoğan’ın bu sözleri: Mevcut isimlerin “halkta bir kar-
şılığı” olmadığı ve yine mevcut isimlerin “artık partiye oy ge-
tirme potansiyelinin” kalmadığı anlamı taşımaz mıydı? Kimile-
ri bu çağrıyı partiyi “yenileme ve güçlendirme” çağrısı olarak 
sunmaya çalışsa da boşunaydı. Çünkü Cumhurbaşkanı ve AKP 
Genel Başkanı Erdoğan’ın peş peşe yaptığı bu çağrıların “bo-
ğulan insana yapılan suni teneff üs” çabalarıydı. Yani Erdoğan 
partisini “yeniden hayata döndürmek” için çırpınmaktaydı.

Oysa bir partinin tabanı ile tavanı “ayrı tellerden çalmaya” 
başlamışsa o partideki sıkıntı sadece “metal yorgunluğu” ya 
da “defolu” gibi tabirlerle açıklanamazdı ve hele parti içi sı-
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kıntı “ağır sanayi” diye yola çıkanların “Coca Cola sanayi” ile 
yetinmesine dönüşmüşse o zaman yapılacak fazlaca bir şey 
kalmamıştı. Parti tabanı, “Coca Cola sanayine” karşı boykot 
kampanyaları başlatırken parti tavanı, “Cola sanayinin” açılış-
larında boy gösteriyor ise çatlak ve patlak kaçınılmazdı. Aslında 
yaşanan sıkıntının temelinde, “Milli Görüş gömleğinin sırttan 
çıkarılmış olması yatmaktaydı”8

İşte 20 yıl önce CIA-MAAT dediğimiz, 10 yıl önce Küresel Fe-
satçılık ve Fetullahçılık kitabını yazarak bu sinsi tertip ve teh-
ditlere dikkat çektiğimiz gelişmelerin; gerçeğini, geçmişini ve 
geleceğini daha kolay anlamak üzere yeniden yayınlıyor ve de-
ğerli okurlarımızın dikkatlerine sunuyoruz… Çünkü Türkiye’mi-
zin tarihi ve tehlikeli bir dönemece doğru yaklaştığı bu süreçte, 
Milli sorunlarımızı ve sorumlulukları kuşanmanın gereğine ve 
önemine inanıyoruz. 

Saygılarımla.
Ahmet AKGÜL

8)  zekiceyhan@milligazete.com.tr



 ÖNSÖZ YERİNE

Fetullah Gülen’in dini tahribatını ve sinsi hesaplarını tam 40 
yıl öncesinden konferanslarda konuşup toplumu uyarmaya ça-
lışan… 20 yıl öncesinden bu husustaki kuşkularını açıkça yazıp 
gazete ve dergilerde yayınlamaya başlayan… Ve İktidarla Ce-
maatin kol kola çalıştığı ve biribirine arka çıktığı yıllarda bu ko-
nuları “Küresel Fesatçılık ve Fetullahçılık” ismiyle kitaplaştıran 
Üstat Ahmet Akgül’ün, bütün tespit ve tahminlerinin bugün na-
sıl aynen çıktığını okuyup hayret ve hayranlık duyacaksınız… 
Hani hiç kimse bunların farkına varamamış ve halkı uyarmamış-
tı? Bugün hem yandaş yazarların, hem ulusalcı takımının çoğu, 
bu kitaptan okuyup aktardıkları gerçeklerle bilgiçlik taslamakta, 
ama hepsi asıl bilgi kaynağını özenle saklamaktadır.

Üstadımız; “CIA-MAAT” dediği bu gizli ve kirli yapılanmayı 
deşifre ettiği için, hıyanet hareketinin ve AKP hükümetinin or-
tak kumpası ve “Ergenekon’un Dinci Kanadı” iftirasıyla, Milli 
Çözüm Dergisi yazarlarıyla birlikte tutuklanmış, medyada kara-
lama kampanyaları başlatılmış, ama Allah’ın koruması sayesin-
de bunları başaramamışlardır.

Yakın geçmişimizi bilmek ve geleceği görmek için; FETÖ ve 
benzeri oluşumları, her yönüyle ve hıyanet yöntemleriyle anla-
tan ilk eser olan bu kitabı mutlaka okumalısınız! 

Yayınevi



 ÖNSÖZ

 ÖLÇÜ ERDOĞAN VE FETULLAH MI,
 YOKSA KUR’AN VE RESULÜLLAH MI?

Fetullah Gülen Wall Street Journal’dan sonra New York Ti-
mes’da da: “Siyonist otoriteye itaat” fetvasını tekrarlamıştı! 

Wall Street Journal’da (WSJ) çıkan Fetullah Gülen’in “İHH’nın 
İsrailli otoritelerden izinsiz Gazze’ye yardım girişimi yanlıştır” 
fetvasından hemen bir hafta sonrasında, hem ABD’nin hem dün-
yanın saygın gazetelerinden biri olan New York Times (NYT), bu 
konu hakkında bir röportaj-haber daha yayınlamıştı. Bu da Fetullah 
Gülen’in iddiasında hala ısrarlı olduğunun kanıtıydı. Türkiye’deki Fe-
tullahçılar ve AKP taraftarları ilk fetvasını yontup kılıfına uydurmaya 
çalışırken, bu ikincisi onun ayarını iyice ortaya koymaktaydı.  Geo-
rgetown Üniversitesinden Prof. Dr. John L. Esposito’nun; Fetullah 
Gülen’i, Tibet Lideri Dalai Lama’ya benzettiği yazıda, “Gülen’in 
barış ve küreselleşmeye, hoşgörüye, ABD-Türkiye ilişkilerinin 
güçlendirilmesine ve serbest pazar ekonomisine önem verdi-
ğini” vurgulanmıştı. Bilindiği gibi Dalay Lama, ABD’nin kontrolünde 
Çin’i karıştırmak üzere safsata ve saptırmalarla dolu bir din uydur-
muş insandı. Fetullah Gülen de, yine Ilımlı İslam safsatasıyla Türki-
ye’yi avucunda tutmak isteyen Siyonist Yahudi lobilerinin adamıydı.

New York Times gazetesi, “ABD eski Dışişleri Bakanı Madele-
ine K. Albright ve onun seleflerinden olan James A. Baker gibi 
Siyonist Yahudilerin de Gülen ile ilişkili olan grupların faaliyet-
lerinde konuşma yaptıklarını ve Gülen’e övgüde bulundukları-
nı” hatırlatmıştı. NYT muhabiri Knowlton, yazısında Gülen’i eleşti-
renlerin kendisini laiklik karşıtı olarak gördüğünü belirterek, ‘’Gülen 
bir anlamda, gelenekselle modern olanı harmanlamaya çalışıyor’’ 
ifadelerini kullanarak, böylece Onun “İslami motiflerle Siyonist 
menfaatleri karıştırıp uzlaştırdığını” açığa vurmaktaydı.

Fetullah Gülen’in: “Benim bu hareketteki rolüm oldukça kısıtlı bir 
liderlik. Bir merkeze bağlılık ya da bir hiyerarşi yok” sözleri ise te-
vazu perdesi altında: “Bu hareketin kendi kontrolü dışında, Siyonist 
odaklarca organize edildiğinin” itirafıydı.
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Fetullah Gülen için Houston Üniversitesi’nden sosyolog Helen 
Rose Ebaugh da NYT gazetesine verdiği demeçte: “Fatih Üniversi-
tesi yönetiminin kendisine, Suudi Arabistan’ın önerdiği paranın kabul 
edilmesi fikrine Gülen’in, “Suudi hükümeti destek veriyor” şeklinde 
algılanacağı gerekçesiyle sert bir şekilde karşı çıktığını söylediğini 
anlatmıştı. Siyonist Yahudilerin ve emperyalist ABD yönetiminin her 
türlü destek ve yardımını hürmetle alıp, Suudilerin yardımını redde-
den bu yaklaşımın sahtekarlığı ise sırıtmaktaydı.

Haberde, Gazze’ye yardım götüren gemiler konusunda Gü-
len’in, daha önce Wall Street Journal’a ifade ettiği görüşleri yi-
nelediği belirtilerek: “Türk hükümetinin, İsrail’in yardım gemi-
lerine müdahalesini şiddetle eleştirdiği bir dönemde, Gülen’in 
hatayı organizatörlerde bularak, “otoriteye karşı çıkmaktansa 
önceden İsrail yönetiminden izin alınması gerektiği” görüşünü 
aktarmıştı.

Siyonist Yahudi Lobilerinin yarı resmi yayın organı olan New 
York Times’in bu röportaj ve yorumlarına ve Fetullah Gülen’in 
Dalay Lama’ya benzetilmesi ve dünya barışı diye ABD çıkarları-
na hizmet ettirilmesi olayına, Zaman Gazetesinin ve Samanyolu 
TV.nin sahip çıkıp övgüyle aktarması da, Fetullahçıların Siyo-
nist Yahudilerin ve emperyalist ABD’nin işbirlikçileri olduğu 
gerçeğini açığa vurmaktaydı.

Kur’an’a göre OTORİTE ne anlama geliyordu?
Otorite: Zorla veya gönül rızasıyla kendisine tabi ve taraf 

olunması istenen, güç ve yetkiyi ele geçiren devlet hâkimiyeti 
veya herhangi bir örgüt ve teşkilat disiplinidir.

Bu “otorite”, ya meşru ve makbul bir adalet sistemine da-
yanır ki, buna Kur’an “Ulül Emr” (Emir ve yetki sahibi devlet 
yöneticileri) tabir etmektedir.

Veya bu otorite, zalim ve hain bir güç odağıdır ki, Kur’ana 
göre bunların tamamı “TAĞUT” hükmündedir. “Tağut” Ali Bu-
laç’ın Kur’an-ı Kerim Meali sözlüğünde de: Şeytani olan ve put-
laştırılan, Allah’ın hükmünü tanımayan, zulüm ve zorbalık yo-
lunu tutan her türlü güç merkezi veya zalim-kâfir kişi, şeklinde 
izah edilir.

Nurcuların özellikle kullandığı “Yeni Lügat”a göre ise:
Taği: Azgınlaşmış, sapıtmış, saldırganlaşmış, mütekebbir 

(gücüyle kibirlenip zorbalığa başlamış), Allah’a ve insan hakları-
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na karşı isyana kalkışmış yönetimlerdir. Kur’anı Kerim, “Tağut”-
ların, yani zalim ve kâfir güruhların “otorite”sine uyanların ve 
onların batıl ve barbar hükümlerine kendi tercihiyle tabi olanla-
rın en tehlikeli MÜNAFIK’lar olduğunu şöyle haber vermektedir.

“(Ey Resulüm) Sana indirilen (Kur’an’a) ve Senden önce in-
dirilen (Kitaplara) hakikaten inandıklarını ileri sürenleri (ve top-
lumda gerçek ve örnek mümin zannedilenleri) görmez misin? 
Ki bunlar TAĞUT’un önünde muhakeme olmayı (zalim ve kâ-
fir otoritelere tabi olmayı) istemektedir; Oysa onlar onu (bütün 
şeytani odakları ve zalim kurallarını) red ve inkar etmekle emro-
lunmuş kimselerdi. (Ancak) Şeytanları (Siyonist ve emperyalist 
akıl hocaları) onları derin bir sapıklıkla saptırmak istemektedir. 
Onlara: (nefsi ve geçersiz yorumları bırakıp) “Allah’ın indirdiği 
(Kur’an’ın açık ve kesin hükümlerine) ve Resulünün (bildirdik-
lerine) gelin” denildiğinde, O MÜNAFIKLARIN senden süratle 
uzaklaşıp kaçtıklarını (ve Kur’an’ın hükümlerinden kaytardıkla-
rını) görürsün”9

Allah’ın Lanetlediği Bilgiçler Kimler oluyordu?
“Kendilerine kitaptan bir pay verilenleri (ama bu bilgi ve be-

cerilerini nefsi hevesler ve dünyevi hedefler için istismar eden-
leri) görmez misin? Onlar TAĞUT’a (Şeytani rejimlere ve zalim 
güçlere) ve CİPT’e (Siyonist ve Haçlı liderlere) inanıp (peşlerine 
takılıyorlar) ve (Saldırgan) kafirler için: Bunlar (hak hakim olsun 
diye fitne çıkaran(!) ) müminlerden daha doğru bir yoldadır” di-
yorlar. İşte bunlar (gibi zalimlerle işbirlikçi bilgiç takımına) Al-
lah’ın lanetlediği kimselere ise, hiçbir yardımcı bulamazsın”10

Herkesin safı ve tarafı, onun gerçek sıfatını gösterir!
“İman edenler (yeryüzünde hak ve adalet hakim kılınsın ve 

zulüm-sömürü düzenleri yıkılsın diye) ALLAH yolunda çarpışır 
(ve çalışır) lar. Kafirler (ve münafıklık edenler) ise TAĞUT yo-
lunda (Batıl ve barbar nizamlar devamlı kalsın diye) çarpışır (ve 
çırpınır)lar. Öyle ise ŞEYTANIN DOSTLARI (olan bu zulüm taraf-
tarları ve Tağuti otoritelerin savunucuları) ile mücadeleden geri 
durmayın. Hiç şüphesiz Şeytanın hilesi zayıftır. (Zafer inananla-
rın olacaktır)”11

9)  Nisa Suresi: Ayet:60 ve 61
10)  Nisa Suresi: Ayet:51 ve 52
11)  Nisa Suresi: Ayet: 76
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Tağut’u (zalim ve kâfir otoriteyi) red ve inkâr etmeden, iman 
iddiası sahtedir!

“Dinde zorlama yoktur. Şüphesiz (olgun ve uygun olan İs-
lam yolu) sapıklıktan (bütün batıl yollardan) apaçık ayrılmıştır. 
Artık kim TAĞUT’u inkâr (red ve terk) edip ALLAH’a inanır (ve 
Kur’an’a dayanır)sa, o sapasağlam bu kulpa yapışmıştır; bunun 
kopması imkansızdır. Allah, iman edenlerin velisi (sahibi, hami-
si ve yöneticisi) dir, ki onları karanlıklardan nura çıkarır. Kâfir 
takımının (ve münafıkların) velisi ise TAĞUT’ (zalim ve şeyta-
ni güç odaklarıdır) ki, onları (İslam ve iman) nurundan (ayırıp 
küfür ve zulüm) karanlıklarına çıkarır… İşte bunlar cehennem 
ateşinin halkıdır ve orada süresiz kalacaklardır.”12

TAĞUT’lara hizmet ve ibadet edenlerin, imanla alakaları ke-
silir!

“Deki, ben dinimi (her konuda esas alıp uyacağım hayat 
prensiplerimi) sadece Allah’a has kılarak (Kur’an ve sünneti 
ölçü tutarak) Allah’a ibadet ederim”13

“TAĞUT’a (zalim yönetimlere ve şeytani düzenlere) ibadet ve 
hizmet etmekten kaçınan ve içtenlikle Allah’a yönelip bağlanan-
lar ise, onlar için bir müjde vardır; bu nedenle (Tağuti otoritele-
re tabi olanlara değil) benim (sadık ve samimi) kullarıma müjde 
ver.”14

“Andolsun biz her ümmete: “Allah’a kulluk yapın ve TA-
ĞUT’tan kaçının!” diye bir elçi gönderdik. Böylelikle onlardan 
kimine (gerçekleri kabullenip Hakka ve hayra yönelene) Allah 
hidayet verdi, onlardan kiminin üzerine (Dünya rahatı ve menfa-
ati için Tağut’a tapınan ve şeytani odaklara kapılan kesime) ise 
dalalet (sapıklık) hak oldu…”15

Allah münafıkları ve Din istismarcılarını “TAĞUT’A TAPIN-
MAK” zillet ve rezaletine düşürmektedir.

“Deki: “Ey Kitap Ehli, sizler bizim sadece (ve şeriksiz biçim-
de) Allah’a, bize indirilene (Kur’an’a) ve önceden indirilen (Ki-
tapların aslına) inanmamızdan ve sizin çoğunuzun fasıklar (gü-
naha ve haksızlığa düşkün insanlar) olmanızdan dolayı bizden 
kıcık alıyor (ve intikam için fırsat kolluyorsunuz.)

12)  Bakara Suresi: Ayet: 256 ve 257
13)  Zümer Suresi: Ayet:14
14)  Zümer Suresi: Ayet:17
15)  Nahl Suresi: Ayet:36



“Onlara deki: Allah katında, sizin için kesinleşmiş bir ceza 
olarak (bu huysuzluk ve huzursuzluğunuzdan) daha şerlisini ve 
şerefsizini haber vereyim mi?

 (Böyleleri) Allah’ın lanet ettiği kimselerdir.
 Allah’ın onlara gazaplandığı ve kahrına uğrattığı kişilerdir.
 Onları MAYMUN’lara ve DOMUZ’lara çevirmiştir. (May-

munlar gibi batıyı ve batılı taklit etme, onların hizmet ve himaye-
sine girme aşağılına düşmüşlerdir. Domuzlar gibi milli namus 
ve onurlarını kıskanmayan ve zalim güçlere kâhyalık yapan bir 
bayağılığa dönmüşlerdir.)

 Ve TAĞUT’a tapanlar (haline getirilmiş, zalim ve kâfir dü-
zenlerin işbirlikçisi konumuna itilmişlerdir.)

İşte bunların mevkii (konumu) çok daha şerli ve şerefsizdir 
ve hak yoldan sapıtıp gitmişlerdir.”16

“(Onlar) sizinle (karşı karşıya) geldiklerinde: “Biz inandık 
(Haktan tarafız. Ama zalimleri ise zahiren aldatıp oyalamakta 
ve dini hizmetlerimize fırsat kollamaktayız)” demektedir. Oysa 
onlar (gizli) inkârla (yanınıza) girmişlerdir ve yine onunla çıkıp 
gitmişlerdir. Allah (o münafıkların) gizli tutukları (hıyanet ve iş-
birliğini) daha iyi bilmektedir”17

Sadakallahül-Azim. Allahu Azimüşşan ve Kitabı olan yüce 
Kur’an kesinlikle doğru söylemekte, Hakkı ve hayrı bildirmek-
tedir. Biz de Onu tasdik ederiz ve her konuda şaşmaz bir ölçü 
ediniriz.

Zaman yazarlarından ve Fetullah yalakalarından Abdülhamit 
Bilici; “Dış politikada Erbakan-Erdoğan farkı!” yazısında: 

“Belçika’nın Anvers kentinde Türk sivil toplum örgütlerinin temsil-
cileriyle buluşan Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, 
AKP hükümetinin Mavi Marmara trajedisi sonrası yaşadığı bir ha-
yal kırıklığına dikkat çekiyordu. Dünyanın dört bir tarafında vicdanı 
olan herkesin İsrail’in işlediği bu devlet terörü karşısında çok ciddi 
bir duyarlılık sergilediğini vurgulayan Bağış, bu kanlı saldırı karşı-
sında bazı Müslüman ülke liderlerinin, Papa 16. Benediktus’un gös-
terdiği hassasiyeti dahi gösteremediğinden yakınıyordu. Bağış’ın bu 
eleştirisinde haksız olduğunu kim söyleyebilir? Dünyanın en stratejik 

16)  Maide Suresi: Ayet: 59-60
17)  Maide Suresi: Ayet:61

29KÜRESEL FESATÇILIK VE FETULLAHÇILIK



30 AHMET AKGÜL

bölgesinde yer alan, en stratejik maddeleri kontrol eden ve 1 buçuk 
milyar gibi devasa bir nüfusa sahip olan İslam dünyasındaki yöne-
timlerde biraz duyarlılık olsa Gazze’deki dram yıllardır sürer miydi?” 
diye soruyor, böylece çok ucuz bir hamaset yapıyor ama nedense:

İsrail’in Gazze’ye yardım gemilerine yönelik bu vahşi saldırıları 
karşısında, bırakın vicdanlı ve duyarlı bir Müslüman din adamını, 
hatta insaflı bir papaz ve haham kadar bile tepki koyamayan, hatta 
“meşru otorite” kabul ettiği İsrail’i dolaylı haklı çıkaran şu Fetullah 
Hocalarının talihsiz tavrına hiç değinmiyordu. Ardından, AKP hükü-
metine ve devlet yetkililerine: “Aman ha İsrail’le ters düşmeyin, 
ABD ile sakın didişmeyin. Haddinizi bilin ve başınıza belayı da-
vet etmeyin” anlamında münafıkça uyarılarda bulunuyordu.

“Ancak Bağış’ın Müslüman yönetimleri hedef alan bu eleştirisi, 
Türkiye ve AK Parti iktidarı için de dersler içeriyor. Demek ki, kendi 
içinde hâlâ ciddi sorunlarla boğuşan ve henüz dünya dengelerinde 
layık olduğu konumun uzağında bulunan Türkiye’nin, dış politikada 
daha dikkatli olması ve asla Müslüman yönetimlere güvenerek ha-
reket etmemesi gerekiyor” diyordu.

Abdülhamit Bilici, bizim yıllardır haykırdığımız, ama bazıla-
rına bir türlü inandıramadığımız: “Necmettin Erbakan İslam’ın 
ve mazlumların, Recep Erdoğan ise haçlı Batının ve Barbarların 
hizmetkârıdır” gerçeğini şöyle itiraf ediyordu.

“İslam dünyasının farklı köşelerinden insanlarla Washington’da 
katıldığımız bir panelde İhvan hareketine bağlı bir genç olan İbrahim 
Hudeybi, AKP tecrübesini incelerken Başbakan Erbakan ve Baş-
bakan Erdoğan’ı, dış politika açısından karşılaştırmış ve tercihinin 
ikincisinden yana olduğunu söylemişti. Panele katılan isimler, iki li-
derin dünyaya bakışları arasındaki farkı şöyle özetliyordu: Erbakan, 
ilk gezisini Tahran’a yaparken, Erdoğan Brüksel’i tercih etti. İslam 
birliği idealini öne çıkaran Erbakan, D-8 adındaki oluşum için çaba 
harcarken, Erdoğan AB’ye önem verdi. Çünkü Erdoğan, Erbakan’ın 
soğuk baktığı AB sürecinin, demokrasi için önemini kavramıştı. Er-
doğan’ın Batı siyaseti, İslam dünyasını unutmak değildi. İlk kez, Er-
doğan döneminde İslam Konferansı Teşkilatı Genel Sekreterliği’ne 
bir Türk seçilmişti.

Erbakan, bir dinî lider gibi ortaya çıkarken, Erdoğan siyasî bir 
liderdi. Erdoğan, manevî bir lider değil, ortalama bir Türk vatanda-
şıydı. Bir yanda Avrupalı liderlerle futbol oynuyor, şakalaşıyor; diğer 
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yanda Peres’e ‘one minute’ diyor; Obama ile Putin’le ilişki kurduğu 
gibi taksici ile esnafla da konuşabiliyordu” diyen yazar pazarlıklı bir 
BOP eşbaşkanını, yüzyılın kahramanı gibi yutturmaya çalışıyordu.

Oysa, AKP’nin “Eksen”i, Milli Görüşe hıyanet ederken kay-
mıştı ve artık Şeytani Güçlerin hizmetkarıydı!

Bir zamanlar AKP’yi “ABD ve AB güdümünde olmakla” suçlayıp 
sataşan sözde muhalifler, şimdi de “Eksen kayması, Batıyı bırakıp 
Doğuya yanaşması” bahanesiyle hükümete yüklenip saçmalamak-
taydı. Çünkü Cumhurbaşkanından Başbakanına, Meclis Başkanın-
dan Bakanlarına tüm AKP kadroları “Böyle bir eksen kaymasının 
asla mümkün ve söz konusu olmadığını, Türkiye’nin Batıdan kesin-
likle kopmayacağını açıklayıp durmuşlardı. Hatta AKP’liler bu iddi-
aları bir küfür ve hakaret gibi algılamış ve hırçınlaşmışlardı. Evet 
AKP’lilerin “Kesinlikle bir eksen kayması olmayacaktır, Türkiye Batı-
dan kopmayacaktır” açıklamaları samimi bir gerçeği yansıtmaktay-
dı. Bazı merkezleri oyalamaya ve avutma taktiği olarak konuşulduğu 
sanılmamalıydı. Çünkü asla yanlış konuşmayan Kur’an şöyle buyur-
maktaydı:

“Kim kendisine hıyanet ve istikamet yolu apaçık belli ol-
duktan sonra, (Dünyalık makam ve menfaatler karşılığı kutsal 
davasını satar da) Elçiye muhalefet ederek kopup ayrılırsa, ve 
Müminlerin yolundan başka (ve batıl) bir yola tabi olursa, Onu 
(dünyada artık) döndüğü (bu batıl ve bozuk) yolda bırakırız (hi-
dayetini karartırız, ahirette ise) cehenneme sokarız. Ne kötü (ve 
dayanılmaz, aşağılayıcı ve azaplandırıcı) bir yataktır o.”18

İlim, ibadet ve hizmetleriyle dünyalık şöhret peşine düşen 
BEL’AM’lar ve günümüzdeki örnekleri.

“(Ey Resulüm) Onlara, kendisine ayetlerimizi (Dini bilgi ve 
hikmetleri öğrettiğimiz şu) kişinin haberini anlat (ki, bugün-
kü Bel’am benzeri bilgiçleri tanısın ve sakınsınlar). O bundan 
(ilim ve ibadet huzurundan ve zulümle cihat şuurundan) sıyrılıp 
uzaklaşmış, Şeytan (ve tağutlar) onu peşine takmıştı. O da so-
nunda “Ğaviy” (Tuğyana kapılıp azgınlaşan ve tağuta tapanlar-
dan) olup çıkmıştı. Eğer biz dileseydik (o Bel’am kafalı kişiler 
Hakta ve hayırda sebat etseydi) onu bununla (ilim ve takvayla) 
yükseltip (şerefli kılardık). Ama o arza (dünyaya) meyledip (bu-
rada sonsuz kalacakmış gibi davrandı.) Nefsü hevasının (arzu-
larına ve gururuna) kapıldı.

18)  Nisa Suresi: Ayet:115
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Onun durumu, üstüne varsan (her şeyi aleyhine zannettiği 
için korkusundan) dilini sarkıtıp soluyan; kendi haline bıraksan 
da (vicdani kuşkuları ve fıtrat bozuklukları nedeniyle, yine) dili-
ni sarkıtıp soluyan köpeğin durumunu andırır. İşte ayetlerimizi 
yalanlayıp (Tağuti güçlere yalakalık için Kur’anı yanlış yorumla-
yan) topluluğun durumu (böyle bir şaşkınlıktır)”19 

Ayetlerimizi yalanlayanları (ve zalim güçlerin keyfine göre yo-
rumlayanları) Onları bilmeyecekleri (ve fark edemeyecekleri) bir 
yönden (ve Rabbani yöntemlerimle) derece derece (helake ve he-
zimete) yaklaştıracağız. Onlara bir süre tanımam (kimseyi aldat-
mamalıdır). Hiç şüphesiz benim tuzak düzenim sapasağlamdır”20 

“Artık, Allah’ın sapıttırdığı kimseye hidayet verecek yoktur 
ve Onları tuğyanları (tağutlara kullukları ve marazlı münafıklık-
ları) içinde şaşkınca dolaşır biçimde bırakır”21

Hanefi Avcı, Fetullah Gülen’in dolaylı Reklâmcısı mıydı? 28 
Şubatçıları da, Fetullahçıları da, PKK’yı ve Ergenekoncuları da 
Aynı Merkez Kullanmaktadır!

Hanefi Avcı’nın “Haliçte Yaşayan Simonlar” kitabının AKP’ye 
yandaş ve yoldaş medyadaki iştahlı reklâmını, Fetullahçı medya-
nın ise bu iddialara karşı “vuruyor rolüyle tozunu silkme” yaklaşımını 
görünce, acaba “danışıklı bir dövüş mü?” diye içime kurt düşmüş-
tü. Kitabı okuyunca bu kanaatim pekişmişti. Bu kitap, Fetullah Gü-
len’in dış bağlantılarını ve Siyonist odaklara figüranlığını saklamak, 
onu dünya çapında bir organizasyonu, şahsi bilgelik ve becerisiyle 
başaran “dahi adam” gibi sunmak; emniyet ve yargı bürokratından 
işadamına, medya mensubundan üniversite hocasına herkese: “Eh, 
bu denli güçlü ve etkili bir cemaate sığınmak, maddi ve manevi men-
faatimiz icabıdır” kanaatini aşılamak için yazılmış-yazdırılmış olma 
ihtimali güçlenmişti.

Bir hareket ve şahsiyeti doğrudan övmenin münasip düşmediği 
durumlarda; güya onu tenkit ediyor ve gerçeklere dikkat çekip ilgili-
leri uyarıyor perdesi altında, onların ne kadar güçlü ve organizeli bir 
yapılanmayı başardıklarını, stratejik kurumlara nasıl sızıp hâkimiyet 
kurduklarını, elebaşlarının nasıl dâhice plan ve programlar yaptığını 
yazıp, “Aman bunlardan korkulur, Fetullah’a sığınan kurtulur!” cin-

19)  Araf Suresi: Ayet: 175 ve 176
20)  Araf Suresi: Ayet: 182-183)
21)  Araf Suresi: Ayet:186
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sinden bağırmak daha etkili bir reklâm çeşididir. Oysa baştan sona 
ABD’nin ve Yahudi Lobilerinin organize edip kullandığı bu cemaat 
hakkında ciddi bir mahkemenin açılıp Fetullah Gülen’in Amerika’dan 
istenmesiyle, yani bu kocaman balona basit bir iğne dürtülmesiyle 
bütün havaları bir anda inecek kadar dayanıksız, zavallı, ama Ame-
rika’nın himayesinde şımarmış bir harekettir.

Açıkça söyleyeyim, ben Hanefi Avcı’nın bu kitabı yazması 
veya hazırlanan bir kitaba imzasını koyması ve ceza (!) olarak 
merkeze alınması karşılığı kendisine ileride hangi makam ve im-
kânların vaat edildiğini merak etmekteyim ve kuşku içindeyim.

Acaba bu kitapla, Fetullah Gülen’in ve cemaatin beyin ekibinin; 
ABD’de ki Yahudi Lobileriyle irtibatları ve CIA yetkilileriyle bağlantı-
ları özellikle bilmezden-görmezden gelinip tehlikenin can alıcı nok-
tasının özenle es geçilerek, aslında beşinci sınıf figüran ve sadece 
vitrin mankeni olan bir kişinin, bütün bu oluşumların başındaki “Bil-
ge Kahraman!” diye gösterilmesi mi hedeflenmişti? Ve zaten sinsi 
hesabı ve maksadı belli Haber Türk yazarı, ABD ve AB’nin gönüllü 
ve tabii temsilcisi Soli Özel’in Fetullah Gülen’in dış bağlantılarına 
değinmediği için Hanefi Avcı’yı takdirle övmesi de bu tezgâhı deşifre 
etmekteydi. Kitapta, bir zamanlar, cemaatin (daha doğrusu arkasın-
daki güçlerin) kendi çıkarları hesabına kullandığı, ama artık gözden 
çıkarıp çöpe atmaya karar kıldığı birtakım kişilere ve ilişkilerine deği-
nilmesi ise, Fetullahçıların ve patronlarının işine gelmekteydi.

İstihbaratçı Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, iddia ettiği gibi çok 
sağlam ve inandırıcı deliller ve şahitler ortaya koymuşsa niye 
acaba hiçbir Cumhuriyet savcısı hala soruşturma için harekete 
geçmemişti? Yoksa bütün savcılar gerçekten cemaatin kontro-
lüne mi girmişti!? Veya bu kitapta Fetullahçıları “yargısız infaz” 
görüntülü “dolaylı aklama” gayesi mi güdülmekteydi? Çünkü 
bu kitapla, hem cemaatin gücü ve etkinliği, teşhir numarasıyla 
şöhreti pekiştirilmiş, hem de bir nevi meşruiyet verilmişti. 

Oysa Fetullah Gülen’in, mağdur ve mecbur edilmiş rolüy-
le ve tabi Hicret sevabı ve hikmetiyle ABD’ye gönderilmesine; 
onun adına cemaatin CIA kontro ünde teşki at andırı ıp orga-
nize edi mesi, ABD’den, ama Hoca üzerinden ge ecek ta imat-
ar a daha ko ay yön endiri mesi için, 28 Şubat sürecinin dış ve 

iç aktör erince karar veri diğini eski M T’çi Mahir Kaynak daha 
yeni fark ve itiraf etmekteydi. “Amerikan tanrısının as a yeni -
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meyeceğini baş edi meyeceğini, onun sonsuz gücüne sığınan-
arın fe aha ve refaha ereceğini, karşı ge en erin ise he ak edi e-

ceğini” vaaz etmek e görev i Mahir Kaynak, Fetu ah Gü en’ e i gi i 
gerçeği ağzından şöy e kaçırıvermişti: (Bak: 28 Ağustos 2010- Star)

“28 Şubat sürecinde Fetu ah Gü en’i yurt dışına çıkmaya 
mecbur eden tavır üzerine “Av Partisi” ad ı bir yazı yazdım ve 
Hocayı yurt dışına çıkmaya zor ayan arın gerçekte onu başka-
arının kontro üne vermeyi amaç adığını ve bu kişi erin avcı a-

rın hizmetkârı o duğunu yazdım. Yani Hocaya baskı yapan arın 
“irtica i e mücade e ettik eri” iddiası gerçek deği di. Ya bi erek 
ya da bi inçsiz ik e bir güce hizmet ediyor ardı. Cemaatin ü ke 
için yarar ı faa iyet erine, ü kenin ge eceği için öngördük erinin 
ü kenin a eyhine o mamasına rağmen içine adeta monte edi-
en ve en küçük bir sorgu amaya bi e gerek görmeden ortaya 

atı an iddia ar, hedefi açısından savunu sa bi e, metodu açısın-
dan e eştiri mesi gerekir. Yani, doğru bir hedefe varmak için de 
o sa, ada etsiz ik savunu amaz.” 

“Yoksa Hanefi Avcı’nın bu kitabıy a, APO’dan sonra dev e-
tin uz aşmak üzere Fetu ah’ a da görüşme masasına oturması-
na zemin mi hazır anıyor?” sorusu pek çok sır ı kapıyı açacak 
anahtar gibiydi!

Hanefi Avcı’nın Fetu ah cemaatini; korkunç bir tedhiş (deh-
şet sa ma, yı dırma) şebekesi o an, resmi bir terör çetesi gibi 
ça ışan, Mason ve Sabataist erin güdümünde bu unan ttihat ve 
Terakki Cemiyetine benzetip:

“Güncel İttihat ve Terakki
Türk sağ aydını Osmanlı’nın yıkılışını İttihat ve Terakki ile Jön 

Türk Hareketinin, zaten kendisi bir hiyerarşik örgüt olan devlet ku-
rumları ve ordu içinde örgüt kurması, bu suretle ordunun ve devletin 
sistemini bozmasına bağlarlar. Bugün için cemaatin yaptığının bun-
dan farkı yoktur; polis, ordu, MİT, jandarma, yargı ve diğer kurumla-
rın içerisinde ayrı bir hiyerarşik örgütlenme kurarak ve bu teşkilatla-
rın personeli arasında ayrım, güvensizlik ve düşmanlık yaratarak ku-
rumları içerden ve tamir olunmaz biçimde yaralıyorlar” demesi (sh: 
569) ve ardından: “Bu meseleyle ilgili olarak en fazla üzüldüğüm 
konu çok temiz, düzgün, çalışkan ve saygılı insanların (cemaat gay-
retiyle birden bire değişip) üstlerine iftira atan, bilerek vicdansızlık 
yapan, vefasız insanlara dönüştürülmesidir. Aslında herkes biliyor 
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ama kimse dillendirmiyor. Ben bu kitapla birlikte açıkça ifade ediyo-
rum ki tüm bu işleri cemaat yapıyor, bunu herkes bilsin. Son zaman-
da gündemi meşgul eden tüm iddiaları yayan cemaattir, onlardan 
bilgi alan da, onlar adına konuşan da cemaatin adamlarıdır. Taraf-
sız basın mensubu, devletin polisi, savcısı numarasını artık kimse 
yutmasın, bu işler emniyet ya da hukuk adına yapılmıyor, cemaatin 
planı ve programı doğrultusunda cemaatin talimatı ile gerçekleştiri-
liyor. Bu işe karşı koyması gerekenler, sızdırılan bilgileri kullananlar 
da bilsinler ki bu yöntemle cemaate hizmet ediyorlar.  Bazı internet 
siteleri, basın ve medya hizmeti değil, cemaatin propagandasını ya-
pıyorlar. Cemaatin plan ve programına uymayıp görevini yapan hâ-
kim, savcı ve diğer görevlilere yönelik saldırılar cemaatin talimatı ve 
planı gereği yürütülüyor. Büyük illerin Emniyet Müdürleri ve Valileri 
bilsinler ki, emirlerindeki polislerin bir kısmı kendilerinin değil, cema-
at imamını amir olarak kabul ediyor, hatta etrafları cemaat mensubu 
müdür ve amirlerce sarılmış durumdadır. Gerçeği göremiyorlar, bu 
durumun farkındalar ve kısmen biliyorlar ama bilmiyor gibi davranı-
yorlar. Bazı operasyonları kendileri değil, cemaat yanlısı polislerle 
cemaat yanlısı savcılar cemaat imamlarının talimatı ile yürütüyorlar, 
bunu artık biliyoruz.” (sh: 571) 

“Ben ve benim gibi olan pek çok kişi, eskiden yetişen nesiller 
ve yapılan faaliyetlere bakarak ülkenin, hatta bölgenin, Müslüman 
ülkelerin geleceği için çok önemli bir hareket başlattığınıza inanıyor-
du. Fakat bugün aynı kişiler eğer bu polislik anlayışına, gizli dinle-
me, iftira, delil uydurma faaliyetlerine devam ederseniz ülkenin fe-
laketi olacağınıza samimi olarak inanıyorlar” (sh:574) tespitleri de 
hem doğruydu; hem de iddialarına inandırıcılık havası katmayı 
amaçlarken, asıl cemaate duyulan hayranlığı ve onlarla başa 
çıkılmazlığı aşılıyordu.

Hanefi Avcı gerçek niyetini ve mahiyetini şu sözleriyle açığa 
vuruyordu.

“Ben cemaatin kendi mecrasında faaliyet yürütmesine karşı 
değilim. Hatta bir yandan akla ve bilime, diğer yandan da inanç 
ve manevi değerlere bağlı yeni bir nesil yetiştirmek adına yurt 
içi ve yurt dışında yapılan eğitim faaliyetlerini çok değerli bu-
luyorum. Bugünkü toplumsal yapımız içersinde yalnızlaşan in-
sanlar arasında yapılmaya çalışılan yardımlaşma, dayanışma 
faaliyetlerinin çok önemli olduğunu düşünüyor ve kültürel faali-
yetler, kültürler ve dinler arası diyalog için yaptıklarınızı destek-
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liyorum. Hatta bu faaliyetlerinizin artarak devamının çok önemli 
olduğuna inanıyorum.” (sh:574)

Şimdi özellikli ve etkili bir Emniyet Müdüründen:
“Bütün kurumlar ve kişiler kof mu?
Bu kitabın birinci bölümünde devlet kurumlarının kof olduğunu, 

basit sorunları bile çözme yeteneğine sahip olmadığını anlatmaya 
çalıştım. Bu bölümde ise cemaatin birkaç adamının çalışması so-
nucu her şeyin yerle bir olduğunu, koca devletin içten içe eridiğini, 
adalet ve güvenlik kurumlarının adaletsiz ve güvensiz hale dönüş-
tüğünü, bu durumun farkında olan devlet görevlilerinin buna karşı 
durmadığını anlattım. Bir grup koca bir devleti teslim aldı. Devlet iç-
ten çatırdıyor, birileri yönetimi ele aldı ve kimse devlet gücünü kulla-
nan bu kişilere dur diyemiyor. Birkaç cemaat imamı devlet yetkilerini 
gasp etti.” (sh:578) itirafını duyan bürokratlar bu cemaate teslim 
olmaz da ne yapardı?

28 Şubat hıyaneti ve aktörleri
Malum ve me’lun 28 Şubat dolaylı darbesinin; Havuz Sistemiy-

le IMF’yi dışlayan ve D-8’lerle Yeni Bir Dünyanın temellerini atan 
Erbakan’ı devirmek üzere; dışarıdan Rockefeller ve Alan Makovski 
gibi Amerikalı Yahudi liderlerin, içeride ise, marazlı ve mason medya 
kalemşörlerinden bazı Çevik Paşalara, Fetullah Hoca’dan, ulusalcı 
Ergenekonculara bir sürü işbirlikçinin ortak gayretiyle yapıldığı artık 
herkesçe bilinmektedir. Yani Ergenekoncuları da, PKK’yı da, Fetul-
lahçıları da 28 Şubat Paşalarını da aynı dış güçler yönetmektedir. 
AKP ise 28 Şubat müdahalesinin gayrimeşru bebeğidir. 

Ancak şu ters talihe ve teresliğe bakın ki, Siyonist merkez-
lerin AT DEĞİŞTİRME operasyonu çerçevesinde, Ergenekoncu-
lar PKK ile görüşmüşler diye zindanlara itilmiş, ama AKP aynı 
PKK’yla görüştüğü için iktidara getirilmiştir. Yani AKP Ergene-
kon’un başka bir versiyonu gibidir ve yarın şartlar öyle gerekti-
rirse Ergenekoncularla AKP yer değiştirebilir… Bu cılkı çıkmış 
ve çivisi kaymış bozuk düzende, bir kişiyi öldüren KATİL, iki 
kişiyi öldüren CANİ, beş kişiyi öldüren veya azmettirip öldür-
ten MAFYA BABASI olur. Ama binlerce asker ve sivil masum 
insanımızın canına kıymış, ülkemizi on milyarlarca Dolar zarara 
uğratmış birisi ise, MUHATAP olur! MİT başkanları, komutanlar, 
yüksek bürokratlar ve devlet kurumlarıyla pazarlık için masa-
ya oturur. Ülkeyi parçalamak ve Özerk Kürdistan’ı kurmak için 
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talimatlar buyurur. Şu düşürüldüğümüz hale bakın; Başbakan 
olacak boş adam APO’yla görüşüldüğünü önce inkâr ediyor, 
sonra “Hükümet değil devlet görüşür” diye milletle dalga ge-
çiyor! Cumhurbaşkanı kalkıp: “devlet değil, kurumlar görüşür” 
cinsinden felsefe yapıp bilgiçlik taslıyor!

Evet, şimdi daha net anlaşılıyor ki, Kandil dağından daha ko-
lay şekilde PKK’yı İmralı adasından yönetmesi ve güvenliğinin 
de garanti edilmesi için, Abdullah Öcalan ABD tarafından Türki-
ye’ye teslim ediliyor! Tekrar hatırlatalım, şimdi de Fetullah Gü-
len’in muhatap alınıp masaya oturulması için hazırlık yapılıyor!

Herhalde bu yüzden olsa gerek, bütün Fetullahçılar ve Türkiye’yi 
parçalamak için fırsat kollayan gâvurcuklar ağız birliği içinde, İspan-
ya’da ki ETA örneğini, İngiltere-İrlanda arasındaki İRA deneyimini 
kutsal metinmiş gibi, televizyonlarda ve köşe yazılarında halkın bey-
nini bulandırmak için, teyp gibi tekrarlayıp duruyor.

Evet;
“Sahipsiz vatanın, batması haktır
Hep neme lazımcı, zavallı halktır
Hıyanet kılıfı, demokrasidir
Gâvur yalanına, kanan ahmaktır” 
BOP Eşbaşkanlığı, Amerikan planlarına hizmetkârlık mıydı?
Türkiye’miz dahil 22 İslam ülkesinin parçalanmasının, tüm yeraltı 

ve yerüstü kaynaklarımızın yok pahasına Batıya pazarlanmasının 
amaçlandığını, ABD yöneticilerinin resmen açıkladığı BOP (Büyük 
Ortadoğu Projesi) aslında Büyük İsrail planının bir parçasıydı. İşte 
bu BOP’a eş başkanlık yapmak (eğer doğruysa) büyük bir hıyanete 
ortaklık ve açıkça Amerikan planlarına hizmetkârlık sayılmaz mıy-
dı? Bu konumdaki bir insana nasıl güven duyulacaktı? Hele başba-
kan olması bir ülke için en büyük sakınca oluşturmaz mıydı? Şimdi 
bu gerçeklikleri yazanları ve konuşanları susturmaya çalışmak ve 
soruları karanlıkta bırakmak, adım adım açılımlarla ülkenin yıkılışı-
na ve devletin yok oluşuna göz yummak anlamını taşımaz mıydı? 
Yoksa başbakan yapılmak hatırına BOP eşbaşkanlığına, yani 22 
İslam ülkesini parçalama planına kâhyalığına gizli bir diyet ödeme 
mahkûmiyeti yüzünden mi, mecbur kalınmıştı? Sümela Manastırı-
nı açtığı, Heybeliada Ruhban Okulunun eğitime tekrar hazırlandığı 
halde Ayasofya’yı ağzına bile almamasının altında bu mahkumiyet 
mi yatmaktaydı?
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Sahi, soralım; Siyonist Yahudi örgütü ADL tarafından Sn. Erdo-
ğan’a verilen “Üstün Cesaret Ödülü”, acaba BOP eşbaşkanlığı 
gibi, resmen dış güçlerin ve yabancı ülkelerin projelerine hizmet kar-
şılığı mı, boynuna takılmıştı?

Erdoğan BOP görevine, 28 Ocak 2004 ilk ABD gezisinde mi 
atanmıştı?

Recep Tayyip Erdoğan başbakan olduktan sonra ABD’ye ilk 
resmi gezisini 25-30 Ocak 2004 tarihlerinde yapmıştı. Başkan 
Bush’la 28 Ocak günü buluşmuşlardı. Oval Ofis’te yapılan 2,5 
saatlik görüşme ‘2+2 olarak planlanmıştı. Bush, Powell’le; Er-
doğan da Gül’le olacaktı. Görüşme sürerken içeriye Rumsfeld 
ve Rice da alınmıştı. Denge bozulmuştu ama görüşmeye de-
vam edilmişti. Sınırlı katılımlı görüşmede “stratejik vizyon” yani 
BOP konusu ele alınmıştı. İleride çok tartışılacak olan ‘BOP’ 
-yani, Büyük Ortadoğu Projesi- Eşbaşkanlığı görevi Erdoğan’a 
işte burada aktarılmıştı.

Recep Erdoğan’ın 32 ayrı yerde itiraf ettiği Büyük Ortado-
ğu Projesi eşbaşkanlığının hukuki anlamda “Bu Türk devletinin 
statüsünü değiştirme projesidir”, “Başka bir güç kudret eğer 
Başbakan’a bu görevi verdiyse o başbakan artık milli değil, 
gayrı millidir” iddiaları oldukça anlamlıydı ve ciddiye alınma-
lıydı. Tayyip Erdoğan, kendisine “BOP eşbaşkanı” dediği için 
Doğu Perinçek’e tazminat davası açmıştı. Erdoğan’ın avukatı, 
dava dilekçesinde “BOP eşbaşkanlığının vatan hainliği olduğu-
nu” saptamıştı. Erdoğan’ın tazminat talebini reddeden mahke-
me, dava konusu açıklamanın yapıldığı yayında “kamu yararı” 
olduğunu vurgulamıştı.

Tayyip’in, Apo’yla gizli af anlaşması
AKP ile PKK arasında aylardır süren referandum pazarlığı anlaş-

mayla sonuçlanmıştı. PKK lideri Murat Karayılan, “devletle anlaştık-
larını” açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Gül, Bakü’ye giderken, “terörü 
bitirmek için devlet her yöntemi dener” diyerek pazarlık yapıldığını 
dolaylı da olsa onaylamıştı. Referandumda “evet” çıkma olasılığı-
nın gün geçtikçe azalması, AKP ile PKK arasındaki pazarlığın daha 
da kızışmasına yol açmıştı. Öcalan’dan sonra, BDP Genel Başka-
nı Selahattin Demirtaş da, pazarlık şartlarını sıralamıştı. Demirtaş, 
hükümetin taleplerini karşılamaya başlaması halinde müzakere 
sürecini başlatacaklarını ve AKP Anayasasını destekleyeceklerini 
açıklamıştı. Bütün bu gelişmeler, hükümet’in referandumda “evet” 
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çıkması durumunda uygulayacağı Apo’ya af için bir anlaşma niteliği 
taşımaktaydı. Böylece AKP’nin PKK ile yaptığı referandumda “evet” 
ittifakı bütün çıplaklığıyla açığa çıkmıştı. Aylar süren görüşmelerin 
sonunda referandumda zora giren AKP, “evet” deme karşılığında 
PKK’nın taleplerini karşılama kararı almıştı. Bülent Arınç’ın baş-
lattığı, Hüseyin Çelik ve Mehmet Ali Şahin’in devam ettirdiği Mus-
tafa Balbay ve Tuncay Özkan hakkında “feryatlara kulak verelim” 
açıklamaları, AKP’nin gizli bir planının ilk çıkışlarıydı. Arınç, bir süre 
önce görüştüğü Abdullah Gül’ün yönlendirmesiyle bu açıklamaları 
yapmıştı. Bazı kaynaklara göre af için yasa hazırlığına başlanmıştı. 
Referandumdan “Evet” çıkacağı varsayımına dayalı plana göre, bir 
kısım Ergenekon tutuklusu, Apo affına kılıf yapılacaktı.”

Tam 32 yerde “Bize BOP eşbaşkanlığı görevi verildi” diyen 
Recep T. Erdoğan bunları niçin inkâra kalkışmıştı?

1- Kanal D / Teke Tek Programı: (16 Şubat 2004)
“Şu anda Amerika’nın da ‘Büyük Ortadoğu Projesi’ var ya ‘Ge-

nişletilmiş Ortadoğu’, yani bu proje içerisinde Diyarbakır bir yıldız 
olabilir. Bunu başarmamız lazım.”

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

“Üstlendiğimiz misyon gereği Ortadoğu ve Avrasya ülkelerine yö-
neleceği... Eşbaşkanı olduğumuz Genişletilmiş Ortadoğu Proje-
si için...”

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

“Geniş Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinin buraya katılma-
sı... Eşbaşkanlar Olarak Türkiye, İtalya, Yemen üzerimize düşen 
görevleri yerine getirmeye çalışacağız.”

4- İran’da Basın Açıklaması: (28 Temmuz 2004)
“Demokratik ortak olarak Geniş Ortadoğu ve Kuzey Afrika Pro-

jesi 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 üstlendiği-

miz bu proje. Olay sadece Ortadoğu’yu kapsamıyor... Bu konuda 
yapacağımız çalışmalara komşu ülkelerden başladık. Suriye, Lüb-



40 AHMET AKGÜL

nan, Fas, Tunus gibi ülkelere geziler düzenliyoruz. Yakında Ceza-
yir’e gideceğiz, Ürdün’e gideceğiz.”

7- ABD / Wıllard Otel, Basın Toplantısı: (8 Haziran 2005)
“Sea Island sürecinde Türkiye, İtalya ve Yemen Geniş Büyük 

Ortadoğu Projesi’nde bir görev üstlendik ve eşbakanlık bu üç 
ülkeye verildi”

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

“Biz Türkiye olarak, bildiğiniz gibi, Geniş Ortadoğu ve Kuzey 
Afrika İnisiyatifi çalışmalarında rol aldık. Eşbaşkan olarak bu 
süreci işletmeye devam ediyoruz.”

9- Esenboğa Havalimanı / ABD Dönüşü Sırası : (12 Haziran 2005)
“Biz Büyük Ortadoğu Projesi’ne bu seyahatte başlamadık. Bi-

liyorsunuz adı değişti, Geniş Ortadoğu ve Kuzey Afrika İnisiyatifi 
olarak belirlendi. Bunun içerisinde Türkiye, İtalya ve Yemen, eşbaş-
kan olarak çalışmaya başladık.”

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

“Geniş Ortadoğu ve Kuzey Afrika İnisiyatifi çerçevesi içeri-
sinde Türkiye eşbaşkanlık olarak paylaştığı bir görevi yürütecek.”

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

“Türkiye’nin Amerika Birleşik Devletleri’yle yapabileceği 
çok şey var. Türkiye’nin Sea Island Süreci’nde, Geniş Ortadoğu 
ve Kuzey Afrika İnisiyatifi’nde Eşbaşkan olarak yer almış olma-
sı bundan kaynaklanmaktadır.”

12- ABD / Dış İlişkiler Konseyi (CFR) Toplantısı: (13 Eylül 2005)
“Geniş Ortadoğu ve Kuzey Afrika Girişimi içinde önemli bir 

rol oynuyoruz. Amerika’nın Ortadoğu’da oynayacağı önemli bir rol 
var. Onun bir parçasıyız ve şu anda onun dahilinde çalışıyoruz.”

13- Ankara / AKP MYK Toplantısından Sonra Basına Açıkla-
ması: (16 Kasım 2005)

“Dışişleri Bakanı Gül, Bahreyn’de ABD Dışişleri Bakanı Con-
dellize Rice ile Geniş Ortadoğu ve Kuzey Afrika Projesi ile ilgili 
görüşecek. Söz konusu projede eşbaşkanlık görevi yapıyoruz ve 
yapmaya devam edeceğiz.”

14- Denizli Polisevi / İşadamlarıyla Toplantısı: (19 Kasım 2005)
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“Eğer bugün Geniş Ortadoğu ve Kuzey Afrika Projesi’nde 
Türkiye eşbaşkan olarak görev yapıyorsa… Şu anda bu görevi 
yapmaya çalışıyoruz.”

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 

eşbaşkanız, bunun gereği olarak da inisiyatif alma gayreti içindeyiz.”
17- TBMM / AKP Grubu Konuşması: (21 Şubat 2006)
“...Genişletilmiş Ortadoğu ve Kuzey Afrika İnisiyatifi’ndeki 

rolümüz, eşbaşkanlık görevimiz bize özellikle Ortadoğu’da önemli 
görevler yüklemektedir. Bugüne kadar başlattığımız bütün dış poli-
tika hamleleri, 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 ediyo-
ruz. 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. 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.”
22- Avusturya Seyahati: (11 Mayıs 2006)
“Büyük Ortadoğu Projesi’ne, Genişletilmiş Ortadoğu Proje-

si’ne niye katıldınız, niye bunların içinde yer aldınız diye eleştiriler 
geliyor. Biz de ‘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)
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“Bölgemizdeki gelişmeler karşısında Türkiye olarak üzerimize 
büyük görev düşüyor. Bunun için de ABD’ye bir ziyaret planlıyo-
rum... Türkiye, Genişletilmiş Ortadoğu ve Kuzey Afrika Projesi 
eşbaşkanı olduğu için bunu ABD’yle konuşmamız gerekiyor.”

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

“Ziyaretim sırasında Geniş Ortadoğu ve Kuzey Afrika Proje-
si çerçevesinde 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 ardından 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 içerisin-

de zaten 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 bu-

nun için kabul ettik... Türkiye, İtalya ve Yemen’le eşbaşkanlık gö-
revi üstlendik.”

31- Alman “Süddeutsche Zeıtung” Gazetesi / Makalesi: (7 
Şubat 2008)

“Bu sebeple TÜRKİYE, G-8 ülkelerinin de desteklediği Genişletil-
miş Ortadoğu ve Kuzey Afrika Projesi içinde inisiyatif almaktadır.”

32- TBMM Grup Toplantısı: (13 Ocak 2009)
“Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Büyük Ortadoğu Projesi’nin 

eşbaşkanı’dır... Bu görevinden vazgeçsin diyorlar. Bunu anlat-
mak istiyorum. Büyük Ortadoğu Projesi’nin amaçları bellidir.”

İşte yıllardır, bunca ısrarlı sorulara rağmen hâlâ yanıtlanma-
yan bütün bu sözleri, Sn. Recep T. Erdoğan kullandıysa, bu du-
rum Amerika’ya hizmetkârlığın ve Büyük İsrail Planına kâhyalı-



43KÜRESEL FESATÇILIK VE FETULLAHÇILIK

ğın çok açık bir itiraf ve ispatı sayılmazmıydı? Bu konuda bizleri 
rahatlandıracak, kendisini de töhmetten kurtaracak açıklamalar 
neden yapılmazdı?

Gül’ün Powell ile imzaladığı hizmet sözleşmesi 
Abdullah Gül, 2 Nisan 2003 tarihinde dönemin ABD Dışişleri Ba-

kanı Colin Powell ile Ankara’da imzaladığı hizmet sözleşmesini 24 
Mayıs 2003 tarihli Vatan gazetesinde Sedat Sertoğlu’na verdiği rö-
portajda açıklamıştı. ABD, bu yazılı sözleşmeyi Gül’le yaptı, ancak 
bir yıl sonra da Tayyip Erdoğan’ı BOP Eşbaşkanlığına atayarak bir 
bakıma anlaşmayı sağlama aldı. Aradan geçen 7 yıl içinde bu içerik, 
olgularla bir bir doğrulandı. 

Madde 1- Türk askeri Irak’ın kuzeyinden çekilecek, sınır harekât-
larına son verilecek ve PKK’ya askeri harekât için ABD’den izin alı-
nacaktır.

İcraat: Türk askeri 2003’den sonra bölgeden çekildi, sınır 
ötesi harekâtlara son verildi. Şimdi ABD’den izin alınıyor.

Madde 2- Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK/KADEK’e karşı ABD as-
keri makamlarına bilgi vermeden ve izin almadan harekât yapacak 
olursa ABD hükümeti, “Kürt halkına karşı şiddet kullanıldığı ve soy-
kırım uygulandığı” çerçevesi içinde uyarıda bulunma hakkını kulla-
nabilecektir. Bu durumda ABD, gerekli gördüğü ambargo ve silahlı 
müdahale gibi siyasal ve askerî yaptırımları saklı tutacaktır.

İcraat: ABD ile istihbarat alışverişi yapılıyor. TSK komutanla-
rı şiddet ve soykırım suçlamasıyla hapislere atılıyor.

Madde 3- Türkiye, ABD’nin İran’a ve diğer Ortadoğu ülkelerine 
karşı uygulayacağı sınırlı askerî harekâtlara, ABD’nin talep etmesi 
halinde şartsız olarak üs ve taşıma kolaylıkları sağlayacak, askeri 
birlik verecektir.

İcraat: Abdullah Gül İran’a karşı ABD ile birlikte hareket et-
tiklerini defalarca belirtmiş bulunuyor.

Madde 4- Türk Ordu’sunun asker sayısı ve silah kuvveti, ABD’nin 
uygun bulduğu sayı ve kabiliyete indirilecektir.

İcraat: Bu konu AKP iktidarı tarafından sürekli gündeme ge-
tiriliyor. “Özel ordu, paralı askerlik” TBMM’ye tasarı olarak su-
nulmaya hazırlanıyor.

Madde 5- Irak’ın kuzeyinde kurulmuş olan “Kürdistan”, resmen 
ilan edildikten sonra, Türkiye tarafından da resmen tanınacaktır. 
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Türk devletinin bu oluşumu “savaş nedeni” sayan. Millî Güvenlik Si-
yaset Belgesi ve bu yöndeki politika ve kararları kaldırılacaktır,

İcraat: AKP, Barzani devletini önce fiilen sonra resmen tanı-
mış gibi davranıyor. Son olarak Ahmet Davutoğlu, resmi yazıda 
“Kürdistan” ifadesi kullanıyor.

Madde 8- PKK/KADEK elemanlarına geniş kapsamlı af çıkarılacaktır.
İcraat: Habur’da özel çadır mahkemeleri kuruldu. Af girişimi 

gündemde, PKK Meclis’e sokuldu ve yasallaştırma süreci de-
vam ediyor.

Madde 7: Güneydoğu belediyelerine özerklik verilecek ve fede-
rasyona geçilecektir.

İcraat: Güneydoğu belediyeleri fiilen özerkleştirildi. Fede-
rasyon planı uygulanıyor, AKP’nin anayasa girişimi buna hazır-
lık amacı güdüyor.

Madde 8: Kıbrıs’ta Denktaş devre dışı bırakılacak, Annan Planı 
küçük değişikliklerle uygulanacak ve Ege’de Yunanistan’ın talepleri-
ne esnek tavır alınacaktır.

İcraat: Denktaş KKTC Cumhurbaşkanlığından uzaklaştırıldı. 
Annan Planına destek çıktı ve KKTC “devlet mevlet” sıfatlarıyla 
yok sayıldı. Tayip Erdoğan, “Ege’deki sorunları çözelim” diye-
rek Yunanistan başbakanına mektup yazdı.

Madde 9: Ermenistan’a yönelik, kısıtlamalar kaldırılacak, Türki-
ye’nin Ermenistan ile ilişkileri normalleştirilecektir.

İcraat: Ermenistan ile sınır kapısının açılması ve ortak tarih 
komisyonu gibi maddeler içeren protokoller imzalanması bu-
nun altyapını oluşturuyor…”

Beş yıl önce Hz. Peygamber Efendimize ve İslamiyet’e ha-
karet eden karikatürlerin sahibi küstah Yahudiye Almanya hem 
de başbakanı eliyle resmen ödül veriyor… Amerika’da 11 Eylül 
bahanesiyle ve İslam’ı şeytan gösteren kiliselerin öncülüğün-
de Kur’an-ı Kerimler yakılıyor… Müslümanların kutsalları ve 
onurları ayaklar altına alınıp horlanıyor ve belki de yeni işgal ve 
saldırılara gerekçe hazırlansın diye mü’minler kışkırtılıyor… Ve 
bazıları hâlâ bu Haçlı Avrupa’nın ve hınçlı Amerika’nın şeytani 
projesinde eşbaşkanlık ve kâhyalık yapıyorsa… Ve şuurlu ve 
sorumlu davranmaları gereken mü’minler hâlâ gaflet döşeğin-
de meskenet içinde yatıyorsa, geleceğimiz ve güvenliğimizle 
ilgili kuşku duymamız ve tedirgin olmamız, niye hayretle karşı-
lanmaktadır?



 2. ÖNSÖZ

 HOŞGÖRÜ VE DİYALOG; HEM SAFSATADIR,
 HEM SAHTEKÂRLIKTIR!

Önceleri, masum bir din gayreti ve gönüllü eğitim hizmeti şeklin-
de başladığı görünen, ama giderek ülkemizi, bölgemizi, hatta İslam 
alemini Siyonist ve emperyalist planlar doğrultusunda dizayn etme 
organizasyonuna dönüşen FETULLAHÇILIK hareketini; kendileri-
nin bile inkâr edemedikleri, hatta bazen övünerek itiraf ettikleri dış 
bağlantılarını ve küresel güç odaklarını hesaba katmadan, bunların 
mahiyetini ve hedefini çözmek mümkün değildir. O nedenle özellik-
le Yahudi Siyonizmini ve küresel sömürü sistemini bilmek, Fetullah 
Gülen’in kapasitesini yüzlerce kat aşan yapılanmanın, kimler tara-
fından ve ne amaçla kurgulanıp kullanıldığını belirlemek gerekmek-
tedir. İşte “KÜRESEL FESATÇILIK (SİYONİZM) VE FETULLAH-
ÇILIK” kitabımız, bu kirli ve şaibeli ilişkiler ağını ortaya çıkarmak, 
Dinimiz ve Devletimiz için çok sinsi bir tehlike halini alan yapının dış 
ayağını ve iç dayanağını deşifre edip, aziz milletimizi uyarmak niye-
tiyle hazırlanıp, okurlarımızın dikkatine arzedilmiştir.

 Bunların saf beyinleri hipnotize için en sık kullandıkları ve slo-
ganlaştırdıkları; “Hoşgörü ve Dinlerarası Diyalog” gibi iddialar 
da; hem İslamın asıl ve temel kavramları değildir, hem de içeriği 
şeytan salatasıyla doldurulan, süslü kabuklar gibidir. Çünkü İslami 
ahlak ve yaklaşımda: dinine, devletine ve milletine değil, kendi nef-
sine yönelik haksızlık ve yanlışlıkları; “affedip bağışlamak, alttan alıp 
yumuşak davranmak, öfkesini yutmak, güler yüzlü ve alçak gönül-
lü olmak” vardır ve bunlar övülüp önemle tavsiye edilmiştir. Ama, 
imani gayretin, insani haysiyetin ve vicdani hassasiyetin laytlaştırılıp 
laçkalaştırılmasına yol açacak bir “hoşgörü” kavramı, temelsizdir ve 
Müslümanları yozlaştırmaya ve şeytanla uzlaştırılmaya yöneliktir. 
Bakınız hoşgörü kelimesinin ne karşılığına, ne de yakın anlamlısına 
asla Kuran’da yer verilmemiştir.

Ve yine hoşgörü anlamına gelecek herhangi bir kelime ve kav-
ram, başta Kütübü Sitte olmak üzere, hadisi şeriflerde de geçme-
mektedir. Ayrıca “hoşgörü”nün karşılığı olduğu söylenen “müsama-
ha” kelimesi de, ne Kur’an-ı Kerim de, ne de hadisi şeriflerde zik-
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redilmemiştir. Hatta binlerce sayfalık Risale-i Nur Külliyatında bile 
“müsamaha” kelimesi sadece iki yerde geçmektedir. Şimdi kalkıp 
ta “hoşgörü” kavramını sulandırmak ve İslam’ın temel hükmü gibi 
sunmak, elbette art niyetlidir. 

“Semehe” kökünden müsamaha: Boyun eğmek, hoş görmek, 
cömertlik göstermek, hakkından vazgeçmek, kolaylık ve yumuşaklı-
ğı tercih etmek, tolerans ve geniş yüreklilik demektir. Mekke, Medi-
ne, Kahire ve Şam gibi Arapça konuşulan merkezlerde “İsmeh Liy” 
(bana müsamaha et-hoş gör) deyimi çok seyrek kullanılır, kolay ko-
lay duymak mümkün değildir. 

Risale-i Nur’da ise bu kelimenin sadece iki yerde geçtiği görül-
mektedir. Birisi; Kastamonu Lahikası’nda: “Müslümanlar ve imani 
hizmet erbabı, biri birine müsamaha ile bakmak şimdi elzemdir” den-
mektedir. Diğeri ise: Sünühat, ifade-i meram başlığında: “Mesela, 
fert, mütekellim-i vahde olsa, (“ben” diye kendi tekil nefsi adına ve 
şahsına karşı kusurları bağışlasa); müsamahası, fedakârlığı amel-i 
salihtir. (Ancak) Mütekellim-i maal gayr olsa (“Biz” diye, millete ve 
Müslümanlara yönelik hakaret ve haksızlıkları hoş görmeye ve boş 
vermeye kalkışsa, bu) hıyanet olur.

Mesela, bir şahıs, kendi namına hazm-ı nefs edebilir. (Tevazu 
gösterip nefsini küçültebilir) tefahür edemez (övünüp böbürlene-
mez. Ama) millet namına tefahür edebilir (övünebilir), hazm-ı nefs 
edemez. (Alçakgönüllülük diye milletini ve hizmet verenlerini küçük 
göremez, değerini düşüremez) şeklindedir ve bizim endişelerimiz 
aynen dile getirilmektedir.

İşte, Fetullahçıların ve diğer layt İslamcıların: Hz. Peygamber 
efendimizin; “herkesi ve her melaneti affettiği, kimseye beddua 
etmediği, hiç kimseyi cezalandırıp üzmediği” iddiaları da, tama-
mıyla yalandır, yanlıştır ve yine İslami gayreti törpülemeye yö-
neliktir. Hz. Resulüllah’ı, sanki; “zalim ve saldırgan müşriklerle 
hiç savaşmamış, hiç kan akıtmamış, hainleri hiç cezalandırma-
mış, Allah’ın adalet yasalarını hiç uygulamamış” gibi göster-
mek te yine tam bir sahtekarlık örneğidir.

O (SAV), Sahibus-Sayf (Kılıç Sahibi) bir savaş ve barış pey-
gamberidir!

Hendek savunması sırasında Müşriklerle işbirliği yaparak anlaş-
mayı bozan Beni Kureyza Yahudileri üzerine yürüyen Hz. Peygam-
berimizin barış ve teslimiyet şartlarını reddedip savaşan Yahudiler 
yenildikten sonra, yaralı bulunan ve Beni Kureyza halkınca yakın-
dan tanınan ve itimat duyulan Sa’d Bin Muaz Hazretlerinin: “Sava-
şa katılan erkeklerin boynunun vurulması, kadın ve çocukların 
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esir alınması ve tüm mallarının ganimet sayılması” kararı Efen-
dimizce uygun bulunarak yedi yüz (700) kişi kılıçtan geçirildi. 
Hatta Yahudi bilgin ve reislerinden Huay öldürülmeden önce: 
Bu karar; yoldan çıkan ve azıtan İsrail oğullarına, Allah’ın kita-
bında haber verdiği bir cezadır” demişti.22

Hani peygamberimiz kimseyi incitmemişti? Hani kimseyi öl-
dürtmemişti? Halbuki, insanlık bünyesinin kurtulması için, yeri 
geldiğinde kanser çıbanları ve kangren parçaları elbette kesilip 
temizlenecekti. 

Hz. Resulüllah Bir’i Muane katillerine bir ay boyunca beddua 
etmiştir!.

Hicretin 4. yılında bir tavsiye ve teklif üzerine, Necit halkına, 
İslam’ı tebliğ için seçip gönderdiği yetmiş (70) sahabeyi (RA) 
Biri Maune kuyusu başında pusuya düşürüp, develerini bekle-
yen birisi hariç, hepsini şehit eden (Zeyd bin Desine ve Hubeyb 
esir alınıp sonra da Bedir’in intikamı olarak öldürülmüşlerdi) 
Süleym kabilesine, Resülüllah tam bir ay boyunca ve her sabah 
namazında sürekli ve en ağır biçimde beddua etmiştir. Ve bu, 
Şafiilerce vacip makamında kuvvetli sünnet olarak hâlâ yerine 
getirilmektedir. (Ramazan El Buti-Fıkhussiyre).

Hani Resülüllah kimseye beddua etmemişti? Hani herkesi ve 
her mel’aneti affetmişti? Hatta, dini bir gayretle, bazen aşırılığa 
kaçan bir sertlik bile, zulmü, küfrü ve nankörlüğü “hoş görüp, 
boş verme” gevşekliğinden daha şereflidir.

Bir gün, Hz. Ömer Resülüllah’ın huzuruna girmek için izin istedi. 
O sırada Peygamberimizin yanındaki kadınlar telaşlanıp perde arka-
sına kaçışıverdi. Resülüllah bu duruma gülünce, Hz. Ömer sebebini 
sordu. Efendimiz: “Yanındaki kadınların haline hayret ediyorum. 
Senin sesini duyar duymaz perdenin arkasına gizlendiler!.

Hz. Ömer kadınlara dönerek:
“Ey nefislerinin düşmanları!. Siz Allah Resulünden değil de, 

benden mi korkuyorsunuz?” diye çıkıştı.
Kadınlar ise: - “Evet!. Çünkü Sen, Allah Resulünden daha 

sert, katı ve acımasızsın da ondan!” dediler.
Bunun üzerine Resulüllah Hz. Ömer’e şunları söyledi ve bunlar 

bir iltifat ifadesiydi:

22)  Bak.Martın Lıngs-Hz. Muhammed’in Hayatı- Beni Kureyza kısmı
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- Ey Hattab’ın oğlu, dahası var!. Nefsim elinde olan Allah’a yemin 
ederim ki, yolda yürüdüğünde Şeytan sana rastlasa, mutlaka yolunu 
değiştirip, başka yerden yürüyecektir. (Senin hak ve adaletten asla 
taviz vermeyeceğini ve zalimlere yüz göstermeyeceğini bilir). (Bu-
harı-Müslim)

Bugün dindar geçinen, hizmet erbabı bilinen, ama zalim Si-
yonist Yahudilerle ve Haçlı gavuru emperyalist çevrelerle çok 
hoş geçinip, Şeytanın hizmetine giren sözde ılımlı Müslüman-
ların, özellikle elebaşları, maalesef Kur’an’da anlatılan Mekke 
Müşrikleriyle, aynı zihniyet ve çizgidedir:

“And olsun (müşriklere) onlara: “Gökleri ve yeri kim yarattı, 
güneşi ve ayı kim emre amade kıldı?” diye soracak olursan... 
Gökten su indirip de ölümünden sonra yeryüzün(deki tüm bitki 
türlerini baharda tekrar) dirilten kimdir? diye sorsan, kesinlikle: 
“Allah” diyecekler..” (Ankebut: 61-63 Zumer: 38)

“And olsun (müşriklere) onlara: “Gökleri ve yeri kim yarattı? 
diye soracak olursan, hemen, “onları aziz ve alim olan (Allah) 
yarattı” diyecekler” (Zuhruf: 9)

“(Ama buna rağmen Allah’ın yarattığı) kendi kullarından 
(bazı kişileri ve güçleri) O’na bir parça kılıp (Allah’ın vekili, ke-
fili, şefaatçisi diye) yakıştır(ıp şirke sürüklendiler)” (Zuhruf:15)

İşte bugün de, sorulduğunda: “Her şeyi yaratan, evreni do-
natan, yerleri, gökleri ve içindekileri varlıkta tutan Allah’tır, di-
yen; bunların akli ve ilmi delillerini içeren kitapları ders gören, 
belgeselleri izleyen; bir takım ibadetleri ve dini hizmetleri yerine 
getiren öyle kimseler ve kesimler vardır ki, O Allah’ın Kuran’da 
bildirdiği şeriat-düzen kaidelerini, hak ve adaletin hâkimiyetini, 
zulüm ve sömürü sistemlerine son verilmesini ve bu yolda mü-
cadele edilmesini gereksiz görürler, hatta bu yolda gayret için-
de olanları fitne çıkarmak ve hayal kurmakla suçlayıp hücum 
ederler. “Allah’ın vekili, şefaat yetkilisi ve asrın sahibi” sıfatla-
rını yakıştırdıkları kişileri (şeyhleri, ağabeyleri, hoca efendileri) 
kendilerini, İslam ve insanlık düşmanı Siyonist Yahudilerin ve 
Haçlı emperyalistlerin peşine taktığı halde, bu hıyanetlerine bin 
türlü keramet ve hikmet uydurup dizerler.

Yani Mekke müşrikleriyle ve o günkü Yahudi ve Hıristiyan 
keşişleriyle aynı zihniyeti güdüp, aynı mazeretlere sığınıverir-
ler. İşte Fetullah’çı Zaman Gazetesinin, hem de bir Ramazan bay-
ramının ilk günü yorum sayfasında yayınladığı: Siyonist ve sal-
dırgan İsrail Yahudileriyle, mazlum ve Müslüman Filistinlileri 
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aynı oranda suçlu ve sorumlu gösteren, hatta Filistinli çaresiz 
müminleri daha gaddar ve barbar olarak tanıtmaya gayret eden 
yazısı..

Bu yazı “hoşgörü” havarilerinin hayâsızlık ve insafsızlık ör-
neğidir!

“Kudüs, cennet, şimdi” yazısında içini dışa kusuyordu:
(Mescidi Aksa’nın) … Kapıda ‘eğer Müslümansanız şahadet geti-

rin’ diyor biri. “Eğer Müslümansanız şahadet getirin!” Öyle zor daya-
tarak ve korkuyla söylüyor ki bunu... Elbette Allah kalbine bakacaktır 
insanın. Aşağıda şahadet getiremeyen kulunu da sarmalayacaktır, 
Filistin’den esirgenmiş o şefkatle. Çünkü bakılacak tek yer kalptir. 
Bakılması gereken tek yer iyilik. Çünkü Mescid-i Aksa’nın kapısında 
şahadet getiremese de, bir Müslüman içeride olmak isteyebilir. O al-
tın kubbenin yakınında, kadınların, çocukların dua seslerinin içinde, 
onlarla ağlamak isteyebilir. Yahudi mezarlığına bir de oradan bak-
mak, ağlama duvarının iniltileri Mescid al Aksa’ya ulaşıyor mu 
duymak isteyebilir. Eğer Müslümansanız şahadet getirin, yoksa 
altın göğü görmezsiniz... Bu zorbalık, bu korku hiç yakışmıyor 
ama Kudüs’ten söz ediyoruz, onca kötülüğe tanıklık eden din-
lerin, sadece doğumuna değil can çekişmesine de tanıklık eden 
şehirler şehrinden... ‘Bir Müslüman için söz esastır’ denildiğinde 
duymuyorlar bile. Kudüs’te herkes kendi tanrısına ağlıyor, bilmeden 
onun aynı tanrı olduğunu. Çünkü biliyorlar, çok kan görüldü. Çünkü 
biliyorlar şehrin duvarları, kapıları nereden bakılırsa bakılsın aynı 
sözleri fısıldıyor; Kudüs’te barış olmaz... Çünkü barış için aynı ol-
mak, aynı duymak, aynı sükunet, aynı hayal gerekli... Ama yok Ku-
düs’te. Orada herkes kendi tanrısını sınıyor. Herkes kendi tanrısını 
yormak telaşında. Tanrı’nın yukarıdan baktığını, olanlara güldüğünü 
düşündüm.

Bir kavganın satışı var bugün Kudüs’te. Kudüs’te barış ol-
maz. Paradise Now filminin çocukları sanki şehrin her yerinde 
dolaşıyorlar. Bellerinde fünyelerle... Bir durakta bekliyorlar san-
ki. Havaya uçuracaklar İsrail askerlerini, çocuklarını... Kendile-
rini havaya uçuracaklar. Nasıl bir öfkeyle?..”23

Şimdi söyleyin bakalım:
“Ey Nebiy, kâfirlerle ve münafıklarla cihat et ve onlara karşı 

sert-katı ve caydırıcı davran.” (Tevbe:73)
“(Allah bu örneği) Kâfirleri öfkelendirmek içindir.” (Fetih: 29)

23)  Bejan Matur / 30 Eylül 2008 / Zaman
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“Ey iman edenler, inkarcılardan size (zararı) en yakın olan-
larla çarpışın; (Onlar) Sizde (caydırıcı) bir sertlik ve mertlik bul-
sunlar” (Tevbe: 123) buyuran Allah mı haklı, yoksa: “Yahudi ve 
Hıristiyan kafirlere yanaşalım, yılışalım, yumuşayalım; Mason-
ları, münafıkları, din düşmanlarını, Müslüman yamyamı saldır-
ganları hoş tutalım, bunların himayesine sığınıp dini hizmet ya-
palım” diyen Fetullah mı haklıdır?.

“Kim bir nefsi (hangi dinden ve kökenden olursa olsun, suç-
suz bir kimseyi) haksız yere öldürürse; sanki bütün insanları 
öldürmüş gibi (büyük bir kötülüğün sahibidir) (Maide:32) bu-
yuran Allah ve böylelerine en azından buğzetmemiz gerektiğini 
duyuran Resulullah mı haklıdır, yoksa; Filistin topraklarında, 
Irak’ta, Afganistan’da, emperyalist amaçlar ve şeytani duygu-
larla milyonlarca Müslümanı haksız yere katleden ABD, İsrail 
ve AB güçleri yetkililerini (devlet başkanlarını, Hahamlarını, Pa-
pazlarını) hoş gören ve onların himayesine giren Fetullahınız 
mı haklıdır?. Sizin tanrınız ve tapındığınız hangisi olmaktadır?. 
Bunları ağabeylerinize sorun, bakalım hangi hikmetleri yumurt-
layacaklardır.

Ve hele bu kesimlerin, yani başımıza hoş görü ve diyalog 
havarisi kesilenlerin; kendi arasında ve özel sohbet sırasında:

“Atatürk Deccal’dir, ordu ise Deccal’in askeridir. Öyle ise, 
Deccal’in ve silahlı kuvvetlerin gölgesinde yaşamaktansa, Av-
rupa ve Amerika’nın güdümüne girmek daha iyidir ve ehveni 
şerdir. Çünkü ABD ve AB, en azından kitap ehlidir ve kafirlere 
tercih edilir” diyenler ve böyle düşünenler, acaba esfeli safiline 
(aşağıların en aşağı derecesine) yuvarlanmayacak mıdır?.

Ey “İbrihimi Dinler” diye, yozlaştırılmış ve Hak yoldan çıka-
rılmış Yahudilik ve Hıristiyanlığı Müslümanlıkla harmanlamaya 
ve hepsini aynı ayardaymış gibi sunmaya çalışan sapık sah-
tekârlar! Şu ayet başınıza tokat gibi inip durmaktadır:

“(Ey mü’minler!) Hz. İbrahim’de ve Onunla beraber (hareket 
edenlerde) sizin için (şöyle) güzel bir örnek vardır. Hani ken-
di (sapık) kavimlerine demişlerdi ki: Biz sizlerden ve Allah’tan 
gayrı tapındığınız (her şeyden ve herkesten) uzağız!. (Artık) Sizi 
(sisteminizi ve batıl düşüncelerinizi) tanımayıp inkâr etmiş bu-
lunmaktayız!. Sizinle; Allah’a bir olarak (zatında, icadatında, ic-
raatında ve şeriatında asla eşi ve şeriki olmadığı gerçeğini kav-
rayıp) iman edinceye kadar, aramızda ebedi bir düşmanlık (ve 
ayrılık) baş göstermiş bulunmaktadır.” (Mümtehine:4)
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“(Ey mü’minler) Allah, din konusunda sizinle savaşanları (İs-
lam’ı yıkmaya ve yozlaştırmaya çalışanları), sizi yurtlarınızdan 
(huzur ve hürriyet ortamınızdan) sürüp çıkaranları; ve (sindirilip 
susturulmanız ve esir konumuna sokulmanız üzere yurdunuz-
dan ve haklarınızdan) uzaklaştırılıp çıkarılmanız için (uğraşan 
Yahudi, Hıristiyan ve müşriklere) arka çıkanları, veli (rehber, 
dost, yoldaş) edinmenizden (şiddetle) sakındırır. Kim bunla-
rı dost edinip (peşinden giderse), artık onlar gerçekten zalim 
olanlardır.” (Mümtehine: 9)

Bu Fetullahçılar ve Zamancılar herkesten hoşgörü bekle-
mekte, ABD ve AB’ye hoş görünmek için yalakalık etmekte, 
ama işlerine gelmeyenleri hor ve hakir görmektedirler:

Tekrar belirtelim ki bu kitabı, Fetullahçıların ve bunların elini 
öpüp himayesine girdikleri Papa’ların, Haham’ların, Haçlı ve Siyo-
nist odakların gizli ve tehlikeli niyetlerini; sinsi ve kirli mahiyetlerini 
ortaya koymak, hem aziz milletimizi hem de saf ve samimi Fetullah-
çılık tarafgirlerini uyarmak amacıyla hazırladık, milli, insani ve İslami 
sorumluluk bilinciyle hareket ettik. Onların engin hoşgörülerine (!) 
sığınarak…

Önemli not: Niçin “Fetullah “diyoruz?
Feth-ullah = Allah’ın Fethi, Allahın onun eliyle zafer ve rah-

met kapısını açıverdiği, anlamında Arapça bir isimdir. Ama, bu 
ismi taşıyanların pek çoğu, yukarıdaki anlam ve amaca aykırı 
işler peşindedir. Bu nedenle onlara “FETULLAH” demek daha 
uygun düşmektedir. 

FETT: Arapça’da, Bir nesnenin parmakla ezilip ufalanması-
na, sağlam kayaların yabani ağaç kökleri ve balyoz tazyikiyle 
çatlatılıp parçalanmasına ve bir şeyin kuvvetinin ve etkinliğinin 
giderilip zayıf bırakılmasına denir.24

“FETULLAH” ise: Allah’ın imtihan hikmeti ve kader projesi 
gereği, “Haklı ve hayırlı bir hareketi parçalayıp zayıflatmaya 
uğraşmak ve gizlice zalimlere yaranıp yanaşmak gibi, şerli ve 
şeytani işlerde kullanmaya münasip ve müstehak gördüğü bo-
zuk tiyniyetli kimse” demektir. Yani, ey okur! “Fethullah” yerine 
“Fetullah” dememiz, kelimenin aslını ve anlamını bilmediğimiz-
den değil, işte bu yüzdendir.

24)  (Bak: Kamusu Okyanus Cilt:1-Sh:316)



 GİRİŞ

 FETULLAHÇILIK KÜRESEL EMPERYALİZMİN
 BİR ARACIDIR

Gülen Cemaati’nin şifreleri
Fetullahçı cemaatin yükselmesinde etkili olan nesnel fak-

törlerin birincisi, ABD’nin Sovyetler Birliği zamanında Orta 
Asya’ya kadar uzanan ve komünizme karşı İslam’ı alternatif 
gösteren “Yeşil Kuşak Projesi”dir. Bunun Türkiye’deki ayağı; 
ılımlı İslamcılık ile, Milli Görüş’ün yozlaştırılmış şekli AKP’dir. 
Diğer din istismarcıları gibi Gülen cemaati de bundan oldukça 
nasiplendi ve Nurculuktan Mevleviliğe kadar çeşitli öğretileri 
sentezleyip siyasal görünümünü ikinci plana iten ve görünüşte 
insani değerler ve rasyonelleşme üzerinden örgütlenen bir ağ 
oluşturmaya girişildi. Aslında bütün bunlar, CIA ve MOSSAD’ın 
marifetiydi. Yeni kapitalist dünyadaki temel eşitsizliklerin derin-
leşmesinin ve sosyal devlet anlayışının gerilemesinin sonucun-
da Türkiye’de ortaya çıkan boşluğu en iyi şekilde bu cemaatle 
doldurmak hedeflendi.

Bazı araştırmacılar, bu cemaati farklı kılan üç yönüne dikkati 
çekmektedir:

Bunlardan birincisi, eğitimin örgütlenmesidir.
İkincisi, siyasi hedefli ama sinsi mahiyetli ve uzun vadeli 

projelerdir.
Üçüncüsü ise, beyin yıkama yöntemleriyle insanları kendine 

tapdırmaya dayalı bir ideoloji geliştirmeleridir. Bundan dolayı 
da Fetullah’ın takipçileri Protestan İslam’cılığın misyonerliğini 
kendine görev bilmektedir.

Aslında Fetullahçılık; dış merkezlerin güdümünde ve deste-
ğinde yürüyen, kişinin gündelik ve mesleki hayatında en iyisini 
başarmakla görevlendiren, sürekli iş halinde olmasını öğütle-
yen ve bunu da hizmet ve hayırseverlik duygusunun motivas-
yonu ile güçlendiren, ama aynı zamanda kontrol edilen eylem-
sellik bu misyonerliğin itici gücü niteliğindedir.

Cemaatin ilk dönemlerde katı Kemalistler ve Laikçilerle olan 
mücadelesi, siyasi alandan çok kültürel ve kamusal alanla ilgiliydi. 
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Günümüzde ise siyasi, kültürel, kamusal ve ekonomik alanlarda da 
çetin mücadelenin yaşandığı gözlenir. Aslında bu siyonist merkezle-
rin Türkiye’deki sömürü arabalarının katırlarını değiştirme; masonik 
Kemalistler yerine, siyonist Gülencileri getirme hadisesidir. Kendi 
felsefesine uygun olarak açık siyaset yapmak yerine toplumda oluş-
turduğu ağ ilişkileri ile gücünü kullanmaya çalışan cemaat, kamusal 
alanın şekillendirilmesinde sessiz ama önemli bir güç olarak varlığı-
nı hissettirmektedir.

Yetiştirmiş olduğu kadroların bürokraside yükselmesi, Emniyet 
gibi kritik yerlerde önemli mevkiler elde etmesi, AKP’nin hükümet-
ten iktidara doğru gitmesine paralel olarak, cemaatin de devletleşme 
yönelimi içinde olduğu sezilmektedir. Bu açıdan derin devletin de bir 
değişim sancısı çektiği bilinmektedir. Örnek olarak, toplumsal ey-
lemlerde sarkık bıyıklı polisler yerini badem bıyıklı polislerin alması 
verilebilir! Tüm insanlığı kuşatan evrensel sevgi, dindarlık, alçakgö-
nüllülük, özeleştiri, siyasi olmayan toplumsal eylemcilik ve profes-
yonellik (eğitim) gibi ortak değerlerin aktörü olarak görülen cemaat 
yandaşları, aslında bu evrensel değerlerin insani bir sorumlulukla 
değil, cemaat sayesinde farkına varılan bir tutum olduğu izlenimi or-
taya çıkarmaktadırlar ki cemaatle bu değerler özdeşleştirilmektedir.

Dolayısıyla bu ortak değerler cemaatin amaçları doğrultusunda 
amaç olarak değil, araç olarak istismar edilmektedir. Toplumun ce-
maatin eğitim kurumlarını kaliteli, cemaati de bu açıdan hoşgörülü 
bulma yönündeki yanılgısının nedeni ise, bu ortak değerlere amaç 
olarak sahip çıkıldığını zannetmeleridir. Cemaat böylelikle her ku-
tuplaşma ve çatışmanın çözümü olacak toplumsal barışın kendi 
egemenliği altında gerçekleşebileceği düşüncesini beslemektedir.”
 Fetullahçılığın Amaçları: Devletin tüm sistemlerinde “Ilımlı 

İslam” yaftalı, küresel sömürü diktatörlüğüne bağlı bir düzen kur-
maktır. “Fetullah GÜLEN laik, demokratik ve sosyal bir hukuk 
devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ni sona erdirip, yerine şer’i 
yasaların hakim olduğu İslam devletini kurmak için okullarında 
beyinlerini yıkadığı gençlik ile oluşturacağı toplumu kullanmayı 
planladığı” iddiaları tamamen safsatadır ve onu aklayıp taraftar ka-
zandırmaktan başka bir sonuç doğurmayacaktır.

• Fetullah GÜLEN, demokratik usuller ile ılımlı İslam görüntüsü 
ile kamufle edilmiş olması

• Toplumun önemli bir kısmı tarafından kabul görmesine neden 
olan yurt içi ve yurt dışındaki eğitim kurumlarını öne çıkarması,
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• Papa ile görüşerek sadece Türkiye’de değil, Dünyadaki Müs-
lümanları yönetmeyi amaçlayan “ruhani bir liderliğe” soyunması ve 
“Yeni Osmanlıcılık” palavrasına soyunması,

• Siyasi parti, kişi ve bazı devlet bürokrasisi tarafından kabul 
görüp destek çıkılması nedeniyle hedefine ulaşmada mevcut hukuki 
imkanlardan yararlanması,

• Dini ve siyasi yapısını sürekli canlı tutan kaynağı belirsiz fi-
nans ve diplomasi desteğine sahip kılınması,

• Ülkemizde güçlü, etkin ve tehlikeli bir yapılanma olarak dikka-
te alınmalıdır.
Stratejisi, Yakın ve Uzak Planları: Fetullah GÜLEN, ılımlı İs-

lamcı ideolojik bir yaklaşımla, bulunduğu legal yolu muhafaza ede-
rek, dış güçlerin açık desteği ile;

A- Bünyesinde bulunan vakıf, okul ve dershaneleri kullanarak be-
yinleri yıkanmış ve ABD’yi kutsamış gençlerden bir taban oluşturmak,

B- Devletin bütün kurumlarında, bürokraside, Orduda, Milli Eği-
tim Bakanlığında ve Emniyet Teşkilatında kadrolaşmak,

C- Yurt dışında Türkiye’de kurulacak ılımlı İslam’a sempati ile ba-
kacak bir ekip kurmak peşindedir.

Çizilen hoşgörü ve barış tabloları ile bazı devlet çevrelerini etki-
leyen Fetullah GÜLEN, hedefine ulaşıncaya kadar kamuoyu faali-
yetlerine destek verdiği imajını yaratarak, toplumun gerçeği görme-
sinin önünü, ılımlı yaklaşımları ve demokrasi şemsiyesine sığınarak 
kesmeyi başarmaktadır. Bir zamanlar Cumhuriyet düzenine “Kefere 
düzeni” diyen bu şahıs, bugün bu düzeni savunur görünerek, bazı 
kesimlerin gözüne girerek, ABD ve AB’ye gizli eyalet ve Büyük İsrail 
Projesine vilayet olacak bir Türkiye hayaline taşeronluk yapmakta-
dır.

Fetullah GÜLEN oluşturduğu öğrenci seçme ekipleri ile köy ve 
semtleri dolaşarak zeki ve becerikli öğrencileri bulmakta, sağladığı 
imkanlar ile kendisine bağlamaktadır. Fetullah GÜLEN’in düşünce-
leri öğrencilere evlerde, okullarda, kamplarda beyin yıkama metot-
ları ile uygulanmaktadır. Bu toplantılarda “Atatürk; devrimleri ile 
toplumu İslam’dan ve inançtan uzaklaştırdığı iftirasıyla Deccal 
(Ahir zamanda ortaya çıkacak fitnenin başı)” olarak tanıtılmakta-
dır. Fetullah GÜLEN adına, malum ve meşhur Siyonist Yahudi teo-
risyenler; sahip oldukları imkanlar ve semavi dinlerin temsilcileri ile 
başlattıkları diyalog vasıtası ile “Dünya Dinler Birliği” adı altında bir 
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oluşuma zemin hazırlamış ve İslam Dini’nin temsilcisi olma yönün-
de uluslararası alanda karşılıklı çıkarlara dayanan bir stratejinin ilk 
sayfalarını da açmıştır.

Fetullah GÜLEN faaliyetlerinde görülen ve CIA-MOSSAD güdüm-
lü yapılanmalarda bilinen gizlilik, taraftarlarının kendisini “manevi 
görevli kutsal şahsiyet” zannetmesi ve merkeziyetçi teslimiyetçi 
yönetimi ile ülkemizin en sinsi ve tehlikeli yapılanmasıdır. Fetullah 
GÜLEN “Amerikan endeksli ılımlı İslam sistemine” ulaşmak için 
özellikle gençlik kesimini sabırlı bir yöntem ile kendisine bağlamayı 
hedefleyen bir strateji takip ederek, bunlar vasıtasıyla toplumun bü-
tününe hâkim olmayı ve diğer yönden yürütme ve yasama erklerini 
hedefi doğrultusunda kullanmayı amaçlayan bir politikada piyon ola-
rak kullanılmaktadır. ABD ve AB’yi kullanan İsrail’e ve siyonizme kar-
şı Milli, insani ve İslami bir oluşuma yanaşmayanların Fetullah Gü-
len karşıtlığı ya akıl fukaralığı veya toplumu aldatma sahtekârlığıdır.
 Teşkilatlanma Yapısı: Zirvede Fetullah GÜLEN olmak üzere, 

silsile yolu ile bir yere kadar inen bir yapılanmayı kapsamaktadır. 
Şebekenin başı: Fetullah GÜLEN’e bağlı:

Danışman Kadroları,
Ülke imamları,
Şehir imamları,
Esnafı organize eden imamlar,
Semtlerden sorumlu imamlar,
Ev düzeyinde görevli imamlar,
Bireyleri kontrol eden imamlar bu yapılanmanın köşe taşlarıdır.
Fetullah GÜLEN öğrencilerin örgütlenmesine özel bir önem ver-

mektedir. Fetullah GÜLEN yapılanmasının özünü teşkil eden Işık 
evlerinde tecrübesiz öğrenciler, kendilerini Fetullah GÜLEN’e tam 
bir teslimiyete götürecek eğitimden geçirilip beyinleri yıkanmaktadır.
Yurt İçi Faaliyet Alanları: Fetullah GÜLEN grubunun faali-

yetleri bütün yurt sathında yaygın bir görünüm arz etmekte ise de, 
özellikle Samsun-Adana hattının batısında kalan illerde, üniversite 
çevrelerinde ve Doğu’da Erzurum İli’nde yoğunlaşmıştır. Fetullah 
GÜLEN Grubu yurt sathına yaygın 88 vakıf, 20 dernek, 128 özel 
okul, 218 şirket, 129 dershane ve yaklaşık 500 öğrenci yurdunun 
yanı sıra biri İngilizce olmak üzere 17 yayın organı, ortalama 250 
bin tirajlı gazete, TV İstasyonu, ulusal düzeyde yayın yapan 2 radyo 
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istasyonu, faizsiz finans kurumu, bir sigorta şirketini denetimi altında 
bulundurmaktadır.

Fetullah GÜLEN Grubunun özellikle eğitim alanında zaman za-
man devletten de ileri imkanlara sahip olduğu gözlenmektedir. Fe-
tullah GÜLEN Grubu, planlı, programlı, sinsi çalışmalarının önünde 
tek engel olarak Türk Silahlı Kuvvetlerini görmekte ve her bahaneyle 
hem yıpratmaya, hem Orduya sızıp kadrolaşmaya çalışmaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı uyguladığı politika, hoş görünme, 
Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı bazı politikacılardan alınmış tavizlerle 
polisi güçlendirme, böylece denge sağlama, etkinleştiği polis cami-
asını gerektiğinde Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı kullanma hesabın-
dadır. Türk Silahlı Kuvvetlerini ele geçirme amacıyla sızma politi-
kasını sessiz ve derinden sürdürme girişimleri yoğunlaşmıştır. Türk 
Silahlı Kuvvetleri mensupları arasına sızma çalışmalarının yanı sıra 
subay ve astsubay çocuklarını kendi okullarına ve dershanelerine 
kaydettirmeye, yetiştirilen bu çocukları askeri okullara sokmaya ça-
lışmaktadır.

Fetullah GÜLEN tarafından, silahlı kuvvetler içinde yapılanabil-
mek ve ileride etkinliğe kavuşabilmek amacıyla yeni projeler üretil-
meye başlanmış, bu çerçevede askeri okullarda okuyan öğrenciler 
öncelikli fiili hedef olarak belirlenmiş, kültür düzeyi yüksek, kendine 
bağlı, türban takmayan bayanların askeri öğrenciler ile tanışmaları 
ve evlenmelerinin sağlanabilmesi için gerekli vasatı sağlayacak bir 
çaba harcanmaktadır. Fetullah GÜLEN, bu yöntem ile 10 yıl içinde 
Türk Silahlı Kuvvetleri içinde söz sahibi olacağı bir konuma gelmeyi 
planlamaktadır. Ve tabi bu hayali hedefleri tutmayacaktır.

Ergenekon soruşturmasına karşı yapılan mesaj gibi atama-
lar, Fetullahçıları ve AKP yandaşlarını şaşkınlığa uğratmıştı.

İrticayla Mücadele Eylem Planı’nı hazırlamakla itham edilen 
Albay Dursun Çiçek’le Ergenekon soruşturması kapsamında 
sorgulanan kurmay albayların, Deniz Kuvvetleri’nde önemli 
yerlere tayini yapıldı. Hürriyet gazetesinin ‘Mesaj gibi atama-
lar’ başlığıyla verdiği habere göre, Ergenekon savcısına ifade 
veren deniz kurmay albaylar, TSK’da kritik noktalara atanmıştı. 
İstanbul’da Albay Dursun Çiçek’le birlikte biri emekli sekiz su-
bayın 30 Haziran’da Ergenekon savcılarınca ifadeleri alınmıştı. 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Beşiktaş’taki adliye bina-
sına getirilen subaylardan, Çiçek tutuklanmış. Serbest bırakılan 
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sekiz subayın, dördünün denetimli serbestlik kararıyla yurtdı-
şına çıkışları yasaklanmıştı. Dursun Çiçek de 18 saat sonra sa-
lınmıştı.

İşte yeni görevleri
Kur. Albay Levent Görgeç: Tuğamiralliğe terfi etti ve Ege De-

niz Bölge komutanı oldu.
Kur. Albay Dora Sungunay: Hücumbot filo komuta katı.
Kur. Albay İ.Koray Özyurt: Aksaz Deniz Üssü Kurmay Başkanı.
Kur. Albay Şafak Yürekli: Donanma Harekât Başkanı.
Kur. Albay Tayfun Duman: Firkateyn komodoru.
Kur. Albay Muharrem Nuri Alacalı: Hücumbot komodoru.
Kur. Albay Mert Yanık: Kendi isteği ile emekli oldu.
Yurtdışı Faaliyet Programları: Fetullah GÜLEN hareketi, Si-

yonist merkezlerin manipülesiyle planlı bir şekilde yurtdışı örgütlen-
mesine yönelmiştir. Bu gelişmeler:

• Sosyo ekonomik ihtiyaçları fazla olan orta Asya’daki yeni Türk 
Devletlerinde taban bulup kadrolaşmak,

• “İran’ın Şii propagandasının etkisini kırmak,” ve “Sünni İslam’a 
sahip çıkmak” bahanesiyle BOP’a zemin oluşturmak.

• Finans ihtiyacını karşılayacak olan ticari şirketlerinin ticari atı-
lımlarını sağlamak,

• Bu devletlerde ihtiyaç duyulacak bürokratik kadroları hazırla-
mak,

• Göstermelik Türk İslam Birliğini oluşturmak ve emperyalizmin 
hizmetindeki “ılımlı İslam” anlayışını yaygınlaştırmak hesaplıdır.

İslam yaftalı bir siyonizm yandaşlığını yerleştirme, taşeronu 
olan Fetullah GÜLEN, Türk ve Müslüman olmayan ülkelerde de 
faaliyette bulunmaktadır. Bu faaliyetlerinin amacının:

I. Kendisi eliyle CIA ve MOSSAD’a bağlı bürokratik kanalları 
oluşturmak,

II. Globalleşmenin sonucu oluşan bilgi transferini İslam’ı yozlaş-
tırma ve Müslümanları kısırlaştırma hedefi doğrultusunda kullan-
mak,

III. Kendisine bağlı kişilerin refah düzeylerini ve etkinliklerini art-
tırma ve başkalarını da imrendirip kendi bünyelerine katmak olduğu 
sırıtmaktadır.

Fetullah GÜLEN grubu, 1992 yılında başlattığı yurtdışı açılı-
mı sonucu 35 ülkede:
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6 üniversite ve yüksekokul, 236 lise, 2 ilkokul, 8 yabancı dil ve 
bilgisayar merkezi, 6 üniversiteye hazırlık kursu, 21 öğrenci yurdu 
olmak üzere toplam 279 eğitim kurumunu faaliyete geçirmiştir.

Yurtdışındaki okulların kuruluş amaçları şunlardır:
• Kuruldukları ülkelerde ileride ABD ve İsrail’e bağlı olarak dev-

leti yönetecek nitelik ve nicelikli kadroları hazırlamak,
• Bu kesimlerin Türkiye’de kurulacak ılımlı İslami Devletine 

sempati ile bakmasını sağlamak,
• Uzun vadede Türkiye’de kurulması planlanan layt İslam’a ve 

siyonizmin kahyalığına uluslararası alanda politik, ekonomik ve dip-
lomatik destek oluşturmak,

Fetullah GÜLEN, ABD’nin ve işbirlikçi hükümetin bilgisi dahilinde 
Papa 2.nci Jean Paul’un daveti üzerine 9 Şubat 1998 tarihinde Va-
tikan’da Papa ile görüşme yapmışlardır. Görüşme İslam ve Hıristi-
yan Dünyalarını temsilen dinler arası diyalog zemininde oluşmuş ve 
Fetullah GÜLEN, uluslararası platformda Türkiye’de İslami kesimin 
lideri olarak tanıtılmıştır.

● Finans Kaynakları: Fetullah GÜLEN yoğun ve kapsamlı fa-
aliyetlerini yürütebilmek için geniş finans kaynaklarına sahip bulun-
maktadır. Bu finans kaynakları genel olarak bilinmekle birlikte diğer 
dini gruplara oranla mali ilişkilerini büyük bir gizlilik içinde yürütmek-
te ve Siyonist sermaye odaklarının desteğini almaktadır.

Fetullah GÜLEN bu hareketin çok zengin olmasını şart koşmak-
tadır. Ancak, şahısların tek tek çok zengin olmalarından ziyade, kü-
resel Siyonist sermaye destekli büyük sermayeli, ancak çok hisseli 
şirketlerin kuruluş şeklinde bu görüşünü uygulamaya koymaktadır. 
Çünkü çok zengin olan kişi dünya işleri ile uğraşmaya önem vererek 
hedeflere ulaşma yolundaki çalışmalarını aksatacaktır. Fetullah GÜ-
LEN grubunun büyük bir gayrimenkul varlığı vardır. Bu gayrimenkul-
lerden yüksek rakamlara varan kira geliri kazanmaktadır. Bunların 
çoğuna AKP’li belediyeler sayesinde ulaşmışlardır. Örneğin gruba 
bağlı Akyazılı Vakfı’nın 23 ilde çok miktarda konut, dükkân, büro, 
okul, mağaza, dershane, yurt binası bulunmaktadır.

Fetullah GÜLEN grubunun siyasi partilere siyasi destek sağla-
dığı yolunda duyumlar mevcuttur. 1997 yılı Eylül ayında kendisine 
bağlı Asya Finans Kurumu, devletten 553 milyar Türk lirası teşvik 
almıştır. Bu iki husus birlikte değerlendirildiğinde finans desteği için 
siyasi partileri ve bürokratları kullandığı, böylece bu kişiler vasıta-
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sıyla devlet imkânlarından yararlanmasına göz yumulduğu sonucu-
na varılmıştır. Fetullah GÜLEN eğitime finans sağlamak amacıyla 
kendisine bağlı kişi ve kuruluşlardan vergilendirme adı altında aylık 
ve yıllık aidat toplamaktadır. Özellikle Fetullah GÜLEN’in Kazakis-
tan’daki okulları için Denizli’deki taraftarlarınca 1 milyon dolarlık kay-
nak aktarıldığı, Afyon, Malatya, Kayseri ve İzmir illerinde de bu yolda 
faaliyetler yürütüldüğü anlaşılmıştır.

Fetullah GÜLEN grubu yurt dışındaki üniversite, orta dere-
celi okul, ilkokul ve dil eğitim merkezlerinden büyük gelir elde 
ettiği ve bu gelirlerin bu kurumların finansmanı ve geliştirilme-
sinde kullanıldığı düşünülmekte ise de işin aslı daha başkadır. 
Çünkü bu paralar sadece Siyonist Lobilerinin Fetullahçılara ak-
tardığı milyonlarca doları aklama aracı olarak kullanılmaktadır.

Işık Sigorta, Asya Finans gibi büyük kuruluşların gelirleri, 
hizmetin kasasına akmaktadır.

İş Hayatı Dayanışma Derneği (İŞHAD) ve Genç İşadamları Der-
neği (GİAD) bünyesindeki işadamlarının bağışları da Fetullah GÜ-
LEN’in finans kaynakları arasında büyük bir yer tutmaktadır. Ayrıca 
televizyon, radyo, gazete, dergi gibi yayıncılık alanından da büyük 
gelir sağlanmaktadır. Fetullah GÜLEN’in çalışma sisteminde “im-
kanlar nispetinde maddi yardım yapmak, yapamayacaksa bedenen 
çalışmak” kuralı uygulanır. Bu bedeni çalışma karşılığında ücret al-
maması veya ucuz bir ücret alması maliyeti ucuzlatmaktadır.

Dış güçlerin Fetullah GÜLEN’e verdikleri yurt dışı desteği 
karşılığında, onu kendi menfaatleri doğrultusunda yönlendir-
melerinin kuvvetle muhtemel olduğu unutulmamalıdır.

● Fetullah Gülen’in Siyasi Hesapları: Fetullah GÜLEN’i kul-
lanan merkezler; İlk etapta devlete karşı savaş vererek hedef-
lere ulaşmanın yıpratıcı olacağını anlamış, bu nedenle mevcut 
sistemi yıkma yerine, devlet modeline uygun bir örgütlenme ile 
devlete alternatif bir sistem kurmayı amaçlamıştır. Bu nedenle 
tüm devlet birimlerinde yerel yönetimlerde ve sivil sektörde ör-
gütlenmeye çalışılmaktadır. “Ilımlı ve modern” imajı ile siyasi 
partiler ve hatta Atatürkçü laik kesim içinde desteğini artırma 
çabasındadır...

Siyonist merkezlerin güdümündeki Fetullah GÜLEN tüm 
dinler ve uluslar ile iyi ilişkiler kurarak onlardan gelecek kar-
şı girişimleri engellemeyi, hatta kendini desteklemelerini sağ-
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lamayı hesaplamaktadır. İleride kuracağı ılımlı İslam modelini, 
“Aman Fetullahçılar Şeriatı getiriyor, Kur’an nizamı kuruluyor” 
diye göstermek, bunların sinsi hıyanetini gizlemeyip, dindar 
halkımızı bunların tuzağına itmekten başka işe yaramamakta-
dır. “İslami düzen getirecek, Osmanlı dönemini diriltecek” gibi 
iddialar, Onu örnek bir Müslüman ve gerçek bir kahraman ko-
numuna taşımaktır. Oysa O, sadece basit bir piyon ve taşeron 
olarak kullanılmaktadır.

● Fetullah Gülen Grubu’nun Büyük Kuruluşları: Emniyet Ge-
nel Müdürlüğü’nün tespitlerine göre Türkiye’nin dört bir yanında, bü-
tün illerimizde şirketlerini, okullarını, yurtlarını, dershanelerini, vakıf-
larını, yayın organlarını kurarak faaliyete geçirmiş bulunan Fetullah 
GÜLEN grubu, ülkemizin her yanını bir ağ gibi sarmış bulunmakta-
dır. Bu kuruluşların en önemlilerini şu şekilde sıralayabiliriz.

a) Zaman Gazetesi: Feza Gazetecilik AŞ. Adına İstanbul ili, Bah-
çelievler, Çobançeşme Mahallesi Kalender Sokak, No: 21 sayılı yer-
de gündelik olarak yayınlanan bir gazetedir.

b) Samanyolu TV: Samanyolu Yayıncılık Hizmetleri AŞ. Adına 
İstanbul İli, Ferah Mahallesi, Ferah Caddesi, Reşitbey Sokak, No: 
12/22 Çamlıca adresinde faaliyet gösterir.

c) CHA (Cihan Haber Ajansı): Cihan Haber Ajansı ve Reklamcılık 
AŞ. Adına İstanbul İli, Bahçelievler, Çobançeşme Mahallesi, Kalen-
der Sokak No:19 sayılı yerde faaliyet gösterir. 

d) Sızıntı Dergisi: Türkiye Öğretmenler Vakfı (TÖV) adına 1374 ncü 
sokak No:10 Kat: 1 Durmaz İşhanı İzmir adresinde faaliyet gösterir.

e) Aksiyon Dergisi: Feza Gazetecilik AŞ. Adına Bahçelievler Ço-
bançeşme Mahallesi Kalender Sokak, No: 21 sayılı yerde haftalık 
olarak yayın yapar.

f) İş Hayatı Dayanışma Derneği (İSHAD): Emniyet Evleri Mahal-
lesi, Yeniçeri Sokak, Emin Han İş Merkezi No: 6/5 4. Levent adresin-
de faaliyet gösterir.

g) Asya Finans Kurumu: Altunizade, Kısıklı Caddesi, Kuşbakışı 
Sokak, İlim Yayma Vakfı Blokları A-13 Blok, No: 12 Üsküdar İstanbul 
adresinde faaliyet gösterir.

h) Işık Sigorta AŞ: Kozyatağı Ankara asfaltı, Yan yol Mega Plaza 
B Blok, Kadıköy İstanbul adresinde faaliyet gösterir.

ı) Çağ Öğrenim İşletmeleri A.Ş: Derviş Ali Mahallesi, Dolaplı 
Bostan Sokak No: 25 Fatih İstanbul adresinde faaliyet gösterir.
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j) Fatih Eğitim ve Öğrenim Kurumları AŞ: Atatürk Mahallesi, 
Alemdar Caddesi No: 80/4-51 Ümraniye İstanbul adresinde faaliye-
tini sürdürmektedir.

k) Samanyolu Basın Yayın Sanayi ve Ticaret AŞ: Kocaüveys Ma-
hallesi, Sarıgüzel Caddesi, No: 78/1 Fatih İstanbul adresinde bulunur.

l) Feza Gazetecilik AŞ: Çobançeşme Mahallesi, Kalender So-
kak, No: 21 Yenibosna Bahçelievler İstanbul adresindedir

m) Ufuk Eğitim İşletmeleri Ticaret AŞ: Merkez Mahallesi, Ali Galip 
Caddesi, No: 19 Gaziosmanpaşa İstanbul adresindedir.

n) Fırat Eğitim Merkezi İstanbul Ticaret AŞ: Küçükçamlıca Cad-
desi No: 20 Altunizade Üsküdar İstanbul adresinde faaliyet gösterir.

o) İstanbul FEM Dershaneleri: Ufuk Eğitim Hizmetleri Ticaret AŞ. 
adı altında İstanbul ilinde 21 adet şubesi bulunduğu bilinmektedir.

p) Akyazılı Orta ve Yüksek Eğitim Vakfı: Genel Merkezi İzmir 
Bahçelievler, 50272 nci sokak No: 39 adresinde faaliyet gösterir. 

r) Türkiye Öğretmenler Vakfı (TÖV): Ankara İl Merkezinde faali-
yetlerini sürdürmektedir.

s) Türkiye Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı: Ankara İl Merkezinde 
faaliyetlerini sürdürmektedir.

t) Özel Maltepe Dershaneleri: Ankara İl Merkezinde 12 adet şu-
besi ile faaliyetlerini yürütmektedir.

u) Fatih Üniversitesi: Merkezi İstanbul’da bulunmakta olup. An-
kara İli Yenimahalle ilçesi Şenyuva Mahallesi, Alparslan Türkeş 
Caddesi No: 53 adresinde faaliyet gösteren üniversitenin 128 yatak 
kapasiteli Tıp Fakültesi hastanesi, ayrıca üniversiteye bağlı Çanka-
ya Tıp Merkezi olduğu bilinmektedir.

Bu okullardaki ve kurslardaki: öğrencilerin, öğretmenlerin, 
öğretim görevlilerinin ve diğer Fetullahçı kurumlarda hizmet 
yürütenlerin büyük çoğunluğunun; iyi niyetli, istikametli, gay-
retli ve kabiliyetli insanlarımız olduğundan asla şüphe edilme-
mektedir. Fetullah Gülen’in gerçek zihniyet ve mahiyetini bilme-
diklerinden veya hüsnü zan ettiklerinden Onun peşine düşmüş-
lerdir. Gerçekleri gördükleri ve siyonizmin maskesi düştükten 
sonra bu kardeşlerimizin saf değiştirecekleri kesindir.

Milletin Parasıyla, Ordusunu Gâvurlara Gammazlayan Gafiller!
Hangi ülkenin insanı, kendi Askerine düşmanlık yapardı? Kim, 

askerini bu kadar yabancılara jurnallemeyi marifet sayardı? Kim or-
dusuna komplo hazırlar? PKK ile canını dişine takarak mücadele 
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eden, subaylarının zindanlarda sürünmesine hangi soysuzlar alkış 
tutardı? Ilımlı İslamcı ve siyonist uşağı Fetullah Gülen’den ve AKP’li 
döneklerden başka kim milletimizin adını, “PEYGAMBER OCAĞI” 
koyduğu bir kurumu, ABD’ye heyetler göndermek suretiyle, “Aman, 
ASKERLER DARBE yapacak, lütfen mani olup bizi kurtarın!” 
diye, Amerika da kapı kapı dolaşıp TSK’yi kötülemek ve kötürüm 
hale getirmek için çamur atardı?

Üstelik bu işi yaparken, Milletin sırtından alınan vergilerle, Dışiş-
leri bakanlığı tarafından büyük paraların ödenerek Türkiye’nin lobi 
çalışmalarını yapan Amerika’daki resmi halkla ilişkiler şirketi, 
Zaman Todays gazetesi yazarlarına Randevu ayarlama yapması 
nasıl izah edilir? “Fleishman Hillard“ın Amerika’daki halkla ilişki-
ler faaliyetleri için Türk Dışişleri’nin her yıl büyük paralar ödediği bir 
siyonist şirkettir. Bu Siyonist çöp çatanlar kimin emri ile Fetullahçı 
takımına rehberlik etmektedir?

Cemaatin yayın organı Today’s Zaman’dan bir grup köşe ya-
zarları Bülent Keneş, Yavuz Baydar, Orhan Kemal Cengiz, İhsan 
Dağı ve Lale Sarıibrahimoğlu, 2009 Haziran ayında Washington 
turu gerçekleştirmiştir. Her gittikleri ABD’li resmi-gayri resmi kurum-
larda Düzmece feto-kopi darbe belgesini öne sürüp Amerikalı ağa-
beylerinden yardım istenmiştir. Amerikalılara “Türkiye’nin askeri 
vesayet altında olduğuna” inandırmaya çalışan, bu ekip hangi ül-
kenin ve ülkelerin hizmetindedir?

Gazeteci Tülin Daloğlu’nun, medya dünyasını sarsacak bir id-
diayı gündeme getirmesinin ardından aylar geçtiği halde, AKP’nin 
Dışişleri Bakanlığından hiçbir yanıt gelmemiştir.  Daloğlu, Today’s 
Zaman Gazetesi köşe yazarlarının Ergenekon davası ile ilgili olarak 
ta “ABD’yi harekete geçirebilmek için geçtiğimiz günlerde Was-
hington’da kulis faaliyeti yürüttüklerini” belirtmiştir.

Dışişlerinin Parasını ödediği ABD’li bir danışman kuruluş olan 
Fleishman Hillard şirketinin, TSK’yi gammazlama konusunda Dı-
şişleri bakanlığı, bir açıklama yapmadığına göre bu çalışmaların 
bizzat AKP iktidarı ile Fetullah Gülen Cemaati ile yapılan ortak ça-
lışma olduğunu göstermez miydi? Nitekim Abdullah Gül’ün Dışişleri 
bakanlığı döneminde, Türk Elçiliklerine “Fetullah Gülen”in okul-
larına destek çıkılması ve sorunlarının giderilmesine yardımcı 
olunması” talimatını hatırlamak yeterliydi. 

Peki AKP’nin ve Gülen Cemaatinin, TSK’yi yıpratmak amaçlı 
çalışmalarını, vicdanını yitirmemiş bir insan nasıl hoş görebilirdi?  
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Türkiye, TSK tarafından İŞGAL Mİ edilmiş ki ordumuza karşı böyle-
sine düşmanca tavır sürdürülmekteydi? Peki çoğunluğu açıkça Tür-
kiye’nin ÜNİTER yapısına karşı olan, ÇİRKEF ve İFTİRA yapmakta 
usta kadrolar oluşturan, Fetullahçılarca bedava dağıtılan Zaman ve 
Yabancı elçililikler için çıkarılan İngilizce Zaman Todays gibi gazete 
ve bir sürü dergi ve TV kanalıyla sürekli ordu düşmanlığı yapmasına 
izan ve insaf ehli nasıl fetva verebilirdi?

Fetullah Gülen’in Soy ağacı ve hâlâ yanıtını arayan sorular!
Hikmeti bilinmez, Fetullah Gülen babasının Alvar Köyü’nden 

ayrılması ile ilgili olarak “KÜÇÜK DÜNYAM “ kitabında nedense 
bir açıklama yapmaktan çekinmiştir. Oysa bu, son derece ciddi 
ve açıklama gerektiren bir meseledir. Bizim hiç kimsenin kökeni 
ve nesebiyle uğraşmak görevimiz değildir. Geçmişi Hıristiyan, Yahu-
di veya Ermeni bir insan, çok samimi bir Müslüman da olabilir. Ancak 
Dinini, devletini, ülkesini ve Milli menfaatlerini, dış güçlere ve siyo-
nist merkezlere böylesine rüşvet veren ve hıyanet eden bir kişinin, 
Müslüman ve bir Türk olamayacağı da elbette hatıra gelmektedir. 
Gülen’in suskunluğu akla, “neleri ve niçin gizlediği” sorusunu 
getirmektedir.

Mesala; Fetullah Gülen’in, “Sahabe efendilerimize cinnet de-
recesinde sevgisi vardı” şeklinde tanımladığı babası Ramiz ço-
cuklarına, Sahabelerle hiç ilgisi olmayan isimleri niye vermiştir?

Fetullah, Sıbgatullah ve Mesih!?
Gülen’in babasının, oğullarından birine, Türkiye’mizde ve İslam 

ülkelerindeki Müslüman ailelerde hiç rastlanmayan, ama Yehova 
Şahitleri’nin propaganda yayınlarında sık sık kullanılan “Mesih” 
adını vermiş olması dikkat çekicidir!?25

İşin gerçeği şu; “Fetullah Gülen’in Pakradun Ermeni olan de-
desinin; Pasinler’li İbrahim Bey’in hizmetkârlığını yaptığı yıllarda, 
Rus işgali sırasındaki Ermeni ayaklanmasında İbrahim Bey ve ailesi 
Ermeni hizmetkârlarının hıyanet ve tasallutuna uğrayınca, İbrahim 
Bey bunların bir bölümünü öldürüp ardından, intihar etmiştir. Olay-
dan sağ kurtulan Fetullah Gülen’in babası olan RAMİZ ise, 18-19 
yaşlarındayken, İspir’e gelip yerleşir. Önce, Müslüman adı alır ve bir 
Türk kızı ile evlenir. Gülen’in babasının, ‘Öyle bir evlat yetiştiriyo-
rum ki, bunları (Müslümanları) kendi dinleri ile vuracak’ dediği 
de rivayet edilmektedir.”26

25)  Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral ve ekibince hazırlanan Fetullah 
Gülen Raporu, s.18’e atfen, Star Gazetesi, 14 Haziran 1999
26)  E.M.H. 2 Haziran 1999
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Mesih: Bir şeyin üzerine el sürmek ve ondaki kirleri ve kerih şey-
leri gidermek anlamına gelir. Hz. İsa AS. Bazı cilt hastalıklarını eliyle 
sıvazlayıp mucize olarak iyileştirdiği için kendisine “İSA MESİH” de-
nilmiştir. Ancak, ne İslam tarihinde ne de günümüzde, Müslüman-
lar arasında çocuklarına “Mesih” ismi koymak adet değildir. Çünkü 
Mesih, daha çok Deccal’i ve şerli-şeytani kişileri hatıra getirir ve on-
lar için söylenir. Hatta Mesih-i Deccal’in, Hıristiyanlık, Müslümanlık, 
Yahudilik ve Putperestliği karıştırıp yeni bir din ortaya süreceği bil-
dirilir.27 

Buna göre, Fetullah Gülen’in Babasının oğluna “MESİH” 
ismi koyması, Yahudi ve Ermenilerde, ahir zamanda geleceği 
ve İslamiyeti ortadan kaldırıp tüm dünyaya Haçlı siyonizmi yer-
leştireceği inancıyla ilgili olması gerekir.

CIA Üç Türk İstihbaratçıyı Tutukladı mı?
Uçuk iddia: “Genelkurmay’ın 3 istihbarat elemanı ABD tu-

tuklanmış ve bunlar özenle basından saklanmıştı. Peki, neden 
tutuklanmışlardı? Genelkurmay istihbaratçıları Gülen hakkında 
özel olarak bilgi toplamak ve etkinliğini kırmak üzere yollan-
mışlardı. Ama bir ihbar üzerine CIA bu kişileri gözaltına almıştı. 
ABD, belki bu istihbaratçıları daha sonra orduya karşı bir tehdit 
unsuru olarak kullanmak için elinde tutmaktaydı.”

www.sendika.org sitesinin yazarı Mustafa Peköz, CIA’in Ge-
nelkurmay’ın üç istihbaratçısını tutukladığını, ancak tutukla-
manın basından özenle saklandığını yazmıştı: “Eşek arısının, 
erkek aslanı ürküteceğini” iddia edecek kadar saçma olan bu 
yazıda: “Amerika destekli Fetullahçıların, TSK’yı hizaya soktuk-
ları” ortaya atılmıştı.

“Türkiye’de rejim değişikliğinde mücadele esasen iki güç tarafın-
dan yürütülüyor. Bunların bir tarafını kendisini cumhuriyetin kurucu-
su ve sahibi gören Genelkurmay, yani Türk Askeridir. İkinci tarafını 
ise 1965’ten beri sistemli olarak devleti ele geçirmeye çalışan ve 
ekonomik olarak bir tekel haline gelen, uluslararası ilişkilerde önem-
li bir güç olmaya başlayan Gülen cemaatidir. Kıyasıya bir rekabet 
içinde olan, bazen açık bazen gizli yürütülen çatışmada galip ge-
lenin Gülen cemaati olduğu artık giderek ordu tarafından da kabul 
edilmek mecburiyetindedir. Bölgesel ilişkiler bakımından Ordu ile 
ilişkilerini dengeli yürüten ABD, bu kez, Gülen cemaatini çok hızlı 

27)  Bak: Elmalılı. Hak Dini Kur’an Dili. C.5. sh.4172
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bir şekilde ön plana çıkartıp desteklemektedir. Türkiye’nin iç politi-
kasında ılımlı İslamcılığın bir model olarak uygulanması için politik 
zeminini giderek genişletmiştir. Bu yönelim, aynı zamanda ordu için 
politik alanın daralması anlamına gelmektedir.

ABD için ikincil duruma düşen ve artık istediği gibi hareket ede-
meyen generallerin bütün darbe hazırlıkları anında deşifre edilmek-
tedir. Elindeki iktidar olanaklarını giderek kaybetmeye başlayan or-
dunun direnci, bütün çırpınışlarına rağmen önemli oranda kırılmış 
görünmektedir. Dengeler Gülen cemaatinin lehine gelişmektedir. 
Gülen ve AKP iktidarını bitirme planı olarak ortaya atılan ‘yeni’ dar-
be hazırlıkları ciddi bir tartışmaya sebebiyet vermişti. Genelkurmay, 
böylesi bir planın kendileri tarafından hazırlanmadığını belirtti ve 
kesin bir dille reddetti. Hiçbir internet girişi olmadan bu belge nasıl 
geldi ve kamuoyuna servis edildi. Aslında generaller bunu çok iyi bil-
mekteydi. Söz konusu belge, ABD tarafından Gülen’e servis edildi. 
Gülen bu belgeyi, çok özel olarak güvendiği danışmanı Bünyamin 
ile Erdoğan’ın Yeni Şafak’ta Yasin Doğan adıyla yazan danışmanı 
Yalçın Akdoğan’a elden teslim mi etti diye sormak gerekir!?

Ordu ile ilgili belgeleri deşifre etmekle görevlendirilmiş bu-
lunan Taraf Gazetesine bu belge elektronik posta ile gelmedi, 
doğrudan elden iletildi. Bünyamin denen kişi, Gülen ile Erdo-
ğan-Gül arasındaki elçiydi. Bu kişi istediği zaman Başbakan ve 
Cumhurbaşkanı veya herhangi bir bakanla görüşebilirdi. Gene-
rallerin birçok telefon konuşması deşifre edilmekte ve birçok 
faili cinayetin azmettiricisi gösterilen subayın isimleri basında 
verilmektedir. Bu bilgeler ABD tarafından alınıp, Gülen üzerinde 
İslamcı AKP hükümetine iletilmektedir. Bunların internet giriş-
lerini bulmak mümkün değildir. Recep T. Erdoğan rahat, çünkü 
bilgilerin kaynağını bilmektedir.

Örneğin, Genelkurmay’ın 3 istihbarat elemanı ABD’de tutuk-
lu bulunuyor. Bunlar özenle basında gizleniyor. Genelkurmay 
istihbaratçıları Gülen hakkında özel olarak bilgi toplamak ve 
daha sonra suikast yapmak için görevlendiriliyor. CIA bu kişi-
leri gözaltına alıyor. ABD, belki bu istihbaratçıları daha sonra 
orduya karşı bir tehdit unsuru olarak kullanmak için elinde tu-
tuyor.

Gülen ile ABD arasında çok daha ilginç bir ilişki biliniyor. 
Gülen ABD’de süresiz oturum almak için yaptığı başvuru dos-
yasına koyduğu bir belge var: 35 yıldır CIA’dan maaş aldığına 
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dair banka dekontları bu dosyanın içinde bulunuyor. Genelkur-
may bu belgeden haberdar olmasına rağmen hiçbir şey yapamıyor. 
Çünkü Gülen, komünizme karşı mücadele politikasında, görünüşte 
genelkurmaya bağlı, gerçekte Amerika’dan talimatlı Özel Harp Dai-
resi ile ilişki içinde ve aktif görevde bulunuyor.

Gülen, ABD’de kendinden emin bir şekilde 180 dönümlük arazi 
üzerinde kurulmuş bir malikânede kalıyor. 220 tane FBİ ajanı tarafın-
dan çok sıkı olarak korunuyor. Her gün dünyanın değişik ülkelerinde 
ziyaretçileri oluyor. Türkiye’den de sık sık ziyaretçileri gidiyor. Gü-
len, kurulan ‘Dünya İslam Birliği’nin liderliğini ABD’nin kontrolündeki 
bu malikânede yapıyor. Bütün gelişmeler, toplantılar, alınan kararlar 
CIA tarafından biliniyor ve Gülen’e iletiliyor... Hatta Genelkurmay, 
bütün gelişmeleri takip ediyor ama müdahale edemiyor.

Generallerin direnci henüz tam kırılmamakla birlikte, yeni sürece 
sessizce ayak uydurmaya çalışılıyor. İslamcılaşan Türkiye’nin poli-
tik-toplumsal yapısına uygun olarak ordunun yeniden konumlandırıl-
masına yönelik adımlar atılmaya başlanması, gelişme sürecinin bir 
parçası olarak değerlendiriliyor. Gülen cemaatinin ordu içerisindeki 
örgütlenmesine karşı hassas olan Generaller sürekli tasfiyeler ya-
pıyor. Yüksek Askeri Şuura kararlarıyla ‘İrticai faaliyetleri’ nedeniyle 
bazı subay ve astsubaylar ordudan atılıyor. Ancak bu kararların pek 
başarılı olmadığını gören Genelkurmay, toplumun İslamcılaşma sü-
recine kendisini uyarlamaya başladığını gösteriyor.

Genelkurmay sitesinde yapılan bir açıklamadan anlaşılıyor: 
“1983 yılında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin ilköğretim okulları 
ile lise ve dengi okullarda okutulacak zorunlu dersler arasına alın-
masından sonra, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu esas alına-
rak hazırlanan, Türk Silahlı Kuvvetleri Orta Öğretim Okulları Yönet-
meliği’ne göre İzmir Maltepe, İstanbul Kuleli askeri liselerinin 9, 10, 
11 ve 12’nci sınıflarında ‘Din Kültür ve Ahlak Bilgisi derslerinin veril-
mesi için ilahiyat branşından çeşitli rütbelerde, 10 subay istihdam” 
edileceği açıklanıyor. Ordunun Ilımlı politik İslamcı sisteme doğru 
yeniden konumlandırılması sürecinin fiilen uygulandığı seziliyor. 
Türkiye’nin iç politik iktidar ilişkilerinde ordunun önemli oranda güç 
kaybetmesine paralel olarak arka planında daha çok Gülen’in bu-
lunduğu İslamcı politik hareketin etki gücü artmaya devam ediyor.”

Bu iddiaların, Fetullah Gülen’i olduğundan güçlü gösterme, 
TSK’yı küçük düşürme ve hizaya getirme amaçlı olduğu sırıtı-
yordu. Çünkü, o kadar güçlü sanılan, ama Amerika’da sığıntı 
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gibi yaşayan Fetullah Gülen, ülkesine bile dönemiyordu. De-
mek ki, ne siyonist patronlarının ne de Fetullah gibi piyonla-
rının Milli Türkiye’ye güçleri yetmiyordu. Hem bu iddialar da; 
“Fetullah’ın hayatını kullandıkları gibi, şimdi ortadan kaldırıp 
hatırasını kullanmak isteyen” malum odakların, bu suikastları-
nın suçunu TSK’ya yükleme şeytanlığı da seziliyordu.

Fetullah Gülen’e İlginç Sorular!
DYP Eski Genel Sekreteri ve asker kökenli eski Milletvekili Tevfik 

Diker, haberanaliz.net adlı siteden Fetullah Gülen’e çarpıcı sorular 
yöneltmişti. İşte Diker’in yazısı:

Türkiye’de zaman zaman gündemin ilk sırasına oturmaktasınız. 
Nitekim Albay Dursun Çiçek imzalı “AKP’ yi ve Gülen’i bitirme pla-
nı” ile tekrar gündemin ilk sırasında yer aldınız. Hakkınızda olumlu 
olumsuz, doğru veya yanlış birçok makale ve haber yazıldı.

Zaman Gazetesi Köşe Yazarı Hüseyin Gülerce bir röportajında 
şu an için Türkiye’de yaklaşık 6 milyon seveninizin olduğunu aktardı. 
Bu rakam doğruysa küçümsenmeyecek bir orandı. Türkiye’de her 
on kişiden biri sizi seviyor anlamındaydı. Şimdi, 6 milyon seveni, 
750 bin tirajlı bir gazetesi, gündem yaratan etkin bir dergisi, tv. ka-
nalı, radyosu, başarılı sonuçlara imza atan okul ve dershaneleri ve 
yurt dışındaki okulları olan bir oluşumun liderini, yani zatıâlinizi yok 
saymak veya ilgisiz kalmak elbette yanlıştı. Ayrıca, 30 milyar dolarlık 
bir gücün kontrolünü elinizde tuttuğunuz da bazı odaklarca vurgu-
lanmaktaydı. Bu nedenle aşağıdaki sorulara vereceğiniz cevaplar 
hakkınızda oluşan bazı kafa karışıklıklarını çözmekte yararlı olacak-
tı. Türkiye’nin buna ihtiyacı vardı.

O Soruları güncelleyip genişleterek aktarıyoruz:
1- Yurt dışındaki okullara bugüne kadar Türkiye’den kaç üst dü-

zey e. komutan ziyaret yapmıştı?
2- Eski Hava Kuvvetleri Komutanı E. Hv. Pilot Org. Halis Burhan, 

ve eski başbakan Bülent Ecevit Türk Dünyası’ndaki okullara yaptığı 
ziyaret sonrası zatıâlinize ne gibi değerlendirme ve tavsiyeler sırala-
mıştı?

3- Yurt dışındaki okullardan bugüne kadar kaç öğrenci me-
zun olmuştu ve şimdi hangi ülkelerde etkin konumdalardı?

4- Okullarınızdan mezun öğrencilerden Dünya Bankası, IMF, BM 
gibi kuruluşlarda çalışanlar var mıydı?

5- AKP dışındaki siyasi partilere bakışınız nasıldı? Özellikle 
Milli Görüş’e niçin mesafeli durulmaktaydı?
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6- Bir Erzurumlu Damadı olarak soruyorum: Kökeniz hakkında 
çok menfi propagandalar yapılmaktadır. Doğruluk payı var mıydı?

7- ABD’den ne zaman dönmeyi düşünüyorsunuz? Gelişiniz 
çok mu sakıncalıydı?

8- Osmanlı Padişahları Abdülhamit ve Vahdettin hakkındaki dü-
şünceleriniz niye açıklanmazdı?

9- Atatürk hakkındaki eski düşünceleriniz belliydi, yeni yak-
laşımınız nasıldı ve bu değişiminiz neye bağlıydı?

10- İsmet İnönü, Celal Bayar, Adnan Menderes, Süleyman De-
mirel, Turgut Özal ve R. Tayyip Erdoğan’ın siyaset alanındaki uygu-
lamalarında beğendikleriniz vardı. Ama Necmettin Erbakan’la ilgili 
kuşku ve korkularınız nereden kaynaklanmaktaydı? (Erbakan’ın 
İslami ve evrensel projelerine engel olabildiğiniz kadar rütbe ve 
rağbet bulmanız şaşırtıcıydı!..)

11- Başkanlık sistemine bakışınız nedir? Türkiye için uygun sa-
yılır mı?

Bir soru da biz katalım:
Papa’dan Yahudi lobilerine, ABD’den AB’ye bütün dış güç-

ler arkanızda; AKP iktidarı, yandaş ve yavşak medya yanınız-
da; bankalarınız, borsalarınız, okullarınız, yazar ve prof yaftalı 
kiralık kullarınız ve bürokratlarınız safınızda olmasına rağmen, 
hala neden Türkiye’ye dönemiyor vatan hasreti çekiyorsunuz? 
Yoksa bu malum ve mel’un mahfillerden daha güçlü bir “Milli 
Merkez”mi vardı?



 FETULLAH GÜLEN’İN HAYATI
 VE  

SİYONİZM HİZMETKÂRLIĞI

 ● Fetullah Gülen’in Hayat Hikâyesi ve Bayat İlişkileri
Babası Ramizin; babası ve anası, yani Fetullah’ın dedesi ve 

nenesi kimdi? Bunların asıl adı neydi? Maiyetinde bulundukla-
rı Pasinler’li İbrahim Bey’in, kendilerinin Rus işgali sırasındaki 
Ermeni isyanı sonrası, başlarına neler gelmişti? Ramiz Efendi 
İspir’e neden gitmişti? Oğullarından birine, Müslümanlar ara-
sında hiç rastlanmayan ve Hıristiyan beklentilerini yansıtan 
“Mesih” ismini niçin vermişti? Soruları hala yanıtsız olan Fe-
tullah Gülen, kendi iddiasına göre 27 Nisan 1941’de, Erzurum 
ili, Hasankale (Pasinler) ilçesi, Korucuk köyünde dünyaya göz-
lerini açmıştı. Zaman zaman doğum tarihini değiştirmeye ve 
Atatürk’ün ölüm tarihi olan 10 Kasım 1938’e denk düşürmeye 
çalışması dikkatlerden kaçmayacaktı!? 

1949 yılında ailesinin Alvar köyüne taşınmasıyla ilkokulu bı-
rakmak zorunda kaldı ve daha sonra dışarıdan tamamladı. 1952 
yılında, Hasankale’deki Hacı Sıtkı efendiden tecvit (usul ve ka-
ideleriyle Kur’an okuma) çalıştı. 1954 yılında Muhammed Lutfi 
efendinin oğlu Sadi efendiden bir iki yıl Arapça dersleri aldı. 
1957 yılında Amasya, Tokat ve Sivas tarafl arında fahri vaazlara 
başladı. Bu arada Bediüzzaman’ın eserleriyle tanıştı ve Risale-i 
Nurlardaki çarpıcı ve duygulandırıcı ifadeleri, etkileyici bir üs-
lubla ve çaktırmadan kendine mal ederek anlatmayı ve cemaati 
coşturmayı başardı.

1959 yılında Edirne Üç Şerefeli Camii’nde imamlığa atandı.
10 Kasım 1961 günü Ankara Mamak’ta askerlik görevine alındı. 4 

Temmuz 1964 günü Edirne’de yeniden göreve başladı. 31 Temmuz 
1965’te Kırklareli merkez vaizliğine tayini çıktı. 11 Mart 1966 günü 
İzmir merkez vaizliğine tayini yapıldı. Bundan ayrı olarak, Kestane-
pazarı Derneği Kur’an kursunda gönüllü öğreticilik ve belletmenlik 
yapmaya da başladı. 1968 yılında Diyanet görevlisi olarak hacca 
yollandı. 1969 yılında kahvehane sohbetlerine başladı ve Ege Böl-
gesi’nin çeşitli il ve ilçelerindeki vaazlarıyla tanınıp reklâmı yapıldı.

1971 yılında Kestanepazarı Kur’an Kursu’ndaki görevinden 
ayrıldı. 12 Mart Muhtırasının ardından 3 Mayıs günü tutuklandı. 
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6 ayı aşkın bir süre tutuklu kaldıktan sonra 9 Kasım günü tahli-
ye edilip serbest bırakıldı.

23 Şubat 1972’de Edremit merkez vaizliğine tayin edilip burada 2 
yıl görev yaptı. 29 Haziran 1974’te Manisa merkez vaizliğine atandı. 
1975 yılında Kur’an ve İlim, Darwinizm, Altın Nesil, İçtimaî Adalet 
ve Nübüvvet isimli konferanslar serisine başladı ve 1976 yılında da 
devam eden bu konferanslar münasebetiyle İzmir dışında Ankara, 
Çorum, Malatya, Diyarbakır, Konya, Antalya, Aydın gibi illeri dolaştı.

28 Eylül 1976’da İzmir Bornova’ya tayini çıktı. 
1977 yılında görevli olarak Almanya’ya gitti ve burada çeşitli yer-

lerde konuşmalar yaptı. 1979 yılında aylık Sızıntı dergisinde yazılar 
yazmaya başladı. 12 Eylül 1980 askerî müdahalesinin ardından gö-
revini fiili olarak sürdürme imkânı bulamadı. 25 Kasım 1980’de Ça-
nakkale merkez vaizliğine tayin edildi ise de, rahatsızlığı yüzünden 
görevine başlayamadı. 20 Mart 1981 tarihinde vaizlik görevinden 
istifa edip ayrıldı.

14 Ocak 1986 günü, hakkında arama emri olduğu için Burdur’da 
yakalandı. Uzun bir sorgulamadan sonra İzmir’e getirildi. Arama em-
rinin İzmir’le de bir alâkası olmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldı. 
1989 yılında, Üsküdar Valide Sultan Camii’nde Cuma günleri tam 1 
yıl (52 hafta) süreyle konuşma yaptı ve bu vaazlar, daha sonra Son-
suz Nur adıyla 3 cilt halinde kitaplaştırıldı. Hayret verecek şekilde bir 
yandan “tehlikeli adam” diye suçlanırken, öte taraftan devlet desteği 
altında önü açılmaktaydı.

29.06.1994 günü, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın Polat Rena-
issance Otel’de gerçekleştirdiği açılış toplantısına katıldı ve pek çok 
gazeteci, yazar, sanatçı, bilim, siyaset ve işadamının katıldığı bu 
toplantıda yaptığı konuşma ile dikkatleri birden üzerine topladı. Bu 
açılış ve Gülen’in konuşmasıyla ilgili, masonik medyada çok geniş 
ve övücü değerlendirmeler yazıldı.

1994 yılı Aralık ayı başında Başbakan; Tansu Çiller’le bir araya 
geldi. Görüşme, medyada büyük yankı uyandırdı. Takip eden yıllar-
da yine Çiller’le ve ayrıca Bülent Ecevit, Mesut Yılmaz, CHP Genel 
Başkanı olduğu dönemde Hikmet Çetin ile görüşmelere katıldı. 1995 
yılı Ocak ayında, Hürriyet ve Sabah gazetelerinde ilk dizi röportajları 
yayınlandı. 1995, 1996, 1997 ve 1998 yıllarında Gazeteciler ve Ya-
zarlar Vakfı’nın düzenlediği Ramazan’da iftar yemekleri, Mutlu Ya-
rınlar İçin El Ele gibi faaliyetlere ve Hoşgörü, Uzlaşma Teşvik Ödül-
leri gibi ödül törenlerinde ve bayramlaşma merasimlerinde yer aldı.
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Aynı yıllar içinde, hem dinler mensupları arasında diyalog faali-
yetleri hem de karşılıklı insanî dostluk ziyaretleri çerçevesinde de-
falarca, Türkiye Katolik Cemaatleri Ruhani Reisler Kurulu Başkanı 
Monsenyör Georges Marovitch, Vatikan Ankara Büyükelçisi Pier 
Luigi Celata, İstanbul Fener-Rum Patriği Bartholomeos, Ermeni Ce-
maati lideri müteveff a Karakin ve şu andaki lideri Mesrof Mutafyan, 
Süryani Katolik Cemaati Patrik Vekili Episkopos Yusuf Sağ, Süryani 
Kadim Metropoliti Yusuf Çetin ve Huriepiskopos Samuel Akdemir, 
Musevi Cemaati Yöneticileri ve İstanbul Hahambaşısı David Aseo 
ile zaman zaman bir araya gelip özel görüşmeler yaptı.

11 Haziran–30 Eylül 1997 tarihleri arasında ABD’de bulunduğu 
sırada New York Roma Katolik Arşidükü ve New York Başpiskoposu 
Kardinal John O’Connor ve yardımcısı Alex ile, ayrıca Musevilere 
ait Anti-Defamation League’in o zamanki lideri Leon Levy ve arka-
daşları Amerika Katolik Üniversitesi Doğu Hıristiyanlığı Araştırmaları 
Bölümü Başkanı Prof. Dr. Sidney Griff ıth ile görüşüp talimat ve tav-
siyeler aldı. 

09.02.1998 tarihinde Vatikan’da Papa John Paul II ile tarihî 
bir görüşme yaptı; Papanın elini öpüp “Papalık misyonunun sa-
mimi ve aciz bir hizmetlisi olduğunu” açıkladı. Burada ayrıca, 
Kardinal Arenzi ve Kardinaller Meclisi’ne nezaket ziyaretinde 
bulundu. Bu ziyaret, medyada uzun bir süre haber ve yorumla-
ra konu olarak sürekli gündeme taşındı. 19.02.1998 günü Dünya 
Kiliseler Birliği yöneticileri ve aynı tarihlerde, Anti-Defamation 
Leagu eski başkanı Leon Levy, birkaç arkadaşıyla birlikte ken-
disini İstanbul’da ziyaret edip övgüler yağdırdı.

25 Şubat 1998 günü Kudüs Sefared Hahambaşısı Eliyahu 
Bakhsı Doron’la, İstanbul Taksim’de Gazeteciler ve Yazarlar 
Birliği merkez binasında, 9 Mart 1998 tarihinde ise, İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi’nin organize ettiği Kültürlerarası Diyalog 
toplantısına katılan bilim adamları ve ruhanilerle bir araya gelip 
kucaklaştı.

Fetullah Gülen’le pek çok yerli ve yabancı gazeteci ve TV muha-
biri röportajlar yapmıştı:

Sabah Gazetesi’nden Nuriye Akman’ın röportajı, 23–30 Ocak 
1995 tarihlerinde Sabah’ta,

Hürriyet Gazetesi’nden Ertuğrul Özkök’ün röportajı, 23–30 Ocak 
1995 tarihlerinde Hürriyet’te,
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Zaman Gazetesi’nden Eyüp Can’ın röportajı, Ağustos 1995 tari-
hinde Zaman’da,

Cumhuriyet Gazetesi’nden Oral Çalışlar’ın röportajı, 20–26 
Ağustos 1995’te Cumhuriyet’te,

Sabah Gazetesi’nden Hulusi Turgut’un röportajı, 23–31 Ocak 
1997 tarihinde Sabah’ta yayınlandı.

Nevval Sevindi ve Eyüp Can, yapmış oldukları röportajları ki-
taplaştırmışlardır. Sevindi’nin kitabı Sabah Gazetesi yayınlarınca, 
Can’ın kitabı ise Milliyet Gazetesi Yayınlarınca kitap haline getirilmiş 
ve her iki kitap da 100.000 civarında satmıştır. Nevval Sevindi, rö-
portajını 2002 yılında tekrar yayınlamıştır.

Bunlardan ayrı olarak, Amerika’da öğretim üyesi olarak bulunan 
Hakan Yavuz’un Fetullah Gülen ile yaptığı röportaj Milliyet Gazete-
si’nin Entelektüel bakış köşesinde 3 gün süreyle yayınlandı.

Ayrıca yine Milliyet Gazetesi’nden Yasemin Çongar’ın ABD’de 
gerçekleştirdiği röportaj 1997 Ağustos ayı içinde Milliyet’te; Aynı ga-
zeteden Özcan Ünlü’nün röportajı da yine aynı gazetede Mart 1998 
içinde geniş olarak yayınlandı.

03.07.1995 akşamı Reha Muhtar ile devletin resmi kanalı TRT 
1’de, 29.03.1997 akşamı Samanyolu TV’de Prof. Dr. Mim Kemal 
Öke ve Osman Özsoy ile, 15.04.1997 akşamı,  Kanal D Televizyo-
nunda Yalçın Doğan ile, 27.02.1998 tarihinde NTV’de Cengiz Çan-
dar ve Taha Akyol ile canlı röportaj yaparken, SHOW TV adına 32. 
gün ekibinden Mehmet Ali Birand ve Rıdvan Akar, 1998 başlarında 
gerçekleştirdikleri röportajları birer hafta aralıkla iki program halinde 
yayınladılar ve ayrıca CD Rom halinde piyasaya arz ettiler.

Pek çok yabancı gazeteci ve televizyon ekibi de Fetullah Gü-
len’le röportajlar yapıp, bunları kendi gazete ve televizyonlarında 
geniş olarak yayınladılar. Wall Street Journal gazetesi bölge muha-
birinin yaptığı röportaj, bu gazetenin Avrupa baskısında tam sayfa 
yer aldı. Ayrıca, Avusturyalı gazeteci, Vatikan radyosunda programcı 
Heinz Gstrein, Yunanistan’da yayınlanan Eleftlıeropitia gazetesin-
den Simeon Soltaridis, Arnavutluk’ta yayınlanan Rilindja Demokra-
tika gazetesinden Edi Polko ve Albania gazetesinden Enver Bytci, 
Rilindjia Kosova gazetesinden Mehmed Giata ve bunlardan ayrı 
olarak, Bulgaristan, Ukrayna, Azerbaycan, Özbekistan, Gürcistan, 
Rusya, Kazakistan’dan resmî ve özel televizyon kanalları ve gaze-
telerinden bazıları da röportajlar yapıp, bunları yayınladılar. Ayrıca, 
Time adına bölge muhabiri James Wilde ve Le Monde adına Nicole 
Pope, Fetullah Gülen’le görüştüler.
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Fetullah Gülen ve Mason siyasiler
Fetullah Gülen hakkında toplumun hemen her kesiminin 

görüş ve düşünceleri medyaya yansıdı. Siyasetçilerden, Cum-
hurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel başta olmak üzere, başba-
kanlık yapmış bulunan DYP genel başkanı Sn. Tansu Çiller, yine 
önceki başbakanlardan ve ANAP genel başkanı sayın Mesut 
Yılmaz, Türk siyasetinin en meşhur ve tecrübeli isimlerinden 
Demokratik Sol Parti genel başkanı başbakan olan sayın Bülent 
Ecevit, CHP genel başkanı sayın Deniz Baykal ve daha önceki 
genel başkanı sayın Hikmet Çetin, Demokratik Türkiye Partisi 
eski genel başkanı sayın Hüsamettin Cindoruk, Milliyetçi Hare-
ket Partisi kurucusu ve ilk genel başkanı Alparslan Türkeş, şu 
andaki başkanı sayın Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi genel 
başkanı sayın Muhsin Yazıcıoğlu,  daima Gülen hakkında iyi dü-
şüncelerini her fırsatta dile getirdiler. 

Ayrıca her partiden çok sayıda bakan ve milletvekili de, de-
ğişik münasebetlerle Gülen hakkında desteklerini ifade ettiler. 
Ancak Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan’la, yıldı-
zının hiç barışmadığını ve Ondan asla hoşlanmadığını, bizzat 
kendileri ifade ettiler.

Prof. Dr. Toktamış Ateş, Prof. Dr. Nur Vergin, Prof. Dr. Ali Ya-
şar Sarıbay, Prof. Dr. Nilüfer Göle, Prof. Dr. Şerif Mardin, Prof. 
Dr. Ümit Meriç Yazan, Prof. Dr. Halil İnalcık, Prof. Dr. İhsan Doğ-
ramacı, Prof. Dr. Mehmet Aydın, Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş, Prof. 
Dr. Mehmet Altan, Prof. Dr. Sabahattin Zaim, Prof. Dr. Niyazi 
Öktem, Prof. Dr. Suat Yıldırım, Prof. Dr. Kemal Karpat, Prof. Dr. 
Ahmet Yüksel Özemre, Prof. Dr. Zeki Kuşoğlu, Prof. Dr. Mehmet 
Saray, Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk, Prof. Dr. İzzettin Doğan, Doç. 
Dr. Büşra Ersanlı, Doç. Dr. Ali Bayramoğlu, Doç. Dr. Ahmet Tu-
ran Alkan ve daha onlarca niyeti ve tiyniyeti malum ve marazlı 
nice bilim adamı, Fetullah Gülen hakkında yazılı ve sözlü olarak 
sürekli takdirkâr düşüncelerini dile getirdiler ve kendisiyle çe-
şitli vesilelerle bir araya geldiler.

Eski MİT başkanı Fuat Doğu, Orhan Ateş ve Amerikan hay-
ranı ve İsrail bağlantılı bazı general- albay ve daha başka rütbe-
lerde subaylar, ya Fetullah Gülen ile hususî dostluk kurdular, ya 
Gülen hakkında olumlu düşüncelerini dile getirdiler veya kendi-
siyle mektup veya tebrik teatisinde bulundular.
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Sanatçılardan, isim ve etiketleri, şahsiyetlerini hatırlatacak 
film yıldızları Hülya Koçyiğit, Perihan Savaş, Bulut Aras, Fat-
ma Belgen, Tanju Gürsu; ses sanatçılarından Selda Alkor, Nec-
la Akben, Emel Sayın, Ali Rıza Binboğa, Yıldırım Gürses, Ba-
rış Manço, Cem Karaca, film yapımcılarından Halit Refiğ, Lütfi 
Akat; sanat eleştirmenleri Ayşe Şasa, Atilla Dorsay...

İşadamlarından Aydın Bolak, Ahmet Çalık, Cengiz Kapta-
noğlu, Şadan Kalkavan, İhsan Kalkavan, Atasay Kamer, Cihan 
Kamer, Engin Elginkan, Sema Cıngıllıoğlu, Sakıp Sabancı, Ay-
dın Doğan, Üzeyir Garih, İshak Alaton, Rahmi Koç, Fuat Miras 
ve daha pek çok isim; 

Spor dünyasından, Fenerbahçe kulübü eski başkanı ve iş adamı 
Ali Şen, Galatasaray kulübünün eski ve yeni futbol şubesi sorumlu-
ları, işadamı Adnan Polat ve Ergun Gürsoy, Galatasaray ve Beşiktaş 
gibi kulüplerden pek çok futbolcu, basketbolcu... 

Medyadan çok sayıda isim: meselâ, Taha Akyol, Yalçın Doğan, 
Derya Sazak, Şeref Oğuz, Doç. Dr. Şahin Alpay, Ertuğrul Özkök, 
Oktay Ekşi, Bekir Coşkun, merhum Yavuz Gökmen, Hadi Uluengin, 
Cengiz Çandar, Zeynep Göğüs, Güngör Mengi, Yavuz Donat, Nu-
riye Akman, Zülfü Livaneli, Mehmet Barlas, Mehmet Ali Birand, Ali 
Bayramoğlu, Nevval Sevindi, Mehmet Altan, Ali Acar, Etyen Mah-
çupyan, Avni Özgürel, Nazlı Ilıcak, Mehmet Ali Ilıcak, Memduh Bay-
raktaroğlu, Meriç Köyatası, Ahmet Tezcan, merhum Cenk Koray, 
İzzet Sedes, merhum Prof. Dr. Ayhan Songar, merhum Ahmet Ka-
baklı, Ayhan Katırcıkara, Mehmet Ocaktan, Mustafa Karaalioğlu, Ali 
Bulaç, Süleyman Yağız, Ömer Çavuşoğlu, Vehbi Dinçcan ve daha 
pek çok gazeteci ve televizyon programcısı, Fetullah Gülen hakkın-
da daima olumlu düşüncelerini dile getirdiler.

Fetullah Gülen, 1999 yılı Ocak ayı içinde ABD Mayo Cli-
nic’ten 22 Mart 1999 günü için alınan randevu gereği, 21 Mart 
1999 tarihinde Türkiye’den ayrıldı ve 22 Mart–26 Mart günleri bu 
klinikte muayene olup, check-up yaptırdı. Gülen, doktorlarının 
öyle uygun gördüğü bahanesiyle, o tarihten bu yana yaşamı-
nı ABD’de sürdürmektedir. Siyonist Yahudi Lobilerinden Papa 
Hazretlerine… Masonik mahfillerden dış güdümlü siyasilere… 
Münafık merkezlerden kirli örgütlere… Haçlı zihniyetli emper-
yalist güçlerden, uluslararası karanlık şebekelere; ilkokulu dı-
şarıdan bitirmiş birkaç sene Arapça tahsil etmiş; ama gizli el-
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lerce sürekli yükseltilip reklâm edilmiş bu kişiyle ilişki ve işbir-
liği içinde olmaları, aslında Onun gerçek mahiyeti ve marifetini 
göstermeye kâfidir.

Yirmi otuz sene önce, yani kendisini Müslümanlara kabul 
ettirmek için, İslam’ı doğru anlattığı ve henüz yozlaşıp layltlaş-
madığı süreçte şunları anlatıyordu:28

“Evet salip (Haçlı Hıristiyanlar) atalarımızın bu insanlık mefkure-
sine mani olmak isteyince, o da bu maniayı bertaraf etmenin çare-
sini güçlü olmada gördü. Ecdadımızın, cihanla kavgasının manası 
işte buydu. Hâşâ ki, onlar gittikleri yerlere başka bir gaye için gitmiş 
olsunlar. Ve yine hâşâ ki, onları harekete geçiren saik, ülkeleri istila 
etme sevdası olsun. Onlar, i’la-yı kelimetullah’ın sevdalısıydılar... Ve 
tek dertleri cihanın dört bir yanında “Lâ ilahe illallah” hakikatinin du-
yurulmasını te’min etmekti. Böylece, yeryüzünde karanlık tek nokta 
kalmayacak ve her taraf iman ışığı ile aydınlanacaktı. Sanki onlar 
kendi dönemlerinde birer müezzin idiler. Bulundukları asrın minare-
sinin başına çıkmış ezan okuyor ve bu şekilde bütün kâinata dinle-
rini ilan ediyorlardı.  Kur’anı Kerim’in bu mevzuda terğib ve teşviki 
vardır: “(Ey inananlar!) Onlara karşı, Allah’ın düşmanı ve sizin 
düşmanlarınızı ve bunların dışında Allah’ın bilip sizin bilmedik-
lerinizi yıldırmak üzere, gücünüzün yettiğince kuvvet ve savaş 
atları hazırlayın. Allah yolunda sarf ettiğiniz her şey size haksız-
lık yapılmadan, tamamen ödenecektir.”29              

Rasûl-i Ekem (s.a.v) de, o günün şartları çerçevesinde şöyle bu-
yurmaktadır: “Kim atını Allah yoluna adar ve bir yerde beslerse; 
muhakkak onun doyması, suya kanması, pisliği ve idrarı kıya-
met günü sevap kefesine konulacaktır.” 

Müminin elinde olan, daima doğru yolu gösteren, izzet ve şeref 
kaynağı bir kitap; önünde de muktedayı küll bir rehber olan Hz. Mu-
hammed (sav) vardır. O, bu ikisiyle yeryüzünün en talihli insanıdır. 
Dolayısıyla yeryüzü hâkimiyetinin tek namzedi O’dur. Kur’ân mümi-
ne bunu öğretir, bunu talim eder. Ve Cenab-ı Hakk müminden hep 
bu neticeyi bekler.

Müminler için de Rasul-i Ekrem (s.a.v)’den kalma bir variyet var-
dır. Evet O da ümmetine büyük bir dâva ve bir yüce gayeyi emanet 
ölçüsünde vasiyet etmiştir. Bu emanet, dünya ve ukba saadetinin 

28)  Bak: İ’la-yı Kelimetullah veya Cihad sh: 34-70-87-90-93-100
29)  Enfâl, 8/60
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teminatı olan İslâmî hayatın hayata hâkim olmasıdır. Bu mukaddes 
emaneti afâk-ı âlemde temsil vazifesi, bugün bir borç olarak bize 
düşmektedir. Mümin, hayatı boyunca hep bu idealle yaşayacak ve 
yine bu ideal uğruna sıcak denize de, soğuk denize de açılacak... 
Sibirya buzullarında, Güney ve Kuzey Amerika’ya kadar her yerde, 
(güç ve hâkimiyetin ağırlığını hissettirecektir. Zira Allah (cc), mümi-
nin, kâfirlerin hâkimiyeti altında yaşamasına razı değildir. Bir mümin, 
kâfirin emri altında yaşamaya razı olmuşsa, o, İslâm’a ve imâna ait 
her şeyi kaybetmiş demektir; ve böyle birinin yaşamaya hakkı da 
yoktur. Zaten yaşaması da bir mezellettir., ahireti de mezellet olacak-
tır. Bu itibarla bir müminin, bin bir ihtimamla yaşatacağı en mukaddes 
duygu ve düşünce, cihana hakim olma duygu ve düşüncesi olmalıdır.

Bir zaman biz, bütün dünyaya hakim olmuştuk. Bu dün gerçek-
leştiği gibi bugün de gerçekleşebilir. Elverir ki azmedip, dişimizi sı-
kalım; hiç olmazsa, bu mevzuda düşünce üretip azim insanlarını 
harekete geçirelim.

“O ki, Rasulü’nü bütün dinlerin hepsine galebe çalsın diye 
hak din ve hidayet kaynağı (Kur’ân) ile gönderdi.”30 Cenab-ı 
Hakk, O’na Mekke’nin fethini vaad etmişti; Allah vaadinde hulfet-
mezdi, ve Mekke fethedildi. Bundan da anlaşılıyor ki, Cenab-ı Hakk, 
cihanın fethini de vakti geldiğinde O’na nasip edecekti. Zira O’na ci-
hanın fethi de bizzat Cenab-ı Hakk tarafından vaad edilmişti. Yeryü-
zünde tek ve biricik hâkim din, İslâm olacaktır. O İslâm ki, insanlığa 
huzur ve saadet getirecek tek sistemdir. Evet Allah, Habibi’ni böyle 
bir dinle göndermişti. Göndermişti ki, yeryüzü O’nun nuruyla aydın-
lansın; bütün harabeler O’nun getirdiği hidayet kaynağı ile ma’mûr 
hale gelsin..

Kendisi mezellet içinde kıvranan bir milletin yüce hakikatle-
ri temsil etmesi imkânsızdır. Hele onun eliyle takdim edilecek 
hakikatlerin başkalarınca kabullenilmesi hiç mi hiç mümkün 
değildir. Bu açıdan da, bir milleti ayakta tutan bütün temel di-
namiklerde en ileri seviyede güç ve kuvvetimizi ispat etmemiz 
gerekmektedir. Ordumuz en modern silahlarla mücehhez olma-
lı; maarifimiz, en yeni buluş ve bilgilere beşiklik yapmalı; em-
niyet kuvvetlerimiz, üç-beş sergerdana teslim olmak bir yana, 
adı anıldığında bütün dünya anarşistlerinin kalplerine korku 
salacak derecede güçlü olmalı ve başka devletler dahi altından 

30)  Fetih, 48/28
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kalkamadıkları anarşiyi bizlerle bertaraf etmek için devletimize 
müracaatta bulunmalıdır. Maliyemiz, başkalarına ulufe dağıta-
cak seviyeye yükselmelidir. Evet, cihanla hesaplaşabilmek için 
bunlar şarttır. Yüce hakikatleri temsil edebilmemiz için de dün-
yaya hakim olmamız, ayrı bir şarttır. Bu şartın yerine gelmesi 
ise, ancak cihadla mümkün olacaktır.

Dünyanın neresinde olursa olsun ortada bir zulüm varsa, 
mümin o zulmü ortadan kaldırmak zorundadır. Çünkü mümin 
yeryüzünün muvazene unsurudur. Bunun için de, önce çevre-
sinden işe başlamalı ve gücü nispetinde bu daireyi genişletme-
nin çarelerini araştırmalıdır. Bu mevzuda himmet öyle âli tutul-
malıdır ki, perspektife bütün cihan alınmalı ve sistem de ona 
göre akort edilmelidir” diyordu.

Ve yine fetullah Gülen; Siyonist Yahudi Lobilerinin kuklası 
ve Papa misyonunun hizmetkârı olmadan önce Yahudi ve Hıris-
tiyanlarla ilgili şunları söylüyordu:31

“İşte biz “Ğayril Mağdubi” derken, Allah’ın gazabına uğra-
mış ve Allah’ın yolundan çıkmış insanlardan olmamayı O’ndan 
talep ediyoruz. “Dâllîn” kelimesine gelince; Arapça’da “dalâl’ 
sapıklık demektir. “Dall” de sapık insana denir. “Dâllîn” ise “sa-
pıklar” ma’nâsına bir çoğuldur. Dalâlet bazen şaşkınlıktan olur, 
bazen de şaşkınlık dalâletten olur. Dalâlet; körlük, aklı kullan-
mama ve hayrette kalmadır ki, bunlar bazen de dalâlete sebep-
tir. Bazen de insan dalâlete düşer, sonra da arkasından akılsız-
lık, bunaklık, şaşkınlık hayret ve dehşet gelir. Bunlar bir bakıma 
birbirinin lâzımıdır. Âdeta aralarında bir telâzum ve devir var 
gibidir. Evet biz “Ğayril Mağdubi Aleyhim Veleddallin” derken 
Cenâb-ı Hakk’a, şaşkınlık ve hayret içinde dalâlette bulunan, 
hak ve hakikatin berrak yüzünü göremeyen kimselerin yoluna 
atmaması için rica ve niyazda bulunuyoruz.

Burada ayrı bir husus da şudur: “Ğayril Mağdubi Aleyhim 
Veleddallin” ayetindeki “Mağdubi” ve “Dallin” kelimelerinin ba-
şında harf-i tarif vardır. Arapça’da harf-i tarifin; ahd-i zihnî, ahd-i 
haricî, cins ve istiğrak gibi ma’nâlara geldiği malumdur. Burada 
lâm-ı tarifi cins ma’nâsına alacak olursak; ne kadar dalâlete gir-
miş ve ne kadar Allah’ın gazabına uğramış varsa hepsini kasdet-
miş ve onların gittikleri yola düşmemek için, Allah’ın hidayetine 
sığınmayı talep ettiğimizi ifade etmiş oluruz. Eğer lâm-ı tarife 

31)  Bak: Fatiha Üzerine Mülahazalar sh: 226-229
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istiğrak ma’nâsını verecek olursak; teker teker her fert ne çeşit 
dalâlete girmişse onların gittikleri dalâlete gitmekten Allah’a sı-
ğınıyor ve O’nun hidayetini talep ediyoruz demektir. Peygam-
ber Efendimiz (sav) bir hadis-i şerifl erinde: “Allah’ın gazabına 
uğramış, Yahudiler, sapıklara gelince onlar Nasârâdır” buyur-
muşlardır. Kur’ân-ı Kerîm, gadaba uğramışları ve dalâlete düş-
müşleri, Yahudi ve Hıristiyanlar olarak gösterdiği gibi, bazen de 
onların dışındakileri kasdetmektedir. Binaenaleyh bu ayetlerle, 
sanki şöyle denilmek istenmektedir: “Müslümanların en yakın 
zıddı Yahudi ve Hıristiyanlardır. İşte kâfirler de dahil ne kadar 
Allah’ın gazabına uğramış ve dalâlete düşmüş varsa, onların 
yoluna itilip atılmadan Allah’ım Sana sığınıyorum.”

Allah (cc), Kur’ân-ı Kerim’de, Yahudiler hakkında şöyle bu-
yuruyor: “Onlara zillet ve meskenet damgası vuruldu ve onlar 
Allah’ın gazabına uğradılar.” Böylece Allah (cc), Yahudilerin 
Kendi gazabına uğradığını anlatıyor. Hıristiyanlar hakkında: 
“Ey ehl-i kitap! Dininizde yok yere aşırılığa girmeyin! Bundan 
önce şaşmış, pek çoklarını da şaşırtmış ve doğru yoldan sap-
mış bir kavmin heva ve heveslerine uymayın!”32 demek suretiy-
le onların taşkınlık yaptıklarını, dalâlete düşüp başkalarını da 
idlâl ettiklerini, yani sapıp saptırdıklarını, sapıklığı şiar haline 
getirmiş olduklarını yüzlerine vuruyor, onları da Yahudiler gibi 
damgalıyor. Bu açıdan denebilir ki, en hafif kâfirden en katı kâ-
fire kadar, hepsi bir nevi Allah’ın gazabına uğramış ve bir çeşit 
dalâlete düşmüşlerdir.

Kur’ân-ı Kerîm, Efendimiz’e ve O’nun devrindeki sahabeye 
hatta kıyamete kadar gelecek bütün cemaatlere mel’ûn olarak 
anlatılan Yahudi ve Hıristiyanlar, acaba o zaman ne haldeydi ve 
niçin gazaba uğramış, dalâlete düşmüşlerdi? Ve niçin onlara 
“sapık” deniyordu? Şimdi kısaca buna da bir göz atalım:

Yahudiler Tevrat’ı tahrif etmişlerdi. Kendi yazdıkları şeylere 
“Allah’ın Kitabı” diyorlardı. Ruhanî reisleri arzu ve isteklerine 
göre kitaplara şerh koyuyor ve halka “Allah kelâmı” diye an-
latıyorlardı. Nazarlar tamamen maddeye yönelikti; Yahudi, yer-
yüzünde her şeyin temelinde ekonominin, iktisadın bulunduğu 
fikrini müdâfaa ediyor ve herkese bunu telkin ediyordu. Gönül-
lerden Allah’a imân sökülüp atılıyor ve onun yerine maddî re-
fah, huzur ve saadet yerleştirilmeğe çalışılıyordu”

32)  Maide, 5/77
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Hıristiyanlar Yahudilerden daha geri değildi. Onlar da İncil’i 
tahrif etmiş, İncil sayısını yüzlerceye çıkarmışlardı. Evet; İznik 
Toplantısı’nda dörde indirileceği âna kadar, birbirini yalanlayan 
yüzlerce İncil vardı. Mezhep mücadeleleri ve iç kavgalar, Hıris-
tiyanlığı yiyip bitiriyordu. Nasıl olmasın ki, mantık azledilip, akıl 
da hapsedilmişti. Mantık ve akla “yasak!” damgası vurulmuştu. 
İkisi de, ibadethaneye ve kiliseye giremiyordu. Ruhanî reisin 
yanına gelen, akıl ve mantığıyla gelemiyordu. Mantıksızca tes-
lis akidesine inanıyordu. Ona göre ilâh hem birdi hem üçtü. İşi 
böylesine raydan çıkaran ruhanî reisler, rahatlıkla kilisede cen-
net satıyor ve insanları cehennemden kurtardıklarını iddia edi-
yorlardı. Böylece onlar da sapmış ve sapıklar haline gelmişler-
di. Tarîk-i müstakîm çoktan unutulmuş ve Hz. İsa’nın yolu çok-
tan terkedilmişti. Binaenaleyh, bunlar dünyanın bütün nimetleri 
içinde gark olsalar dahi yine sapıklık ve dalâlet içindeydiler. Ve 
işte bizi bunların yoluna atılıp itilmeden de muhafaza buyurma-
sı için Allah’a niyaz ediyor ve “Allah’ım bizi onların yoluna da 
itme” diyor, sonra da bu umumî duanın kabulü için “aminlerle 
gürlüyoruz.”  Şimdi soralım: O gün, Yahudi ve Hıristiyanlarla il-
gili, bu Kur’ani gerçekleri söyleyen Fetullah Gülen, bugün aynı 
şeytani güçlerin himayesinde hamaset yapıyor… Kur’an değiş-
mediğine göre, Fetullahın dönekleştiği kesinlik kazanıyor.          

Yeni bir safsata ve saptırmaca: “Liberal İslâm”  
 İslâm’ın tahriften korunmuş tek din olmasını unutmak; İs-

lâm’la beşer ürünü sistem ve ideolojiler arasında kıyaslama, 
karşılaştırma ya da benzetme yapanların kaçınılmaz olarak 
yanlışa düşmesine sebep oluyor. Hıristiyanlığın dünya ile iliş-
kisi –teoride– birey ve topluma ahlâkî ilkeleri öğütlemekten öte 
geçmez. Bu bakımdan toplumun siyasî örgütlenme biçiminin 
liberal ya da sosyalist bir zemine oturması Hıristiyanlık açısın-
dan çok fazla bir şeyi değiştirmiyor.

Yahudilik bağlamında ilk bakışta durum farklı gibi görünse 
de, özellikle Yahudiler için var olan ırki bir dinin, Yahudi olma-
yan toplumların toplumsal siyasal modelinin ne olduğuyla çok 
da ilgilenmediği açıktır. Yahudiler’in ne batılı, ne de doğulu top-
lumsal siyasal modellerle herhangi bir problem yaşamamış ol-
ması bunun en açık göstergesidir. (Hitler Almanyası örneği bu 
söylediğime itiraz gerekçesi olamaz. Zira orada problem Yahu-
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diler’in sisteme bakışından değil, sistemin Yahudiler’e bakışın-
dan kaynaklanmıştır. Önemli ayrıntılara sahip olmakla birlikte 
burada bu dinlerin ideolojik meydan okumalara karşı tavrı üze-
rinde duracak değilim. Burada üzerinde durmayı düşündüğüm 
husus, son örneğini Prof. Dr. Mustafa Erdoğan’ın risale hac-
mindeki çalışmasında ortaya koyduğu yaklaşımda gördüğü-
müz, “İslâm’ı herhangi bir “izm”le eklemleme çabalarıdır

Soğuk Savaş döneminde bu çabalar, konjonktür gereği İs-
lâm’dan Sosyalizm çıkarmaya yönelik idi. Zekât müessesesi ve 
genel olarak infak anlayışı, Hz. Ömer (r.a)’in adaleti, Ebû Zerr 
(r.a) motifi… İslâm’la Sosyalizm arasında çarpıcı paralellikler 
bulunduğu tezini terviç etmek için alabildiğine kullanılmıştı.

Şimdilerde ise “İslâm aslında demokrasidir”, “İslâm ile Libe-
ralizm bir elmanın iki yarısıdır”… gibi yaklaşımlar çok modadır. 
Bu tarz “müthiş keşif”leri dillendirenlerin, “İslâm’ın reformas-
yona ihtiyacı yoktur”, “Bu din, kaynakları ve tarihsel tecrübesi 
ile net olarak ortadadır”… gibi şeyler söylemeyi ihmal etmediği 
de sırıtmaktadır. 

Bu bir “Modernist söylem”dir ve başından beri İslâm Mo-
dernistleri’nin söylemleri aynı zemine oturuyor: İslâm hür te-
şebbüsten, bireysel özgürlüklerden ve çoğulcu demokrasiden 
yana bir dindir. Tarih içinde şu veya bu sebeple farklı uygulama 
ve anlayışların ortaya çıkmış olması bu gerçeği değiştirmez. 
Dolayısıyla bugün de “gerçek İslâm”, çağdaş değer yargılarıyla 
çatışmayan İslâm’dır!....” (sözleri İslam’ı yozlaştırıp istismar et-
mesinin ve Batılıya yaranma girişimlerinin bir kılıfıdır). Batı’da 
Katolik Kilisesi’nin toplum üzerindeki baskısına itiraz eden ve 
Katolisizm’in tekelci din anlayışını ortadan kaldıran Protestanlı-
ğın da kendisini aynı söylemler üzerinden ifade ettiği gerçeğine 
şaşırmalıdır. Bunun gibi Asr-ı Saadet de dahil olmak üzere tarih 
içinde İslâm adına ortaya konmuş bulunan hiçbir anlayış ve uy-
gulamanın İslâm’ın özünü yansıtmadığının, büyük bir pervasız-
lıkla ileri sürülmesi de ayrı bir safsatadır.

Özellikle son çeyrek asır; İslâm’ın zihinlerde bitirilmesi 
operasyonlarının, Müslümanlar tarafından “İslâmî hassasiyet 
sahibi” olarak zannedilen, kesim ve hareketler vasıtasıyla yü-
rütüldüğü zaman dilimi olarak ortaya çıkıyor. Perde önünde 
duranların niyet, istikamet ve samimiyetlerinden kuşku du-
yulmadığı için, geniş hak kesimleri onların diliyle ifade edilen 
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tezlerin doğruluğunu sorgulama gereği de duymuyor. Belki en 
önemli nokta, bütün bu operasyonların, birer zihin kodu olarak 
işlev gören “özgürlük”, “eşitlik”, “çağdaşlık”, “geleneksellik”, 
“çoğulculuk”, “hoşgörü”… gibi stratejik kavramlar temelinde 
yapılıyor olmasıdır. Kafa konforunun bozulmasını göze alarak 
bunların kaynağı, meşruiyeti ve “tahrip gücü” konusunda sor-
gulama yapmayanların bu dışı jelatinli içi zehirli kavramlarla 
büyülenmesi işten değildir.33

Batı’nın İslam’ı içerden vurma taktiği ve Haçlı Kraliçelerin 
Fetullah’ı 

Londra’daki Fetullah konferansı, Lordlar Kamarası’nın evsa-
hipliğinde yapılmıştı. Lordlar Kamarası Siyonist-Mason kontro-
lü altındaydı. Konferans broşüründe, Fetullah İslam’ı yeniden 
yorumlayan kişi olarak tanıtılmıştı. O süreçte, herhalde tesa-
düf olmasa gerek, Sn. Tayyip Erdoğan da Fetullah konferansı 
ile aynı günlerde Londra’daydı. Fetullah Gülen teşkilatı, 25-27 
Ekim tarihleri arasında Londra’da, 23-24 Kasım tarihleri arasın-
da ise Hollanda-Rotterdam’da Avrupa’daki ilk uluslararası top-
lantılarını başlatmıştı.

Akademik davetlerin Şubat ayında yapıldığı Londra toplan-
tısı ‘Geçiş Sürecinde Müslüman Dünyası ve Gülen Hareketi’nin 
Katkıları’ başlığıyla tanıtılmıştı. Toplantı İngiltere kraliçesi Eli-
zabeth’in Lordlar Kamarası’nın ev sahipliğinde yapılmıştı. Or-
ganizasyonun diğer destekçileri ise şöyle sıralanıyor: İngiltere 
Avam Kamarası, Birmingham Üniversitesi, Leeds Metropolitan 
Üniversitesi, Ekümenik İrlanda Okulu, London Middle East Ins-
titute, Middle East Institute, Londra Üniversitesi Şarkiyat Ens-
titüsü-SOAS, Cambridge Üniversitesi, Leicester Üniversitesi, 
Vatikan, Derby Üniversitesi, London School of Economıcs... 
Toplantılar LSE, SOAS ve Lordlar Kamarası’nda tekrarlanmıştı.

8 Ekim itibariyle açıklanan listede ABD, İngiltere, İsveç, İr-
landa, Kuzey İrlanda, Vatikan, Hollanda ve Türkiye’den 36 kişi, 
Fetullah Gülen Hareketi üzerine 40’a yakın bildiri sundu. Tür-
kiye’den katılan isimler, Fatih Üniversitesi’nden Dr. Talip Kü-
çükcan, Bilgi Üniversitesi’nden Prof. Niyazi Öktem. Konferans 
organizasyonun başı Londra Üniversitesi SOAS üyesi ve Bri-
tanya Diyalog Cemaati başkanı Dr. İhsan Yıldız. Konferans’ın 

33)  15.10.2007 / Dr. Ebubekir Sifil / Milli Gazete
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editoryal kurulunda ise John Carroll Üniversitesi’nden Dr. Zeki 
Sarıtoprak ve Vatikan’dan Prof. Thomas Michel’in de içinde ol-
duğu 14 kişi yer almıştı.

Fetullah’ın İngiltere örgütlenmesinin tarihçesi
Fetullah Gülen cemaatinin ABD ve Avrupa’daki teşkilatı “Dialogue 

Society” 1999 yılındaki kuruluşunun hemen ardından, 2000 yılında 
İngiltere’de örgütlendi ve örgütlenişinden itibaren İngiliz Devleti’nin 
kurumsal hiyerarşisinin en tepesinde yer alan Lordlar Kamarası’nın 
desteği ve koruması ile gelişti. Teşkilatın başına o tarihlerde Fatih 
Üniversitesi’nden Oxford’a gelen Dr. İhsan Yılmaz getirildi. Zaman 
gazetesinin de köşe yazarlarından olan Yılmaz, o tarihte Oxford 
Üniversitesi’nde İngiltere’deki Türk diasporası ve “Fetullah Gülen’in 
neo-içtihad” hareketi üzerine araştırmalar yapan birisiydi. Teşkilatın 
İngiltere siyaseti ile ilk sıcak teması 22 Hazinin 2000 tarihinde ger-
çekleşti.  Lordlar Kamarası’nın Cholmondeley Odası’nda Dr. İhsan 
Yılmaz ve Dr. Ali Bayram lordlara, kontlara ve düşeslere tanıtıldı. İh-
san Yılmaz “Gülen hareketinin uluslararası ilişkilerinde İngiltere’nin 
bir beşik olacağını” belirttiği konuşmasında lordlarla buluşmalarının 
aynı tarihlerde Mehmet Nuri Yılmaz’ın Vatikan’da Papa John Paul 
ile buluşmasına denk gelmesinden de ayrıca bir mutluluk duydu-
ğunu belirtti. Toplantıda yer alan Eğitimden Sorumlu Devlet Bakanı 
Barones Blackstone, Gülen hareketi ile İngiliz Milli Eğitim Bakanlığı 
arasındaki ilişkileri geliştirme sözü verdi. Londra-Bethnal Green Ba-
ronesi ise Gülen Hareketi’nin İngiltere’de kurumsallaşması için gay-
retlerini esirgemeyeceklerini belirtti. Toplantıda Romanya, Gürcistan 
ve Kazakistan’daki Fetullah okullarından mezun olan öğrencilere 
diplomalarını Barones Blackstone verdi.

Söz konusu toplantının öncesindeki Mart, Nisan ve Mayıs ay-
larında ise İhsan Yılmaz ve beraberindeki Fetullahçı ekip şu kişi-
lerle görüşerek teşkilatın sacayaklarını inşa ettiler; Mart 2000 tari-
hinde Anglikan kilisesinin başpiskoposu George Carey ile Dur-
ham-New-castle buluşması. Nisan 2000 tarihinde Semavi Dinler 
Forum Başkanı Sıdney Shipton ile buluşma ve son olarak Mayıs 
2000 tarihinde İngiltere Yahudi Cemaati’nin en kıdemli rabbisi 
Prof. Zaki Baddawi ile Brighton buluşması. Yılmaz başkanlığındaki 
Fetullahçı ekip bu görüşmeleri yaparken Bill Clinton ve Tony Blair 
Washington’dan “Merkez Sola 2000 Planı”nı açıklıyorlardı. Blair’in 
ağzından plan şöyle açıklanıyordu: “Britanya’yı dini inançların 
barış içinde yaşadığı bir dinsel cemaatler toplumu olarak inşa 
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edeceğiz.” Kuşkusuz bir rastlantı olmayan İngiliz Devleti’nin bu 
açıklaması ile paralel biçimde Fetullah örgütlenmesi aynı zamanda 
ABD’den ithal edilerek İngiliz Devleti’nin resmi politikasının bir par-
çası olarak gelişmekteydi. Bu tarihten sonra Fetullah örgütlenme-
si ilk önce başta Oxford, Cambridge, SOAS, LSE gibi uluslararası 
alanda prestijli okullarındaki yapılanma ile başladı. Son 1,5 yıldır ise 
Türkiyeli toplumun yoğun olarak yaşadığı Kuzey Londra’nın Hack-
ney ve Harringay belediyelerinin eğitim daireleri ile ilkokullara kadar 
faaliyetler indirildi.

7 Temmuz 2005 tarihinde ise İngiltere Fetullah teşkilatı Lordlar 
Kamarası’nda ilginç bir etkinlik gerçekleştirdi. ‘Eğitim ve Diyalog 
yoluyla Barış’ başlıklı bir Fetullah Gülen propaganda filmi 7 Tem-
muz 2004 tarihinde Londra’da metro istasyonları ve otobüslerde 
gerçekleşen terör eylemlerinin yıldönümünde, Lordlar Kamarası’nda 
gösterildi. Internet ortamında www.docuworld.org sitesinde “Peace 
through education and dialogue” başlığı ile seyredilebilecek olan bu 
filmde, ikiz kuleler ve Londra’ya yönelik terör eylemleri kınanarak, 
terörü Fetullah Gülen’in teşkilatının önleyebileceği mesajı veriliyor 
ve Gülen, Yunus Emre ve Mevlana’nın İslam dünyasındaki devamı 
olarak takdim edildi.

İslam Rönesansının lideri Fetullah Gülen!?
Londra konferansı için hazırlanan dokümanlarda Fetullah 

Gülen kendisine Müslümanım diyen herkesi düşündürtecek şe-
kilde şöyle tanıtılıyordu: 

“Çağdaş Türkiye’nin lider konumundaki dinci (religious) ha-
reketi olan Fetullah Gülen hareketi, dinlerarası gündemi, Batı 
dünyası ile Müslüman dünyası arasındaki yaratıcı ve olumlu 
ilişkileri ile seküler modernite kapsamında demokrasi, çok kül-
türlülük ve globalizasyon konularında çok önemli bir rol oyna-
maktadır. Avrupa’da Müslümanların gerçek anlamda bir insan 
toplumu (human society) olması için Gülen İslam’daki dinsel 
dokümanları yeniden okumakta ve yeniden yorumlamaktadır.”

Oysa İslam teolojisinde ayet ve surelerin yorumu “içtihat” 
olarak değerlendirilir. İçtihat: “Yeniden okuma” ya da “yeniden 
yorumlama” değildir. Ve en önemlisi Dr. Yılmaz’ın Oxford Üni-
versitesi’ndeki araştırma tezinin başlığı olan “Yeniden-İçtihat” 
hiç değildir. Lordlar Kamarası’nda gösterilen filmin ana hedefi; 
Batı emperyalizmini ve sömürgeci tarihini hedef alan gerçek 
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İslam düşüncesini çürütmektir. Bu yüzden de İslam’ın, Fetul-
lah’ın elinde yeniden-içtihat kılıfıyla yanlış yorumlarla yozlaştı-
rılması hedefl enmiştir.

Fetullah-Blair ilişkisi
Fetullah toplantısının İngiltere’den istim alması için iki şey bek-

lendi. Türkiye’deki seçimlerin sonuçlanması ve Blair’ın başbakanlı-
ğı bırakması. Blair’in başbakanlığı bırakması niye beklendi? Çünkü 
Blair; Gordon Brown’a başbakanlığı bırakmadan birkaç gün önce 
başbakanlık görevini bıraktıktan sonra bir dinlerarası diyalog vakfı 
kuracağını ve başına geçeceğini belirtmişti. Dolayısıyla Fetullah’ın 
İngiltere teşkilatı açık bir şekilde Tony Blair’in eliyle yürütülecekti. 
Vakıf aynı zamanda Blair’in Ortadoğu barış elçisi görevini de İsra-
il’den yana kuvvetlendirecekti. Blair’in başbakanlığı bırakmasından 
sonra Vatikan ile gizli ilişkisi ve gizli katolikliği de basında gündeme 
getirilmişti. Zira İngirere’de katolik biri ilke olarak başbakanlığa hiç 
seçilmemişti. İngiltere’de bir okulun “seküler eğitim veriyorum” 
demesi de yasaktı. Çünkü Kraliçenin başkanlığını yaptığı Anglikan 
Kilisesi’nin resmi açıklaması ile “Bir Hristiyan ülkesi olan İngilte-
re’de seküler eğitim verilemezdi.” Peki bu ülkede Fetullah Gülen 
ve şurekası ne yapıyordu? Kilise günü olan Pazar günleri Wasin-
gton’da içki satışının yasak olduğu ve parasında “Tanrı ABD’yi 
Korusun” yazan ABD’de ne yapıyorsa aynı şeyi yapıyordu. Buna 
Anglo Sakson sekülarizmi deniyordu.

Bu yüzden İngiltere’deki medyanın “Anglofil” (İngiliz dostu) 
diye tanımladığı Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığı beklenmiş-
ti. Tayyip Erdoğan, Fetullah toplantısının yapılacağı günlerde 
Londra’ya gitmişti. Son 3 yıldır 29 Ekim’lerde Londra’da olan 
Erdoğan geleneğini devam ettirmişti. İşte Fetullah toplantısı da 
bu zamana denk getirilmişti.

Londra’daki tepkiler
Remzi Gür, Fetullah hareketinin önde gelen destekçilerinden sa-

yılırdı. İngiltere’de yayın yapan reklam gelirine dayalı ve parasız da-
ğıtılan haftalık Türkçe gazetelerin birçoğunda Fetullahçı faaliyetler 
“reklam gelirini kaybetmemek için” yer almıştı. Editörlüğünü Mustafa 
Köker ve Mustafa Kemal Erdemol’un beraber sürdürdükleri Londra 
Haber gazetesi, ılımlı İslamcı ve Fetullahçı faaliyetlerin duyurulduğu 
önde gelen organlardandı. Hareketin isimlerinden Dr. Talip Küçük-
can da gazetenin sürekli köşe yazarlarındandı. Erdemol aynı za-
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manda Cumhuriyet gazetesinin İngiltere temsilcisi ve o sırada yeni 
kurulan Avrupa Türk Gazeteciler Cemiyeti’nin İngiltere şube baş-
kanıydı. “Ne darbe ne şeriat”, “Hepimiz Ermeniyiz.” sloganları 
gazetenin yayın çizgisinin parçasıydı. Son seçim sürecinde Baskın 
Oran ve Ufuk Uras’ın adaylıklarını desteklemek de aynı gazetenin 
seçim propagandasıydı.

Öte yandan Londra’daki Türk demokratik kitle örgütleri, İngilte-
re parlamentosu başta olmak üzere, İngiltere basınını ve kamuoyunu 
bilgilendirmek için kapsamlı bir mektup kaleme almışlardı. Mektupta; 
İngiltere’nin gerek uluslararası ilişkiler kapsamında ve gerekse de 
NATO üyeliğinin yükümlülükleri çerçevesinde, Türkiye’de anayasal 
rejimi yıkma faaliyetleri ile yargılanan bir kişinin organizasyonuna 
devletin en üstteki kademelerinin korumasında ve ev sahipliğinde ni-
çin desteklendiği sorulmakta ve şu uyarı yapılmaktaydı: “Türkiye ile 
İngiltere arasındaki kurumsal ilişkiler artık sorgulanmaya başla-
nır. Çünkü İngiltere’de yaşayan 400 bin Türk yurttaşımızın bildi-
ği tek bir gerçek vardır: Fetullah emperyalizmin merkezlerinde 
ısıtılıp Türkiye’ye yolanacaktır. ABD’nin Türkiye ile asimetrik sa-
vaşının son perdesi bu olacaktır.”34

Gülen Cemaati “Organize suç örgütüdür” diyen Başsavcı-
nın, Fetullah’a yönelik iddiaları:

“Sanık ve oluşturduğu teşekkülün nihai amacı, cebir ve şid-
det de kullanmak suretiyle Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 
tamamını veya bir kısmını tağyir ve tebdil veya ilga (Anayasal 
düzeni değiştirmek, Anayasa’nın ihlali) ile şeriat esaslarına da-
yalı bir devlet kurmaktır. Sanık Fetullah Gülen, suça konu örgü-
tün kurucusu ve lideridir.”

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD’de yaşayan Fetullah Gü-
len’in “din kurallarına dayalı devlet kurmak amacıyla örgüt kur-
duğu” iddiasıyla yargılandığı davada verilen beraat kararının bo-
zulmasını istemişti. Yargıtay tebliğnamesinde Gülen, “şeriat devleti 
hedefl eyen örgütün başı” olarak nitelendirildi. Oysa bu tür suçla-
malar, Onu haklamaktan hatta kahramanlaştırmaktan başka netice 
vermeyecekti. Onun asıl suçu: Din istismarı yapmak ve İslam’ı 
yozlaştırmak suretiyle halkı etkileyip dış güçlere hizmet etmek, 
böylece ülkemize ve cumhuriyetimize hıyanete yönelmekti.

Tebliğnamede Gülen’in “cürüm işlemek için teşekkül oluştur-
mak” suçunu işlediği ifade edilerek şöyle deniliyordu:

34)  Kağan Güner – Londra / 14 Ekim 2007 Aydınlık
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“Cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak’ suçu, esasen ha-
zırlık hareketidir. Yasa koyucu hazırlık hareketlerini amaçlanan 
suçu önlemek için cezalandırmaktadır. Suç, soyut tehlike su-
çudur. Suç işlemek için teşekkülün oluşturulması yeterli olup, 
amaçlanan suç ya da suçların işlenip işlenmemesi önemli de-
ğildir. Teşekkülün oluşturulması ile suç tamamlanmış olur. Te-
şekkül mensuplarının suç işlemek için anlaşmış olmaları yeter-
lidir. Yasa koyucunun amacı, basit bir birleşme olmayıp kamu 
için tehlike yaratacak birleşmeyi cezalandırmaktır. Teşekkülde 
süreklilik ve teşekkülü oluşturanlar arasında planlı ortaklık, iş 
bölümü ve çoğunda yönetici, lider bulunmaktadır. Suç, müte-
madi suçlardandır ve manevi unsuru genel kasıttır.”

Tebliğnamede “sanık Fetullah Gülen’in kurucusu ve lideri olduğu 
örgütün eylemleri Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 11. maddesi 
(toplanma ve örgütlenme özgürlüğü) kapsamında” değerlendirile-
meyeceği belirtiliyor ve bu yöndeki Anayasa Mahkemesi kararlarına 
dikkat çekiliyordu:

“Fetullah Gülen örgütlenmesinin nihai amacı göz önüne 
alındığında, dosyada toplanan delillerle sabit olan Işık Evleri 
tabir edilen yerlerde toplantılar yapmaları, buralarda çeşitli ör-
gütsel faaliyetlerde bulunmaları, ülke genelinde ve yurtdışında 
örgütlenmeleri ve faaliyetleri Sözleşmenin 13. maddesi (toplan-
ma ve örgütlenme özgürlüğü) kapsamında değerlendirilemez, 
İnsan hakları, demokrasiyle bağdaşamaz ve hukuktan himaye 
talep edemez.”

Tebliğnamede Gülen cemaati, “Fetullah Gülen’in ülke içinde 
oluşturup, daha sonra ülke dışında organize edip yönettiği ör-
güt” olarak nitelendiriliyordu. Örgütün, “Türkiye’de mevcut Anaya-
sal düzeni değiştirmek ve laiklik ilkesini de kaldırarak, yerine şeriat 
esaslarına dayalı devlet kurmak amacında olduğu” ifade ediliyordu.’ 
(Halbuki Fetullah Gülen’in, İslamiyet’in değil emperyalistlerin öngör-
düğü Ilımlı İslam projesinde bir figüran olarak kullanıldığını herkes 
biliyordu.) Tebliğnamede, Gülen’in yurtdışına çıktığı 21 Mart 1999 
tarihinden sonra da aynı amaç doğrultusunda faaliyetlerini sürdür-
düğü, teşekkülün varlığını koruduğu sonucuna varıldığı kaydediliyor 
ve şöyle deniliyordu: 

“Sanık ve oluşturduğu teşekkülün nihai amacı, yazılarında 
ve konuşmalarında da belirtildiği” üzere cebir ve şiddet de kul-
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lanmak suretiyle Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının tamamı-
nı veya bir kısmını tağyir ve tebdil veya ilga (Anayasal düzeni 
değiştirmek, Anayasa’nın ihlali) ile şeriat esaslarına dayalı bir 
devlet kurmaktır. Sanık Fetullah Gülen, suça konu örgütün ku-
rucusu ve lideridir... Sanığın sübut bulan suçundan dolayı yazılı 
gerekçe ile beraat kararı verilmesi yasaya aykırıdır.” 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tebliğnamesinde “C. Sav-
cısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden Ankara 11. 
Ağır Ceza Mahkemesinin 05/05/2006 gün ve 2000/124 - 2003/20 
sayılı ek kararının bozulması, ancak, zamanaşımı süresi gerçekleş-
tiğinden 765 sayılı TCK.’nun 102/4 ve 5271 sayılı CMK.nun 223/8. 
maddeleri uyarınca kamu davasının düşürülmesi” talep ediliyordu.

Yargıtay Başsavcılığı’nın 9. Ceza Dairesi’ne ulaştırdığı tebliğna-
mede, Gülen’e yönelik suçlamalardan mahkûmiyeti gerektiğine işa-
ret edilirken, suçun sürdüğü değerlendirmesi dikkat çekiyor. Buna 
göre Gülen’e yönelik suçlamaların 2006 tarihinden önceki suçla-
malar yönünden zaman aşımı süresi gerçekleşiyor. Dolayısıyla bu 
tarihten sonraki eylemler nedeniyle başsavcılığın görüşünün daire 
tarafından benimsenmesi durumunda, Gülen hakkında aynı suçla-
mayla yeni soruşturma açılması olasılığı yüksekti. Davanın görüle-
ceği Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin, Başsavcılığın görüşünü benim-
semesi durumunda Gülen hakkında yeni bir soruşturma gündeme 
gelebilecek.

Tebliğnameden
Genelkurmay Başkanlığı’nın raporu
“Devletin bütün kadrolarında, bürokraside, eğitim, asker ve 

emniyette kadrolaşarak, vakıf, okul ve dershanelerle eğitilmiş 
taban oluşturmayı, gizli ve örtülü yöntemiyle yurt içinde ve yurt 
dışında faaliyet göstererek Atatürk ilke ve inkılaplarını ortadan 
kaldırmayı demokratik laik sistemi yıkarak İslami esaslara da-
yalı bir devlet kurmayı hedefl ediği...” belirtilmiştir.                               

Jandarma Genel Komutanlığı’nın raporu
“Fetullah Gülen grubunun yurt içi ve yurt dışında faaliyetle-

ri ile devletin çeşitli birimlerinde kadrolaşarak vakıf, dershane, 
okul, yurtlarda eğitilmiş taban oluşturma stratejisi ile Atatürk 
ilke ve inkılaplarını ortadan kaldırarak İslami esaslara dayalı bir 
devlet kurmayı amaçladığı...” açıklanmıştır.

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün raporu



Fetullahçılık (Işık Tarikatı) Hakkında; “... başta polîs koleji ve 
akademisi olmak üzere birçok eğitim kurumumuz adı geçen ta-
rikatın ilgi alanına girmiş, teşkilatlanmaları adeta bir sistemati-
ğe bağlanmış gibi devam etmektedir.” “Fetullah Gülen cemaati-
nin devlet içerisindeki yapılanması alışılmış örgütlenme mode-
linin dışındadır. Tarikata göre; makamlar öncelikli kişiler ikinci 
planladır. Bu nedenle kişiler makamlara tercih edilmekte ve ge-
rekirse ya da herhangi bir nedenle güç durumda kalındığında, 
kişiler feda edilerek yerlerine hazır tutulan, kendilerinden olan 
kişilerin getirilmesi için yoğun çaba sarf edilmektedir.”

 ● Kendi İtiraflarıyla Fetullah Gülen’in “Küçük Dünyası” 
ve Düşük Çelişkileri

Daha düne kadar, “Okullarda din derslerini mecburi anayasa 
maddesi haline getirdiği için” Kenan Evren paşaya övgüler dizen 
ve cennetliktir diyen Fetullah Gülen, bugün, “Bu milletin evladını 
sağcı solcu diye cephelere ayırıp çarpıştırmış ve akıttıkları kan 
ve gözyaşından yararlanıp kendi saltanatlarını kurmuş” diye ho-
rozlandığı ve o kardeş kavgasını ve kaos ortamını hazırlayan Ame-
rika’nın suçunu üzerlerine yıktığı 12 Eylülcülerin yargılanması için 
referanduma “evet” çağrısı yapıyordu.

Daha dün, “Erbakan Hoca’nın milli ve bereketli Refah-yol hükü-
metine karşı, Siyonist mahfillerin ve işbirlikçilerin başlattığı 28 Şubat 
yıkım kampanyasına destek veren ve televizyonlara çıkıp Erbakan’a 
hücum eden Fetullah Gülen; bugün, 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül ve 
28 Şubat darbelerini sözde kınıyor ve karşı çıkıyordu.

Daha dün; Tapındığı ve kapılandığı ABD’nin vahşice katlettiği mil-
yonlarca masum Müslümanın feryadını duymayan, ama Saddam’ın 
bir serseri füzesi Tel Aviv yakınlarına düşünce, üzüntüsünden uyu-
yamayan Fetullah Gülen… Mağdur ve mahkum Gazzeli Müslüman-
lara insani yardım gemisi taşıyan Mavi Marmara’ya, hem de ulusla-
rarası sularda saldırıp 9 Türk gönüllüyü katleden terörist İsrail’i “izin 
alınması ve talimatlarına uyulması gereken otorite” kabul eden, yani 
yardım şehitlerinin kanını ve hatırasını heder eden Fetullah Gülen… 
Bugün çıkıp, “12 Eylül döneminde, cezaevinde işkence edilen 
bir solcu için çektiği ıstırap ve üzüntülerini” beyan ediyordu!?

Ve bu her devrin adamı… Ve bu hep güçlünün yandaşı ve yar-
dakçısı… Ve bu çifte standardın, sahte tavırların ve din istismarının  
“hizmet erbabı” kılıfl ı kahramanı Fetullah Gülen, sonunda baklayı ağ-
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zından çıkarıyor ve asıl maksadını şöyle kusuyordu: “Avrupa Birli-
ğine namzet olan ve Ortadoğu’da yeni açılımlar başlatan ülkemi-
zin (yani AKP hükümetinin) bir kısım cellâtlıkların vesayet bas-
kısının (TSK’yı kastediyor) önünü almaya yönelik bu anayasa 
değişikliklerine, imkân olsa, mezardakileri bile kaldırıp “EVET” 
demesi gerektiğini” söylüyordu! Yani PKK Kürdistan’ının kurulup 
Türkiye’nin parçalanmasına, ülkemizin emperyalist Haçlı AB’nin eya-
leti ve Siyonist İsrail’in vilayeti yapılmasına fetva veriyordu.

Amerika ve Haçlı Avrupa emperyalizmine tepkili, milli haysiyet 
ve hassasiyet sahibi subayları, birtakım uydurma gerekçelerle ve 
güdümündeki MİT, Emniyet ve yargı mensupları eliyle Ergenekon 
soruşturmasına katıp bunların sicilini kirleterek yükselmelerini önle-
yen ve diğer subaylara da gözdağı veren Fetullah Gülen; herhalde 
bu gücünü Siyonist Yahudi lobilerinden alıyordu ve ona bu isimleri 
NATO ve CIA veriyordu. Yoksa bütün bu bilgiler ve projeler ilkokulu 
bile dışarıdan bitirmiş ve askerliğini “istihbarat eri” olarak yerine ge-
tirmiş birisinin kerameti mi sayılıyordu?

Fetullah Gülen böylece istediğinin önünü kesiyordu! Askeri per-
sonel kanunu ve Subay Sicil Yönetmeliği çok açıktı: Tutuklu ya da 
tutuksuz yargılanması devam eden subaylar terfi edilemiyordu! Er-
genekon, Poyraz, Kafes, Gölcük, Erzincan davaları ile Balyoz ve 
Karargâh evleri soruşturmalarında, aralarında general ve amirallerin 
de bulunduğu 300’e yakın muvazzaf subay hedef alınıyordu. 2010 
yılı YAŞ öncesi 102 general ve subay için yakalama emri çıkarılması 
da dikkat çekiyordu.

Fetullahçılar, ekonomide küresel sömürü sermayesine taşeron-
luk yapıyordu

Ayrıca Fetullahçılar, kısa adı TUSKON olan Türkiye İşadamları 
ve Sanayiciler Konfederasyonu eliyle sanayi odalarına ve işadamı 
örgütlerine hâkim olmak için atağa geçiyordu. Daha önce alttan 
alta yürütülen bu çalışmalar, son dönemde dört koldan kuşatma 
harekâtına dönüşüyordu. Zira Fetullahçılar, özellikle Anadolu’nun 
sanayi kentlerindeki “Anadolu Kaplanları”nı yerle bir edip, şirketleri 
aracılığıyla onların pazarlarını ele geçirmiş bulunuyordu. Fetullahçı-
ların ekonomi birimlerini ele geçirme girişiminin işaretlerinden birini, 
“Tayyip Bey benim idolüm” diyen işadamı Ethem Sancak veriyordu. 
Sancak, daha önce üyesi olduğu TÜSİAD’dan ayrılıp TUSKON’a 
övgüler dizmeye başlıyordu. Fetullahçıların, operasyonlarını 7 böl-
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gede kurdukları federasyonlara bağlı 142 “sanayici ve işadamı der-
neği” eliyle götürdüğü biliniyordu. Türkiye’de özel sektör kurum ve 
kuruluşların uluslararası alandaki ilişkilerini bugüne kadar yasa ile 
kurulmuş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesindeki 
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) üzerinden gerçekleştiriliyordu. 
12 Mayıs’ta Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medyedev’in Türkiye’ye 
yaptığı ziyaret sırasında TUSKON operasyonu su yüzüne çıkıyordu. 
Heyette yer alan Rus işadamlarıyla Türk işadamları arasındaki top-
lantıyı DEİK yerine bu kez TUSKON organize ediyordu.

TUSKON, Gül ve Erdoğan himayesinde yürüyordu
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Erdoğan’ın son dö-

nemdeki yurtdışı gezilerine TUSKON’cular katılıyordu. Bu tür gezi-
lerde işadamları için düzenlenen toplantıları da yine Abdullah Gül ve 
Recep Erdoğan himayesinde TUSKON gerçekleştiriyordu. Fetullah-
çılar ilk iş olarak İş Hayatı Dayanışma Derneği (İŞHAD) aracılığıyla 
ekonomide örgütlenmeye başlıyordu. İŞHAD, 1993 yılında o dö-
nemde Refah-Fazilet çizgisindeki, kısa adı MÜSİAD olan, sonradan 
kaytarıp AKP çizgisine kayan Müstakil Sanayici ve İşadamları Der-
neği’ne alternatif olarak kuruluyordu. Uzun süre sessiz ve derinden 
giden İŞHAD bu süre içinde her sektör ve bölgede dernekler oluş-
turup, bunların bir araya getirilmesi ile ortaya çıkan federasyonların 
üst örgütü olan TUSKON kuruluşuna zemin hazırlanıyordu. Sanki 
Fetullah Gülen Erbakan’ın oluşturduğu her kurumun sahtesini or-
taya çıkarıp Milli Görüş’ün altını oymakla görevli gibi davranıyordu!

Kısa adı TUSKON olan Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfe-
derasyonu, 2005 yılında 4 federasyonun bir araya gelmesiyle ortaya 
çıkıyordu. TUSKON’un başkanlığını daha önce İŞHAD başkanı olan 
Rızanur Meral yapıyordu. TUSKON Türkiye’de 80 İlde, sanayici ve 
işadamı adıyla kurulmuş 142 derneğin 7 bölgeye ayrılmış 7 fede-
rasyon üst organı olarak çalışıyordu. TUSKON’a üye derneklerin 
13 bin 500 üyesi olduğu belirtiliyordu. TUSKON geçen yıl yaptığı 
bir toplantıyı “Davos’a alternatif” diye sunmuştu. 2009 yılının Mayıs 
ayında “Dünya Ticaret Köprüsü” adı altında yapılan toplantıya 145 
ülkeden iki bin 300 işadamı ile Türkiye’den üç bini aşkın işadamı-
nın katıldığı söyleniyordu. Dışarıdan gelenlerin Siyonist Yahudi ser-
mayesiyle irtibatları dikkat çekiyordu. Bu sayede, küresel sömürü 
sermayesi, hem 1969’daki TOBB Başkanlığından beri Erbakan’ın 
oluşturmaya çalıştığı Milli şuurlu Anadolu girişimcileri kösteklenip 
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TÜSİAD’ın kâhyalığını yapacak işbirlikçi işadamları kollanıp kullanı-
lıyor, hem de “dindar insanlar her sahada güçleniyor” havası verilip, 
emperyalizmin hizmetindeki ılımlı İslam’ın ve Fetullahçılığın reklâmı 
yapılıyordu.

Tam böyle bir süreçte Alev Alatlı denen sosyalist Kemalist ve de 
sabataist Bayan TV’lere çıkıp:

“Küresel güçlere ve sisteme entegre olmayan hiçbir hükü-
met, parti ve ekonomik girişime başarılı olma şansı verilmeye-
cektir. AB süreci de Atatürk’ün dolaylı bir hedefidir ve bir çağ-
daşlaşma projesidir. Artık katı laiklik esnetilip halkımızın asır-
lardır uygulaya geldiği bazı durumlar resmen de kabul edilmeli, 
örneğin imam nikâhlı evlilik ve çok eşlilik meşru ve mubah gö-
rülmelidir” diyordu. Yani küresel sermayenin emrinde ve Siyonist 
merkezlerin güdümünde olmak şartıyla bazı geleneklere ve İslami 
gereklere izin verilmesini istiyor ve Fetullah’ın ılımlı İslam’ına destek 
çıkıyordu. Hatta Masonlarca AKP’nin liberal ekonomisinin mimarla-
rından sayılan sabataist Faik Öztrak, Deniz Baykal sonrası CHP’nin 
üst yönetimine hem de değişimci havasıyla getiriliyordu.

Şimdi bazı düzeltme ve eklemelerle aktaracağımız şu çarpıcı 
gerçekler üzerinde kafa yorulmalıydı:

Hatırlayacaksınız, İsrail’in Gazze’ye giden yardım gemilerine 
yapmış olduğu müdahaleden sonra 9 kişinin yaşamını yitirmesini, 
AKP hükümeti iç politikada istismar edip kullanmayı düşünürken, 
Gülen’in yaptığı açıklama, gündemi doğrudan etkilemişti. Gülen, 
ABD’nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal’a verdiği 
söyleşide;

“Organizatörlerin Gazze’ye yardım götürmeden önce İsra-
il’le uzlaşma yolunu seçmemelerini faydalı sonuçlar doğurma-
yacak şekilde otoriteye başkaldırmak” olarak nitelemişti. Peki, 
Gülen bu mesajla ne demek istemişti? Neden böylesi bir mesaja 
gerek hissetmişti? Bu soruya çok yönlü yanıt verilebilirdi.

Wall Street Journal gazetesi, ABD küresel sermayesi tarafından 
çıkartıldığı gibi editörlerinin önemli bir kesimi de Yahudi kökenli ol-
ması bir yana, uluslararası güçlerin mesajlarını kamuoyuna yansı-
tan bir dergiydi. ABD’nin ve küresel sermayenin İsrail ile Türkiye’ye 
arasında gelişen bu olumsuz süreçten çok açık olarak rahatsız ol-
duğu bilinmekteydi. Gülen üzerinden yapılan uyarı çok yönlü mesaj 
içerikliydi. Gülen’in önemli kaygısını ‘otoriteye başkaldırmak’ olarak 
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belirtmesi dikkat çekiciydi. Bu tamamen politik ve ideolojik bir bakış 
açısı içermekteydi. Evet Gülen bütün yaşamı boyunca derin devlete 
hakim ve zalim otoriteye hizmet etmişti. Hiçbir koşulda ezilenlerin 
ezenlere, haklıların haksızlara karşı çıkmasını istememişti. Tersine, 
zalim otoriteye boyun eğmeyi temel bir felsefe olarak benimsemişti. 
İtaat etmek onun cemaat ilişkilerinin de temelini teşkil etmişti, O Hak 
ve adaletin değil, kuvvetlinin emrindeydi.

Bunun için, ABD’nin Irak ve Afganistan’daki işgaline mazeret 
uyduruyordu. Filistin halkının İsrail işgaline geliştirdiği ayak-
lanmayı desteklemiyordu. Zalim de olsa otoriteye kayıtsız-şart-
sız uyulmasını talep ediyordu. Bunun için de, İsrail devletinden 
izin alınmadan gemilerin gönderilmesini doğru bulmuyordu. 
Siyonist Yahudilerin güdümündeki ABD, Gülen cemaatinin hem 
Türkiye’deki organizasyonlarının hem de AKP üzerindeki ağırlı-
ğının farkındaydı. Bu bakımda Türkiye’ye uyarıyı Gülen üzerin-
de yapmayı tercih ediyordu. Böylelikle, AKP’nin Siyonist pro-
jelerden sapmaması, güç dengelerini bozmaması, belirlenen 
küresel düzeninin dışına çıkmaması için güçlü bir mesaj veri-
yordu. Gülen’in ABD’nin izni olmadan hiçbir adım atmayacağı 
zaten biliniyor, bir bakıma ABD’ye tercümanlık yapıyordu.

Peki, Fetullah Gülen nasıl ortaya çıkmıştı?
Fetullah Gülen’in yaşamına dair bilinenler bilinmeyenlerden çok 

fazlaydı. Ancak kendisi tarafından anlatılan hayat hikâyesindeki 
küçük kesitler incelendiğinde önemli ipuçlarına ulaşılmaktaydı. Bu 
nedenle Gülen’in oynadığı tarihsel rolü daha iyi anlayabilmek için 
yaşamının bazı noktalarını irdelemek lazımdı. Gülen’in ‘İsrail oto-
ritesine saygı gösterilsin’ biçimdeki mesajının bir başka önemli 
arka planı daha vardı. ABD’deki Yahudi lobisiyle çok yakın bağları 
bulunmaktaydı. Görünüşte müthiş bir Türk-İslam sentezcisi rolü oy-
namaktaydı, ama Yahudi lobisinin de gözdesi konumundaydı. Yahu-
di etiketli gazetede, dergide, bir internet sitesinde, Fetullah Gülen’e 
dair herhangi bir eleştiri bulmak gerçekten imkânsızdı.

Yahudilerin Gülen’e karşı bu hassasiyeti yoksa ortak köken-
den gelmelerinden mi kaynaklanıyordu?

Gülen ne anne tarafından ne de baba tarafından kökenini bir tür-
lü ortaya koyamıyordu. “Küçük Dünyam” isimli kitabının ilk baskısın-
da baba tarafından ‘Kürt olduğunu’ söylüyor, ama daha sonraki bas-
kılarında bunu değiştiriyordu. Gülen’in ailesi aslen, Van Gölü’nün 
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kuzeyinde bulunan ve Ermenilerle Kürtlerin birlikte yaşadığı 
Ahlât bölgesinden geliyordu. (Yönetmen Sinan ÇETİN de babası 
Van Başkaleli annesi Ahlatlı bir Kürt Yahudisi oluyordu.) Fetullah Gü-
len’in ailesi karışmış olduğu bir namus meselesi nedeniyle sürgüne 
tabi tutuluyor ve gelip Erzurum ili, Pasinler ilçesi, Korucuk köyüne 
yerleşiyordu. Kendisi de Korucuk köyünde doğduğu için Erzurumlu 
olarak tanınıyordu.

Anne tarafı için verdiği bilgiler ise ilginç bağlantılara götürü-
yordu. Gülen’in annesinin ismi “Refia” oluyordu. Anneannesi 
yani nenesi Hatice hanımın ise Şükrü paşazadelerden geldiğini 
açıklıyordu. Kendisi “Hatice ninem, annemin annesidir. Herhal-
de verem olduğundan erken ölmüş. Edirne Şükrü Paşa sülale-
sinden gelme” diyordu.

Edirne ilinde bulunan Şükrü Paşazadeler ise, 1492 yılında 
İspanya’dan kovulunca Trakya’ya gelip yerleşen Safarad Yahu-
di göçmenleri olarak biliniyordu. Tarihe ‘İspanyolca konuşan 
Türk Yahudileri’ olarak geçen bunların ezici bir çoğunluğu, Ya-
hudiliğini gizlemek için Türk olduğunu söyleyen sabataylardan 
oluşuyordu. Gülen, annesinin İspanya göçmeni Yahudilerden 
olduğunu gizlemek için olsa gerek dedesi yani annesinin baba-
sı Ahmet’in ve ninesi Hatice’nin Müslümanlığına özel bir vurgu 
yapıyordu. Yaşamında baba tarafını çok az anlatıyor, ama anne 
tarafına dair anlattığı rivayetlerin her satırında hayranlığını 
vurguluyordu. Dedesini, dayılarını, teyzelerini öyle olağanüs-
tü anlatıyordu ki, hikâyeyi okuyan herkesi hayran bırakıyordu. 
Acaba, Anne tarafını bu düzeyde ön planda tutmasının nedeni, 
onların gerçek kimliğini gizleme çabası mıydı? Ya da Yahudiliğe 
duyduğu gizli hayranlık mıydı? 35

Dikkatle vurgulamalıyız ki, kimin hangi etnik ve dini kökenden 
olduğuyla ilgilenmek doğru olmadığı gibi, dinimizce de, insan hakları 
sözleşmesine de aykırıydı. Kişinin etnik-ulusal kimliği değil, inanç 
ve ahlak temelleri, ideolojik görüşleri, politik duruşu ve tarafgirliği 
esastır. Ancak uluslararası alanda belirgin bir etkinliğe ulaştırılan ve 
politik dengeleri belirleme gücüne sahip kılınan Gülen gibi birinin 
kendi etnik kimliğini gizlemeye çalışması da kafa karıştırıcıydı… Bu-
nun baskı görmekle hiçbir ilişkisi olmadığı da açıktı. Üstelik gerçek 
kimliğini gizlemek için de, anne ve baba tarafına ait ‘şecerenin kay-

35)  Dr. Mustafa Peköz / www.sendika.org
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bolduğunu’ ortaya atmaktaydı. Her iki ailenin seyyid olduğuna dair 
soruya geçiştirmeli bir yanıt verip. ‘Ahmet dedem bu mevzuda bir 
şey anlatmazdı’ demesi enteresandı. Hele Kürtler içerisinde ‘Seyyid’ 
olmanın manevi olarak önemli bir yer tuttuğu bilindiği halde, dedesi-
nin ve babasının bundan söz etmemesi mümkün olmadığına göre, 
Gülen esasen gerçek kimliğini gizlemeye çalışmaktaydı.

Zengin bir aileye mensuplardı
Gülen bütün konuşmalarında ve günlük sohbetlerinde yaşamı-

nın ne kadar yoksulluk içinde geçtiğinden dem vuruyordu. Yoksulluk 
içinde büyüdüğünü vurguluyor ve özellikle bu noktada insanın duy-
gularını sömürmeye özen gösteriyordu. Kendi anılarını anlatırken 
ise bunun tersini söylüyordu.

“Halil Dede’min çocukları buradaki gayrimenkulleri 80 bin 
altına satarlar ve aralarında paylaşırlar… Zira babalarından ka-
lan mirası iki kardeş pay ederken, altınları tas tas paylaşmışlar. 
Teker teker saymak vakitlerini alacağı için böyle yapmışlar. O 
devirlerde onların bu mirası bölüşme keyifl eri de çok meşhur 
olmuş bir hadisedir… 80 bin altını (bugünkü parayla 30 Milyon 
Dolar) olan bir ailenin o günkü koşullarda sanırım çok zengin 
olması gerekiyordu.”

Babasını “Ermeni düşmanı” olarak göstermesi de sırıtmaktay-
dı!

Gülen ailesindeki ırkçı-şöven duygularının çok olduğunu neden-
se sık sık gündeme getiriyordu. Örneğin: “Şamil Dedem de feve-
ran derecesinde bir Ermeni ve Rus düşmanlığı vardır. Bütün 
Ermeni ve Rusları doğrasa bu feveran dinmezdi” diyordu. Ama 
bütün ‘Ermeni ve Rusları kesecek’ kadar kindar olan bir ailenin 
Erzurum, Van, Muş gibi bölgelerde ki Ermeni hadiselerinde na-
sıl bir rol oynadığından hiç bahsetmiyordu!

Gülen’in Nurcuların arasına girişi kontrgerilla kararı mıydı?
Yaşamı karanlıklarla dolu olan Gülen’in Nurcu cemaatinin içine 

gönderilmesinin dahi, MİT ve kontrgerilla gibi derin devletin gizli ve 
masonik örgütlerinin kararı olduğu anlaşılıyordu. Kendi yaşamına 
dair anlattıkları da bunu doğruluyordu. Erzurum’da öğrencilik yılla-
rında ‘Bediüzzaman’ın yanından gelen Muzaff er Arslan’ın sohbet-
lerine katılması üzerine risaleleri tanıdığını ve bir daha da sohbet-
lere katılmaktan geri kalmadığını’ belirtiyordu. Ramazan nedeniyle 
Amasya, Tokat ve Sivas tarafl arını dolaşarak vaazlar veriyor ve soh-
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betler yapıyordu. Gittiği her yerde ilk işi, “derin devletin bölge yöne-
ticilerinden biriyle ilişki kurması” oluyordu. Hem de çok kısa sürede 
bunu başarıyordu.

“‘Kırkıncı Hoca, bana, Selahattin ve Hatem’e Bediüzzaman 
Hazretlerinin yanından birisi gelmiş, akşam sohbet yapacak, 
oraya gidelim’ dedi. Teklifini hemen kabul ettik. Mehmet Şer-
gil’in terzi dükkânına geldik. Burası, iki kilimden biraz daha 
genişçeydi. İlk gece veya ikinci gece orada bulunanlardan ak-
lımda kalan isimlerden bazıları, Mehmet Şevket Eygi, Kırkıncı 
Hoca, Esat Keşafoğlu ve Osman Demirci’dir. Şevket Eygi, yedek 
subaylık yapıyordu. Esad Keşafoğlu ise o sırada üsteğmendi. 
Bediüzzaman Hazretleri, Muzaff er Arslan’a ‘şark’ı bir dolaş gel’ 
demiş, o da Sivas, Erzincan ve Erzurum’u dolaşmaya gelmişti.”

Yeni Asyacılar Grubu’nun kurucusu olarak bilinen Gülen ile, 
kendisini ‘Nurcu’ olarak tanıtan Mehmet Kırkıncı, Said-i Nursi 
hareketinden görünen, ama Türk-İslam sentezini benimseyen, 
yıllarca Nurculuk adına, meşhur mason ve münafık din istis-
marcısı, aynı zamanda katı şeriat düşmanı ve sonunda Ergene-
kon’un gönüllü avukatı Süleyman Demirel’i ve Adalet Partisi’ni 
çok aktif olarak destekleyen ve koyu Erbakan karşıtı olarak bi-
linen bir cemaat Hocasıydı. Diğer kişi ise Yahudi asıllı Üsteğ-
men Esad Keşafoğlu’dur. Bu kişi, Türkeş’le birlikte Amerika’ya 
gönderilen ve CIA tarafından kontrgerilla eğitimi verilen grubun 
içerisinde olan bir subaydır. ABD’nin çok özel olarak eğittiği ve 
Türkiye’de anti-komünizm stratejisini uygulamak için görevlendirdiği 
bir subayın Gülen ile yakın dostluğunun olması ve birlikte dini top-
lantılara katılması da enteresandır.

Gülen hangi askerler tarafından korunmaktaydı? 
İlginç olan en önemli nokta, Gülen’in bütün yaşamı boyunca yü-

rüttüğü bütün faaliyetlerde mutlaka bazı subaylarla yakın bir ilişki 
kurmasıydı. Hangi il veya ilçeye giderse gitsin, mutlaka iletişim ha-
linde olduğu bir kısım askeri elamanlar vardı. Özellikle de askerler 
tarafından korunması da dikkatlerden kaçmamaktaydı. Ayrıca savcı, 
hâkim, emniyet müdürü, komiser vs. çok yakın ahbaplıkları vardı. 
“Zaten Emniyet Amiri Resul Bey’le ileri derecede dostluğum 
vardı. Bazı hâkim ve savcılarla içli dışlıydım” sözleri kendi itira-
fıydı. Asker kökenli Vali Sabri Sarp ile iletişimleri gayet iyi idi. Asker-
lik şubesi başkanı Karadenizli Albay ile yakın bir ilişki içindeydi.

Gülen’in askerlik yaşamı da son derece şüphe çekici ve enteresandı!
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Askerdeyken kontrgerilla faaliyetlerine uyumlu bir çalışma yü-
rütüyordu. Daha askeri birliğine katıldığı andan itibaren askerlerin 
himayesine giriyordu. “Teslim olduğumda zannediyorum 10 Ka-
sım’dı. Mehmet Mutlu o zamanlar üsteğmendi. Zaten yarbaylık-
tan emekli oldu. Bizim bölük komutanı Yılmaz Bey, onun Harbi-
ye’den arkadaşıymış ve gelip beni bölük komutanına lanse etti. 
Ayrıca Kurmay Başkanı Reşad Taylan’a ben de Edirne’deki bir 
yakınından selam getirmiştim. Hatta benimle ona badem ezme-
si göndermişlerdi. Cenabı Hakk’ın inayetiyle böyle korunmaya 
alındım.” İyi de, nizamiyeden içeri girer girmez, subayların korun-
masına alınan Gülen’e bu ilgi, Allah’tan gelen bir yardımıydı, yoksa 
onun yürüttüğü ve yürüteceği dönemin kontrgerilla faaliyetlerinin ve 
sabataist-masonik mahfillerin içinde yer alması mıydı?

Bunlar torpil mi, Keramet mi sayılmalıydı?
Birinci torpilli, ilkokula gitmediği için, Erzurum’da dışarıdan dip-

loma almasıydı. İkinci torpilli görev İmamlık sınavını kazanması ve 
Edirne’ye İmam olarak atanmasıydı. Gülen’in açıklamasına göre 
‘uzun yıllar Türk Hava Kurumu Başkanlığını yapmış olan eski Millet-
vekili Mustafa Zeren” devreye girmiş ve Edirne Müftülüğünü aramış 
ve ardından “Yeğenimin gözlerinden öperim, imtihanı kazandı” müj-
desini aktarmıştı.

Üçüncü torpilli görevi ise askerde istihbaratçı olmasıydı!?
“Dört ay sonra, Özmutlu’nun aracılığı ile beni de yüksek sü-

rate ayırmışlar. Özmutlu, beni rahat ettirmek için böyle düşün-
müş, telsizci olursam, eğitime, içtimaya çıkmam ve rahat ede-
rim diye komutana söylemiş… Böylece “yüksek sürate” yazıl-
dık. Hâlbuki benim kafamda Genelkurmay’da kalma planı vardı. 
Orada bir görev istiyordum; fakat olmadı” diyen Fetullah Gülen 
acaba bir er olarak Genel Kurmay da ne yapacaktı? Hayret, İslam-
cı görünen Gülen, ordunun laik subayları ve sabataycıları tara-
fından özel torpilli telsizci olarak istihbarat görevine alınmıştı! 
Böylelikle ordu içindeki bütün konuşmaları dinleme olanağına 
sahip kılınmıştı. Bu görevin sıradan birine verilmeyeceği açıktı. 
Bir de Genelkurmay’da görev alma isteğinin olması da bir baş-
ka ilgi çekici noktaydı. Gülen, Mamak’ta acemi birliğindeyken, 
Tümen komutanlığında ilk namaz kıldıran imam olarak da tanın-
mıştı. Hatta kendisinin deyimiyle mescit dahi açmıştı.

“Bir de askerde iken mescit yaptık. Hayatında hiç namaz kıl-
mamış insanlar dahi orada namaza başladılar. 200 kişilik mev-
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cut varsa, yaklaşık 30 kişi devamlı namaz kılar hale gelmişti. 
Sinema salonunda Cuma namazı kıldırdım, Hutbe de okudum” 
buyurmaktaydı. Din konusunda çok hassas olduğu söylenen Or-
du’nun en önemli birliğinde namaz kıldırması, hutbe okutması, vaaz-
lar yapması, Gülen’in etkinliği ve kerametiyle hiçbir ilgisinin olmadığı 
esas olarak ona biçilen görevle ilişkisi olduğu açıkça sırıtmaktaydı.

Askeri İstihbaratçı Gülen, Camilerde vaazlara başlamıştı!
Gülen, telsiz istihbaratçısı olarak İskenderun’a gitmişti. Her ne 

kadar, kura çekimi sırasında iki kez üst üste Erzurum çıktığını söyle-
se de pek inandırıcı değildi. Bir askere dört kez kura çekimi yaptırıl-
ması nedendi? Üçüncüsünde Diyarbakır’ın çıktığını ama bu kez de 
subayların gönlünün razı olmadığını söylemekteydi. İskenderun’a 
gelişi ile çok yönlü faaliyetleri eşzamanlı yürütmekteydi.

“Komutanlarla aram iyiydi. Bir de Arif Başçavuş vardı ki, 
onun himayesini çok gördüm. Beni haber merkezine almıştı. 
Müstakil kalabileceğim bir şekilde arabayı ayarlamıştı.”

Karanlık odaklarla ve Laik komutanlarla olan ilişkisi ona özel mu-
amele yapılmasını, özel yerde kalmasını sağlayacak özellikteydi. 
İlginç olan bir başka önemli nokta da, her hafta İskenderun Merkez 
Camiinde vaazlar vermesiydi? Geldiği ikinci hafta vaazlarına bes-
mele çekmişti. Peki bir askerin, hele o dönemde, çıkıp camilerde 
vaaz verebilmesi gücü nereden gelmekteydi? Kimler bunu organize 
etmekteydi? Kendi söyleminde, verdiği vaazları dinlemeye birçok 
subay da iştirak etmekteydi. Gülen nasıl bir görev üslenmiş ki, asker 
olarak, camilerde vaazlık yapabilmekteydi?

Askerdeyken özel görevle Erzurum’a niçin yollanmıştı?
Gülen, ABD’nin bölgede uyguladığı anti-komünizm ve ılımlı İs-

lam stratejisini uygulamak için görevlendirilmiş biri olarak hemen her 
alanda faaliyetlerini yürütmekteydi. Özellikle halkın dini duygularını 
kullanmaya özel bir önem verilmişti. Kendisine 3 aylık hasta rapo-
ru ayarlanıp Erzurum’a gönderilmişti. Öncelikli görevi anti-komünist 
mücadeleyi örgütlemek olarak belirlenmişti. Asker olarak geldiği 
Erzurum’da ikinci Komünizmle Mücadele Derneğini kurup faaliyete 
geçirmişti.

“...Ve yine bu devreye ait bir teşebbüs de Erzurum’da Komü-
nizmle Mücadele Derneği’ni açma teşebbüsümüz oldu. O güne 
kadar sadece İzmir’de vardı. İkincisi de Erzurum’da bizim gay-
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retlerimizle açılacaktı... Bir arkadaşı İzmir’e gönderip tüzük ge-
tirttik. Derneği kuracaktık. Ben bir vaazdan sonra anons ettim 
ve gençlerle Caferiye Cami önünde toplandık. Gayemiz komü-
nizme karşı örgütlenmekti. Dernek ve camii işlerinden anlayan 
bir akrabam vardı. O gelip bize yardım etti, bize yol gösterdi...”  
ifadeleri kendisine aittir. Bu görevini yerine getirdikten sonra Er-
zurum ve çevre illerinde propaganda faaliyetlerine devam etmişti. 
Dönemsel olarak provokasyonların devlet kurumları tarafından çok 
yaygın olarak kullanıldığı, halkın manevi ve dini duygularıyla oyna-
narak, anti-komünist mücadele stratejisine bir meşruluk kazandırıl-
dığı bir süreçte, Gülen, bir er olmasına rağmen, zamanının önemli 
bir kesimini bu çalışmalara ayırıvermişti.

“Yine ikindi vaktiydi. Cemaate ‘yazıklar olsun size! Sizin di-
ninizle, peygamberinizle alay edecekler, siz de kuzu kuzu otu-
rup burada beni dinleyeceksiniz! Onlar ecdadımızın aziz ruhla-
rıyla eğlenecekler, siz de Müslüman geçineceksiniz’ gibi sözler 
söyledim. Cemaat birden ayağa kalktı, Ben ‘yok, yok, bizim so-
kağa dökülmekle işimiz yok, Bu meseleyi başka yoldan halet-
mek lazım’ falan dediysem de dinletemedim. Yolda iltihaklar da 
olmuş. Büyük bir kalabalık sinemayı basmış. Hadise tamamen 
bütün Erzurum’larca benimsenmişti” diyen Fetullah Gülen “De-
rin Devlet Ajanlığını” da itiraf etmekteydi.

Bu provokasyon bir ön hazırlık aşaması gibiydi. Provokatör ise 
asker olarak görevlendirilmiş Gülen’in kendisiydi. Maraş katliamı 
sırasında, aynı oyun oynanmış, bir sinema ateşe verilmişti. Gülen 
bunun tatbikatını Erzurum’da birkaç yıl önce denemiş ve başarılı ol-
duğu test edilmişti. Derken, Üç aylık izin süresi dolmuş ve hastalık 
gerekçesiyle bir aylık izin daha verilmişti. Böylece 4 aylık sürede 
Erzurum ve çevresinde çok boyutlu örgütlenmelere girişmişti. Bir 
başka gün yine camide ‘Deccal’ı anlatmaya karar vermişti. Vaaz sı-
rasında:

“Deccal hakkında ne biliyorsam anlattım. Cami miting mey-
danına dönmüştü. Cemaat bazen heyecandan ayağa kalkıp otu-
ruyor. Meğer istihbarat erkenden gelip kürsünün etrafını almış 
ve belki de konuşmaları kaydetmişler. Meğer benim gelip teslim 
olmam hadiseyi yatıştırmış. Yoksa gaye ikinci Menemen hadi-
sesi çıkartmakmış. Askerlerden bir ikisi ‘vurun şu herifi’ deyin-
ce halk bağırıp çağırmaya başlamış, Hava iyice gerginleşmiş. 
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Bunlar olurken ben caminin içindeydim. Çıkıp da teslim olunca 
yapacakları bir şey kalmadı.”

Bu olay toplumsal provokasyonun bir başka deneme alanını 
oluştururken, camiye gelen askerlerin, yine bir başka özel gö-
revli bir askeri tutuklaması serüvenidir!

“Gülen, tutuklandığı anda, hemen tümen komutanına bil-
dirildi. Gülen’e göre Tümen komutanı ‘milliyetçi birisiydi. Ona 
gidenler: “Efendim, bu arkadaş onların dediği gibi değildir, Biz 
vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı ve tarihimizi sevmeyi ondan 
öğrendik. Ayrıca, derhal Ankara’ya Genelkurmaya gitmişler ve 
oradaki bazı paşalarla görüşmüşler.”

Bu sözler Gülen’in kontrgerilla ve istihbarat tarafından ne kadar 
kıymetli olduğunun belgesiydi. Ya Rab bir asker için ne generaller 
devreye girmekteydi! Genelkurmayın devreye girmesiyle hemen 
serbest bırakılacak ve İskenderun’da birliğine dönecekti. İskende-
run’a gelir gelmez, yine merkez camiinde vaazlar verecekti. Halkın 
dini duygularını kullanarak tahrik edecek ve bir bakıma yeni bir pro-
vokasyon denemelerine girişecekti.

“Bu nasıl Müslümanlık, bu otellerin çerçevelerini indirmek 
lazım gibi şeyler söyledim. Sert konuştum. Askeri elbisenin 
üzerine cübbe giyilmezken ben böyle bir kıyafetle vaaz veriyor-
dum. Bir başka konuşmamda da ‘devletin nizamı var, polisi var. 
Polis yapmazsa bu vazifeyi kim yapacak’ diye yine otellerdeki 
ahlaksızlıkla ilgili bir şeyler söylemiştim.”

Er olarak hava değişimine gittiği Erzurum’dan gelir gelmez, 
hem de asker elbisesi ile vaaz vermek ve halkı galeyana getir-
mek, bunların Gülen’in cesaretinden ve kerametinden kaynak-
lanmadığı kesindir. Böyle rahatça hareket etmesini sağlayan 
nokta, derin devletin kontrgerilla güçleriyle olan gizli ve kirli 
ilişkileridir.

Asker olarak camilerde vaazlarını süreklileştiren Gülen ikin-
ci bir kez tutuklanır. Ancak Genelkurmayın müdahalesiyle he-
men serbest bırakılır.

“Lehimdeki umumi baskılar mahkeme heyeti üzerinde top-
lanınca hâkimlerin tavırları değişti. Tümen komutanı ağırlığını 
koymuştu. Ankara’dan -Genelkurmay- ‘mademki milliyetçi bir 
çocuk, bir meseleden dolayı onu niye bu kadar eziyorsunuz’ 
mealinde telefon ve telgraf gelmiş. Hiç beklemediğim bir anda, 
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bana küfür yağdıran o binbaşı, elinde çanta, hapishaneye girdi. 
Daktilosunu da yanında getirmişti. Beni de müdürün odasına 
aldılar. Daha önce zorla aldıkları ifadeleri bir bir değiştirip, ye-
rine mahzursuz ifadeler yazdılar. Sonunda da, ‘bundan böyle 
hapishaneye atılmasını gerektiren bir şey yok. Çıkarın.” sözleri 
kendi anlattıklarıdır.

Genelkurmay’ın, ordu ve tümen komutanların devreye gir-
mesi, Gülen’in üstlendiği KONTRGERILLA göreviyle ilişkilidir. 
Bu nedenle askeri açıdan suç görülen bütün yasalar, Gülen için 
geçersizdir. Bir asker olarak camilerde ve hatta bazen askeri el-
bisesinin üzerine cübbe giyerek vaazlar vermesi, sanırım ordu 
tarihinde tek örnek Gülen’dir. O dönemdeki Genel Kurmay’ın 
ve komutanların din gayreti midir, yoksa ABD’nin ve masonik 
merkezlerin marifeti midir?

Gülen, Said-i Nursi’nin mezarını ortadan kaldıran General Tu-
ral’ın korumasındaydı! Gülen’i koruyan önemli kişilerden biri de dö-
nemin 2. Ordu Komutanı Cemal Tural’dır. Belki de dikkat edilmesi ge-
reken en önemli ilişkilerden biride bu irtibattı. Gülen şunları aktarmıştı:

“Cemal Tural o sıralarda 2. Ordu Komutanıydı. Ve hakikaten 
milliyetçi görünüyordu. Barzani hareketini adım adım takip edi-
yordu. O günlerde, Güneydoğu’daki bazı evlerde, Molla Musta-
fa Barzani’nin resimleri asılıydı. Barzani her an halkı ayaklan-
dırabilir şeklinde şayia vardı. Cemal Tural’a karşı duyduğumuz 
alaka biraz da Barzani’yi yakın takibe almasından dolayıydı. 
Şimdi durum ve tutumumuza bakınca bir kere daha şu tuhafl ık-
ların karşısında hayrete düşüyorum. Dünkü şakiler bugün eller 
üstünde.”

Fetullah Gülen’in o gün şaki (eşkiya) dediği Barzanileri bu-
gün el üstünde tutan ve Kuzey Irak Kürdistan’ı resmileştirmeye 
çalışan AKP’yi hararetle desteklemesi ve Güneydoğumuzu da 
Kürdistan’a katacak Kürt Açılımlarını “tarihi barış girişimi” ola-
rak değerlendirmesi de bunların karanlık tiyniyetinin ve kiralık 
şahsiyetinin diğer bir göstergesiydi.

Gülen’in övdüğü Cemal Tural’ın yaptığı çok önemli bir iş 
daha vardı: Bediüzzaman Said-i Nursi’nin mezarını yerinden 
kaldırıp kaybettiren kişiydi. Gülen, bunu çok iyi bildiği halde 
nedense hiç bahsetmemişti. Bu nedenle Gülen’in, Nurcu olduğu-
nu iddia etmesi çok bilinçli bir tahribat içindi. Yoksa, Said-i Nursi’ Hz. 
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lerinin mezarını ortadan kaldıran generale duyduğu saygıyı vurgula-
ması. Çok açık bir çelişki değil miydi?

Gülen’in, Bediüzzaman Said-i Nursi’ye dair anılarında geçen 
tek bölüm şunlardı:

“Üstad’dan Erzurum’a bir mektup geldi. ‘Mektup kime hita-
ben yazılmıştı? Üstad bu mektubu kime dikte ettirmişti?’ ha-
tırlamıyorum. Fakat selam gönderdiği isimler vardı. Sonunda 
da Fetullah ile Hatem’e de selam deniyordu. Ben adımın zikre-
dildiğini duyunca ayaklarım yerden kesildi zannettim; o kadar 
sevinmiştim. Hayatımda o derece sevindiğim çok az vakidir. 
Şimdi o mektup nerdedir, kimdedir, onu da bilmiyorum. Ancak 
bu bana yetmişti. Sohbetlere gitmeyi bir daha terk etmedim.”

Hayret Fetullah Gülen, askerliğinin önemli bir kesimini kışla-
nın dışında yapmıştı.

24 aylık askerliğin yaklaşık olarak 10 ayını farklı şehirlerde ca-
milerde verdiği vaazlarla geçirmiş veya ABD hesabına komünizmle 
mücadeleyi örgütlemekle meşgul edilmişti. Bunun için de askerliği 
34 gün erken bitirtilmişti. “İkinci bölük komutanı Mahmud Mar-
din-Mardinli Yahudi MUNGAN ailesinin ve Sabatayist Mardinle-
rin akrabası-adında bir yüzbaşıydı. Çok sert bir insandı. Meğer 
o da her zaman gelip beni dinliyormuş. Benim haberim yoktu. 
Ben disiplinden çıkınca hemen yanıma geldi. ‘Ben seni çok din-
ledim. Şimdi ben seni evine göndereceğim. Artık askerlik bit-
ti. Ben tezkereni arkandan gönderirim’ dedi… Beni böylece 34 
gün evvelinden saldılar, tezkeremi de arkamdan gönderdiler.” 
sözleri kendi ifadesiydi. İşte böyle Gülen’in yaşamının her anı tor-
pillerle renk kazanmıştı. Ama konuşmalarında öyle sözler söyler ki, 
dinleyenler acır, üzülür, efkârlanırdı. Yaşamını öyle çileli anlatırdı ki, 
insan hayranlık duyardı. Ama yaşamını az çok incelediğimizde bu-
nun böyle olmadığı, bütün yaşamı boyunca derin güçlerin önemli 
ekipleri tarafından korunup kollandığı anlaşılmaktaydı.

Fetullah Gülen Kontrgerilla eğitim kampları kurmaktaydı!
Gülen, hemen her dönem kirli devletin gizli gücünü arkasına al-

mıştı. Bütün faaliyetlerinde gizli ilişkilerin özel bir rolü vardı. Örne-
ğin, eğitim kampları olarak anlattığı süreçin, bir bakıma derin dev-
let destekli kontrgerilla çalışmalarının bir parçası olduğu çok açıktı. 
Özellikle 1965-1980 yılları arasında, kontrgerilla güçlerinin, toplum 
içerisinde anti-komünist propagandayı süreklileştirmek ve Müslü-
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man gençliği kapitalizme köleleştirmek için, askeri ve politik eğitim 
kampları kurdurduğunu biliyoruz. Gülen bu sürecin çok önemli bir 
halkasını oluşturmaktaydı. Gülen tarafından, Edremit, Buca, Avcılar, 
Kızılkeçeli bölgelerinde kurulan ve devlet tarafından da korunan eği-
tim kamplarında yüzlerce genç eğitime tabi tutulmuşlardı. Kampların 
amacını şu cümlelerle açıklanmıştı:

“Bir inayet ve bir koruma altında olduğumuz apaçıktı. Umu-
mi teveccüh ekseriyetteydi. Urfa’dan, Diyarbakır’dan bile talebe 
geliyordu. Komünizmin gemi azıya aldığı bir dönemde ona kar-
şı, hem de böyle nizami bir mücadele, geleceğin milliyetçi ve 
maneviyatçı tarihçilerini derin derin düşündürecektir.”

Çok açık olarak belirtildiği gibi, bu kamplar, ABD’nin özellikle Or-
tadoğu ve Asya bölgesinde uygulamaya koyduğu ‘yeşil kuşak’ stra-
tejisinin somutlaşmış biçimi olan ‘komünizmle mücadele’ politikası-
nın Türkiye’de güncelleştirilmesinin bir parçasıydı. Siyonizme uşak, 
Kapitalizmle uyumlu ılımlı İslam safsatasının temelleri atılmaktaydı. 
O sırada MHP’nin ilgi gösterdiği ama esasen MİT ve CIA tarafından 
organize edilen ‘Komando Kampları’ gibi Gülen öncülüğünde oluş-
turulan ‘İslamcı Kampların’ da birer kontrgerilla faaliyeti olduğu son-
radan anlaşılacaktı. 12 Mart 1971 Askeri darbesi sırasında kısa bir 
süre tutuklanmasına rağmen, kampların faaliyetini kesintisiz olarak 
sürdürmesi hayret uyandırıcıydı.

“Benim tutuklu olduğum dönemde de, kamp hizmeti devam 
etmişti. Bu hizmet çok masumdu ve hedefi de gençleri komü-
nizm ve anarşizmden koparmaktı… Ben katıldığımda Avcılarda 
kalıyordum. İlk sene kapasitemiz azdı. Avcılar’da 50-60 kişi var-
dı. Diğer iki kampta ise 70-80 kişi bulunuyordu. İkinci ve üçün-
cü senelerde Avcılar’ın kapasitesi daha da arttırıldı ve ortalama 
bu kampa 80-100 arasında insan katılabiliyordu.” diyen Fetul-
lah Gülen’e sormak gerekirdi:

Peki, bu gücü nereden alabildi? Tutuklu olmasına rağmen, 
kamp eğitimlerini nasıl örgütledi? Kendi deyimiyle, “çevresin-
de çok az kişi kalmasına rağmen”, bunu başarması elbette de-
rin devlet destekli “ilahi bir inayetti!”.

MİT ve CIA desteğinde, komünizme karşı mücadeleyi önce-
likli görevleri arasında gören Gülen, Türkiye’nin hemen her ye-
rinde örgütlenmişti. Zaman zaman tutuklansa da, Ankara’daki 
üst düzey dostları vasıtasıyla her defasında paçayı sıyırıver-
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mişti. Gülen’in kısa sürelerle tutuklanıp cezaevine konulması, 
onu meşrulaştırma ve etki gücünü arttırmanın bir aracı olarak 
kullanılmasını sağladığı da çok belirgindi.

Amerikan İslamcısı ‘Altın Nesil’ Konferansları
Gülen’in adına ‘Altın Nesiller’ dediği Amerikan İslamcısı, yeni bir 

genç kuşağı yetiştirme politikasına başlarken, bunun ilk adımını Ma-
latya ve Diyarbakır’da atması tesadüf değildir. Bu iki ilde ‘Altın Nesil’ 
konferanslarını verir. Esas amacı çoğu Kürt kökenli gençleri anti-ko-
münist mücadele ekseninde Türk-İslamcı kılıfı ve Amerikan kafalı 
olarak örgütlemektir.

“1976 yılında seri konferanslara çıkmıştım… İşin olumlu 
yanı Malatyalı gençlere ait olmak üzere çok coşkulu olmuştu. 
Evet, ben en diri dinleyici kitlesini Malatya’da bulmuştum… Er-
zurum da çok iyiyiydi… Diyarbakır’da da Altın Nesil Konferan-
sı’nı verdim. Güneydoğuda bugün patlak veren hadiselerden, 
ben o günde endişe içindeydim…” demektedir.

O süreçte, Barzani’nin bir lider gibi kabul edilmesini içine 
sindiremediğini söyleyen Fetullah Gülen’in, bugünlerde Açılım 
projelerine ve Barzani yönetimine destek vermesi münafıklığın 
çok açık bir örneğidir. Uluslararası istihbarat ve ekonomik güç-
lerin kullanım merkezleri olarak bilinen Gülen okullarında yetiş-
tirilen ‘Altın Nesil’ gençler içerisinde küresel emperyalizme kar-
şı Siyonist İsrail’in zulümlerine duyarlı Kur’an merkezli, İslam 
birliği amaçları taşıyan bir kişiye rastlamak mümkün değildir.

Kendisini önce Hz. Hamza, sonra Mehdi, ardından MESİH ye-
rine koymaktaydı!

Gülen’in bir başka özelliği de kendisini olağanüstü güçleri 
olan birisi olarak tanıtmasıdır.

“Ben merdivenden çıkarken, bacımız trans halinde imiş. 
Cinler ona ‘hoca geliyor, fakat biz onun hakkından da geliriz’ 
diyorlarmış. Kapıyı çaldım. Arkadaşım beni karşısında görünce 
şaşırdı. Tabii ki, onun böyle şaşırmasının sebebini ben daha 
sonra anlayacaktım… ‘Bu dua mecmuasını bacımız üzerinde 
taşısın, mutlaka faydası olur, cinler yanına sokulamazlar’ de-
dim… Sonra trans halindeki bacımız, ‘nasıl, Hz. Hamza geldi 
diye kaçıyorsunuz değil mi?’ diye bağırmaya başlamış.” Burada 
kendisinin Hz. Hamza olduğunu ima ediyordu. Gülen’in insanların 
psikolojik sorunlarını istismara yönelip güya çözmesi bir yana, an-
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lattığı uyduruk hikâyelerden anlaşılacağı gibi müthiş bir egoizm ve 
kendini beğenmişlik duygusu taşıyordu. Vaaz sırasında hıçkırarak 
ağlaması, kendisini sıradan zavallı göstermesinin arka planında, 
ona büyük bir farklılık fantezisi yaşatıyordu. Dikkat edilirse yaşa-
mına ait anlattığı bütün anılarında, kendisini sürekli Hz. Ömer, Hz. 
Hamza, Hz. Ali gibi İslam büyükleriyle kıyaslıyor, hızını alamayarak 
Mehdilik ve Mesihliğe soyunuyordu.

Zengin insanlara ve Tüccarlara özel bir zaafı vardı!
Fetullah Gülen, gittiği bölgelerde devlet yöneticileriyle irtibatlar 

kurarken, aynı zamanda tüccarlarıyla, zengin eşrafıyla da yakın iliş-
kiler geliştirmesi dikkat çekmektedir. Yaptığı örgütlemede onları özel 
olarak değerlendirir. Özellikle anti-komünist mücadele stratejisine 
bağlı olarak kurdukları kampların bütün masrafl arını bölgenin zen-
ginlerine ödettirir. Bu bakımdan İzmir’de, Kestane pazarını kendisine 
mesken seçmesi de bilinçli bir tercihidir. Burası aynı zamanda eko-
nomik bir merkezdir. Yahudi kökenli tüccarların ve işadamların 
yoğun olduğu Kestanepazarı, Gülen’in ilişkilerinde önemli bir 
dönemeçtir. Örneğin Kamp kurmak için Ankara’da topladığı 3 bin 
liralık bonoyu, Yahudi esnafl ar vasıtasıyla Kestanepazarında paraya 
çevirir. Bugün, Gülen cemaatine ait olan uluslararası şirketlerin çok 
önemli bir kesimi özellikle Yahudi kökenli dünya kapitalist şirketlerle 
çok yakın ilişkileri bilinmektedir.

Önceleri Asker dostu geçinirdi, şimdi TSK karşıtıydı!..
Şeriat düzenini savunduğunu iddia eden Gülen’i en çok destek-

leyip koruyan da o dönemin laik geçinen generalleri olması ilginçti. 
Ama aynı Gülen şimdi Ergenekon bahanesiyle Subayların ezilmesi-
ne nedense sevinmekteydi! Örneğin, 12 Mart 1971 askeri darbesini 
desteklemek için vermiş olduğu bir vaazda, Deniz Gezmiş, Yusuf 
Aslan ve Hüseyin İnan için dini merasim yapılmasını dahi eleştirmiş-
ti: “Deniz Gezmiş’ler, ömürleri boyunca dine, Allah’a, mukad-
desata küfrediyor, sonra da devlete başkaldırınca öldürülüyor. 
Ama ardından da dini merasimle gömülüyor. Bu ne perhiz, ne 
lahana turşusu?” demişti. Hatta Haziran 1980’de yani askeri dar-
beden yaklaşık olarak 3 ay önce, İzmir’de camide verdiği vaaz da, 
darbe çağrısı yaparak şunları dile getirmişti:

“İstihbarat duysun, emniyet duysun, askeriye duysun, baş-
bakan duysun, riyaset-i cumhuriyet duysun. Polise, askere kur-
şun sıkan bu hainlere mahkemelerde gereken ceza verilmezse 
ne devlet kalır, ne millet... Bu nasıl iştir!.. Türkiye’de devlet ve 
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hükümet yok mu? Ne oldu askere? Polisler nerede? Marks’ın 
bayrağı altında mitingler yapıyorlar ve bunlara müdahale eden 
çıkmıyor! Aslında bunlar askeri de karşılarına almışlardır.”

Aynı Fetullah Gülen’in, şimdi referandumda “Evet” denilmesi için 
gayretlenmesi ve 12 Eylülcülere veryansın etmesi, onun karakter 
yapısını göstermekteydi. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra ve sözde 
arandığı bir sırada yine bir camii vaazında yapmış olduğu ve daha 
sonra ‘Sızıntı’ dergisinde yayınlanan konuşmasında şunları söyle-
mekteydi:

“Her milletin tarihinde asker bir tepe varlıktır (...) bir de ana-
dan doğma asker-millet vardır. O, asker doğar, askerlik türkü-
lerinden ninniler dinler ve asker olarak ölür. Âşıktır askerliğe, 
serhad boylarına, akına ve kavgaya (...) onun süngüsü, yüz defa 
iniltimizi dindirdi ve ateşimize su serpti. Yakın tarihimizde dahi 
kaç defa onda mazinin tebessüm eden çehresini ve yıldırım-
laşan celadetini gördük... Eğer, atik davranıp da yıllardan beri 
hazırlanan karanlık emellerin önüne geçmeseydi, bütün bir mil-
let olarak inkisar içinde ağlamadan başka çaremiz kalmayacak-
tı. Tuğa selam, sancağa selam ve ölçülerimiz içinde onu tutan 
yüce başa binlerce selam... Düşmanı kıskıvrak yakalama bir za-
ferdir. İçtimai bünyenin, harici bir kısım eraciften temizlenme, 
arındırılma ve aslına irca zaferi (...) ümidimizin tükendiği yerde, 
hızır gibi imdadımıza yetişen Mehmetçiğe, istihalerin son kerte-
sine varabilmesi dileğimizi arz ediyoruz.”

Gülen cemaati ile bazı generaller arasında bir kısım farklı-
lıklar olmasına rağmen ortak bir ittifak kurmalarının altında ne 
yatmaktadır? Bunlar birbirlerinin çıkarlarını niçin korumuşlar-
dır? 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra, bir yanda afişlerle 
aranan Gülen, öte tarafta İzmir’de camilerde darbeyi destekle-
mek için vaazlar yapmaktaydı. Dönemin Milli Güvenlik Konseyi 
sekreteri Haydar Saltık’ın himayesi altında, darbeyi destekle-
mek için dolaşmaktaydı. İlginç olan Türkiye’nin iç politikasının 
olağanüstü süreçlerinde, Gülen’in mutlaka, Ankara’da bir ge-
neral tarafından korunmasıydı… Üstelik bunlar Din Düşmanlığı 
ve masonik bağlantıları bilinen insanlardır. Gülen’in devletin 
istihbarat örgütleriyle olan ilişkisi artık kamuoyuna açıklanma-
lıdır. Gülen’in yaşam hikâyesi tahmin edildiğinden çok daha ka-
ranlıktır. Kozmik odaların gizli yerlerinde Gülen’e ait çok büyük 



bilgiler ve belgeler vardır. AKP hükümeti geçmiş yılların karan-
lıklarını ve kendi kiralık ortaklıklarını aydınlatmaya yanaşma-
maktadır. Yapılmış onlarca provokasyonları, katliamları hiçbir 
şekilde açığa çıkartmayacaktır. Çünkü izlerin birçoğu Gülen’in 
kapısına çıkmaktadır. MİT artık tamamen ılımlı İslamcıların ve 
CIA figüranının denetimi altındadır. Geçmiş yıllara ait arşivler 
açılabilirse, bunların münafık yüzleri ortaya çıkacaktır. Ama aç-
maya hiçbir şekilde cesaret edemezler, çünkü o arşivlerin her 
karesinde Gülen’in fotoğrafı vardır. Özel Harp Dairesi ve Genel-
kurmay Başkanlığı İstihbarat Dairesi ile olan derin irtibatlarının 
bütün dosyaları, CİA ile olan özel bağlantıları, yer aldığı provo-
kasyonların tamamı herhalde MİT’in gizli dolaplarındadır.”

Milli Görüş kaçkını ve Yahudi yanaşması AKP hükümeti, hiç-
bir şeyin karanlıkta kalmasını istemiyorsa, öncelikle açması ge-
reken Gülen dosyasıdır. Bu dürüst ve şeff af olmanın ilk şartıdır!

 ● Sevenlerin Dilinden, Fetullah Gülen Portresi
Kucağına sığındığı ve “insanlığı sahili selamete çıkaracak 

geminin kaptanı” saydığı Amerikanın, işgal ettiği Irakta iki mil-
yon mazlum Müslümanı katletmesine ve yüzbin kadının ve kızın 
zorla namusunu kirletmesine; Hadisi şerifte haber verildiği üze-
re “Haksızlıklar karşısında susan dilsiz şeytan” gibi sessiz ve 
ilgisiz duran… Deccalin terör şebekesi İsrail’in yıllardır masum 
Filistinlilere uyguladığı vahşetlere tepkisiz davranan… Ama in-
ternet yoluyla bağlılarına her ay gönderdiği mesajlarında “sey-
rettiği belgeselde, bir aslanın ceylan yavrusunu parçalamasını 
seyredip üzüldüğü için günlerdir uyuyamadığını” söyleyecek 
kadar riyakâr ve sahtekâr bir tavır takınan Fetullah Gülen; son 
sözünü yazdığı ve dolayısıyla önceki yazarların bütün görüşle-
rini tasdik edip imzaladığı “Aydınların Kaleminden Fetullah Gü-
len-Diyaloğa Adanmış Hayat-Kozadan Kelebeğe:2” Kitabında, 
kendilerini tenkit edenlere ve tehlikeli görenlere şöyle saldırı-
yordu:

“Bir daha dirilmez sandığımız bütün kötü duygular, kötü tutkular 
yeniden hortlamış ve birer gulyabâni gibi her köşe başını tutmuştu; 
işte bu duygu ve tutku sergerdanları, bir Karmatî hezeyanıyla her 
şeye saldırıyor, bir Hâricî mantığıyla her şeyi ve herkesi kesip-biçi-
yor; bir anarşist tavrıyla her şeye tecavüz ediyor; kinin, nefretin, gay-
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zın, öfkenin güdümünde vahşetten vahşete koşuyor; sevgiye, hoş-
görüye uzanan köprüleri yıkıyor, yolları harap edip yürünmez hâle 
getiriyor, seven ruhları sindiriyor, sevgiyle çarpan sînelere şiddet, 
hiddet aşılıyor; çevresine şefkatle bakan çehrelerdeki tebessümleri 
karartıyor ve değişik çevre ve kesimlerin birbirleriyle olan iltisak nok-
talarını kırıyor, yıkıyor; onlar arasındaki birlik ruhunu kesiyor, biçiyor, 
parçalıyor ve ulaşabildiği bütün gönüllere düşmanlık tohumları saçı-
yorlardı… Evet, bunlar, önce, toplumu teşkil eden fertlerin birbirleri-
ne karşı güvenlerini sarsıyor; milletin değişik kesimleri arasına sûi-
zan ve kuşku tohumları saçıyor; sonra da hoşgörü temsilcileri hak-
kında akla-hayale gelmedik iftira ve tezvirlerle, onların en samimî 
davranışlarını dahi evirip-çevirip hiç olmayacak bir kısım gayelere, 
hedefl ere bağlayarak bütün hayırlı işleri âdeta kundaklıyorlardı. En 
olumlu gayretler etrafında şüpheler uyarıyor; diyalog adına ortaya 
atılan teklifl erde başka maksatlar arıyor; en yararlı sözleri, beyanları 
sağa-sola çekiyor, bölüyor, parçalıyor, montajlarla farklı kalıplara if-
rağ ediyor ve tahribin en utandırıcı örneklerini sergiliyorlardı. 

İşte bu şeytanî gayretler, millet çoğunluğu üzerinde müessir ol-
masa da, öteden beri hayatını şiddete, hiddete, kine, nefrete bağla-
mış ve düşmanlıktan başka bir şey düşünmeyen marjinal bir kesimi 
ayaklandırmaya yetmişti. Ayaklandılar ve “hoşgörü”, “diyalog”, “sev-
gi”, “herkesi kendi konumunda kabul etme” ve “kavgasız bir dünya”.. 
gibi kavramlara karşı âdeta savaş ilân ettiler. Yüreklerdeki ümitleri 
sarstı, insanların birbirine karşı güven ve itimadını yıktı, toplumun 
değişik kesimlerini birbirine bağlayan esasları parçaladı, dağıttı ve 
yerle bir ettiler.”36 

Namık Kemal Zeybek’e göre: Fetullahçılar “Derin Türkiye” imiş!
Tüm Avrasya’da sayıları 250’yi aşan “Derin Türkiye”nin eğitim 

kurumlarından birisinin okul bitirme törenine katıldım, “Türkistan 
Türk-Kazak Lisesi’nin mezuniyet törenine...” Bu lise, Fetullah Gülen 
hocanın rehberliğinde açılan liselerden biridir. Bu yıl 27 öğrenci oku-
lu bitirmiş. Törende, Türkiye’den gelen belediye başkanları vardı. 
Almatı’dan Bilim Bakan Yardımcısı, Türkiye’nin değerli Büyükelçisi 
Kurtuluş Taşkent, okulun gerçekleştiricisi Feza A.Ş.’nin yetkilileri, 
Türkistan şehrinin yöneticileri ve AY Üniversitesi’nin üst düzey yöne-
ticileri de vardı. Tören iki ülkenin milli marşlarıyla başladı. Öğrenciler 
heyecanla ve doğru bir şekilde okudular marşlarımızı... Sonra Tür-
kiye ve Kazak Türkçesi ağırlıklı programlarını sundular. Rusça ve 

36)  Sonsöz Fetullah Gülen Sızıntı, Nisan 2001
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İngilizce bilgilerini de sergilediler. Şarkılar, oyunlar, şiirler... Harika 
bir kutlama...37

Atilla İlhan’a göre: Fetullah Hoca bizim Protestanımız! İmiş...
İşin siyasi amacı belli: Fetullah Hoca yükselen ve alafrangalığı 

benimsemiş olan yeni Türk liberal burjuvazisinin temayüllerini ak-
settiriyor, yani nasıl Katoliklik batılı burjuvazinin güçlenmesi üzeri-
ne içinden daha liberal eğilimli Protestanlığı çıkarmışsa, Ortodoks 
Müslümanlık da Fetullah Hoca’nın Nurculuğunu çıkarmış oluyor, 
bu da öteden beri politikada aynı kanadı desteklemesine, DYP’ye 
arka çıkmasına yol açacak; tabii bu, Refah’ın oylarını bölecek an-
lamına da geliyor. Bir de sanırım kültürel amacı var: Bildiğiniz gibi 
Fetullah Hoca takımı Asya Cumhuriyetleri’nde bir sürü okul açtı, her 
yerde açmayı sürdürüyor; eğer Türkiye devlet olarak böyle bir şeye 
kalkışsa, Rusya Federasyonu ile iyice sarpa sarabilirdi; oysa şimdi 
Moskova’nın sorusuna cevap hazır: o açıyor, devlet değil; o da hür 
bir şahıs…

Yalnız bir şey var dikkatimi çeken: Fetullah Hoca’nın ‘Ufuk 
Turu’ yazılarında, referansların büyük çoğunluğu Batı kaynaklı, 
Goethe’den, hatta Marx’tan alıntılar var. Onlardan söz ediyor, 
onlara dayandırıyor bazı iddialarını! Bilimsel olarak önemlidir, 
bu manada Batı’dan kopmamamız gereklidir diyor. Fetullah 
Hoca da bir cumhuriyet çocuğu da ondan! Yani cumhuriyet ekolün-
den. Rejimin amacı da buydu zaten: dini Müslüman olacak, ibadetini 
yerine getirecek ama formasyonu Batılı... İşte bu adam, o!38

Can Aksın’a göre: Fetullah Hoca-Ecevit’in gözdesiymiş
Hatırlarsınız 1995 seçimleri sırasında hem Ecevit, hem de Hik-

met Çetin, Fetullah Hoca ile görüştü diye başta Deniz Baykal olmak 
üzere bütün CHP’liler “koro” halinde ağır suçlamalarda bulunmuş-
lardı. Hem Ecevit’in, hem de Hikmet Çetin’in ne “dini siyasete alet 
ettiği” kalmıştı, ne de “tarikatlardan medet umduğu”; bir suçlamadır 
sürüp gitmişti. Durum böyleyken “Hazreti İsa’dan emir aldığını” söy-
leyen bir “Hıristiyan Tarikatı” rahibi olan Sun Myung Moon ile Deniz 
Baykal’ın bir araya gelmesi, CHP’liler tarafından öyle abartılı bir şe-
kilde  “protesto”  edilmedi.  Gerçi CHP’liler, liderlerinin yaptığı bu 
“gizli seyahatten” haberdar değillerdi ama olay gazetelerde yer alın-
ca, birkaç “cılız itiraz” yükseldi sadece.39

Ertuğrul Özkök’e göre: Musevilerle sıcak temas halindeymiş..

37)  Namık Kemal Zeybek (son Havadis - 13.05.1996)
38)  Attila İlhan Yeni Yüzyıl 26.09.1995
39)  Can Aksın Akşam 30.11.1997
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Son gelişmeler Gülen’in Amerika ziyaretindeki bazı ilginç geliş-
meleri de ortaya çıkardı. Fetullah Gülen, geçirdiği kalp rahatsızlığı 
nedeniyle New York’a gittiği sırada, dünyanın en önemli Musevi ör-
gütü olan ADL (Anti Defamation League) Başkanı ile görüştü. Söz 
konusu örgüt, geçtiğimiz hafta Başbakan Mesut Yılmaz’a önemli bir 
ödül verdi. Bu görüşme sırasında ikisi arasında sıcak bir ilişki kurul-
du. Şimdi bu görüşmelerin ilginç bir devamı geliyor. ADL adlı Musevi 
örgütü, Fetullah Hoca’nın bir kitabını ABD’de İngilizce olarak yayın-
latacak. Şu günlerde kitabın çevirisi yapılıyor.40

Ertuğrul Özkök: Fetullah Gülen-Papa buluşmasına bayram etmiş..
Roma’da ilginç buluşma gerçekleşiyor. Son günlerde adı yine ön 

plana çıkan Fetullah Gülen. Vatikan’da Papa II. Jean Paul ile görü-
şüyor. Gülen’in, Devlet Başkanı sıfatı taşıyan Papa ile görüşmesi 
herhalde ilginç geçecek. Bu buluşmanın temeli, geçen Eylül ayında 
New York’ta atılıyor. Fetullah Gülen, tedavi için gittiği ABD’de New 
York Kardinali ile buluşuyor.

Diyalog ve hoşgörü
New York Kardinali John O’Connor, Katolik dünyasının en önem-

li isimlerinden birisi. Papa’nın sağ kolu olarak biliniyor. Kardinal 
O’Connor görüşmede Fetullah Gülen’e. dinler ve medeniyetler arası 
diyalog ve hoşgörü konusundaki çalışmalarını yakından izlediğini 
söylüyor. Pazartesi günü Vatikan’da Papayla yapılacak görüşmeye 
giden yolun kapısı New York’ta işte bu görüşmeyle açılıyor. Papa’nın 
davet mektubu Fetullah Gülen’e geçen hafta İstanbul’da iletiliyor. 
Mektubu getiren, Vatikan’ın Ankara Büyükelçisi Pier Luigi Celata. 
Bu görüşme, Fetullah Gülen’in uluslararası planda bir isim olmaya 
başladığını gösteriyor. ABD’nin en büyük Musevi kuruluşlarından 
birisi, önümüzdeki aylarda Gülen’in bir kitabını İngilizce olarak Ame-
rika’da yayınlayacak. Pazartesi günkü buluşma, Papa’nın komünist 
Küba’ya yaptığı ziyaretin hemen arkasından gerçekleşiyor. Vatikan 
ayrıca, Türk Diyanet işleri ile de yoğun bir ilişkiye hazırlanıyor.41

Altemur Kılıç günah çıkartıyor gibi pişmanlık göstermiş...
Doğrusu ben de başlangıçta Fetullah Hocaefendi ve okulları 

hususunda şüpheli idim. Çünkü inanılamayacak kadar iyi idi, 
güzel şeyler yapıyordu, ta ki Ortaasya’da okullarını görene ve 
sonra da Hoca efendi’nin vaazlarını okuyana ve nihayet ken-

40)  Ertuğrul Özkök Hürriyet 24.12.1997
41)  Ertuğrul Özkök Hürriyet 09.01.1998
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disi ile tanışana kadar! Özbekistan’da ve Türkmenistan’da iki 
okuluna aniden gittim, irtica ve Atatürk düşmanlığı ne gezer... 
Aksine kendilerini öğretmeye ve eğitmeye vakfetmiş müdür ve 
öğretmenlerin yönettikleri bu okullarda bağnazlığın ve gerici-
liğin zerresine rastlamak değil, Atatürk’e ve ilkelerine bağlılık, 
aydınlık, ilim ve irfan gördüm. Giriş kısımlarında Atatürk büstle-
rinden ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi levhalarından başlaya-
rak; bunlar göstermelik de değildi.

Gerçek ve gerekli Turancılık yapan Fetullah Gülen’miş!..
Bence Fetullah Hoca özellikle Kafkasya’da ve Ortaasya’da 

açtığı bu okullarda gerçekçi Türk Birliği’nin dil ve kültür temel-
lerini atmıştı. Eski bir Turancı olarak söyleyeyim: Hocaefendi 
başka hiç birşey yapmasa, sadece bu okulları açtırmakla be-
nim inandığım cennete gitmeye hak kazanmıştır. Onu yakın-
dan tanıdıktan sonra nasıl kişisel çıkarların ve hazların üstüne 
çıkmış, ard veya yan hesaplar, olmayan ve gerçekten “Kefenin 
cebi yok” diyen bir kişi olduğunu ve dini düşünceleri ile de asla 
mürteci olmadığını hemen anlarsınız. Dinimizde azizlik kavramı 
yoktur ama bence Hocaefendi yaptığı hizmetlerle bu payeyi hak 
etmiştir.42

Uzlaşma ve hoşgörü kahramanına anlayış gösterilmeliymiş!
Fetullah Hocaefendi’nin manevi lideri olduğu Gazeteciler ve 

Yazarlar Vakfı’nın bu yılki ödüllerinin teması “Hoşgörü ve Top-
lumsal Uzlaşma”. Bence biribirlerini tamamlayan bu kavramla-
ra, şu sırada büyük ihtiyacımız var. Aslında tarihimizin en kötü 
tarafl arını cımbızla çıkarıp milletimizi kötülemekten zevk alan 
bazı mazoşist emellerin iddialarına rağmen, tarihimizin, özellik-
le Osmanlı’dan beri tarihimizin bariz vasıfl arından biri hoşgörü 
ve uzlaşma olmuştur... Yoksa bugünlere gelebilir miydik? Ama 
bir yanlışı yapmamalıyız. Bugün tolerans eksikliğinden ve uzla-
şamamaktan yakınıyorsak bunun günahı sadece bir tarafta de-
ğildir. Uzlaşma ve tolerans iki tarafl ı gayret ister, anlayış ister.43 

(Şimdi koyu AKP’li) Mustafa Armağan’a göre: Kurtuluş umu-
dumuz; “Papa ile Diyalog” süreciymiş..

 Dinî hayatın Türkiye’de bir darboğaza doğru itildiği şu netameli 
günlerde Fetullah Gülen Hocaefendi’nin Papa II. Jean Paul ile yap-
tığı görüşme, ayrı bir önem arz ediyor, içine sıkışıp kaldığımız yerel 

42)  Altemur Kılıç Ortadoğu 16.12.1997
43)  Altemur Kılıç Türkiye 27.12.1997
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(local) gündemi aşmaya ve ufkumuzu genişletmeye yönelik önemli 
etkileri de olacağına inanıyorum bu görüşmenin. Her şeye rağmen 
Hıristiyan Batı’da ayakta kalmayı başarmış en büyük dinî teşekkül 
olan ve Hıristiyanlığı ‘geleneksel tarzda’ yaşama ve yaşatma yönün-
deki en önemli otorite olma vasfını muhafaza eden Vatikan’ın başı 
ile girilen diyalogun, Hocaefendi’nin de dediği gibi bir “başlangıç” ol-
masını diliyorum. Aslında ‘bizim tarafımızda bir başlangıç’ demeliy-
dim, zira Vatikan, hem bünyesindeki Katolik Üniversitesi, hem de ye-
tiştirdiği ‘oryantalist’ ilahiyatçılar vasıtasıyla İslâm ülkeleri ile çoktan 
diyaloga girmişti zaten. Mesela bunlardan Thomas Michel, sık sık 
Türkiye’ye gelip konferanslar verir, İslâmiyet’i de en az bir Müslüman 
ilahiyatçı kadar bilen bu Vatikan temsilcisi, bilir misiniz kimin üze-
rine yapmıştır doktorasını? İbn Teymiyye’nin Hıristiyanlığa reddiye 
olarak yazdığı, 2 ciltlik eseri üzerine. Hem de Prof. Fazlurrahman’ın 
yanında... Yani İslâm tarihinde Hıristiyanlık hakkında yazılmış tenkid 
ve değerlendirmeleri bizden daha iyi biliyor ve bugünkü Müslüman 
ilahiyatçıları, kendi geçmiş âlimlerinin bildiği kadar Hıristiyanlığı bil-
medikleri, dolayısıyla İslâm ulemasını yeterince tanımadıkları için 
eleştirebiliyor.44

Ecevit bile, Gülen’i kararlılıkla savunuyor hale getirilmiş...
Bülent Ecevit’i çok iyi tanırım. Bir konuya inanmış, inandığını 

açıkça savunmayı göze almışsa, dünyayı başına yıksanız vazgeç-
mez. Askerlere rağmen Fetullah Gülenle ilgili değerlendirmelerinde 
çok ısrarlı görünüyor. NTV’deki sohbetimize kendi laiklik anlayışını 
anlatarak başladı: “Kimse laiklik konusundaki duyarlılığımdan 
kuşku duyamaz. Buna hakkı yoktur. Siyasal yaşamım boyunca 
laikliği; dindarları incitmeden, inançlara saygı göstererek sa-
vundum, insanların en duyarlı yönü din duygusudur.”

Din duygusunun önemini vurgularken sanatçı yönü ağır ba-
sıyor: “Ne denli gelişmeler olursa olsun bilimin yanıt veremeyeceği 
yaşamsal sorunlar vardır. Bunu en güzel, ünlü ressam Gaugin bir 
Tahiti tablosunda özetlemiştir. Tabloda, ‘Nereden geliyoruz, ne yapı-
yoruz, nereye gidiyoruz?’ cümlesi yazılıdır. Bilim bu soruların yanı-
tını asla veremeyecek ve inanç devreye girecektir. Bazı çevrelerin, 
her türlü dine bağlılığı irtica gibi göstermesine aklım ermiyor. Dine 
ağırlık veren her topluluğun mürteci ve gerici sayılmasını da içime 
sindiremiyorum.”

Ecevit Gülen’le üç kez görüştüklerini açıklıyor: “Hiçbirinde si-

44)  Mustafa Armağan Zaman 13.02.1998
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yasete değinmedik. Türk-İslam tasavvufundan konuştuk. Halk eren-
lerinin yaşattığı, Orta Asya’da Hoca Ahmet Yesevi’den kaynaklanıp 
halk erenlerinin Anadolu’ya getirdiği, bu topraklarda Mevlana, Yunus 
Emre ve Aşık Paşaların şiirleriyle gelişen hoşgörülü, Allah korku-
sundan çok Allah sevgisine dayanan, o sevgiyi insana da yansıtan 
tasavvufu görüştük.”45

Ali Bayramoğlu’na göre: İslamcılık tehlikesini Fetullahçılık 
önlermiş!..

“Beğenin ya da beğenmeyin, İslami hareketler ve talepler 
yaşamaya devam edecek... Fetullah Hoca cemaatinin radikal 
anlayışlar karşısında tek toplumsal sübap olduğunu görmek, 
İslami hareketlerin çağdaş yüze bürünmesinin tek aracı oldu-
ğunu fark etmek için İslamcı, Fetullahçı, sağcı, ahlakçı olmak 
gerekmez... Toplumun dengeleriyle oynamayın, bindiğiniz dalı 
kesmeyin...”46

Aslında O sadece, riyakârlık ve yalancılık timsaliymiş… (Fe-
tullah Gülen kendisi anlatıyor.)

“Değişik yerlerde benim kravat takmamamdan bahsediliyor. 
Ben kravat takmadım değil. Gençliğimde bulduğumda taktım. 
Ben fakir bir aile çocuğuyum. Bir elbiseyi ben bir sene giydim. 
Bunları kimseyi acındırmak için söylemiyorum. Ev kirası vere-
mediğim dönemde, askerlik öncesi imamlık yaptığım caminin 
penceresinde 2,5 yıl yattım. Üç öğün yemeğe imkânım yetmedi-
ğinden bir öğün yiyordum, imam maaşım 200 liraydı ve yetmi-
yordu. Para bulduğumda kravat aldım, eskidiyse alma imkânı 
bulamadım. Hâlâ yün çoraplarımı örerim. ABD’ye gidebilmek 
için hediye edilen antika eşyalarımı sattım. Bir sonraki bileti-
mi THY gönderdi. Yokluk içinde yaşadığımdan bulamadığım bir 
şey olmuş kravat. Bugün kravat takarsam birilerine şirin gö-
rünmem mülahazası olur. İşte ona takiye derler. Tavrımı bir İran 
mülahazası olarak görüyorlarsa, dünyada İranlılarla yıldızı ba-
rışmayan bir insan var, o da benim.”47

Bir Yahudi Mason’un iltifatı: İshak Alaton’a göre, Onun kıy-
meti bilinmeliymiş!..

“Evet. Sohbetlerinden çok büyük feyz aldım. Felsefesinin barışçı 

45)  İsmet Solak Hürriyet 30.03.1998
46)  Ali Bayramaoğlu Yeni Yüzyıl 01.04.1998
47)  Özcan Ercan Milliyet 05.04.1998
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ve Türkiye’nin geleneksel arayışlarına hizmet ettiğine inandım. Yurt 
dışında katkıda bulunduğu okullardan bazılarını gördüm. Burada 
okuyan gençler bir dinsel telkin altında değillerdi. Sadece Müslüman 
çocuklar yoktu. Hıristiyan, Musevi çocuklar da vardı. Hepsinin bir 
irtica platformunda buluşabileceklerini mantığım kabul etmiyor. Te-
laviv’de de bir okul açmayı öngörüyordu Fetullah Gülen hareketi ve 
biz de kendisine çok aktif bir destek verdik. Fakat şimdilik bu projeyi 
buzdolabına koydular. Çünkü kendisini çok rahatsız ettik. Fetullah 
Gülen olayında Türkiye çok büyük bir hata yapabilir diye düşünü-
yorum, inanıyorum ki Fetullah Gülen hareketi Türkiye’de irticayı is-
teyen bir hareket değildir. Fetullah Gülen bugün hasta bir insandır, 
her an ölebilir, inançlı insanların çok büyük bir yüzdesi onun erken 
ölümünün rejime mal edilmesi gerektiğini düşünecekler ve bu, ku-
tuplaşmayı arttıracaktır.”48

Yeni Şafak Yazarı Ahmet Rıdvan’a göre: Fetullahçılar vatan-
perver İttihatçılar’ın bir başka şekliymiş!?

“Türkiye’nin bu tür kabiliyetleri, kim ne derse desin; ittihat Terak-
ki’nin ve Osmanlı İmparatorluğu’nun tasfiyesi ile âdeta dumura uğ-
ramıştı. Büyük savaş içinde Osmanlı orduları, bilmem kaç cephede 
sıcak hatlarda çarpışırken; ittihat Terakki’nin üçüncü, dördüncü sı-
nıftan hasbî kadroları, can havliyle dünyanın dört bucağına savrul-
muşlardı: Kimi Hind’e, kimi Kuzey Afrika’ya, kimi Doğu Türkistan’a, 
Balkanlar’a, Orta Asya’ya ve Ortadoğu’ya!.. Ah, Osmanlı’nın o kayıp 
nesilleri!.. Şimdi nerdesiniz? Hiçbirinizden bir iz ve işaret okunmuyor 
kitapların sayfalarında. Ne bir filminiz var, ne bir hikâyeniz. Bu kayıp 
nesiller, sömürgeci güçlere karşı insanlığı uyarmak yolunda, âde-
ta kendilerini fâni kılan kuşaklar olarak yer tutuyorlar hafızamızda. 
İşte sizin de şahsınızda Türkiye, yepyeni bir denemeye girişmişti. 
Çok görülen budur. Ama üretilmiş bilgi ve tecrübe kaybolmaz ki!.. 
Kendine, akacak yeni kanallar arar ve bulur.”49 Yani Fetullahçılar, 
ittihatçıların devamı mıydı?

Cengiz Çandar’ın yağcılığı: Fetullh Hoca, takiyyeci değilmiş…
(Fetullah Gülen) 19 Ocak 1994’de Ankara’da kurulan “Ga-

zeteciler ve Yazarlar Vakfı” kurucuları arasında yer almıştır. Ve 
“Hoşgörü Ödüllerini” dağıtmaktadır. Bu ödülü, gizli hedefine 

48)  İshak Alaton Sabah 04.10.1998
49)  Ahmet Rıdvan Yeni Şafak 22.06.1999
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ulaşmasında yardımcı olan, bunu bilerek ve bilmeyerek yapan 
kişiler vermektedir”. Ben “veren” değil ama 1995’te ilk kez alan 
kişiler arasındayım. Gizli hedefine ulaşmasında ödül almakla 
acaba karınca kararınca bir katkımız oldu, mu? Diye kafam ka-
rıştı. Ama gizli niyetlerini nereden bilebilirdim ki?

Gerçi, takiyye yapıyor olabileceği aklıma gelmemiş değildi; 
fakat Müslümanlığı öğrenmeden, Yahudi kökenli bir Amerikalı 
Pentagon görevlisinden takiyye kelimesini öğrenip; Türkiye’ye 
bu kavramı kazandıran meslektaşımı, bir iftar yemeğinden son-
ra onun masasında otururken görmüştüm. Takiyye uzmanı bu 
meslektaşımın bile kendisine o kadar yakınlık gösterdiğini gö-
rünce, kuşkularım haliyle dağılmıştı. Yine de hata ettiğimi kabul 
etmeliyim. Her nekadar benimle birlikte o gece rahmetli Barış 
Manço, Müjdat Gezen, Taha Akyol, Fatih Terim, Prof. Dr. Meh-
met Aydın, Perihan Savaş ve en önemlisi Prof. Dr. Toktamış 
Ateş de “Hoşgörü Ödülü” almışlardı. Ben, onlara aldandım. On-
lar ve o gece en ön sırada oturan Cumhurbaşkanımızın kardeşi 
Şevket Demirel de herhalde birşeye aldanmış olmalılar...50

Ferai Tınç’a göre: Fetullah Gülen Dinde Reform yapan, İs-
lam’ın katılıkları ılımlaştırıp yumuşatan birisiymiş...

“Yaşar Nuri Öztürk Hoca, “Bu çok önemli bir toplantı çünkü 
Türkiye’nin bütün din âlimleri burada” dedi. Hoca’yı, Gazeteci-
ler ve Yazarlar Vakfı’nın düzenlediği İslam ve Laiklik toplantısın-
da gördüm. Toplantıda Türkiye gündeminin kritik konulardan 
biri olan İslam ve Laiklik tartışılıyordu. Abant’ta üç gün üç ayrı 
ana başlık altında süren oturumlardan benim en çok ilgimi çe-
ken de Yaşar Nuri Hoca’nın da aralarında da bulunduğu “âlimle-
rin” toplantısıydı. Türkiye’nin önde gelen ilahiyatçıları ilk kez bir 
araya geliyor ve İslam’da Hâkimiyet (Akıl-Vahiy) ilişkisini, yani 
Kuranı modern akıl ışığında anlamayı günün sorunlarına bu ışık 
altında İslami çözümü tartışıyorlardı. Üstelik de farklı görüşleri 
savunmalarına rağmen, birbirlerini dinliyor ve yaşadığımız so-
runlara bilimsel cevap bulmak için gayret sarfediyorlardı. Di-
yanet işleri Başkanı gelmemişti ama yardımcısı toplantıdaydı.

Fetullah Gülen’in çevresindekiler tarafından kurulan Gaze-
teciler ve Yazarlar Vakfı’nın düzenlediği bir toplantıya katılmayı 
uygun görmemiş olduğunu düşündüm. Ama yardımcısı ile çok 

50)  Cengiz Çandar Sabah 24.06.1999
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anlamlı bir mesaj göndermiş ve İslam’ın laiklik ile zıt olduğu 
iddiasıyla tersini savunan “iki sivri” görüşü uzlaştıracak bir 
yolun bulunması çabalarını desteklediğini açıklamıştı. Çünkü 
“Din-devlet ilişkileri Diyanet İşleri Başkanlığı için ızdırap veri-
yordu.” Bu konuyu ikinci Din Şurası’nda gündeme almak için 
tüzük değişikliği gerekmiş ancak girişim Danıştay’a takılmış-
tı. Abant toplantısında İslam’da reform hareketinin kıpırtılarını 
gördüm. Konunun uzmanları, “Biz reform sözcüğünü kullanmı-
yoruz. Tecdid demeyi tercih ediyoruz” diyorlardı. Tecdid’ yani 
yeniden yapılanma. Yaşar Nuri Öztürk’e göre “Tecdid, Müslü-
man aydının görevi”ydi.51

Tata Akyol’a göre: Ecevit’in ufku ve Fetullah Gülen hayranlı-
ğı çok önemliymiş…

Ecevit’in Arnavutluk gezisinde, Fetullah Gülen’in okulları için söy-
lediği sözler manşetlerde: “Bazı çevreler tarafından eleştirilmeyi 
göze alarak sizi tebrik ediyorum!” Ecevit, bir vatandaş sıfatıyla 
Orta Asya’ya gittiğinde de bu okulların Türk kültürünü ve Türkiye 
sevgisini yaymadaki rolünü görmüş, o zaman da kutlamıştı. Ecevit 
“inadına” değil, bilerek böyle konuşuyor. Din, laiklik, cemaat, tari-
kat, modernleşme gibi kavramların resmi klişeleri aşan toplumsal 
anlamlarını bilen bir entellektüel olarak böyle konuşuyor. Sosyolog 
Max Weber, sosyo-ekonomik modernleşme sürecine katılan Protes-
tan tarikatlarının ötekilerden farklı olduğunu belirterek “rasyonalist 
tarikatlar” deyimini geliştirmişti. Bu sekülerleşme işaretiydi. (Bkz. M. 
Weber, On Charisma and Instution Building, sf. 97, 154 – 165)

Ecevit de 1960’lardaki Özgür insan dergisinden beri, dinin top-
lumdaki dışa vurumlarına resmi klişeler açısından bakmamakta, 
bunların ardındaki sosyolojik süreçlere önem vermektedir. Onun 
içindir ki, dini hareketlere analitik olarak bakmakta, “dine saygılı la-
ikliği” savunmaktadır. ECEVİT’İN Gülen okullarını savunmasındaki 
önemli sebeplerden biri de Türkiye’nin küresel çıkarlarını gözeten 
bir vizyona sahip olmasıdır.52

Ertuğrul Özkök’e göre: Fetullah Gülen, Müslüman Rahipmiş…
Türban gibi çok hassas bir meselede, kendisine yakın bazı 

çevreleri bile kızdıracak ölçüde uzlaşmacı bir tavır sergileyen 
bu insan, 15 yıl boyunca bizlerin gözünü boyamış olabilir mi? 

51)  Ferai Tınç Hürriyet 19.07.1999
52)  Taha Akyol Milliyet 02.03.2000



116 AHMET AKGÜL

diye kendi kendimi sorguladım. Ben kendi payıma son yıllar-
da Fetullah Gülenle ilgili kanaatimi yavaş yavaş oluşturmaya 
başlamıştım. Özellikle kasetlerde, ağlayarak verdiği o vaazları 
dinledikten sonra, kafamdaki profil oluşmuştu. Bana göre Gü-
len, özellikle Amerika’da çok rastlanan “preacher” adı verilen 
konuşma sanatının en ince ayrıntılarına hâkim bir “Müslüman 
rahip”ti! Kurduğu okullara giden herkes de çok etkilenerek dö-
nüyordu. O nedenle Başbakan Ecevit’in Gülen konusundaki 
tavrını çok iyi anladığımı zannediyorum.53

Toktamış Ateş’e göre: Fetullahçılar, dışarıya hoşgörülü ken-
di teşkilatına komitacı kimselermiş…

“Hz. Peygamber yaşarken sorun yoktu. Kurallar ve bu kuralları 
yorumlayan belliydi. Peki, bugün “yorumu” kim yapacak? Örneğin 
kimilerine göre; eğer bir insan kendini Müslüman olarak tanımlarsa, 
örtünmesi gerek. Kimileri, buna gerek yok diyor. Kimileri oruç tutma-
yanı cezalandırmaktan yana, kimileri “olmaz öyle saçmalık” diyor. 
Peki, bu iş nasıl çözülecek? Aslında bu işin çözümü yok. İstedikleri 
düzende eğer kendinizi Müslüman olarak tanımlamışsanız; Müslü-
manlığı, “baştakilerin” yorumladığı gibi yaşamak zorundasınız. “Ben 
bu işten vazgeçiyorum, artık Müslüman değilim” derseniz, o zaman 
da kendi idam hükmünüzü kendiniz imzalamış olursunuz. Reşit bir 
insan İslamiyet ten ayrılamaz. Yani Medine Sözleşmesi, kendini 
Müslüman olarak tanımlayanlara özgürlük getiriyor, ama eğer Müs-
lüman’sanız hiçbir özgürlüğünüz yok (Bektaşi’nin güzel bir oruç öy-
küsü vardır, fakat anlatacak yerim yok).

Fetullahçıların özgürlük anlayışları da Medine Sözleşmesi’ne 
benziyor. Başkalarına karşı hoşgörü ve diyalog arayışı, fakat ken-
di cemaatleri içinde oldukça katı... Gerçekten: okuduklarımız ve 
duyduklarımız, özellikle öğrenci yurtlarında çok katı kurallar ve ağır 
yaptırımlar uygulandığını gösteriyor. Fakat kendi cemaatleri dışın-
daki dünyaya karşı sevecen ve hoşgörülü yaklaşıyorlar. Aynı şeyi 
okullarında da görüyoruz. Türkiye içindeki okullarda esen rüzgârla 
yurtdışındaki okullarında esen rüzgâr ve gerek eğitim ve gerekse 
toplumsal ilişki anlayışları bambaşka. Dışarıya karşı, içeriye karşı 
olduklarından çok daha fazla özgürlükçüler. Ve tabii bunu kimileri, 
“takiyye” olarak değerlendiriyor. Belki de haklılar...54

Ali Bayram’a göre: Fetullah Gülen: Hassas ruhlu bir şahsi-

53)  Ertuğrul Özkök Hürriyet 04.09.2000
54)  Toktamış Ateş Cumhuriyet 23.09.2000
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yetmiş.. (Herhalde bunun için ABD’nin ve İsrail’in katliamlarını 
hiç hissetmemiş, dert etmemiş!?)

“Aynı zamanda Fetullah Gülen, çok merhamet ve rikkat sahi-
bi birisidir. Üzülen bir insan görünce onunla aynı derdi paylaşarak 
üzüldüğünü görürsünüz; gözü çok yaşlıdır, gerçekten kalp rikkatine 
sahiptir. Dünyanın neresinde olursa olsun çaresiz insanların derdi-
ne çare olamamanın derdiyle hıçkıra hıçkıra ağladığını görürsünüz. 
Son çeyrek asırdır, dünyanın çeşitli yerlerinde savaşlarda patlayan 
silahlar ve bombalar âdeta Hocaefendi’yi can evinden vurmuş gi-
bidir. (Türk medyasının bir kısım radikal kesiminde) bunun tenkidi 
bile yapılmıştır ki, günlerce uykularının kaçtığına, yemeden içmeden 
iştihasının kesildiğine defalarca şahit olmuşuzdur. Merhum Akif’in:

Kanayan bir yara gördüm mü kanar ta ciğerim 
Onu dindirmek için kamçı yerim çifte yerim
Sözünün asrımızda makes bulduğu tek insandır Fetullah Gü-

len. O kadar merhametlidir ki, merhameti âdeta suçluyu bile tecziye 
etmesine engel olur, neredeyse. Hakta, adalette, muamelatta ölçü 
insanıdır Gülen, hiçbir zaman, hiçbir yerde kıyasıya yerdiği bir insa-
nı, bir kurumu görmedim ben. Herkesi yaptığıyla baş başa bırakır, 
iyiyi takdir, kötüye ve kötülüğü yapana af diler Allah’tan. Yanında 
konuşanların garazsız, ivazsız konuşmaları gerekir, yoksa dinlemez 
konuşulanı ve konuşanı.”55

M. Ali Birand’ın Feryadı: “Fetullah Hoca’yı sıkıştırmayın, 
Türkiye zarar edermiş..”

“Ancak, Fatih Üniversitesinde duyduklarım ve gördüklerim bende 
bu olayın “Siz Fettullah Hoca’nın liderliğindeki bir Vakıftan destek 
alıyorsunuz. Demek ki Fettullahçı, Fettullah Cemaatine insan yetiş-
tiriyorsunuz” gerekçesiyle başlatıldığı izlenimi doğdu. Sanki, ağız-
larıyla kuş tutsalar dahi yetmeyecek. Zira, suçlamaların hazırlanış 
şekli bile amatör bir komplo oyunu kokuyor, iki aynı kişinin 15 gün 
arayla biri çok olumlu, diğeri tam anlamıyla olumsuz rapor hazırla-
maları... Üniversite yönetimine hiç uyarı yapmamak, haber verme-
mek ve Genel Kurul toplantısının son anında, nereden geldiği bilin-
meyen bu kararın oldubittiye getirilip oylanması. Garipliklerle dolu 
bir senaryo. Eğer yasalara uymuyorsa Fatih Üniversitesi uyarılabilir, 
yine dinlemezse harekete geçirilebilir. Ancak, yavaş yavaş ölüme 
terk edilmemeli, varsa eksikliklerinin düzeltilmesine çalışılmalıdır.”56

Evet bütün bunlar, iftira değil, Fetullah Gülen’i seven, say-

55)  Dr. Ali Bayram Zaman 16.10.2000
56)  Mehmet Ali Birand Posta 15.04.2001
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gı gösteren ve destek verenlerin iltifatlarıdır. Ve tabi “Kişinin 
ayarı, dost ve yandaşlarından ve kendisine arka çıkanlardan 
anlaşılır...”

İşte Amerikalılar ve ahmaklar nazarında bu kadar muhterem 
ve muhteşem bir kişi olan Fetullah Gülen, neden Kıbrıs’a Hicre-
te hazırlanıyordu!?

“Amerika’nın Türkiye’deki iki numaralı ismi son günlerde, arala-
rında siyasetçilerin, iş adamlarının ve bazı akademisyenlerin bulun-
duğu kişilerle özel sohbetler yapıyordu. Bir numaralı isim de bunu 
yapıyor mu, bilmiyorum, çünkü ben iki numaranın konuştuğu kişiler-
den aldığım bilgiyi aktarıyorum” diyordu bay yazar.

Amerika’nın iki numaralı ismi şunu soruyor: “Uzun süredir Ame-
rika’da yaşayan Fetullah Gülen’i artık göndermek istiyoruz, an-
cak bunu şimdilik direkt Türkiye yerine Kıbrıs’tan olmasını ter-
cih ediyoruz. Bu konuda ne düşünürsünüz?” 

Yani, Fetullah Gülen Türkiye’ye geri gönderilecek, ama bu iki 
aşamada gerçekleşecekti:

1- Fetullah Gülen önce Kıbrıs’a getirilecek. Seçimler beklenecek. 
Seçim sonuçlarına göre tekrar karar verilecekti.

2- Eğer AKP tek başına ya da bir payanda ile tekrar iktidara ge-
lirse Gülen de Türkiye’ye gelecekti. Ama Amerika’dan değil, hemen 
yanıbaşımızdaki yavru vatandan Türkiye’ye gelmiş görünecekti. Al-
dığımız bilgiye göre Kıbrıs’ta Gülen için oturacağı ev hazırlanmış 
bile.

Şimdi biraz daha gerilere gidelim. Gülen’in Amerika için önemi-
ne ışık tutacak bir konuşmadan söz edelim: Yer Washington. Beyaz 
Saray’da çok etkili bir ismin evi. Etkili isim Amerika ile “milyonlarca 
dolarlık” iş yapan bir şirketin biri kadın iki temsilcisini ağırlıyordu. 
Söz Türkiye’den açılıyor, Amerikalı anlatmaya başlıyordu.

“2002 yılında Türkiye’nin önde gelen 6 iş adamını -İsimlerini 
tek tek, hiç hata yapmadan sayıyor- Washington’a davet ettik. 
Onlara ‘elinizi taşın altına koyun, Türkiye’nin yönetimini sizler 
üstlenmeye çalışın’ dedik. Bu 6 isimden 4’ünün hiçbir işe yara-
mayacağı ilk yarım saatten sonra belli oldu. Diğer iki isim ise ‘ra-
hatımız yerinde, tehlikeye girmek istemeyiz’ diyerek yan çizdi.”

Amerikalı etkili isim anlatmaya devam ediyordu:
“Bir süre sonra Fetullah Gülen bizi aradı. Orta Doğu’daki 

gelişmelerin Türkiye’yi de etkilediğini, Amerika’nın bölgedeki 



çıkarlarını da korumak adına kendilerinin devreye girebileceği-
ni bunun için de öne sürebilecekleri bir isim olduğunu anlattı. 
Verdiği ismi daha sonra incelettik. Son derece radikal İslamcı 
biri çıktı. Ancak Gülen bize ‘Merak etmeyin biz onu törpüler ve 
global değişim adına ortaya çıkarırız’ dedi. Biz de bu ismi ka-
bul ettik. Amerika’ya çağırdık. Bizi de şaşırtacak ölçüde uyumlu 
davrandı ve sözler verdi. Desteğimizi sonuna kadar onun için 
kullandık.” 

Davete katılan biri kadın iki Türk hayret içinde dinledikleri bu söz-
ler üzerine şunu soruyordu: “Bu destek sürüyor mu, sürecek mi?” 
Amerikalı etkili isim tebessüm ederek “Bilmiyorum, çok zaman geçti, 
çok şey değişti, bakacağız tabii” diyordu.

Yani gerekirse, Siyonist sömürü arabasına koşulan ve yoru-
lan AKP katırlarını değiştirebileceklerini, ama şimdilik hizmetle-
rini başarıyla yürüttüklerini ima ediyor!

 ● Kırk Yıllık Arkadaşından Fetullah Gülen Gerçeği
Fetullah Gülen’in ta başından itibaren en yakın adamı ve be-

yin takımından Nurettin Veren’in tarihi itiraf ifşaatları!
Milli Çözüm Dergisi: Siz F. Gülen ekibinden ayrılmadan önce 

altı yedi yıl kadar onları uyardınız. Karanlık bağlantılarından 
sakındırdınız. Ama bunlar fayda vermeyince ayrılmak zorunda 
kaldınız. Halkımız ise, madem bu kirli ve gizli ilişkileri biliyordu-
nuz da, niye vaktinde ayrılmadınız, diye merak ediyor?

Nurettin veren: Bu soru başka yerlerde de hep karşıma çıktı. 
İnsanlarımızın; 35-40 yıl, bir işin içinde bulunduktan sonra ayrılan 
kimseye öncelikle merak ettikleri ilk soru bu oluyor. Evet şimdi unut-
mayalım ki, bir işin tamamı doğru olmadığı gibi tamamı yanlış da 
olmaz. F. Gülen ile tanıştığımız 1966 yılında ben, gece üniversite 
okuyarak gündüz çalışarak talebelik yapmak zorundaydım. Ve bir-
çok imkânsızlıkların gençleri hangi sıkıntılara ittiğini en iyi yaşayan-
lardan biriydim. Hele mühendislik bölümü gibi gerçekten ciddi bir 
eğitim gerektiren okulda, hem evli, hem çalışan, hem de okuyan bir 
insan olarak talebeliğin bütün sıkıntılarını bilirdim. İşte tem bu dö-
nemde F. Gülen’in; “okuyan talebelere yardımcı olmak, onlara burs 
yurt gibi destekler sağlamak” teklifi gerçekten benim de çok arzu 
ettiğim bir hedefti. İşte o dönemde bu hizmet gayet masumdu ve 
bu işi gelecekte çok büyük tehlikeler arz edecek noktaya gideceğini 

119KÜRESEL FESATÇILIK VE FETULLAHÇILIK



120 AHMET AKGÜL

hiç kimse düşünemezdi. Ben talebelere yönelik bu yardım ve hiz-
metlerin hiç mahsurlu tarafını göremedim. Bazı kafama yatmayan 
noktalar olsa bile, netice itibariyle insana yapılan bir yatırım… Genç-
lerin okuyup, üniversiteleri bitirip vatana millete faydalı hale gelmesi, 
terörden ve anarşiden uzak, vatanına, milletine, bayrağına, anası-
na babasına bağlı insanlar olacağını düşündüğüm için, bu hizmeti 
severek ve inanarak yaptım. Bu arada 1990’dan sonra Orta Asya 
Ülkelerinde, Rusya’nın çökmesiyle kurulan Türki Cumhuriyetlere 
yine aynı düşüncelerle sahip çıktık severek koştum ve Özal’la De-
mirel’le Tansu hanımla tanışıp onların desteklerini de sağlayarak bu 
ülkelerle Türkiye’nin birlik ve beraberlik içerisinde olmasını arzula-
dık. Batının, Avrupa’nın ve Amerika’nın yıllarca sömürge felsefesiyle 
hareket edip bizi ezmesine mukabil Avrasya coğrafyasındaki Türk 
kardeşlerimize yardımcı olmayı görev saydık. Milletimizin de buna 
samimi katkılarıyla, Balkanlarda ve orta Asya’da bunlar kuruldu, ve 
gitmeler gelmeler başladı. İnsanımızda buna bir bayram havasıyla 
ve hasret düşüncesiyle büyük ehemmiyet vererek destekledi. Fakat 
bu arada, artık gittikçe artan maddi boyutları itibarı ile bu kurumlar, 
okullar, üniversite hazırlık kursları ve talebe yurtları ve buna ilave-
tende şifa hastanesiyle başlayan hastane faaliyetleri bayağı ciddi 
bir maddi kurumsal bir yapı oluştu. Tabi belki başka hesaplarıyla da 
bize destek vermiş olabilirler ama Özal’la başlayan Demirel ve Tan-
su hanımla devam eden bu işte ciddi bir gelişme yaşandı. Ama daha 
sonra devlet büyüklerimiz bunun PKK kadar tehlikeli bir gelişme ol-
duğunu düşünerek, Milli Güvenlik kurulunda tartışmaya başlayınca, 
ben yanlış anlaşılmaları düzeltmek üzere F. Gülen’e “bu hizmetlerin 
bizzat devlete takdim edilmesi ve onların kontrolüne verilmesi” ge-
rektiğini söyledim. Ama O, buna yanaşmadı ve eski yazıyla gönder-
diği bir mektupla, yollarımızı ayırmamız gerektiğini açıkça ve imzalı 
olarak bana iletti. Halbuki Onu ilk defa Tansu hanımın başbakanlığı 
döneminde konuta gitmeye ben ikna ettim ve o arada Tansu hanımla 
iki saate yakın bir görüşme oldu. Ben şahsen, F. Gülen’in devlet yet-
kilileriyle ve hükümetle görüşünce dış güçlerin güdümünden kurtu-
lacağını umuyordum, bir saate yakın süren bu konuşmaların kayda 
da geçtiğini zannediyorum. Bu görüşme Samanyolu Ankara koleji-
nin Karşıyaka’daki yerinde gerçekleşti. Zaten Ankara’ya gittiğimizde 
genelde orada ikamet ediyorduk. İstanbul’daki kabuller Altunizade 
FEM’de, İzmir’de ise Bozyaka Yamanlar koleji’nin üstündeki özel 
dairede yapılıyordu. Bu olaylara son derece masum yaklaşmamıza 
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rağmen, bu okullar zaman içerisinde mezunlarını vermeye başla-
dı. Üniversite hazırlık kurslarımız da kendimize ait olduğu için, bu 
okullardan mezun olanlar hiç dışarıya gitmeden kendi üniversite ha-
zırlık kurslarımızda ve kendi tayin ettiğimiz branşlarda öğretmenlik 
yapıyorlardı. Ayrıca üniversiteleri bitirenler, devletteki adamlarımız 
yardımıyla kamu kuruluşları içerisinde yerlerini almaya başladılar. 
İşte Fetulah Gülen’in buraya kadar niyetini ve hareketlerini böyle bir 
masumiyet içerisinde görüyordum. Ama giderek emniyet teşkilatın-
da müdür, müdür muavini; askeriyede teğmen üst teğmen yüzbaşı 
seviyesine gelen, kaymakamlık hakimlik savcılık görevlerine yerle-
şen insanların çoğalması, hem yıllarca ezilen ve hor görülen halkın 
desteğini ve ilgisini artırıyor, hem de F. Gülen’in bu gücünü daha 
başka işlere yönlendirmesine basamak yapılıyordu. İşte 1995 yıla-
rında bu organizenin tehlikeli ve şaibeli hayaller peşinde olduğunu 
hissetmeye başladım. Çünkü Türkiye dışında oluşan zeminler ve 
mahfiller Onu, artık Türkiye’deki devlet denetiminden ve baskısın-
dan kurtarıp başka platformlarda yararlanma ve yaygınlaştırma yo-
luna sapmıştı. Fetulah gülen’in ordudaki ve emniyet teşkilatındaki 
arkadaşlarla haftada veya 15 günde birçok gizli yerlerde toplantılar 
yaptığını ve özel talimatlar yağdırdığını görünce, artık bu hizmetlerin 
masumiyetini iyice yitirdiğini anlayıp karşı çıktım. Çünkü o dönemde 
kaymakam olmuş hâkim savcı olmuş veya binbaşı yüzbaşı seviye-
sindeki arkadaşların, F. Gülen’e bulunduğu görevlerinden toplayıp 
getirdikleri bilgilerin ve onun verdiği direktifl erin; devleti iki başlı şe-
kilde bir yönetime götürdüğünü sezip ayrıldım. Bu aşamada zaten 
bana yazdığı mektupta da; kapalı olarak benim “değişik kaprislerim” 
olarak nitelediği ve itirazlarım ve başkaldırılarım olarak sitem ettiği 
bu tepkilerime bil, el yazılı mektupla cevap verdi ve bana ihtiyacı 
olmadığından yanına gidip gelmememi istedi. Artık kendi başına bu 
işleri planlayacağını, benim bu tepkilerimden duyduğu rahatsızlığı 
ifade eden bu mektubun bir fotokopisini ileteceğim. İşte bu noktadan 
sonra artık kopuş kaçınılmazdı ve bana karşı cezalandırma süre-
ci başlatıldı. Önce, benim vasıtamla bu cemaate destek veren iş 
adamlarına gizli dört kişilik heyetler gönderilip, ihanet ettiğim iftiraları 
yapıldı. Bu heyet benim dostlarıma gidip Kur’anın üzerine yemin et-
tirilerek, Nurettin Veren’e boykota zorlandı. Tahsin Tekoğlu, Osman 
Asilsoy ve Mehmet Hasırcı gibi kimseler açıkça, F. Hocanın kendi-
lerine bu heyeti gönderdiğini ve bana karşı boykot baskısı yaptığını 
kendileri açıkladı. Yani ben 2005 yılında değil ta 93-94 yılından baş-
layarak düzeltmeye çalıştım, fakat maalesef gücüm yetmedi. 
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Bu çatışma ve zıtlaşmaların medyaya intikal ettiği 2004 sonu 
2005 yılında ise, artık olaylar cemaat içerisinde çözülmeyecek 
bir duruma gelmişti. Benim bütün gayretim; F. Gülen’in ABD’ye 
gitmeyip Türkiye’de kalması ve bütün okullarımızın yurtlarımı-
zın ve kurslarımızın devletimizin kontrolüne bırakılması, Kızılay 
gibi bir yapılanmaya kavuşturulması yolunda idi. Fakat Ameri-
ka’da FBI ve CIA ile işbirliği yaptığını ve beni öldürtmeye çalış-
tığı gördükten sonra, bütün gerçekleri açıklamak mecburiyetin-
de kaldım. Ama internet sayfalarımı satın alıp sildirdiler.

Milli çözüm: Fetullah Gülen’in başbakanlara, parti başkanları-
na, bakanlara, yüksek bürokratlara ve köşe yazarlarına hediye gö-
rüntüsüyle çok pahalı rüşvet armağanlar ve maddi imkânlar sağ-
ladığı söyleniyor. Bazı açık ve çarpıcı örnekler verebilir misiniz?

Nurettin veren: Fetulah Gülen her olayı kılıfına en uygun şekille-
riyle yapan, hesaplı, planlı bir strateji uygulayan bir insandır. Dindar 
ve saf insanların yanında Atatürk ve rejim düşmanlığını öne çıka-
rır. Ama Amerika’ya yaranmak için Saddam ve Usame Bin Laden 
karşıtlığı ile tanınır. İşte bu arada bütün vilayetlerden ve bilinmeyen 
merkezlerden yurt ve okullar için toplanan; burs, zekat ve yardım 
gibi her vilayetin imamı tarafından getirilen paraların içerisinde %15 
kadar Fetullah Gülen’e ayrılan özel bir fon vardır. Yani bununla birta-
kım hediyeleri, şerrinden korunmak istenenlere yapılacak rüşvetleri 
veya Fetullah Hocanın kendine göre mükafatlandıracağı insanlara 
vereceği bir örtülü ödeneği bulunmaktadır. Her vilayet %15’ini getirir 
Fetullah Gülen’e aktarırdı. Bu ödenek onun bağımsız kullanmasına 
açıktı. Zaten bütün paralar onun kontrolü altındaydı. Bazı kimselerin 
susturulması, bazı kimselerin durdurulması için harcamalarda kulla-
nılırdı. Veya işte yanına gelen insanlara, çok pahalı saat, halı, vazo 
ve antika şeyler hediye edilerek Fetullah Gülen’in cömertliği ispatla-
nırdı. Tabi bu hediyeler şahıslara uygun seviyede yapılırdı. Bunların 
içerisinde 5 milyarlık,10 milyarlık hediyeler, Kroz kalemler, Parker 
kalemler, Rolex saatler veya başka değişik kıymetli şeyler, halı, vazo 
gibi hediyeler alınırdı. Ben şahsen böyle yüzlerce saat verildiğini ve 
Zaman’la Samanyolu televizyonu yazılı Kross kalemler, FEM Der-
shanesi yazan kros kalemler ki -bunlar 100-200 dolar kıymetinde-
dir- bunlardan yüzlerce dağıtılırdı. Maalesef fakir insanlara yardım 
niyetiyle toplanan bu paralardan bu şekliyle ulufeler dağıtılırdı. Ama 
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bunlardan çok daha büyük harcamalar, şu anda Fetullah Gülen’in 
imajını yüceltmek ABD’ye sığınmasından sonra çizilen karizmasını 
ve ona duyulan güvenin sarsılmasını tamir etmek için gazete ve te-
levizyonlara reklam pastası olarak sunulmaktadır. Mesela 2004’ün 
Ekim’inde Fetullah Gülen’in Sabah, Milliyet ve Zaman Gazetesi rek-
lamları için çok büyük reklam kampanyaları yapıldı ve bütün Türki-
ye’deki büyük şehirlerin duvar ilanlarında ışıklı panolarında ve bütün 
televizyon ve gazetelerde bir aydan fazla reklam paraları dağıtıldı ve 
altında da Gazeteci Yazarlar Vakfının finansörlüğü olarak gösterildi. 
Oysa bunlar milletten kuruş kuruş toplanarak kurulmuş vakıf veya 
vakıf niteliğindeki kuruluşlardır. Şimdi devlete karşı bu kuruluşların 
durumunu izah etmek için veya hesaptan kaçmak için vakıfl ar özel 
şirketlere kiralamak suretiyle bir formül bulundu. Yani vakfın malı 
kurulmuş olan paravan şirketlere kiraya verildi ki yarın herhangi bir 
sorgulama ve yargılama durumunda buraların para kazanmaya yö-
nelik bir şirket olduğu söylensin diye.

Tabi bu arada değişik kesimlerden bu işi sorgulamak isteyen 
insanların susturulması için de rüşvetler ve sus payı paralar 
verilmeye başlandı. Mesela Nevval Sevindiler, Nuriye Akmanlar, 
Ali Bulaçlar, İlber Ortaylılar, Toktamış Ateşler, Cengiz Çandarlar 
büyük iltifatlara mazhar kılındı. Amerika’ya Fetullah Gülen’i zi-
yaret yolculukları ve orada haftalar ve aylar boyu misafir edilip 
ağırlanmaları sağlandı. Bu temaslar sırasında Fetullah Gülen’in 
verdiği en çarpıcı hediye Cindoruk’a aitti. Hüsamettin Cindo-
ruk’a 20-30 bin dolarlık saat takıldı. Bütün bu kirli ve tehlikeli 
irtibatları ayarlayan, karanlık adamlar ortaya çıkmıştı.

Önce Tansu Hanımefendinin, arkadan Hikmet Çetin Beyin evine, 
ondan sonra Ecevit’e ziyaretler yapıldı.

Ardından da Meclis Başkanı iken Sn. Cindoruk’a yapmış olduğu 
bir ziyareti hatırlıyorum.Bu ziyaretler sırasında ahşap oyma bir tah-
ta kutunun içerisinde el yapımı altın bir kros ve altın bir rolex saat 
hediye ettik.Yanımızda 10-15 kişilik bir heyetle gitmiştik.Fetullah 
Gülen’in bizzat verdiği bu saat bana söylediğine göre herhalde 20-
30 bin dolardan aşağı değildi.Belki de daha fazlaydı.Bunun dışında 
Özbekistan’da bu okullara yönelik kapatma eylemi oldu.Özbekistan 
Cumhurbaşkanı İslam Kerimov,bu okullarda casuslar olduğunu söy-
lüyordu.Türkiye’den giden arkadaşların bir çoğu 2-3 yıl hapis yatı-
yordu.İşte bu arada bu paniklemeyle Fetullah Gülen Kerimov’a gidip 
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1 milyon dolarlık hediye almamı,bir lüx otomobil sunmamı ve elden 
nakit para vermemi söyledi.Fakat ben böyle bir şeye girmedim.Sa-
dece Süleyman Demirel’e gidip İslam Kerimov’un niye böyle dav-
randığını sordum.O da ‘15-20 gün sonra Kerimov gelecek.Resmi bir 
ziyareti var, gitmeye gerek yok.Bu tür hediyelere de ihtiyaç kalma-
yacak.Buraya gelince hallederiz.’ dedi ve geldikten sonra Demirel’in 
bana ifade ettiği şuydu:’İslam Kerimov içerisinde Amerikan casusları 
olduğu için okulları kapattığını söyledi.Artık kendisinin de yardımcı 
olamayacağını Kerimov’un bu işten çok öfkelendiğini bildirdi. Bunun 
üzerine Fetullah Gülen telaş ve terginlik içine girdi. O metin ve mü-
tevekkil görüntüsüne rağmen, ani problemler karşısında çocuk gibi 
panikleyen bir haliyeti ruhiye sahibidir.

Milli Çözüm: Peki Nurettin bey böylesi bol keseden harcama 
ve harcırahların hayırseverlerden toplanan sadaka ve yardımlar-
la karşılanması imkânsız olduğuna göre, Yahudi kontrolündeki 
Amerika merkez bankasının matbaalarında basılan karşılıksız 
yeşil dolar desteği devreye girmiş olmasın. Yoksa bazı göster-
melik yardım kampanyaları, aslında karanlık merkezlerin verdiği 
kağıt dolarların ve kara paraların aklanması senaryolarımıydı?

Nurettin veren: Tabiî ki bu suistimaller kılıfına uydurulmaya çalı-
şılsa da, maalesef mızrak çuvala sığmıyor. Çünkü binlerce insanın, 
konferans ve tanıtım seyahatleri için ülkemize getirilmesi ve Türki-
ye’den yurt dışına gönderilmesi ve haftalar boyu yedirilip içirilmesi 
milyonlarca dolar gerektirir. Öyle toplama paralarla olacak şeyler 
değildir. Ancak, kurban, zekât, deri ve bağış yoluyla da milyarlar 
toplandığı ve işte hizmet yerine rüşvete harcandığı da bir gerçek-
tir. Kaldıki bütün okullar ve yurtlar 5 yıldızlı otel gibidir ve sadece 
zenginlere ve paralı hizmet vermektedir. ABD’ye sığındıktan sonra 
onlarla ortak projeleri ve ABD’nin destekleri sayesinde F. Gülen’in 
ve Türk isminin imajını kullanarak, casus borsası olarak çok rahat-
lıkla bu okullar grevini ifa etmektedir. Kadife ve Turuncu devrimlerle 
emperyalist emellerine gerçekleştirmek üzere, benim bildiğim ikibin 
kadar yeşil ve kırmızı pasaportlu İngiliz ve ABD vatandaşı kimseler-
le bu işler yürütülmektedir. Öğretim elemanı ve İngilizce dil hocası 
olarak bu isim altında hizmet etmekte ve kendilerine zemin olarak bu 
okulları seçmektedir. Artık bunları masum göstermek mümkün değil-
dir. ABD’de ikamet ederken Türkiye’ye faydalı olacağını söyleyen F. 
Gülen artık bütün inandırıcılığını yitirmiştir. Vatikan’a bağlılığını ve 
sadakatini açıklayan söz ve beyanları ortadayken İslam dinine hiz-
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met edeceği düşüncesi de çok safdilliktir ve ham hayali bir beklenti-
dir. Ali Bulaç’ın bir canlı yayında ifade ettiği gibi; “eğer F. Gülen, 
TC Devletinin yapamayacağı bir işi yapıyorsa, bu sevinilecek 
değil dehşete düşülecek bir hadisedir!” 91 ülkede hem de Tür-
kiye’nin ticari ekonomik kültürel hiçbir ilişkisi olmayan en uzak coğ-
rafyalardaki yerlerde yüzlerce okulun nasıl açıldığını, belirsiz isimsiz 
ve kemiksiz bir yapıyla nasıl yönetildiğini, devletin yetkili birimlerinin 
sorgulaması lazımdır ve özellikle ABD’nin istekleri doğrultusunda 
stratejik bölgeleri olan Vietnam gibi Taivan gibi Honkong gibi Pekin 
gibi, hatta güney Afrika ve değişik kuşaklarda Japonya da dahil ol-
mak üzere ABD için stratejik merkezlerde açılan bu okullarda:

Türkiye’yi hiç enterese etmiş olamayan ve Türkiye’ye hiç 
fayda sağlamayan ve onun imajını tehlikeye sokan bu ilişkiler 
elbette yetkililer tarafından sorgulanmalı ve denetim altına alın-
malıdır. Bundan daha riskli olanı da; yardım kampanyaları adı 
altında ABD ve İsrail amaçlarına taşeroluk yapılmasıdır. Pakis-
tan’da son deprem felaketinde Fetullah Gülen önde gösterilerek 
yapılan kampanya sonucu bir çırpıda 10 tane okul 4 milyon do-
lar nakit yardım 250 bin battaniye ve tırlar dolusu ilaç yardımı; 
bu felaket ortamlarında ABD’nin oralarda konuşlanması ve bu 
curcuna fırsatıyla casus teşkilatlarının açılması sağlanmaktadır.

Milli Çözüm: Fetullah Gülen’in Süleyman Demirel’den Me-
sut Yılmaz’a–Özal’dan Cindoruk’a Ecevit’den Türkeş’e ve Tayip 
Erdoğan’a, sağdan ve soldan her türlü partiyle, siyasi kişilikle 
ilişki ve iş birliği içersine girmesine karşılık, Erbakan Hocadan 
özellikle uzak durması ve aleyhinde tavır alması sizce nedendir? 

Nurettin Veren: F. Gülen başından beri Erbakan Hoca’yı hep 
kendine alternatif görmüştür. Hatta 1966’da Erbakan Hoca parti 
kurma çalışmalarına hazırlık ve istişare mahiyetinde kendisiyle, İz-
mir’de görüştüğü zaman -ki ben kendi aracımla Erbakan Hoca’yı 
götürmüştüm-Fetullah Gülen: “İslam’a ve davaya zarar verecek bir 
çıkış yapıyor. Siyasetle hizmet olmaz!” demişti. 66-67 yılında Bu-
ca’da 15-20 arkadaşla kaldığımız bir yaz kampındaki bu görüşme 
sonrasında “dine hizmet siyasetle olmaz” deyip, nedense Erbakan 
Hoca’nın potansiyel bir tehlike olduğunu söylemiştir ve yıllarca, değil 
sadece Erbakan Hoca ile, dikkat ederseniz Türkiye’deki diğer ce-
maatlerle, hatta Mısır–İran–Suriye–Irak–Suudi Arabistan–Emirlikler 
gibi İslam coğrafyasındaki hiçbir din alimi ile de diyalog kurup irtibata 
geçmek istememiştir. Çünkü kendisine alternatif zannetmiştir. Hatta 
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Risale-i Nur talebelerinden ve Bediüzaman’ın varislerinden olan, o 
gün için bizim çok merak ettiğimiz insanları bile bizi kesinlikle görüş-
türmemiştir. Kendi mevkiini elinden kaptırmamak için herkesi potan-
siyel bir hain olarak görmüştür. Kendisini SEZAR etrafındakileri ise 
bir Bürütüs olarak algılayan bir evham sahibidir. Cemaatin içerisinde 
kendine alternatif olabileceğini düşündüğü Abdullah Elmas, İlhan 
İşbilen, Latif Erdoğan gibi veya Şükrü Aslan gibi değişik insanları 
da saf dışı etmiştir. Suat Yıldırım bile 20 sene kadar kendisiyle ir-
tibatsızdı. 1985’ten sonra veya 90’a doğru bizim toplantılara davet 
edilmiştir. 

Yani kendisine alternatif olacak ve hayranlık uyandıracak 
her gelişmeyi hatta Kaddafi’den Humeyni’ye kadar her şeyi aşa-
ğılamıştır. Tabi bunların Türkiye’de kendine en yakın alternatif 
gördüğü Erbakan Hoca’yı da kesinlikle sevmemiştir. Onunla ir-
tibatsız kalınmasını ve bizim ona ilgisiz davranmamızı sürekli 
telkin etmiştir. Onun başarılarını ve onun siyasi çizgisini hep 
küçümsemiştir. Hatta Erbakan hareketine zarar vermesi kar-
şılığı Amerika kendisini desteklemiştir. En son açıkça vermiş 
olduğu televizyonundaki bir beyanatında da, “kendisine karşı 
kalben ve ruhen hiç imtizaç duymadığım, sevgi taşımadığım bir 
insandır.” Deyip, bir mümine karşı olan kinini ve nefretini açık-
ça ifade etmiştir. 

Milli Çözüm: Altunizade’deki FEM binasının bahçesinde 
üst katında Hahamlar- Bartelameos-Mutatyan-Morovie David 
OSEO gibi bütün Hıristiyan-Yahudi-Ermeni-Süryani ve Katolik 
kiliselerin temsilcileri resmi kıyafetlerle buluşması olayını an-
latırmısınız?

Nurettin Veren: (Evet) Ben bu kopukluklardan ve “benden 
uzaklaş” diye kovulduktan sonra F. Gülen’le birkaç yıl görüş-
medim. Sonra kıramayacağım arkadaşlarla birlikte çağırıp ba-
rışma teklifinde bulundu. Bende belki birtakım düzeltmeler 
yapılabilir düşüncesi ile, yine böyle gittiğim bir sırada, Altuni-
za’de de FEM’in üzerindeki lüks bir kış bahçesi içerisinde bütün 
papazlarla karşılaşınca şaşırdım Moroviç-Bartelameos-David 
Oseo-Mutafyan ve daha başka din temsilcileri, hem de resmi 
dini kıyafetleri ile F. Gülenle beraber özel bir tören yapıyorlardı. 
Bu manzarayı görünce dona kaldım. Böyle aniden içeri girmem-
le onlar da şaşırdılar ve F. Gülenle birlikte Fotoğraf çektirme 
hazırlığı içerisindeyken, benim girmemden rahatsız oldular. 
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F. Gülen beni çağırdıysa da ben katılmadım. Önlerinde; ne ol-
duğunu bilmediğim büyük kadife sandıklarda değişik şeyler 
bulunmaktaydı. Bunların içinde ne vardı ve bu tören ne için ya-
pılıyordu? Bunları bilemiyorum. Ben kapıyı çarptım ve koşarak 
dışarıya çıktım. Arkamdan çağırdıysalar da geriye dönmedim. F. 
Gülen’in Vatikan’a gidip sadakat bildirmesinden sonra, papaz-
ların Altunizade’ye gelişi hızlandı ve kısa bir zaman sonra da 
oradan aldığı güvence ve aralarındaki mutabakattan sonra-ki 
aniden ve hiç kimse haber vermeden Amerika’ya kaçtı zaten- 
“kozadan kelebeğe” kitabında aynen şu ifadesi var “Ben Vati-
kan’ın bu hoşgörü ve diyalog projesinin bir parçası olmaktan 
gurur duyarım.”

Milli Çözüm: Size “İran genel imamlığı” niçin ve neyin karşı-
lığı olarak teklif edilmişti? 

Nurettin Veren: Bu olaylardan sonra biliyorsunuz 2000–2001 yı-
lında tekrar ben Amerika’ya gidip F. Gülen’i Türkiye’ye dönmesi için 
ikna etmeye çalıştım. Ancak beni öldürtmeye kalkıştı. Bu olaylardan 
sonra aramızda uzun bir süre kopukluk yaşandı. Bu arada arkadaş-
ları bana gönderip; ABD’deki durumu kamuoyundan saklamam kar-
şılığı ve beni yumuşatmak için, Prof. Suat Yıldırım, Ali Bayram ve 
Harun Tokak (Gazeteci Yazarlar Derneği Başkanı) Şerif Ali Tekalan 
(Fatih Üniversitesinin Başındaki Arkadaş) ve Alaeddin Kaya benimle 
her ay görüşüp sık sık yanıma geldiler ve beni tekrar cemaatin içe-
risinde ve eski konumumda görmek istediklerine inandırmaya çalış-
tılar. Bu arada gazetede de 2 yıl kadar tekrar herhangi bir anlaşma 
yapmadığımız halde gazetenin genel koordinatörü olarak zaman 
gazetesinde her gün ismimi yayınladılar.

Bu arada ulufe olarak da; F. Gülen’in yeniden bizi yanında 
görmek istediğini ve beni yeni bir göreve getireceğini söyledi-
ler. Sen her gittiğin orta Asya ülkesinde çok başarılı hizmetler 
yaptın. Fetullah Hoca şimdi de İran’a gidip oradaki 30 milyon 
Azeri kökenli Türkleri motive ve organize etmeni istiyor” di-
yince ben yerimden fırladım. Dedim ki: Siz nasıl böyle bir şeyi 
bana teklif edersiniz. Biz bir casusluk teşkilatı mıyız ki, bir ülke-
nin içerisindeki insanları Amerikan çıkarları doğrultusunda kış-
kırtıp ayaklandıralım!? Ben görmeyeli siz ABD’nin bir teşkilatı, 
gizli organizasyonun bir parçası olmuşsunuz. Eğer F. Gülen bu 
tip organizasyonları düşünüyorsa, kendisi İran’a gitsin ve bu 
ihaneti, yani İran’ı parçalama görevini kendisi yerine getirsin!” 



deyip Ali Bayram’a ağır hakaretlerde bulundum. Oda bunu söy-
lediğine bin pişman oldu. Ama maalesef, bu teklif bana açıkça 
yapıldı!

 ● İslam’ı Şeytan Gösteren Rıchard Perle’nin Fe-
tullah’a Övgüleri

Amerika’nın gizli hükümeti olan Yahudi Lobisinin önemli adamla-
rından... Pentagon’un sivil kurmaylarından... ABD Savunma Politi-
kası Heyeti Başkanlarından... Ve diplomatik olarak atandığı ülkeler-
de ihtilal ve iç savaş çıkardığı için adı “Karanlıklar Prensi”ne çıkan 
Siyonist stratejist Richard Perle ve kendisi gibi “Amerikan Girişim 
Enstitüsü” elamanı Siyonist Davit From’la birlikte “Şeytana son” diye 
bir kitap yazdı. Truva yayınları Gökçe Kaçmaz’ın çevirisiyle bu ki-
tabı dilimize kazandırdı. Kitap dikkatle okunduğunda, şeytan diye 
İslam’ın kast edildiği hemen anlaşılacaktır. Yani, Siyonist Yahudi gü-
dümlü Batı emperyalizminin Dünya Hâkimiyeti önündeki en büyük 
engel olarak İslam Dini ve Müslüman ümmeti görülmekte ve ortadan 
kaldırılmaya ve etkisiz bırakılmaya çalışılmaktadır. İşte bu kitaptan 
bazı pasajlar, aşağıya aynen alınmıştır. ABD’nin ve AB’nin gerçek 
amacını ortaya koyması bakımından bunlar üzerinde önemle durul-
malı ve kafa yorulmalıdır.

“(Kesinlikle düşman bilmemiz ve yok etmemiz gereken bir 
dava vardır.) Bu dava, militan İslam’dır. ABD’nin Dışişleri Ba-
kanlığı’nın “yabancı terör örgütleri” listesinde yer alan otuz altı 
örgütün on yedisi, faaliyetlerini İslam adına yürütürken, altısın-
da da Müslüman üyelerin sayısı ağır basıyor. Fakat birçok ne-
denden dolayı, liderlerimiz olan George Bush ve diğer ulusların 
liderleri bunu söylemekte zorlanıyor. Harry Potter’daki büyücü-
ler gibi düşman adını yüksek sesle söylemekten çekiniyorlar.”57 
(Bu Düşman aşırı İslam’dır) 

Aşırı İslam ise; İsrail karşıtı olmaktır!
“Başkan Clinton’un eski Ortadoğu delegesi Dennis Ross, bir 

gazete köşesinde, “İsrail istihbaratının 1999 yılından beri yayın-
ladığı raporla doğruladığına göre; İran; HAMAS, İslami Cihad ve 
Hizbullah’a, saldırılarını İsrail devleti üzerine yoğunlaştırmaları 
konusunda sürekli ve etkili bir şekilde baskı yapmakta olduğu 

57)  Şeytana son  / Truva Yay / Sayfa:47-48
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konusunda bir uyarı yaptı”58  demektedir. Öyle ise İran’a haddi 
bildirilmeli ve unutmayacağı bir ders verilmelidir.

“Ortadoğu’da, aşırı dinciler ve seküler militanlar, Sünniler ve 
Şiiler, Komünistler ve Faşistler, tüm bu kategoriler, birbirleriyle 
harmanlanmıştır. Hepsi, bu kolayca tutuşabilir devasa nefret ha-
vuzundan beslenmektedir. Ve hepsinin hedefi aynıdır: ABD.

Bu katliamcı nefretle, üç cephede yüzleşilmeli ve bu nefret 
bozguna uğratılmalıdır: Anavatanda, savunma sistemimize nü-
fuz etmeye çalışılan ve insanlarımızın katledildiği alanlarda ve 
yurtdışında, hükümetlere ve terörist gruplara bize karşı nükleer 
ve biyolojik cihat konusunda ilham verdikleri yerlerde ve son 
olarak İslam dünyasında kendini bu düşüncelere kaptırmış er-
keklerin ve kadıların zihinlerinde.”59  

(Yani bütün Müslümanlar düşmandır ve Kitabın kapağındaki 
son verilmek istenen şeytan; İslam’dır)

“Ortadoğu İslam terörizmi, kendine hedef olarak ABD’yi 
seçmiştir; Fakat Müslümanların öfkesinin kökenleri (onlara 
göre) İslam’ın kendi içinde bulunmaktadır.

Hıristiyanlıktan farklı olarak İslam, cennette olduğu gibi dün-
yada da inananlarına ödüller vaat eder. Gerçek imanın taraftar-
ları, savaşa alanında zaferden, ekonomik ve kültürel alanda ise 
üstünlüklerinden emin olabilirler; “Allah, imana erişip dürüst 
ve erdemli davranışlarda bulunanlara, tıpkı kendilerinden önce 
gelip geçen bazı toplumları egemen kıldığı gibi, onları da yeryü-
zünde mutlaka egemen kılacağını…(Onların üzerinde görmek-
ten hoşnut olduğu dini onlar için kökleştireceğine ve çektikleri 
korkularından, kaygılarından sonra onları mutlaka güvenli bir 
duruma kavuşturacağını dair söz vermiştir. Çünkü böyleleri, 
yalnız Bana kulluk eder, Ben’den başkasına tanrısal güçler ve 
nitelikler yakıştırmazlar. Artık bütün bu açıklamalardan sonra 
da hakkı inkâr yolunu seçenler, günaha gömülüp gitmiş onla-
rın ta kendileridir.)” İki yüz yılı aşkın bir süredir, bu zafer dolu 
sözlerin yanlış olduğu kanıtlanmıştır. İslam dünyası, Hıristiyan 
batının çok çok gerisinde kalmıştır. Hatta 1948 yılından beri hor 
görülen Yahudiler tarafından bile, İslam dünyası sürekli aşağı-
lanmaktadır. Bu yenilgiler ve yıkımlar, Müslümanlar da bir yara-

58)  Sayfa:49
59)  Sayfa:64-65
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dan daha fazlasını açmıştır. Söz konusu yenilgiler ve yıkımlar, 
İslam’ın gerçekliğine meydan okumaktadır. Ve radikal İslam’ın 
vizyon ve hırslarına, hiçbir devlet: “seküler, Yahudi-Hıristiyan, 
cinsel eşitliğin olduğu bir süper güç olan ABD” kadar meydan 
okumamaktadır.”60 (Bu ifadeler hem ABD’nin dinsiz Siyonist ve 
emperyalist bir amaç taşıdığının, hem de artık giderek yalnız-
laştığının bir itirafıdır.)

“Hatta Müslümanlarla işbirliği yapan da düşmandır.!”
“Militan, ateist bir ülke olan Kuzey Kore, dünyanın gerisinde 

kalmış son Marksist-Leninist ülkelerinden birisidir. İran, ise bir 
İslam teokrasisidir. İşte şimdi, bu birbirine karşı antipatik tavır-
lar ortaya koyması beklenen iki rejim, birbiriyle nükleer tekno-
loji ve füze teknolojisi paylaşıyor. En son, Mart, Nisan ve Ma-
yıs 2003’te İran hükümetinin temsilcileri, Kuzey Kore’yi ziyaret 
ederek nükleer programları için yardım aradılar. Aralık 2002’de, 
Hint Okyanusu’nda devriye gezen İspanyol savaş gemileri, tah-
rif edilmiş bir kargo belgesi ile Yemen’e, Kuzey Kore füzeleri 
taşıyan bir kargo gemisi durdurdu. Dışişleri Bakanlığı’nın anla-
şılmaz ısrarıyla, füzeler teslimat için serbest bırakıldı.”61 

“İslami teröre karşı savaşı kazanmak için, yapmamız gere-
ken şeyler şunlardır: Ve tabi bunları yapmak hiç de kolay olma-
yacaktır:

1- Teröristlerin (İslam ülkelerinin) kitle imha silahları elde et-
mesinin önünü tıkamalıyız.

2- Onlara para ve iltica hakkı vermeyip kaldırmalıyız.
3- Terörizme bulaşmış kişileri, bizim ya da başka ülkelerin 

insanlarını öldürmeden önce avlamalıyız.
4- Amerika karşıtı terör suçuna bulaşmış rejimleri yıkmalıyız.
5- Terörü, Amerika ya da başka bir devlete karşı silah olarak 

kullanılan tüm rejimleri caydırmalıyız.”
6- Ve son olarak, terörizmi gerekçelendiren ve sürdürülebilir 

kılan aşırılık yanlısı İslami ideolojiyi gözden düşürmeli ve boz-
guna uğratmalıyız.

Birinci, en başta gelen ve en hızlı şekilde gerçekleştirmemiz 
gereken şey, İran’ın ve Kuzey Kore’nin, birbirine bağlı nükleer 

60)  Sayfa 54-55
61)  Sayfa:51
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programlarını dağıtmaktır. Dünyanın ilk İslam Cumhuriyeti ve 
dünyanın son Stalinci Otokrasisi, arada sırada Pakistan’dan da 
yardım alarak, yıllardır nükleer bomba yapma konusunda iş-
birliği içindedirler. Kuzey Kore, zaten birkaç nükleer bombası 
olduğunu ileri sürmektedir ve İran da nükleer bomba yapmaya 
çok yaklaşmıştır.”62 

“İran; Irak’ın önde gelen Amerikan yanlısı Şii din adam-
larından Abdu’l-Mecid el-Khoei’nin katledilmesinde de kesine 
yakın bir şekilde yönlendirici olmuştur. Bu zat, on iki yıl sonra, 
sürgünden Necef’teki evine döndükten sonra öldürülmüştür. 
İran, İsrail’e karşı Filistin terörünü kışkırtmaktadır. Olası bir İs-
rail-Filistin barışının altını oymak için eline geçen her fırsatta 
terörü kullanmaktadır. Aynı zamanda İran, batı yarı küresinde, 
tarih boyunca meydana gelen en kötü Yahudi karşıtı zulümden 
de mesuldür. 1992 yılında Buenos Aires’te, yirmi dokuz kişi-
nin ölmesine yol açan İsrail Büyükelçiliğinin bombalanmasını 
takip, 1994’te seksen altı kişinin ölümüne ve iki yüz kadarının 
da yaralanmasına yol açan Buenos Aires’teki Yahudi Cemaati 
Merkezi’nin (Jewish Community Center) bombalanmasının da 
sorumlusu İran’dır. Bekli de bunların en korkuncu, İranlı molla-
ların pervasızca İsrail’i daha büyük bir belgesel çatışmaya yol 
açacak şekilde kışkırtmalarıdır. 2001 yılının Aralık ayında ver-
diği bir vaazda, İran’ın ikinci en güçlü şahsiyeti Ekber Haşimi 
Rafsancani, İsrail’in “insanlık tarihindeki en mide bulandırıcı 
hadise” olduğunu açıklamıştır. Öyle ki, İslam dünyası nükleer 
savaş başlıklarıyla “onun ortasına kusacaktır.” Rafsancani, İs-
lam Cumhuriyeti’nin çok yakında nükleer silahlara sahip olaca-
ğı sözünü vermiştir: “İsrail misillemesi sadece İslam dünyasın-
da kısmi bir zarar getirecekken, tek bir atom bombasının İsrail’i 
tamamen yok edecek gücü bulunmaktadır. İşte o gün, batının 
stratejisi çıkmaz sokağa girecektir.”63 Hesabındaki İran sustu-
rulmalıdır.

Suriye:
“Eğer, tüm sorunlarımız Suriye kadar kolay olsaydı teröre 

karşı başlattığımız savaş önceden biterdi. İşte size, ABD ve 
müttefik güçleri tarafından sarılmış bir rejim; öyle ki, o rejim, 

62)  Sayfa:103-104
63)  Sayfa:112
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Irak’tan ithal ettiği yakıta bağlı olup ekonomisi bir savaş alanı 
gibi acınacak derecede darmadağındır. Gerçekten de, Suriye 
hakkında sorulması gereken tek bir soru vardır: Elimizde oldu-
ğu halde, neden ona bunca zaman katlandık? 

Suriye’ye karşı işlediğimiz politika, sert ve uzlaşmaz olmalı-
dır. Biz İran’dan Suriye’ye hava ve deniz yoluyla ulaştırılan silah 
hareketini yasaklamalıyız. Irak’tan Suriye’ye petrol akışını kes-
meliyiz. Irak’tan Suriye’ye akan şüpheli teröristlere karşı, sıcak 
takip hakkımızı kullanmalıyız. Diğer yandan da Suriye’ye, batı 
yanlısı politikalar izlemesine karşılık cömert bir ekonomik yar-
dım önermeliyiz:

1- Suriye’ye, teröre verdiği tüm desteği kesmeli, kendi kara 
sınırları içindeki tüm terör kamplarını kapatmalı, Hizbullah’a ko-
ruma ve destek sağlamayı durdurmalı ve 1983 bahriyeli bara-
kalarının bombalanmasının sorumluları da içinde olmak üzere, 
kendi kara sınırlarında ve Lübnan’da faaliyet gösteren ve Ame-
rikalılara karşı işlenen suçlara karışmış tüm teröristleri teslim 
etmelidir.

2- Sınırlarını Irak’lı sünni direnişçi gerillalara kapatmalı ve 
Suriye’ye itlice etmiş tüm Baas Partisi liderlerini bize vermelidir.

3- Bizler sadece intihar bombacılığı kültürünü besleyen Su-
riye’nin, İsrail’e karşı yürüttüğü kışkırtma kampanyasını kes-
mesi beklentisi içindeyiz.

4- Suriye, ordusunu Lübnan’dan çekmeli ve bu ülkenin ba-
ğımsızlığını ve egemenlik haklarını tanımalıdır. Eğer, Lübnan’lı-
ların kendi kara sınırları içinde kendilerine devriyelik ve polislik 
yapacak bir güce ihtiyaçları varsa, biz, onların söz konusu ihti-
yaçlarını karşılanması için, daha az baskıcı bir kaynak ayarlaya-
biliriz.

5- Son olarak Suriye, kendi kapalı ekonomisinde ve otoriter 
politika sisteminde açılma gerçekleştirmelidir. Otuz yılı aşkın 
bir süredir, Esad ailesi, Suriye’yi, terör destekçilerinin özel 
toplanma teşkilatı gibi yönetti ve onlar, Richard Nixon’dan bu 
yana, her ABD başkanından ilgi ve dalkavukluk görerek ödül-
lendirildi!”64 Kısaca Suriye ya bizim eyaletimiz olmalı veya orta-
dan kaldırılmalıdır…

64)  Sayfa:121-122
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Suudi Arabistan: 
“Suudi Arabistan yöneticileri, teröre karşı savaşta, ABD’nin 

sadık dostları olduklarını iddia etmektedirler. Oysa onların dav-
ranışları aksini işaret ediyor.

2001 yılını Ocak ayında, 11 Eylül saldırılarında yer alacak 
olan iki hava korsanı, San Diego’ya uçarak saldırısı için hazır-
lıklara başladı. Hava alanında, bir Suudi sivil havacılık yetkilisi, 
Ömer el-Bayoumi adında Suudi bir adam tarafından karşılandı-
lar ve bu adam, San Diego bölgesindeki Suudi vatandaşlarının 
yapıp ettikleri ile yakından ilgilenmeye olan merakıyla bilinmek-
teydi.”65 Öyle ise Suudi Arabistan da hizaya sokulmalıdır.

“Başkan Bush; Müslümanlara yaranmaya çalıştığı için 
suçludur!”

“Aşırılık yanlısı İslam’a karşı verilen savaş, en az soğuk sa-
vaş kadar ideolojik bir savaştır. Ve savaş alanlarındaki tüm ba-
şarımıza rağmen, aşırılık yanlısı İslam’a karşı verdiğimiz müca-
deleyi kaybediyoruz. Hatta öyle ki, biz bunu başlatmaktan bile 
rahatsızız.

11 Eylül saldırılarının ilk şokunun hemen sonrasında, Bush 
yönetimi, dünyadaki tüm Müslümanların desteğini kazanmak 
için hırslı bir kampanya başlatmıştı. Başkan, camilere giderek, 
İslam’a karşı olan derin kişisel saygısını göstermişti. Ramazan 
orucuna riayet edilerek Müslümanların ileri gelenleri Beyaz Sa-
ray’da hoş bir şekilde karşılanmıştı. Kamu diplomasisi yaparak, 
dünya çapında, Müslümanların gözünde, ABD’nin “imajını taze-
lemek” amacıyla oldukça yetenekli bir reklâm yöneticisi, devlet 
müsteşarı olarak atandı.66 

a- “Eğer ABD, İsrail’i, Müslüman topraklarını işgal eden ya-
sadışı bir işgalci olarak alenen kınarsa, ona saldırırsa, Yahudi 
nüfusunu ülkeden sınır dışı ederse ve tapınak tepesini (Temple 
Mount) Filistinlilere verirse, işte o zaman biz Müslümanlara ya-
ranabiliriz.”67  

b- “Özellikle Ortadoğu’da, politikalarımız ahlaki ilkeleri çer-
çevesinde Amerikan halkının ortak hissiyatını yansıtmaktadır. 
Söz konusu politikalar, yeniden gözden geçirilmelidir. Söz ko-

65)  Sayfa:135
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nusu politikaları hizaya sokacak olan bireyler ise bu ilkelere ve 
hissiyata tercüman olmalıdır.”68 Yani, George Bush ve ekibi, 
Siyonist Yahudi lobilerinin istediği gibi davranmamakla suçlan-
maktadır.

 Clinton da Sorumludur!
“Nisan 1993 tarihinde, Saddam Hüseyin, eski Başkan Geo-

rge H.W. Bush’un Kuveyt ziyareti sırasında, onu hedef alan bir 
suikastı örgütledi. Yeni Clinton yönetimi bu aşırı provakasyo-
na Saddam’ın gizli servis karakollarına cruise füzeleri atarak 
karşılık verdi. Gece yarısında, orada çalışan işkenceciler ve 
katiller çoktan eve gittiğinde, bina ve müştemilatında talihsiz 
hademelerden başka birilerinin bulunması umulmayan bir za-
mandı. Bu zayıf misilleme, çok saldırgan görünmesin diye de, 
Clinton’ın bir sözcüsü, saldırının Irak kayıplarının en az olacağı 
bir zamanda yapıldığını açıkladı. 1995 ve 1996 yıllarında, Clin-
ton yönetimi, Irak direnişinden gelen darbenin tehlikeye atıldı-
ğına dair uyarılara kulak asmaksızın Saddam karşıtı bir darbeye 
destek verdi. Temmuz 1996’da, Saddam’ın ajanları iki yüzden 
fazla yüksek rütbeli subayı tutukladı ve bunların seksen tanesi 
idam edildi.”69 

“Clinton yönetimi, karakteristik olarak hemen bocaladı. Bir 
yandan yönetimin bu baskılara direnecek kadar güçlü bir ka-
rakteri yoktu; diğer yandan, yönetimi paramparça olmuş iddia-
sından geri kalan şekliyle, yaptırımlar Saddam’ı “Zaptetmişti.” 
(“Kapana kısıldı” söylemi Dışişleri Bakanı Madeleine Albright 
ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Sandy Berger’in en çok onayla-
dığı tabirdi.) Öyleki, Clinton’cular, yine karakteristik olarak, bir 
yandan kendilerine ve diğerlerine dimdik ayakta durduklarının 
izlenimini verirken, diğer taraftan da, teslim olmalarına imkân 
tanıyan bir mesaj biçiminin bir arayışına girdiler.

Clinton yönetimi, bu yeni politikasını yürürlüğe sokmadan 
2000 seçimleri araya girdi. Yeni gelen Bush yönetimi-Dışişleri 
Bakanı Colin Powel’ında çok çabuk uyum sağladığı şimdilerde 
yeniden isimlendirilerek “akıllı yaptırımlar” denilen söz konu-
su Clinton planını miras aldı. Fakat Irak’ın en büyük ticari or-
tağı Fransa ve Irak’ın en büyük alacaklısı Rusya, BM Güvenlik 

68)  Sayfa:232
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Konseyi’ndeki güçlerini kullanarak “akıllı yaptırımlar” bozguna 
uğrattı.”70  Bu nedenle Clinton gibi kısmen de olsa Amerika’nın 
milli çıkarlarını ve dünyadaki insan haklarını gözeten başkanlar, 
siyonistlerin başını ağrıtmaktadır!..

Rusya
“Teröre karşı verilen her savaşın başında, Rusya ikili oyna-

mıştır. Afganistan’da, Başkan Vladimir Putin, yardım sever ol-
mayı tercih etmiştir. Rusya BM’de ABD’yi desteklemiş ve Ameri-
kan askerlerinin eski Sovyet Cumhuriyetlerinden Özbekistan’a 
konuşlandırılması konusunda uzlaşmıştır. Bununla birlikte, 
aynı zamanda Ruslar, İran’a nükleer malzeme satmış ve Fran-
sızlarla birlikte Irak’ı koruma altına almıştır. Bazıları, bu ikiyüzlü 
politikayı belirsizlik olarak tanımlayabilir. Bizce her şey oldukça 
açıktır. Başkan Putin, ABD’nin tutarlı bir dostu olmayı seçebilir-
di. Fakat öyle yapmadı. Bunun yerine, onun dostluğunun emre 
amade olduğunu, fakat bununda bir fiyatı olduğunu belirten bir 
mesaj iletti ve söz konusu dostluk başka birine de satılabilir bir 
dostluktur. İran hükümeti Rus silah sanayine milyarlarca dolar 
tutarında siparişler vermiştir. Bununla birlikte bu, paradan çok 
bir hissedir. İran projeleri, Rus silah sanayini ayakta tutmakta-
dır. Öyle ki, söz konusu sanayi Rus askeri harcamaları 1990’lar-
da çöktüğünde, yok oluşla karşı karşıya gelmişti. Fakat Putin, 
Rusya için kafasında tasavvur ettiği daha büyük bir gelecek 
için onu beslemeye kararlı görünmektedir.

1990 yılından bu yana, ABD, Rusya’yı Batılı dünyaya enteg-
re etmek için elinden geleni ardına koymamıştır. Para, teknik 
yardım, ticaret ve finansal anlaşmalar. Rusya’nın ihtiyacı var 
gibi görünen her şeyi büyük bir istekle onlara sunduk. Hatta 
Rusya’nın duyarlılıklarını rencide etmemek için onların Çeçe-
nistan’a karşı yürüttüğü savaş karşısında eleştiri yapmayarak, 
kendi vicdan azabımızı bastırdık.1991 yılından bu yana, Çeçe-
nistan’da, 150 bini aşkın insan vahşice öldürüldü ve 200 bin 
Çeçen mülteci konumuna düştü. İkinci Çeçen Savaşı’nı,1999 yı-
lının Eylül ayında, iki Rus kentinde dört apartmana düzenlenen 
bombalı saldırıda 300 kişinin ölmesi kışkırtmıştı. Bu hikâye, o 
zaman bile yeteri kadar ikna edici değildi ve bir Rus Gizli Ser-
vis ekibi bundan kısa bir süre sonra, Ryazan’daki bir apartma-
nın bodrum katına büyük bir bomba yerleştirirken yakalanın-
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ca hikâye inandırıcılığına daha yitirmişti. Bu konuda anlatılan 
hikâye ise şuydu: Onlar “güvenlik ölçütlerini” deniyorlar.

ABD’nin Rusya ile olabilecek en sıcak ilişkileri yakalaması 
gerekmektedir. Fakat Rusya, 1945 yılının Almanya’sı değildir. 
İstenildiğinde yeniden bozguna uğratılabilecek yenik düşman-
dır. O, daha çok 1918 yılının Almanya’sına benzemektedir; de-
mokratik bir anayasa benimsemiş, yenik bir düşman. Öyle ki 
eski rejimin en sinsi kahramanları, hala hesaba katılması ge-
reken bir güce sahipler. Rus ordusu, Sovyetlerin ordusu olup, 
sadece biraz daha küçülmüştür. FSB yeni bir isim altında faa-
liyet göstermekte olan KGB’dir. Ve Vladimir Putin...  hala kim 
olduğunu onun tam olarak bilmiyoruz.” Anlaşılıyor ki, Putin 
Rusya’sı siyonizmin güdümünden çıkıyor ver artık Rusya’ya 
güvenilmiyor!.. Bu elbette önemli bir olaydır.

Birleşmiş Milletler:
“Böyle bir incelemeyi, BM’ye ayrılmış bir bölümle bitirmek 

tuhaf olabilir. Amerikalılar olarak biz, BM’nin kendi başına bir 
güç olmadığı, fakat güçlü olan ülkelerin kendilerini ifade etti-
ği, uluslar arası bir forum olduğunu görmekteyiz. Fakat birçok 
dostumuza göre, BM’nin kendi has bir gerçekliği vardır. Onlara 
göre BM, bazıları demokratik, çoğu değil; bazıları önemli çoğu 
önemli olmayan bir hükümetler konvansiyonundan daha fazla-
sını ifade etmektedir. İngiltere, Avustralya, Hollanda, Singapur, 
Meksika ve Güney Afrika’daki birçok idealist insan için BM, ke-
sinlikle oynadığı rolle tanınmalıdır: Dünya Parlamentosu.”71 

“Irak’a saldırmak için kesinlikle BM kararına da ihtiyacımız 
yoktur. Güvenlik konseyi, 1990 yılından bu yana, Irak’ın silahsız-
landırılması için bir düzine önerge çıkarmıştı. Neden yeni çıkarı-
lacak bir önerge sihirli sayıyı temin etmesin ki? Hiç kimse, 1998 
yılında, Başkan Clinton Irak’a bir hava savaşı başlattığında, ona 
BM’ye daha fazla yetki alması için dönmesini önermemişti. Za-
ten şu ana kadar ne zaman ABD kendini korumak için Güvenlik 
Konseyi’nden bir talepte bulunmuştu ki? Dış politika yorumcu-
larından Charles Krauthammer, eğer savaş bir zorunluluksa, Şi-
li’nin ya da Kamerun’un bunu onaylaması onu neden zorunlu 
olmaktan çıkarsın diye soruyordu. Ve eğer savaş gereksizse, 
onların onayı nasıl onu gerekli bir hale getirebilir ki?”72 
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“Yine de biz,1990’lar boyunca  “Yeni Dünya Düzeninin” ye-
rine oturduğunu sandık. Normal olmayan Körfez Savaşı’nın, 
gelecekteki tüm çatışmalar için bir ölçü olduğu fikri, ABD’yi ve 
birçok batılı ülkesini etkisi altına aldı. Bundan sonra gelen on 
yıl içinde, ne zaman bir kriz olsa ‘Haiti’de, Ruganda’da, Bos-
na’da, Kosova’da’ Clinton yönetimi, BM’ye hayır duası kazandı-
racak büyük koalisyonlar oluşturma arayışına girdi. Bir çokla-
rının zihninde, Kofi Annan’ın Sekreteryası, ABD’ nin bir savaşı 
ne zaman başlatacağına, oysa bu Siyonist Yahudiler göre, BM, 
sadece ABD’nin saldırılarına kılıf hazırlayan bir teşaron teşkilat-
tır!...  Ya da bir savaş başlatıp başlatamayacağına karar veren 
bir merci haline geldi.”73 

Yeni NATO:
“Asya politikamız açıkça ve yeniden oluşturulmalıdır.
Japonya ile savunma ortaklığı, Avustralya ve diğer istekli 

Asya demokrasileriyle, NATO ittifakı kadar içten ve kalıcı bir 
ilişki gerekiyor. Japonlar zaten kanunlarını değiştirerek ABD’y-
le daha yakın bir savunma işbirliği kurmaya çalışıyorlar. Fakat 
onlar hala 2. Dünya Savaşı sonrasından kalan askeri kuvvetler 
tesis edilmesi ve harekâtlar yapılması konusundaki yasal en-
geller nedeniyle ağır bir yük altında tutuluyor… Halbuki  Çin 
demokratik komşularından her hangi birine yönelik bir kaba-
dayılık teşebbüsüne, tüm komşuları tarafından, eğerler, amalar 
ya da istisnalar olmaksızın-direnileceğini bilmelidir, ama bilmi-
yor!.. Tayvan için daha güvenilir bir askeri teminat, verilmeli-
dir. Başkan Bush’un sözleri muğlak olmayan eylemlerle des-
teklenmelidir: askeri anlaşmalar, Amerikan gemileri tarafından 
yapılacak ziyaretler ve Çin askeri harekatlarını caydıracak ileri 
teknolojilerin satışı ki, bunlara denizaltılar ve füze savar tek-
nolojileri de dahildir. Çinliler havlayacak ve uluyacaktır. Bıra-
kın ulusunlar. Savunmaya yönelik silahlar sadece zorbalar için 
sorun oluşturur. Balistik füzelere karşı bölgesel bir savunma 
sistemi, muhtemelen deniz platformları üzerine kurulacaktır. Bu 
Şekilde Kuzey Kore’yi nükleer açıdan silahsızlandırmak uzun 
bir zaman alacaktır.”74 Yani siyonistler demek istiyor ki,  Rusya, 
Çin ve Pakistan’a karşı Japonya’yı ve Tayvan’ı yanımıza almalı 
ve yeni bir askeri ittifak kurulmalıdır.
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Türkiye: 
“Sadece Mısır, İran, Fas ve Türkiye coğrafi ve tarihi açıdan 

mantıklı olabilecek hudutlar iddia edebilirler. Fakat bu görece is-
tikrarlı görülen dört ülke bile, tarihe karışmış imparatorluklardan 
yontulmuşlardır ve bazen kendi suni sınırları içinde sıkışıp kal-
mış, varlıkları tanınmayan ırki ve dilsel azınlıklara karşı aşırı güç 
uygulamaktadırlar. (Türkiye’nin Kürtlere ve Alevilere ve diğer 
azınlık dinlere karşı uyguladığı zorbalık kırılmalıdır.) Suudi Ara-
bistan’da olduğu üzere, Kral Ranch gibi bir şanlı ailenin adına 
yapılan devasa bir emlak üzeride, büyük ve petrol olduğu için, 
hak iddia etmesinden başka ne vardır? Yine de ABD, istikrar, 
Anti-Komünizm ve güvenli petrol kaynakları için bu sınırları tüm 
tehditkârlara karşı korumaya hazırdır.”75 Yani Mısır, İran, Fas ve 
Türkiye’ye; ABD’ye sadık kaldıkları sürece iyi davranılmalıdır!...

Sadece İngiltere Kalmıştı!
“Avrupa birliği ile olan ilişkilerimizdeki siyasi ve ekonomik 

unsurları, Avrupalılar, Fransa’nın dar görüşlü ve kendi çıkarını 
düşünen politikalarını kabul etmesi durumunda bedelini öde-
yecekleri bir şekilde idare edebiliriz. Buna Avrupa’nın aşırı ko-
rumalı tarım politikası bir misal olabilir. Bu durumda, genetik 
olarak değiştirilen gıdaya, Fransa’nın az bulunur savunma kay-
naklarını boş yere saçıp savurarak, tek meziyeti Fransa’da ya-
pılmış olmak olan, pahalı ve etkisiz silahlar yapma politikasına 
muhalefet edebiliriz.

Avrupa hükümetleri Paris ve Washington arasından bir se-
çim yapmaya zorlayabiliriz. Doğal olara onlar, böyle bir seçimle 
karşılaşmak istemeyeceklerdir. İyi de, burada bir huzursuzluk 
çıkarmanın bizim çıkarlarımıza faydası nedir? Birçok Avrupa 
hükümeti, okyanus ötesi ilişkilerine, Fransa’nın Avrupa Savun-
ma Birliği gibi kuruntularından daha çok önem vermektedir. 
Fransa diğer Avrupa hükümetlerine, her ikisinde de (Avrupa 
Savunma Birliği ve NATO) olabilecekleri teminatı vererek sin-
sice yaklaşacaktır. İşte biz onlara durumun böyle olmadığını 
kesinlikle anlatmak durumundayız.

“Biz, Avrupa Birliği’nin ve NATO’nun genişlemesini savunmak 
zorundayız. Avrupa birliği genişledikçe, Fransa’nın diğer devlet-
lerin patronu olma hırsına itaat edeceklerin sayısı azalacaktır.
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Fransa ile anlaşmak önemlidir; Fakat Avrupa’da stratejik 
pozisyonumuzu artırmanın dördüncü ve tüm hepsinden daha 
önemli yolu şudur: Elimizden gelen tüm gayreti, İngiliz mütte-
fikimizin stratejik bağımsızlığını Avrupa’dan koruması için sarf 
etmeliyiz.”76 Yani Siyonist ABD’nin kontrolü dışında, ne tarım 
ve teknolojide, ne de harp sanayinde Avrupa’nın özellikle Fran-
sa ve Almanya’nın, bağımsız ve başarılı olmasına asla izin ve-
rilmemelidir.

“1995 yılında, Fransa’nın çiçeği burnundaki Cumhur Baş-
kanı Jacques Chirac, Fransa’yı yeniden 1967 yılında ayrıldığı 
NATO Birleşik Askeri Komutası’na sokacağını konusunda söz 
verdi. Bu söz, asla tutulmadı. Bu gün Fransa, her ne kadar itti-
fakın var oluş gayelerine katkıda bulunmasa da, NATO’nun tam 
bir üyesi olduğunu ileri sürmektedir. NATO’nun tüm önemli iş-
lerinin, Fransa’nın yer almadığı, NATO Askeri Konseyi tarafın-
dan idare edildiği konusunda ısrarlı olmalıyız.”77 

“Biz teröristlerin ilk hedefiyiz. İşte bu nedenle, bu savaş, 
önce ve en başta bizim savaşımızdır. Biz medeni dünyanın lehi-
ne savaşıyoruz. Medeni dünyanın desteğinden asla umut kes-
memeliyiz. Fakat eğer bu destek yoksa ki böyle olması müm-
kündür, Dawid Low’un 1940’taki meşhur çizgi romanındaki cen-
tilmen İngiliz askeri gibi şöyle demeliyiz. “Çok iyi, yalnızım.”78 

Evet, yalnız olan ABD ve Siyonizimdir. Yahudi sonunu sez-
miş görünüyor!

 ● Fetullah Gülen’in Misyonu, ABD’nin “Müslüman 
Misyoner” Ekibi

Rand’in son raporu: Türkiye’de Amerikancı İslam şebekesi 
kurulmasını öneriyordu!

2003 yılında yayımlanan Sivil Demokratik İslam adlı RAND/
CIA raporunun paralelinde, “Ilımlı Müslüman Şebekeler İnşa 
Etmek” başlıklı 220 sayfalık bir rapor, yine RAND Corporation 
tarafından yayımlanıyordu. Raporda Cherly Benard’nın da im-
zası vardı. Benard, 2003’te yayımlanan Sivil Demokratik İslam 
başlıklı raporda, ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesi için gerekli 
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ideolojik zeminin Ilımlı İslam tasarımı ekseninde örgütlenme-
sini öneriyordu. Yeni yayımlanan bu rapor ise, ABD’nin Büyük 
Ortadoğu Projesi ekseninde İslam dünyasındaki siyasal-top-
lumsal cepheleşmeleri kendi müdahaleleri ve uzun vadeli stra-
tejik çıkarları ekseninde biçimlendirme ve yaratılan bu cephe-
leşme üzerinden geniş bir “müttefik kadrosu” yaratma arayışla-
rına dönük stratejik ve taktik hedefl erini sistemleştiriyordu. Öte 
yandan “sivil”, “demokratik” ve “dindar” bir cumhurbaşkanı 
tarifi yapan Meclis Başkanı Bülent Arınç’ın bu tanımlamasın-
da Sivil Demokratik İslam raporunun argümanlarını kullanmış 
olması da, yeni yayımlanan raporu, 2003 tarihli rapor kadar 
önemli kılıyordu.

Yeni raporda üç temel unsur dikkat çekiyordu.
Birincisi, ABD radikal İslamcı akımların Arap Yarımadası’ndan 

kaynağını aldığını ve buradan doğup Büyük Ortadoğu’ya yayıldığını 
yazıyordu. Böylece terörün kaynağı olarak Arabistan ve İslam göste-
rilerek asıl suçlu Siyonist ABD gizleniyordu! Buna karşı geliştirdikleri 
öneri, akışı tersine çevirmek oluyordu. Yani, radikal İslam’ın Arap 
Yarımadası’ndan çevreye yayılmasına karşı, güçlendirilen Ilımlı 
İslam’ın çevre ülkelerden Arap Yarımadası’na yayılması öngörülü-
yordu. Rapor’da Türkiye’nin ve özel olarak da AKP’nin ABD projesi 
açısından taşıdığı önem burada belirginleşiyordu. Zira RAND/CIA 
Raporu, kendi ifadeleriyle “odak noktasının Ortadoğu’dan, daha 
özgür bir ortamın bulunduğu, aktivizme ve etkiye daha açık bir 
çevreye sahip ve başarı şansının daha muhtemel olduğu Müs-
lüman bölgelere kaydırılmasını öneriyordu.”

Bu anlamda tıpkı Soğuk Savaş dönemindeki gibi bir “fikir savaşı” 
başlatmanın gerekliliğine işaret eden rapor, Avrupa’daki Müslüman 
diasporayı, Güneydoğu Asya Müslümanlarını bu bölge içinde değer-
lendiriyor ve ardından sadece bir ülkenin adını geçiriyordu: Türkiye!?

“Ilımlı İslamcı Proje, Milli Devletin Sonudur” itirafı yapılıyordu!
Raporda, Ilımlı İslamcı şebekelerin inşa edilmesinin ABD’nin 

uzun vadeli stratejik hedefl erine ulaşmasını kolaylaştıracağı ifade 
ediliyordu. Bu aşamada bir diğer önemli nokta, Soğuk Savaş döne-
minde CIA tarafından kullanılan taktiklere atıf yapılırken, yeni tehdi-
din Soğuk Savaş dönemine göre önemli bir açıdan farklılık gösterdi-
ğinin saptanmış olmasıydı. O da, geçmiş dönemin aksine, tehdidin 
coğrafi sınırlarla hapsedilmiş bir ulus devleti aşacak biçimde, asi-
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metrik ve uluslararası ağlara sahip bir nitelikte sayılmasıydı. Tam da 
bu nokta, MİT Müsteşarı’nın o sırada yaptığı “ulus devletin tehditleri 
karşılamakta yetersiz kaldığı” yönündeki açıklaması ile paralellik ta-
şıyordu. ABD, yarattığı tehdit algısı üzerinden “artık ulus devlet”in 
iş göremez olduğu fikrini yaygınlaştırmanın yollarını arıyor. Sonuçta 
rapordan, Ilımlı İslam’ın inşasının ulus devletin tasfiyesi sürecini ta-
mamlayacağı itirafı çıkıyordu.

Raporun yaşamsal önem verdiği bir diğer konu, Ilımlı İslam-
cı şebekelerin inşa edilmesi sırasında kimlerin doğal müttefik 
olduğu ve kimlerin ABD’nin “sivil demokratik İslam” cephesine 
devşirileceği sorunuydu. Rapora göre ABD’nin doğal müttefiki 
Fetullah Gülen oluyordu!?

Rand/CIA Raporu: “Fetullah Gülen’i, ABD’nin doğal müttefi-
ki” İlan ediyordu!

Raporun 70. sayfasında, “Batı, radikal İslamcı akımlara karşı, 
laiklik yanlılarından, liberal Müslümanlardan ve Sufi geleneğini 
sahiplenen ılımlı gelenekçilerden müttefikler edinebilir” ifadesi 
yer alıyor ve gelenekçilerle Sufiler’in Müslümanlar arasında çoğun-
lukta olduğu vurgulandıktan sonra, bu ılımlı İslamcıların Batı’nın do-
ğal müttefikleri olduğu 73. sayfada açıklanıyordu. Batı’nın bu söz 
konusu doğal müttefikleri arasında ismi verilen tek kişinin Fetullah 
Gülen olması ise dikkat çekiyordu. Rapor, bu noktadan sonra Fe-
tullah Gülen’in ABD açısından taşıdığı öneme geniş yer ayırıyordu. 
İşte Rapordan bazı alıntılar:

“Fetullah Gülen’in Bartholomeos’la görüştüğü anlatılıyordu!”
“Türkiye’den dini lider Fetullah Gülen, modern Sufi ılımlı İs-

lam’ı teşvik ediyor. Gülen, diyalog ve hoşgörü yaklaşımını Hı-
ristiyanları ve Yahudileri kapsyacak biçimde genişletiyor. Kaldı 
ki Gülen, İstanbul’daki Ekümenik Patrik Bartholomeos ile iki 
kez görüştü, 1998’de Papa’yı Roma’da ziyaret etti ve İsrail’den 
dini liderlerin ziyaretini kabul etti.”

Rapor’da Gülen’in İslam’ın ılımlı yorumunu gerçekleştirerek Arap 
dünyasından ayrıldığı belirtiliyordu. Bu nokta, ABD’nin ılımlı İslamcı 
şebekeler üzerinden Arap yarımadasına sızma taktiği açısından Gü-
len’e atfettiği rolü açığa vuruyordu. Ancak raporun 89. sayfasında, 
Gülen’in Ilımlı İslamcı yaklaşımının Arap yarımadasında bu haliyle 
zor kabullenileceği belirtiliyor, yerel motifl erin Gülen’in yaklaşımın-
daki ağırlığının bu yaklaşımın Ortadoğu’da propagandasının yapıl-
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masını ve küreselleştirilmesini zorlaştırdığı vurgulanıyordu. ABD’nin 
Türkiye merkezli dinlerarası diyalog ve yeni din yaratma arayışları-
nın arkasında bu zorlukların aşılması hedefinin de bulunduğu böy-
lece ortaya çıkıyordu.

Emperyalizmin Potansiyel müttefikleri tanıtılıyordu!
ABD açısından Ilımlı İslam projesinde potansiyel müttefikler: li-

beral ve layt Müslüman akademisyenler gösteriliyordu. Bu kesim, 
özellikle Ilımlı İslamcı bir uluslararası fikir bloğu oluşturulması açı-
sından önemseniyordu. Ancak esas rol, genç ve ılımlı din adamları 
ile müttefik cemaatlerin aktivistlerine yükleniyordu. Bu kesime, ılımlı 
İslamcı akademisyenlerin fikirlerini sokağın, cemaatin diline tercüme 
etme, fikirleri tabana yayma görevi veriliyordu. Camilerde bu pro-
pagandanın yürütülmesinin zorunluluğu açıkça ifade ediliyordu. Öte 
yandan bazı gazetecilerin, yazarların ve iletişimcilerin sözde radikal 
İslamcı özde ise Amerikan karşıtı toplumsal kanaati tersine çevirmek 
için kullanılacakları ve potansiyel müttefik olarak desteklenecekleri 
de raporda açıkça ifade ediliyordu. Dolayısıyla bu raporda yapılması 
gerektiği söylenerek yazılanlar, yapılanların bir listesini yansıtıyordu. 
Ama yapılanların hangi merkeze dayandığını göstermesi bakımın-
dan bu raporlar, büyük önem taşıyordu.

Sonuç olarak; ABD, Haçlı İrtica projesinde Türkiye’yi hedefe 
koyduğunu bu raporla da açıkça itiraf ediyordu. Ülkemizde siya-
sal-toplumsal cepheleşmenin ABD karşıtlığı üzerinden gelişmesini 
engellemek adına yapay radikal İslam-Ilımlı İslam cepheleşmesi 
yaratmaksa, hedefin saptırılması arayışlarına denk düştüğü kadar; 
TSK karşıtı, “sivil ve demokratik” etiketi ile beslenen AKP cephesine 
farklı kesimlerden müttefikler devşirilmesine de kapıyı aralıyordu. 
Bu nedenle, önce İslamcı kadrolardan Amerikancı müttefikler dev-
şiren ve AKP’yi oluşturan ABD’nin, yaratmaya çalıştığı “sivil-darbe-
ci” ikilemi üzerinden sivil toplum kuruluşlarını, İkinci Cumhuriyetçi 
kadroları ABD Büyükelçisi’nin arkasında sıralamasının ve 14 Nisan 
pratiğinin dışına savurmasının mantığı, bu yeni RAND/CIA raporu 
okunduğunda daha iyi anlaşılıyordu.

Darbe imalatı da aynı merkezden çıkıyordu ve Genelkurmay, 
Andıç servisinde ABD bağlantısına ulaşıyordu!

Basındaki akreditasyonla ilgili andıcın Nokta dergisine sız-
dırılmasında ABD parmağı saptanmıştı. Askeri Başsavcı Saim 
Öztürk, taslak halindeki metnin Genelkurmaydan çalındığını ve 
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ABD’de bir adrese postalandığının belirlendiğini açıklamıştı. Bu 
servisi yapan Türkiye’deki merkezin, başında Fetullahçı Akyü-
rek’in bulunduğu Emniyet İstihbaratı olduğu konuşulmaktaydı. 
Bundan iki hafta önce basına yansıyan “akretide gazeteciler” 
andıcı yaygarasından sonra şimdi de “darbe günlükleri” aspa-
ragası gündeme taşınmıştı. Her iki imalat da aynı merkezden 
yapılmıştı. Amaç, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde, Türk 
Silahlı Kuvvetleri’ne karşı psikolojik savaştı.

Öte yandan basındaki akreditasyonla ilgili andıcın sızdırıl-
masıyla ilgili Genelkurmay’ın yaptığı soruşturmada çarpıcı bil-
gilere ulaşılmıştı. Konuyla ilgili gazetecilere bilgi veren Genel-
kurmay Askeri Başsavcısı Albay Saim Öztürk, 12 Ekim 2006’da 
Genelkurmay’ın bilgisayarlarından çalındığım ve ABD’de bir ad-
rese postalandığını hatırlatmıştı. Yayınlanan andıcın gerçek ol-
duğunu ancak taslak metin halinde olduğunu söyleyen Öztürk, 
raporun yurtdışı bağlantısının Amerika Birleşik Devletleri oldu-
ğu yönünde tespitler olduğunu vurgulamıştı. Genelkurmay’ın 
ABD bağlantısını saptadığı andıç servisinde Türkiye ayağının 
hangi merkez olduğu da ortaya çıkmıştı: Başında Fetullahçı 
Ramazan Akyürek’in bulunduğu Emniyet İstihbaratı. Haberi ya-
pan, “eski solcu” Ahmet Şık, eski bir “polis muhabiriydi” ve 
poliste derin bağlantıları vardı.

Darbe imalatı ve Ordu’yu yıpratma planı tutmuyordu!
Andıç asparagasını yayımlayan Nokta dergisi, 29 Mart’ta çıkan 

sayısında da darbe yaygarası koparıyordu. Emekli Oramiral Özden 
Örnek’e ait olduğu iddia edilen günlüklerde Örnek’in ADD Genel 
Başkanı Şener Eruygur’la darbe planladığı öne sürülüyordu. Nok-
ta’nın Genci Yayın Yönetmeni Alper Görmüş, kapak haberinin nasıl 
okunması gerektiğine ilişkin yazısında şöyle diyordu:

“Günlükleri okuduktan sonra günümüzdeki kitlesel eylemlerin ‘si-
villiğine inanmak çok zor. Doğrudan bir darbe tehlikesi içinde değiliz 
bugün, fakat 14-15 Nisan’daki Anıtkabir’e yürüyüş dahil, örgütlenen 
kitlesel sivil hareketlerin tümüyle ‘sivil’ olduğunu düşünmek de safl ık 
olacaktır.”

Görmüş’ün bu tanımı milli kuvvetleri suçlamakla kalmıyor, Hükü-
met’e karşı çıkan tüm kitle örgütlerini de töhmet altında bırakıyordu. 
Görmüş’ün yorumunun bir başka boyutunu da Türk Silahlı Kuvvet-
leri’nin milleti kışkırtmak için çalıştığı iddiası oluşturuyordu.
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AKP borazanı Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül “Ankara’da-
ki oyunu kuran kim?” diye soruyordu. 

“Ya böyle bir senaryo hazırlanıyorsa? Ya ABD’nin hayalindeki 
Türkiye’nin yolu Kuzey Irak’tan geçiyorsa? Şu an Ankara’da oyna-
nan iktidar oyununu kimler kuruyor acaba? Ankara’da olanlar, sa-
dece Türkiye’nin iç iktidar çekişmesiyle sınırlı kalmayacak. ABD’nin 
Ortadoğu politikalarını, AB’nin bölge politikalarını ve üyelik süreci-
ni, yakın çevremizdeki gelişmeleri ciddi biçimde etkileyecek. Türki-
ye’deki kavga üzerinde en etkin güç elbette Washington. Sadece 
etkin, yönlendirici değil aynı zamanda sonuçlarından en çok etkile-
necek olan ülke de ABD… Peki ABD, Ankara’daki iktidar mücadele-
sine nasıl bakıyor? Hangi tarafı destekliyor? Kimlerle işbirliği yapı-
yor? ABD için demokratik sürecin işlemesi mi önemli bölgesel 
çıkarları mı? Orduyu mu destekler sivil hükümeti mi? Hangisi 
ABD çıkarlarına daha uygun? 

Öncelikle Washington’dakilerin Türkiye’nin özgürleşmesinden, 
demokratik kurumların güç kazanmasından daha büyük öncelikleri 
var. Bu hep böyle olmuştur. Çünkü demokratik süreç ABD için bazen 
tehdit olabiliyor: Ortadoğu’daki demokratik süreçleri baltalamasının 
nedeni bu. Türkiye’de 1 Mart tezkeresi demokratik sürecin eseri de-
ğil mi?

Yeni durum ABD’nin bölgede geliştirmeye çalıştığı serbest pazar 
için tehdit oluşturuyor. Özellikle yeni Ortadoğu dizaynı için. Özellikle 
Irak için. Mesela Türkiye’nin Kuzey Irak’a müdahale ihtimali Washin-
gton için asla göze alınamayacak bir gelişmedir... George Bush yö-
netiminin; “Türkiye’nin Kuzey Irak’a müdahalesi İsrail’in Lübnan’daki 
yenilgisine benzer stratejik bir yenilgiye dönüşür” uyarısının bu dö-
nemde yapılması oldukça manidardı ama Türkiye’de pek kimsenin 
dikkatini çekmedi. Türkiye’de lobicilik yapan ABD’liler İsrail’in Hizbul-
lah karşısındaki hezimetinin bir benzerini Türkiye’nin Kuzey Irak’ta 
yaşayabileceğini, böyle bir müdahalenin ABD ve NATO desteğinden 
yoksun olacağını söylüyormuş…”79 diyen yandaş yazar, AKP ikti-
darının Türkiye dahil tüm İslam ülkelerini parçalamayı amaçla-
yan BOP’un taşeronu olduğunu unutuyordu.

ABD Büyükelçisi Ross Wilson keramet sergiliyordu!
ABD’nin Ankara Büyükelçisi Ross Wilson, Türkiye’de siyasi ge-

lişmelerle ilgili olarak 2007’nin çok ilginç bir yıl olacağını, çok sıcak 

79)  04.05.2007 / Yeni Şafak



145KÜRESEL FESATÇILIK VE FETULLAHÇILIK

tartışmaların yapılacağını birkaç ay öncesinden bildiklerini söylü-
yordu! Ross Wilson, laik ve demokratik bir toplum olarak Türkiye’ye 
büyük güven duyduklarını belirterek, siyasi ve toplumsal alanda sü-
ren tartışmaların uzlaşma sağlanması bakımından önemli olduğunu 
belirtiyordu. NTV’nin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Wilson, 
Türkiye’de siyasi gelişmelerle ilgili olarak 2007’nin çok ilginç bir yıl 
olacağını, çok sıcak tartışmaların yapılacağını birkaç ay öncesinden 
bildiklerini açıklıyordu. “Böyle canlı tartışmaların ve seçimin yapıl-
ması çok çok iyi bir şey” diyen Wilson, demokratik toplumlarda uz-
laşmanın bu şekilde sağlanacağını vurguluyordu. “Ordudan gelen 
açıklamadan önceden haberimiz yoktu” diyen Wilson, kendilerinin 
çok daha önceden pozisyonlarını net bir biçimde ortaya koymuş ol-
duklarını, “Demokratik bir toplum olarak Türkiye’ye çok önem veriyo-
ruz. Türkiye’nin anayasal süreçlerine saygı duyan bir konumdayız” 
diye konuşuyordu. Türkiye’de yapılacak seçimlere de büyük önem 
verdiklerini kaydeden Wilson, “Türkiye’de laikliğin tehlike altında ol-
duğu” iddialarını nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine: “Bizim 
Türkiye’ye demokratik, laik bir toplum olarak büyük bir güvenimiz 
var. Geçmişte bu konuda kararlılık göstermiş ve gelecekte de bu 
konuda kararlılık göstereceğine inandığımız bir ülke... Türkiye’de bu 
konudaki tartışmalar da oldukça uygun bir şekilde yerine getiriliyor” 
diye cevap veriyordu. Ordu ile açıklama sonrasında temasta bulu-
nup bulunmadıklarının sorulması üzerine Wilson, özel yollarla dip-
lomasi yürüttüklerini ve doğal olarak Türk yetkililerle siyasi ve askeri 
düzeyde temaslarının olduğunu söylemekle yetiniyordu.

Wilson, cumhurbaşkanını halkın seçmesi konusundaki tar-
tışmaları değerlendirmesinin istenmesi üzerine de, demokrasi-
nin çeşitli biçimleri olduğunu ifade edip Başkanlığa yeşil ışık 
yakıyor, ve bu konuda bir hükümde bulunamayacaklarını, buna 
Türk halkının kendisinin karar vereceğini söylüyordu”80

Büyük oyun tezgahlanıyordu!
Şubat 2007’de Marshall Fonu öncülüğündeki Brüksel Foru-

mu’nun “Küreselleşme Çağında Transatlantik Meydan Okumaları” 
konulu toplantılar dizisinde konuşmacı ya da panelist olarak mikro-
fona gelenlerin (ABD Senatosu’nun güçlü üyelerinden John McCa-
in’den Belçika Başbakanı Guy Verhofstadt’a, Türk kamuoyunun iyi 
bildiği Richard Holbrooke’tan NATO Genel Sekreteri Jaap de Hoop 

80)  (aa)  
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Scheff er’e, AB’nin ortak dış politika ve güvenlik Yüksek Komiseri Ja-
vier Solana’dan AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso’ya, 
yine çok iyi tanıdığımız Komisyon Başkan Yardımcısı Günter Ver-
heugen’e kadar) tümü konuyu hangi perspektiften işlerlerse işlesin-
ler, bir şekilde sözü süper güç adaylarına getirdiler: Rusya, Hindis-
tan ama ille de Çin… Özellikle NATO’nun Hollandalı Genel Sekreteri 
Jaap de Hoop Scheff er’in ittifakın yeni vizyonunu anlatırken kullan-
dığı bir deyim dikkatimizi çekti: “Transatlantik bölgesi dışındaki kü-
resel müttefik adaylarımız...” NATO’nun ana karargâhı Brüksel’de 
olduğuna ve orada görevli üst düzey temsilcilerin ve komutanların 
hiç de azımsanmayacak bölümü toplantıları izlediğine göre, bu bil-
meceyi çözmek için daha uygun fırsat ya da mekân bulamazdık.

NATO: Dünya jandarması mı yapılıyordu?
NATO harekât alanı ve planını yeniliyordu. Bir başka deyişle 

görev tanımını değiştiriyordu. Bu amaçla bünyesinde Transfor-
masyon Komutanlığı oluşturmuştu. Öylesine stratejik bir önem 
yükleniyordu ki bu yeni birim, NATO’nun can damarı Operas-
yon Komutanlığı ile eş değer konuma getiriliyordu. Transfor-
masyon Komutanlığı’nın başında Amerikalı bir orgeneral bulu-
nuyordu. Ve o asker ABD Silahlı Kuvvetleri bünyesinde kurulan 
Transformasyon Komutanlığı’nın da başındaydı! Bu ne demek? 
Cevap: NATO’yu ABD kendi stratejik vizyonuna göre yeniden 
yapılandırıyordu. 

Sorulara devam edelim. Peki bu yeni vizyon hangi temele 
oturtuluyordu? Cevap: Asimetrik tehditler, yani terör bir yana 
bırakılırsa, yakın geleceğin yeni çatışma alanları belirleniyor, 
Ortadoğu merkezli tüm İslam coğrafyası NATO’nun yeni hedefi 
yapılıyordu. 

Rusya, Hindistan ve Çin potansiyel düşman katagorisine 
alınsa da, asıl tehlike İslam dünyası sayılıyordu. Japonya, Gü-
ney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda ile “İmtiyazlı askeri ilişki-
ler” kurulması kararı da bu maksatla alınıyordu. Onlar da Çin’i 
kuşatıyor veya Pekin’e ulaşma menzilinde yer alıyordu. 

Aslında İran’la nükleer krizin ardında da Çin’le olası hesap-
laşmanın kodları saklanıyordu. Yeni vizyona tek köstek Fran-
sa’dan geliyor, “NATO dünyanın jandarması mı olacak?” diye 
karşı çıkıyordu. ABD şimdilik Paris’i yatıştırmaya çalışıyordu, 
ama Brüksel’de konuyu yakından izleyen tüm uzmanlar ve göz-
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lemciler aynı görüşte birleşiyordu: NATO askeri misyonuna si-
yasal görev de eklemeye hazırlanıyordu.  Ve adım adım İsrail 
NATO bünyesinde söz sahibi olmaya hazırlanıyordu.

Ukrayna krizinden sonra Rusya kararlı şekilde Doğu’ya, Av-
rasya’ya dönüyordu. Ve satrancın yeni hamleleri Moskova-Tah-
ran-Yeni Delhi-Pekin dörtgeninde yapılmaya başlanıyordu. 
Oyuncular: Bir tarafta Çin ve Rusya, karşılarında ABD Hamlele-
re hedef olan taşlarda ise Aşkabad, Taşkent, Bişkek, Duşanbe, 
Astana yazılıyordu. Rusya ile Çin’in ortak stratejisi, Özbekistan, 
Kırgızistan, Tacikistan ve Kazakistan’la birlikte 14-15 Haziran 
2001’de kurdukları Şanghay İşbirliği Örgütü’nü askeri ittifaka 
dönüştürmek oluyordu. Tıpkı NATO gibi. Dahası gözlemci sta-
tüsüne sahip İran, Pakistan ve Hindistan ile şimdilik dışarıda 
duran Türkmenistan’ı da aralarına katmak amaçlanıyordu. As-
ya’yı ağ gibi kuşatacak petrol ve doğalgaz boru hatları projeleri 
bu hesapların tutkalı olarak düşünülüyordu. 

ABD ise Çin’le kaçınılmaz gördüğü çatışmada diğer ülkele-
rin cephede yer almalarını önlemeye çalışıyordu. Hindistan’la 
nükleer işbirliği anlaşması imzalamasının ardında bu hedef sırı-
tıyordu. İran’ın nükleer güç olmasını engellemeye çalışmasının 
da amacı buydu. Ancak en yoğun rekabete Orta Asya sahne 
oluyordu. Şimdilik Ruslar bir hamle ilerde görünüyor, ABD onca 
uğraşına rağmen Kırgızistan’ı safl arına katamıyordu. Dahası 
Özbekistan’dan kovulmuştu. ABD bu yenilgiyi Afganistan’da 
Mezarı Şerif ve Kandahar’da kurduğu üslerle dengelemeye ça-
lışıyordu. Özellikle Kandahar’daki üssü görenler, “ABD en az 
yarım yüzyıl bu topraklarda kalıcı” diyordu. 

Peki Orta Asya cumhuriyetlerine ağabeylik iddiası taşıyan 
Türkiye bu oyunun neresinde bulunuyordu? “Hiç yok” dedi 
Brüksel’de konuştuğumuz strateji analizcileri; “Turgut Özal dö-
neminde atılan tohumlar kurudu, ayak izleriniz çöl fırtınalarıyla 
silindi.” “O da bir şey mi” dedi içlerinden biri. Hatta, “Orta Asya 
bir yana Kafkasya’yı bile kaybediyorsunuz.” Ve ekledi: “İşte bir 
örnek: Gürcistan ordusunu Türkiye eğitti. Donattı, yedirdi, içir-
di, silah verdi. Pilotlarını yetiştirdi. Bunun için bir üs verilmişti. 
Şimdi Gürcüler, ‘Size ihtiyacımız kalmadı, üssü boşaltın’ diyor. 
Rusları kapı dışarı etmek için uyguladıkları kaba yöntemin ben-
zeri.” Dostumuz, hemen yan masada gülücükler dağıtan Gür-



cistan Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili’ye göz attıktan sonra: 
“Arka bahçesi Kafkaslar’da bile tutunamayan Türkiye nasıl böl-
gesel güç olacak?” 81 diye soruyordu...

 ● CIA’nın Hilafet Hevesi ve “Kiralık Vaiz” Efendi!
Halifeliğin TBMM tarafından kaldırılışının 82. yıldönümü olan 

3 Mart 2006’da, Endonezya’da binlerce Müslüman hilafet iste-
ğiyle sokaklara çıkmıştı. Bu gösterileri, İslam Birliği ve Müslü-
man ülkelerin hürriyetini isteyen halkın, bu masum özlemlerini 
istismar eden CIA ajanlarının kışkırttığı anlaşıldı. Asıl ilginci 
Myers, Cheney, Rumsfeld gibi ABD’li yetkililerin de son aylarda 
“hilafeti” dillerine dolamış olmalarıydı. Çünkü CIA’in “Yeni Hila-
fet” senaryosuna göre 2020 yılına kadar İslam âlemi hilafete ka-
vuşacaktı!... Acaba Fetullah Gülen’in Türkiye’ye dönüş hazırlığı 
da, bunun bir parçası mıydı?

“Büyükbaba engellendi. Halifeliğin ilanı henüz gerçekleş-
medi. Bildiğin gibi sevgili kardeşim, Büyükbaba, İslam’ın ger-
çek koruyucuları olduğu halifeler döneminin geri geleceğine 
inanmıştı. Halifeliğin yeniden Müslüman dünyayı yönettiğini, 
kâfir Batı etkilerinin kökünü kazıdığını gözünde canlandırmıştı. 
Düşünüyorum da, genç halifenin ortaya çıkışını nasıl gözden 
kaçırdık. Genç vaiz aniden dünya çapında izlenmeye başlandı, 
inançlı insanların saygısını kazandı. Belki de El Kaide’li olma-
dığından ve siyasi hareket yürütmediğinden bunu başardı. O 
daha ruhani davrandı. Ayrıca Büyükbaba kabul etse de etmese 
de, onun masumların talihsizce öldürülmesi gibi bir lekesi yok.”

Bu sözler, önümüzdeki 14 yılda dünyanın kaderini belirleye-
cek bir mektubun giriş paragrafı. Yazan, Usame Bin Ladin’in to-
runu Said Muhammed Bin Ladin. Torun Ladin, hilafeti yeniden 
kurmak isteyen büyükbabasının engellendiğini, ama genç bir 
Müslüman liderin hilafeti canlandırdığını müjdeliyor. Mektubun 
kime yazıldığı meçhul, “bir akrabaya” diye geçiyor. Asıl ilginci 
yazılış tarihi; 3 Haziran 2020... Çünkü CIA (Amerikan Merkezi 
Haberalma Teşkilatı) tarafından 14 yıl sonrası için kurgulanmış 
farazi bir mektup.

CIA kuruluşlarından Ulusal İstihbarat Konseyi (The National In-
telligence Council) geçen yıl ocak ayında “Global Geleceği Haritala-

81)  01-02. 05.2007 / Erdal Şafak / Sabah
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mak” (Mapping The Global Future) başlıklı bir rapor hazırladı. Dün-
yanın farklı bölgelerinde binlerce uzmanın katılımıyla, 30 konferans 
ve 150’ye yakın atölye çalışması sonucunda çıkan rapor CIA’in res-
mi internet sitesinde de yayınlandı. 2020 yılına dair projeksiyonlar 
içeren rapor dört bölümden oluşuyor ve en dikkat çekici olanı “Yeni 
Hilafet” başlığını taşıyordu. Zira 2020 yılına kadar İslam dünyasının 
hilafeti yeniden kuracağı öngörüsü torun Ladin’in yazdığı mektup 
üzerinden anlatılıyordu.

Bu senaryo Türkiye’de nedense yankı bulmuyordu. Belki “şimdi-
lik” sadece bir kurgu olmasından kaynaklanıyordu. Ancak CIA tara-
fından sadece bir “hilafet öyküsü” olsun diye hazırlatılmadığını da 
bilmek gerekiyordu. Ekim 2005’te ABD Genelkurmay Başkanı Ric-
hard Myers, “Irak’tan çekilmeleri halinde aralarında Türkiye’nin 
de bulunduğu bir dizi ülkede radikal İslamcıların iktidara gelerek 
hilafeti yeniden kuracaklarını” açıklıyordu. ABD Başkan Yardım-
cısı Dick Cheney, Savunma Bakanı Donald Rumsfeld ve Merkez 
Komutanı Orgeneral John Abizaid de art arda benzer açıklama-
lar yapıyordu. Peki ama ABD son bir yılda hilafeti neden bu ka-
dar gündeme taşıyordu? Yanıt için Büyük Ortadoğu Projesi’nin 
ve ABD-İslam dünyası ilişkisinin ne yönde seyredebileceğine 
dair önemli ipuçları veren CIA’in Vaiz Fetullah Gülen’i çağrıştı-
ran bu hilafet senaryosuna bakmamız gerekiyordu...

İşte ta o yıllarda tasarlanan ve o makama Fetullah Gülen’i 
hazırlayan Hilafet senaryosu:

“Yıl 2020... Güya siyasal İslam, küresel bir güç haline geli-
yor. Öte yandan “Yeni Hilafet” kuruluyor ve Müslümanlar halife-
nin etrafında toplanmaya başlıyor. Hilafet makamı için yer, ülke 
ya da kişi işaret edilmiyor; kuruluş sürecine ilişkin de pek bir 
ayrıntı verilmiyor ama Halife popüler ve iyi bir vaiz oluyor... Bir-
denbire ortaya çıkıyor ve küreselleşme karşıtı Müslümanların 
simgesine dönüşüyor. Filipinler, Endonezya, Malezya, Özbekis-
tan, Afganistan ve Pakistan gibi ülkelerden sadakat ifadeleri ve 
para geliyor. Avrupa ve Amerika’da, ibadet etmeyen Müslüman-
lar halife sayesinde gerçek inançlarının farkına varıyor. Sadece 
Müslümanlar değil, birçok Hıristiyan Batılı da halifenin görüşle-
rinden etkileniyor. ABD’li önemli bir senatörün kızı bile bunla-
ra katılıyor!.. Sonunda Papa bile çareyi genç halifeyle diyaloğa 
geçmekte buluyor. Hilafet, “yapay ulus devletlerde” parçalan-
maya yol açıyor. Olimpiyatlarda Müslüman atletler, uluslarına 
değil halifeye sadakatlerini ilan ediyor…
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Sünni hilafetten en çok etkilenen ülkelerden biriyse Şii İran 
oluyor... İran’ı kışkırtıcılık yapmakla eleştiren halife ile Şii lider-
ler arasında sürtüşmeler yaşanıyor. Tamamen Şiilerin kontrolü-
ne geçmiş Irak’ta Sünni ayaklanmalar başlıyor (İŞİD olmasın). 
Hilafete bağlı asiler hem Irak yönetimi hem de ABD’yle savaşı-
yor. Dahası, şimdilerde can düşmanı olan İran ve ABD hilafet 
tehdidi karşısında yakınlaşıyor. Sünni-Şii çatışması yüzünden 
bazı orta sınıf Müslümanlar kutsal bölgeleri terk ediyor. Ülkele-
rindeki Müslümanların tepkisini çekmek istemeyen Batı, yüksek 
yaşam standardına alışkın bu Müslüman mültecilere sınırlarını 
açmak zorunda kalıyor. Hilafet sebebiyle ABD’nin yakınlaştığı 
diğer ülke Rusya oluyor. Yıllar önce Sovyetlere karşı Afganlara 
yardım eden ABD, bu kez hilafete bağlı mücahitlerle savaşması 
için Ruslara yardım ediyor.

Göstermelik Filistin devleti kuruluyor ama İsrail’le mücadele 
bitmiyor. Hilafetin tepkisinden çekinen Avrupa ilk kez İsrail’e 
baskı yapıyor. Petrol kavgası da hız kesmeden devam ediyor. 
ABD’nin aklı fikri yine petrolde ancak Müslüman ülkeler kay-
naklarını Batı’nın kullanmasına artık izin vermiyor. Yeni boru 
hattı inşa edilmiyor, mevcut hatlar kapatılıyor. Belirsizlik piya-
saları olumsuz etkiliyor. ABD petrol yataklarını ele geçirmek 
için hilafete karşı planladığı askeri operasyondan, dünya Müs-
lümanlarının tepkisinden çekindiği için vazgeçiyor.”!?

Torun Ladin’in bu “mektubundaki” ifadelerden halifenin El Kaide 
ile ilişkisi olmadığı anlaşılıyordu. Hatta “Büyükbaba” hilafeti bile göre-
miyordu. Mektupta Usame Bin Ladin’in akıbetine dair net bir şey yok 
ama “Büyükbaba hilafeti görseydi mutluluk duyardı” cümlesi her şeyi 
anlatıyordu. Zaten hilafetle birlikte El Kaide de ortadan kalkıyordu. 
Ancak bu sefer de çok sayıda küçük ölçekli ama bir o kadar da etkili 
başka örgütler ortaya çıkıyordu. (İŞİD ve DAEŞ’e işaret ediliyordu.)

Senaryonun sonunda, “Alınacak Dersler” başlıklı bir bölüm 
de bulunuyordu. Bu bölüm, radikal Müslümanlara karşı ılımlı bir 
halifeyi tercih edebilecek ABD’li yetkililere bir uyarı niteliği taşı-
yordu: “Hilafet, terörizm olasılığını azaltmayabilir ve daha fazla 
çatışmayı körükleyebilir. Halife, uluslararası sistemde şu ana 
kadar inşa edilmiş örgütlenmeleri reddederek en büyük tehdidi 
ortaya çıkarabilir” deniyordu. Anlaşılan bu paragraf, ABD’nin 
ılımlı İslam ve Halifelik projesini desteklemediği mesajını ver-
mek için konuluyor ve hedef saptırmaya yönelik yazılıyordu.
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“Yeni Hilafet bir olta mı oluyordu?”
Bu “Yeni Hilafet” ABD’nin kurgusu mu, korkusu mu, yoksa arzusu 

muydu? Senaryodaki hilafet, ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesi’ne taş 
mı koyardı? Müslümanların kontrol altında tutulmasının aracı mı olur-
du? ABD’deki bu tartışmaları dikkatle izleyenlerden aklı yatanlar 
şunu anlıyordu; “ABD’nin amacı geleceği tahmin değil, inşa et-
mekti… İslam ülkelerini hilafet gibi, itibar kazanmak için dünya 
hassasiyetlerine dikkat edecek legal bir hiyerarşiye bağlayarak 
kontrol etmekti… Yeni Hilafet, BOP’dan ayrı bir şey değildi.”

Hilafet TBMM uhdesinde mi bulunuyordu?
TBMM’nin 18 Kasım 1922’de seçtiği Abdülmecid Efendi, 

Meclis tarafından seçilen tek halife, İslam’ın ise 101’inci ve son 
halifesi. 3 Mart 1924’te hilafet kaldırılıp Osmanlı hanedanının 
Türkiye sınırları dışına çıkarılmasına karar verilinceye kadar ha-
lifeliğini 15 ay sürdürdü. 1944’te Paris’te vefat etti. Hilafet tama-
men kaldırıldı mı, yoksa TBMM’nin sorumluluğuna mı bırakıldı? 
Sorusu ise hala tartışma konusuydu. Tarihçi İsmet Bozdağ, “Hi-
lafet kaldırılabilir bir şey değil ki... TBMM’nin sorumluluğunda-
dır” diyordu. “Tebaalarını yönetme hakkı bir hanedandan alın-
mış TBMM’ye verilmiş bulunmaktaydı. Allah adına insanlara 
verilmiş hilafet kaldırılamazdı, hatta diğer Müslüman ülkeleri 
de kapsardı. Yani Türkiye istese de istemese de İslam âleminin 
doğal önderi sayılırdı. Ama hilafeti yönetimden ayrı düşünenler 
zaman zaman halifelik iddiasında bulunabiliyordu.” 82

Kuvay-ı Milliyeci Din Adamlarının Fetvası: Ey Millet! Halife 
ve Sultan da Esirdir!

10 Nisan 1920’de Şeyhülislam Dürrizade Abdullah imzası ile 
bir fetva yayınlanır. Fetvaya göre Anadolu hareketi sultan ve pa-
dişaha karşı yapılan bir ayaklanma hareketidir! İstanbul’un bu 
hainane girişimine, yine din adamları yanıt verir. Ankara Müftüsü 
Rıfat (Börekçi) Efendi’nin yazdığı “karşı fetva”ya 152 din adamı 
imza atar. Bediüzzaman Said Nursi de, Ankara fetvasını ve Ana-
dolu Kıyamını Kutsal Cihat sayıp destekleyenler arasındadır.

10 Nisan 1920... Anadolu ateşi çoktan alevlenmiş durumdadır; 
Erzurum, Sivas Kongreleri derken Anadolu topyekün ayaktadır. Çok 
değil 13 gün sonra Meclis açılacak, fiili durum resmiyet kazanacak 
ve Ankara Hükümeti memleketin tek hükümeti olacaktır. İstanbul hü-

82)  Murat Yalnız / Yeni Aktuel – 2006
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kümeti, işbirlikçiler ve İngilizler de umumi manzaranın elbet farkın-
dadır. Kuvay-ı Milliye hareketini -ve tabii kurulması pek yakın Ankara 
hükümetini- zayıfl atmak, her şeyden önemlisi halk desteğini kopar-
mak hesabındadır.

10 Nisan günü Şeyhülislam Dürrizade Abdullah imzası ile bir fet-
va yayınlanır. Fetvaya göre Anadolu hareketi “Huruc Alessultan”dır. 
Yani sultan ve padişaha karşı yapılan bir ayaklanmadır. Dolayısıyla 
bu insanların katledilmesi vaciptir; bu uğurda ölenler ise şehitlik mer-
tebesine nail olacaktır. İstanbul’un bu hainane girişimine, yine bizzat 
din adamları yanıt verir. Kuvayi Milliyeci din adamları, vatan hain-
lerinin din kisvesi altında halkı kışkırtmalarına derhal engel olurlar. 
14 Nisan günü Ankara Müftüsü Rıfat (Börekçi) Efendi imzası ile bir 
“karşı fetva” çıkarılır. Başta İradei Milliye, Hâkimiyeti Milliye olmak 
üzere İstanbul gazetelerinde dahi fetva yayımlanır. Ankara’nın fet-
vasında 152 Din adamı imzası vardır.

Türkiye’ye Küfredenler Niye Hilafeti Getirmek İstiyordu?
ABD Başkomutanı: “Türkiye’yi ve sülalesini si…” Ameri-

ka’nın kovboyları ve İsrail’in “kobay”ları Kaybediyorlar... Ve kaybet-
tiğini fark edenler gibi çıldırıyorlar. Çıldırmak? Bazıları için çok farklı 
anlamlar taşıyabilir, ancak çıldırmanın belirtisi karşısındakini tanı-
madan hezeyanlar yaratmak olsa gerek. Irak işgalinin başkomutanı 
Tommy Franks’te işte bu nedenle bir küfrü milletimize ve ülkemize 
savurmuş.

“Fuck Turkey, fuck their family, fuck their dogs...”
İngilizce bilen okurlarımız bu sözlerin ne anlama geldiğini çok 

iyi anlamıştır. Biz bilmeyen okurlarımız için Türkçesini de yazalım: 
“Türkiye’yi, sülalesini ve köpeklerini si....” Bu sözler hala bazı-
larının stratejik ortak olarak gördüğü Amerika Birleşik Devletleri’nin 
Irak işgali sırasındaki başkomutanı Tommy Franks tarafından söy-
lenmiş. Söylenmiş diyoruz; çünkü biz bu sözleri Amerika’da yeni pi-
yasaya çıkan bir kitaptan öğrendik. Amerika Birleşik Devletleri’nde 
17 Mart günü piyasaya çıkan Cobra-2 isimli kitap Irak işgali öncesi 
ve başlangıcında yaşanan olayları içeriyordu. Gerçek ifadeler ve 
olaylardan yola çıkarak yazılan kitabın “Hacı” başlıklı bölümünde 
Türkiye’nin 1 Mart tezkeresini reddetmesi konu ediliyordu. Tommy 
Franks’in 1 Mart tezkeresinin reddedildiğini öğrenince ülkemize etti-
ği iğrenç küfürler de bu bölümde yer alıyordu. Hatta Hüseyin Macit 
Yusuf, 9 Nisan tarihinde bu hakaretlerin doğru olup olmadığını soran 
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bir elektronik posta gönderiyordu. Bunun üzerine Tommy Franks’in 
sekreteri beklenmedik bir hızla aynı gün içinde cevap veriyordu. 
Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Tommy Franks 
adına sekreteri cevap mesajında dolaylı olarak Tommy Franks’in 
küfür ettiğini kabul ediyordu. İşte o cevapta şu itirafl ar yer alıyordu:

“Sayın Bay, General Franks’e gönderdiğiniz mesaj için te-
şekkürler. Söz konusu kitabı okumadık. Bizimle bu konuda rö-
portaj da yapılmadı. Emin olmadığımız pek çok konu var. Bu 
sözlerin ne zaman söylendiğini bilmiyoruz. Fakat hatırlarsanız 
ülkeniz Irak’ın kuzeyinde görev yapan koalisyon güçlerine yar-
dım etmedi. Üstelik Türkiye bazı politik oyunlar oynadı. Size 
tavsiyem Türk liderlerinin o dönemde yaptıklarını incelemeniz 
ve karşılığında General Franks’in neler söyleyebileceğini anla-
manızdır.”

1 Mart Tezkeresi
Amerika Birleşik Devletleri Irak’a saldırı öncesi Türkiye’den des-

tek istiyordu. Bu istek Türkiye’deki çok sayıda deniz ve hava limanı-
nın Irak saldırısı için tahsis edilmesini, 65 bin ABD askerinin Türki-
ye’de konuşlandırılmasını ve Türk askerinin saldırıya katılmasını da 
içeriyordu. Halkımız Amerikan işgaline destek vermeme konusunda 
hemfikir olmuştu. Ancak Mecliste özellikle AKP’li bazı kurmaylar Irak 
işgalinde Amerikan yönetimiyle birlikte hareket etmek için çalışmalar 
yürütüyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaşanan tartışmala-
rın dozu en yüksek noktadayken AKP Genel Başkanı ve Başbakan 
Tayyip Erdoğan bir grup konuşmasında 1 Mart tezkeresine kabul 
oyu vermeleri i çin milletvekillerini ikna etmeye çalışıyordu. Ve za-
ten Tayyip Erdoğan’ın danışmanı Cüneyt Zapsu’nun Washington’da 
bir konuşmasında Başbakan Erdoğan için; “Onu süpürüp delikten 
aşağı atmayın. Onu kullanın” sözlerinin de Türkiye’yi yönetenlerin 
tavrını özetliyordu. Hükümet’ten bugüne kadar bu konuşmaya ilişkin 
bir tepkinin gelmemiş olmasının, bu görüşlerin iktidar tarafından da 
benimsendiğini gösteriyordu.

Böylece:
1 Mart tezkeresinin reddinin ardından bölge ülkelerinden 

Türkiye’ye yönelik sempati en yüksek noktaya çıkmıştı. Hatta 
Rusya’nın askeri okullarından biri olan Kızıl Yıldız Askeri Aka-
demisi öğretim üyelerinden emekli Albay Nikolaj Kormirçev 
Türkiye’nin tezkereyi reddetmesinden sonra KKTC’nin tanın-



ması için önüne büyük fırsatlar çıktığını vurgulamıştı. Kormir-
çev’e göre “topraklarını Irak saldırısı için açmayan bir ülke ola-
rak Türkiye bu kozu Müslüman ülkeler nezdinde kullanmalı ve 
KKTC’nin tanınmasını sağlamalıydı.” Emekli Albay Kormirçev’e 
göre, Türkiye’nin yapması gereken şey;

“ABD’nin Irak’a saldırı için Kıbrıs Rum Kesimindeki Dikelya 
ve Agratur üslerini kullanmasını” örnek göstererek Müslüman 
ülkelere KKTC’yi tanıtmaya çalışmasıydı. Tabi AKP iktidarın-
dan bunu beklemek safl ıktı. Zaten bu fikir daha sonra Annan 
Planı’nın devreye girmesiyle tamamen ortadan kalkmıştı. “Cob-
ra-2” isimli kitapta, Irak’taki direnişin nedeni olarak gösterilen 
kuzeyden ABD’ye cephe açamamasının yarattığı zorluklar; 
Rusya’nın Türkiye’deki askeri temsilcilerinden biri olan Alexi 
Kornikov tarafından da takdirle karşılanmıştı. Kornikov “Türki-
ye büyük itibar kazandı. Tezkerenin reddi bölge için olumlu ama 
Amerika için pahalıya mal olacak” yorumunu yapmıştı. Yugos-
lavya eski Genelkurmay Başkanı Nebojsa Pavkoviçde “Pavko-
viç senaryosu” olarak adlandırılan özel röportajında Amerikan 
yönetiminin hedefinin Kuzey Irak’ı Irak’tan ayırmak ve Kürdis-
tan’ı kurmak olduğunu açıklamıştı. Gerçi Amerika için Irak’ın 
kuzeyinde istediği güvenli bölgeye yakın bir oluşum hazırlan-
mıştı, ama bu arada önemli kayıplara uğramıştı.

Bu arada Amerikalı General Tommy Franks’in küfrünün he-
men ardından akıllara Başbakan Tayyip Erdoğan’ın danışmanı 
Cüneyt Zapsu’nun Amerika’da yaptığı konuşmada kullandı-
ğı sözler akıllara takılmıştı. “Bizi kullanın” diyen Cüneyt Zap-
su’nun sözleri vicdan ehlinde büyük bir tepkiye yol açmıştı. Ta-
bii Amerikalı generallerin Türkiye’ye ve sülalemize küfründen 
sonra “kullanmak” kelimesi daha bir anlam kazanmıştı. Bu ara-
da hala 1 Mart tezkeresinin reddinin Türkiye için hayırlı olma-
dığını düşünenler vardı ve bunlar aslında Amerikan uşaklığını 
şeref sayanlardı.

 ● Diyalog, Dalkavukluk ve Fetullahvari “Busht”luk 
Gösterisi!

Siyonist merkezlerin ve işbirlikçi meymenetsizlerin hazırla-
dığı 28 Şubat sürecinde Erbakan’a karşı açıkca tavır alan ve 
antidemokratik güçlere katılan Fetullah Gülen, şimdi TSK’yı 
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yıpratmaya ve Türkiye’yi parçalamayı kolaylaştırmaya yönelik 
Ergenekon senaryolarının fos çıkması ve sonuçsuz kalması 
üzerine “sağmal sığıntı” olarak yaşadığı Amerika’dan feryat 
ediyor ve: “Silivriden GATA’ya yatay geçiş yapılıyor. Ergene-
kon davası sulandırılıyor. Yani, bizim Erzurumluların tabiriyle 
“GATA-kulli” oynanıyor!” diye yırtınıyordu. Böylece Siyonist 
tanrılarının tuzakları boşa çıkıyor, putları ve puştlukları pazara 
dökülüyor diye sızlanıyordu. AKP’nin sahte kahramanlığı deşif-
re oluyor, ABD ve İsrail’in gizli hükümranlığı zayıfl ıyor diye bas 
bas bağırıyordu. Ve tabi Papanın ve Başhahamın himayesinde 
İslami hizmet ve himmet yürüten Feto Efendi, böyle cıyakladı-
ğına göre anlaşılıyor ki, Siyonizm ve Deccalizm can çekişiyor-
du. Yoksa böylesi, sözde ahiret ehli bir maneviyat önderi(!) ta 
kaçtığı Amerikalardan, Türkiye’deki yargıya ve orduya açıkca 
müdahale küstahlığına niye mecbur kalıyordu?

Olayları ve olacakları, Ayet ve Hadislere ve İcma-ı Ümmete 
(İslam alimlerinin ortak kanaatlerine)  göre yorumlamak, elbette 
“uygun”dur ve “umut”tur. Ama kendi kafamıza, nefsani arzu ve 
saplantılarımıza göre bir takım senaryolar uydurmak ve bunları 
keramet cinsinden topluma yutturmaya çalışmak ise, sadece 
“zan” ve “kuruntu”dur. “Umut” imanın pili, hayali zan ve kurun-
tular ise, şeytanın animasyonudur.

(Rasgele; “Şu helaldir, bu haramdır; şu haktır, bu batıldır; fi-
lan iş böyle sonuçlanacaktır” diye kafadan atanlar) Yoksa Allah 
bunları sizlere tavsiye (ve talim) ettiği zaman, siz şahit miydi-
niz? (Size vahiy mi geliyor, veya Hz. Peygamber yanında idiniz 
de ondan mı öğrendiniz.) Böyle bilgisizce, (Ayet ve Hadislere 
ve müspet bilimlere dayanmaksızın) insanları saptırmak (ve üs-
tünlük taslamak) için, Allah’a karşı yalan uydurup iftira düzen-
den daha zalim kim olabilir? Şüphesiz Allah zalimler güruhunu 
hidayete erdirmeyecektir” (En’am: 144)

“Şayet seni yalanlayacak olursa deki: Rabbim çok geniş rah-
met sahibidir (ve bana kafidir) (ve tabi) suçlu saldırgan guruh-
tan, şiddetli çarpması da geri çevrilecek değildir.” (En’am: 147)

“Deki: Sizin yanınızda bize çıkaracak (iddialarını ispatlaya-
cak) bir ilim mi (ayet, hadis, icma ve müsbet bilimden bir deli-
liniz mi) var? (Hayır) siz ancak zan’na uymaktasınız ve sadece 
tahmin ve hayalle atıp tutuyorsunuz.” (En’am: 148) gibi ayetler-
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den anlaşılıyor ki kesin bilgi ve belgelere dayalı yorumlar, ayet 
ve hadislere ve güvenilir müjdelere bağlı beklenti ve umutlar 
caiz sayılmıştır. Ama sadece kendi kuruntularına göre yürütü-
len tahminler sadece “zan” ve “palavra”dır.

“Ayetlerimizi yalan sayanların (ve onları kendi keyfine göre 
çarpıtanların) ve ahrete (hakikaten) inanmayanların (dünya zev-
kine ve menfaatini esas alanların) nefsi hevalarına (kuruntu ve 
tutkularına) tabi olma (ve peşlerine takılma! Çünkü) onlar (bir 
takım adamları ve güç odaklarını) Rablerine denk (muadil, şefa-
atçi) tutmaktadırlar.”83

“Deki: Gelin size Rabbinizin neleri haram kıldığını okuyalım: 
a- O’na hiçbir şeyi (hiçbir şekilde şart ile) asla ortak koşma-
yın. b- Ana Baba’ya ihsan ve ikramla (hizmet yapın) c- Yoksul-
luk endişesiyle çocuklarınızı öldürmeye (kalkışmayın. Nüfus 
planlaması bahanesiyle anne karnında şekillenmiş bebekleri 
aldırmayın) d- Sizin de, onların da, rızıklarını bizim verdiğimizi 
(unutmayın) e- Çirkin kötülüklerin (her türlü fuhuş ve rezaletle-
rin) açığına da, gizli saklısına da yaklaşmayın. (Savaş, eşkiya-
lık, devlete isyan, adam öldürmek gibi,) hak etmeleri dışında, 
Allah’ın haram kıldığı bir cana kıymayın. İşte Allah bunlarla size 
tavsiye ediyor. Umulur ki akıl erdirir (ve düşünüp gereğince 
amel edersiniz). Deki: son derece açık, kesin ve güvenilir delil, 
Allah’ındır. Eğer O dileseydi, elbette hepinizi toptan hidayete 
erdirir (Muhkem ayetleri ve Salih hadisleri ve İcma-ı ümmeti 
size rehber ettirirdi.” (En’am: 149)

Yani Kur’an’ı, Resulüllah’ı ve Ehli Sünnet ulemayı esas al-
mayanların hidayetleri kararmaktadır.

“Onların sana getirdiği hiçbir örnek yoktur ki, biz sana hak-
kı ve en güzel açıklama tarzını getirmiş (öğretmiş) olmayalım.” 
(Furkan: 19) ayeti Batıla ve Batılılara ihtiyacımız olmadığını vur-
gulamaktadır.

Çan ve Ezan sesleri arasında Diyalog yaşanıyordu! 
Tarih: 13 Mayıs 2004... Yer: Harran ovası Mardin Kasımiye med-

resesi... Konu: Kültürler Arası Diyalog Platformu’nun tertiplediği; 
“Dinler ve Barış Sempozyumu.” Ses: Mahsun Kırmızıgül’ün oku-
duğu türküler... Ezan... Çan sesleri... birbirine karışıyor!

83)  En’am: 150-151
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Sahne: Medresenin havuzunun üzerine köprü gibi bir şey yap-
mışlar, en önde Rum Patriği 1. Bartholomeos olmak üzere çan ve 
ezan sesleri arasında bunun üzerinden Süryanî ve Katolik papazlar, 
başka gayr-i müslim din adamları ve Diyanet İşleri temsilcisi İstanbul 
Müftüsü geçiyor... Bu köprü Sırat köprüsünü temsil ediyor. Böylece 
hep beraber Cennet’e giriliyor!?

Toplantının süresi: Üç gün. Zamanın AKP’li İçişleri Bakanı da 
orada bulunuyor. Bu toplantı Fetullah Gülen’in Gazeteciler ve Yazar-
lar Vakfı tarafından tertip ve teşvik ediliyor. Vakfın onursal başkanı 
Fetullah Gülen Hocaefendi Amerika’dan tebrik mesajı gönderiyor. 
Konuşmalar esnasında sık sık “Ortak Ata Hz. İbrahim...” deniliyor.

Peki bütün bunları nasıl okumamız ve nasıl yorumlamamız 
gerekiyordu?

Müslümanların çoğunun, bu anlattığım toplantı hakkında bilgisi 
bulunmuyordu. Bazıları da bir şeyler duymuş olsa da sonra unutup 
gidiyordu. Bu olay; 1400 küsur yıllık İslâm tarihinde görülmemiş bir 
bid’at ve hıyanet senaryosuydu ve berbat bir tuzak kuruluyordu.

Bu tür fikirlerin ve girişimlerin şeytani amaçları sırıtıyordu:
Önce Kur’an’a bakalım. Kur’an’da Hz. İbrahim için “O Yahudi 

ve Nasara değildi, Hanif ve Müslimdi” buyuruluyordu. Allah ka-
tında tek hak dinin İslâm olduğu bildiriliyordu. Sonra Resulullah sal-
lallahu aleyhi ve sellem Efendimize soralım. O’nun Sünnetine, bize 
ulaşmış olan sahih hadîslerine bakalım. Efendimiz bir gün Hz. Ömer 
el-Faruk radiyallahu anh’in elinde rulo halinde bir kitap görüp nedir 
bu diye sormuştu. Tevrat olduğunu öğrenince… Efendimiz ona şöy-
le buyurmuştu: “Kardeşim Musa bugün hayatta olsa Ona bunu 
okuma izni vermezdim...” (Yani Tevrat’ın kendi döneminin şartları 
ve ihtiyaçları için gerekli olduğunu, ama Kur’an-ı Kerim geldikten 
sonra hepsinin artık geçersiz olduğunu vurguluyordu.)

1400 küsur seneden beri gelip gitmiş mezhep imamlarının, bü-
yük ulemanın, fukahanın eserlerine, yazdıklarına, yaptıklarının ışı-
ğında soralım: Onlar böyle bir toplantıyı hoş karşılarlar mıydı? Buna 
katılırlar mıydı? Hayır ve asla!

Peki bu gibi toplantılar neyi amaçlıyordu?
1. Müslümanlardaki, “Tek hak din İslâmdır” inancını yıkmak. Baş-

ka hak dinler olduğu zannını uyandırmak. Zaten bunu da gizlemiyor-
lar, açıkça haykırıyorlar: “Ehl-i Kitap da necat ehlidir ve Cennet-
lik’tir...” fikri yayılıyor ve ille de Müslüman olmak lazım gelmediği 
ima ediliyor.
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2. Hz. İbrahim aleyhisselamın “Ortak Ata” olduğu imajını zihinlere 
kazımak (Kur’an Hz. İbrahim için “O Yahudi ve Nasranî değildi, hanif 
ve müslimdi” diyor.)

3. İslâm’ı emperyalizme uyumlu ve ılımlı hale sokmak.
4. İslâm’daki cihad farizasını hükümden düşürmek, gayesiz ve 

gayretsiz Müslüman tipi oluşturmak.
5. Bu gibi Diyalog toplantıları ile Büyük Orta Doğu Projesi ara-

sında paralellikler vardır. Böylece Büyük İsrail’e zemin hazırlamak.
Durumu inceleyelim:
Biz Müslümanlar Bütün Peygamberlere iman ediyoruz. Ama Ya-

hudiler Hz. İsa’yı ve Hz. Muhammed’i (Salat ve selam olsun onlara), 
Hıristiyanlar Hz. Muhammed’i inkar ve tekzip ediyor. Biz Müslüman-
lar, Allah’ın Tevrat ve İncil adında iki kutsal kitap gönderdiğine iman 
ediyoruz. Lakin bu kitapların asıl metinleri bütünüyle korunamamış-
tır. Tahrife uğramışlardır... Bu tahrif ve değişim realitesini artık nice 
papaz bile kabul ediyor. Yahudiler ve Hıristiyanlar ise insanlığa bir 
kurtuluş düsturu olarak gönderilmiş Kur’ân-ı Azimüşşan’a iman et-
miyorlar, onun -hâşâ- düzmece bir kitap olduğunu iddia ediyorlar.

Tarihe bakalım: Bütün Müslüman devletler Yahudilere ve Hıristi-
yanlara tolerans göstermişler, onların kendi dinlerini, kültürlerini ve 
kimliklerini koruyarak yaşamalarına imkân tanımışlardır. Yahudiler 
ve Haçlılar ise sürekli Müslümanları ezmiş, silmiş, kazımışlardır. 
Haçlıların Kudüs’ü feth ettikten sonra yaptıkları vahşet ve zulümleri 
(Bunları sâbık papa bile kabul etmiş, Müslümanlardan özür dilemiş-
tir) ve bir de Selahaddin Eyyubî’nin kutsal şehri istirdat ettikten (geri 
aldıktan) sonra sergilediği adaleti, insafı, merhameti ve hoşgörüyü 
düşünelim. Sömürgecilerin ve emperyalistlerin İslâm dünyasındaki 
zulümlerine bakalım. ABD Evangelistlerinin Irak’ta, Afganistan’da, 
Siyonistlerin Filistin’de döktükleri kanlar ortadadır...84

Irak’ın kuzeyinde Gülen-Barzani İşbirliği özenle gizleniyordu
Fetullah Gülen cemaatine yakınlığı ile bilinen Fezalar Eğitim 

Birliği, Irak’ın kuzeyinde üniversite açıyordu. Üniversitenin başına 
da “türbana özgürlük” bildirisine imza atan Prof. Dr. Salih Hoşoğlu 
getiriliyordu. Üniversitenin faaliyete geçmesi için gerekli izin belgesi 
de bizzat Neçirvan Barzani tarafından veriliyordu. Resmi olarak ku-
ruluşu tamamlanan üniversitenin adının Özel Işık Üniversitesi ola-
cağı ve Erbil’de eğitime başlayacağı belirtiliyordu. Fetullah Gülen’in, 
Işık Üniversitesi ile beraber bölgedeki eğitim kurumlarının sayısı 11’e 

84)  Milli Gazete / Mehmet Ş. Eygi 



159KÜRESEL FESATÇILIK VE FETULLAHÇILIK

yükselmiş oldu. Gülen tarafından açılan ve 1994’ten bu yan faaliyet 
gösteren okullara, kukla yönetim tarafından her türlü maddi ve ma-
nevi destek sunulduğu biliniyordu. Oysa daha önce Türkmenler’in 
bölgede Üniversite açma girişimlerinin kukla yönetim tarafından “gü-
venliğinizi sağlayamayız” gerekçesi ile reddedildiği hatırlanıyordu.

Aslında bu, Amerika’nın Cezayir’den, Afganistan’a kadar yürüt-
tüğü şeytani politikanın bir parçasıdır. İslam’ın cihat ruhunu, devlet 
ve hakimiyet şuurunu körleterek ümmetleri, aşiretleri, derebeylikleri, 
tarikatları idare etmek, denetim altına almak kolaydır. İşte Fetullah 
Hoca’ya, Sam Amca’nın iltifatı bundandır. Barzani’nin Hoca Efen-
di’nin “Işık Üniversitesi”ne bedava yüzlerce dönüm arazi vermesi, 
bundandır. Bu, Sam Amca’nın Güneydoğu’dan sonra Kuzey Irak’taki 
ılımlı Müslüman-Kürt tuzağıdır. Sam Amca Hoca’yı Erzurum’da keş-
fedip farkına varmış, İzmir’deki Kestane Pazarı Camii’nde parlatma-
ya başlamıştır. Cami cemaatleri arasındaki zengin tacirlerin ortak 
paydası artık Fetullah Hoca’dır.

Oryantalizm, medeniyetler çatışması ve diyalog safsatası ne 
oluyordu?

Bazıları, oryantalizmin 100 sene önce ortaya çıktığını sanmak-
tadır. Bunlar şarkiyatçılık (Batılıların Doğu ve İslam araştırması) 
tarihini çok yakın dönem itibariyle ele alıp inceliyorlar. Ama bana 
göre bunun 1100-1200 senelik tarihî bir geçmişi vardır. Kanaatimce, 
Müslümanların şarkiyatçılık denen Haçlı tahribatıyla ilk defa tanış-
maları, Batı düşüncesi ve Grek felsefesinin olduğu Abbasî dönemi-
ne rastlamaktadır. Ve bu, daha sonra da sürüp gitmiştir. Oryantalizm 
(şarkiyatçılık), içinde barındırdığı politik amaçları gizleyerek, Doğu 
dillerini, kültür ve âdetlerini, tarihini ya da coğrafyasını inceleme ve 
tetkik etme bilimidir. Kelime, Latince doğu ya da güneşin doğması 
anlamlarına gelebilecek oriens sözcüğünden türemiştir. Ancak bu 
masum incelemelerle beraber terim ideolojik bir çerçeve de sunar 
ve bu çerçeve alanında doğunun ötekileştirildiği bir anlayış belirir. 
Oryantalist ideolojide Avrupa, Kuzey Amerika hattâ Japonya, Batı 
sınırları içinde yer alabilirken, Asya ya da Afrika (yani özellikle İslam 
dünyası) herhangi bir ayrıma tâbi tutulmaksınız Batı’nın “eurocent-
ric” konumuna göre Doğu’nun hudutlarına dâhil edilir; bir bölgenin 
Doğulu addedilmesi için coğrafî olarak gerçekte doğu tarafında bu-
lunması şart değildir. Müslüman olması yeterlidir. Bu sınırlar mekân-
sal birer kesit olmakla birlikte, aslında zihinsel farklılaştırma çizgile-
rinden başka bir şey değildir.
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Zaman aktıkça konjonktürün gereğine göre oryantalist inceleme-
ler ona biçim verenlerin elinde bir bilim dalının verileri olarak kalma-
nın ilerisine geçerek siyasî bir hüviyete bürünmüş ve Doğu araştır-
malarını farklı mecralara çekebilecek gayelere hizmet eder biçimde 
bir ideolojinin malzemeleri hâlini almıştır. Bu tetkikler neticesinde 
oryantalizm, alan araştırmasının dışına çıkmış ve incelediği toplumu 
yeniden şekillendirip üreten ve yapar-bozar bir kimlik kazanmıştır. 
Oryantalist düşünce kabaca başlangıçta fundamentalist din adamla-
rıyla ve tarihçilerle; ardından dil bilimcileri, sosyologlar, asker ve sivil 
siyasetçilerle; sonra da yazarlar ile sanat ve medya dalları tarafından 
geliştirildi; bu insanlar ve kurumlar Doğu’yu hiç görmemiş bireylere 
Doğu ve İslam hakkında yanıltıcı ve kışkırtıcı bilgiler aktarmışlardır. 
Bu bilgilerin içeriğinde Doğu, ona tepeden bakan gözlemcilerin izni 
ölçüsündeydi. Aktarılan bilgiler çoğu kez Doğu’yu ötekileştiren bir 
formata sahipti; Doğu ve Batı birbirinden tamamıyla ayrı ve kendi 
bünyelerinde neredeyse bütünüyle homojen merkezlerdi. Doğu; il-
kel, tembel, zayıf ve pasaklı insanların yaşadığı, despot sultanların 
at oynattığı, egzotik yerlerden müteşekkil geri kalmış bir dünya iken; 
Batı çalışkan, sorgulayan, bağımsız fertlerin yaşadığı, demokratik 
rejimle yönetilen bir coğrafya olarak gösterilmekteydi. Birbiriyle hiç 
kesişmeyen bu mütecanis daireler içinde oryantalizm dünyayı ku-
tuplaştırarak resmediyordu. Batılı mütefekkirler, araştırmacılar, or-
yantalistler meseleyi ele alırken “Hıristiyanlık-Müslümanlık”, “biz ve 
onlar” şeklinde bir yaklaşımdan hareket edince, kusur bulma da ka-
çınılmaz oluyordu. İşte bu çarpık yaklaşım, bu güne kadar Batı’nın 
Doğu’yu doğru görmesine hep mâni olmuştur.”

Edward Said, Orientalism isimli eserinde oryantalizmi şöyle 
tanımlıyordu:

On sekizinci yüzyılın son zamanlarını takribî bir başlangıç 
noktası kabul edersek, oryantalizm, Doğu hakkında peşin yar-
gılar üreterek, ona üstten bakıp küçümseyerek, onu kendin-
ce tanımlayarak ve eğiterek, oraya yerleşerek, onu yöneterek 
onunla ilgilenen anonim bir kurum olarak tartışılabilir ve değer-
lendirilebilir; kısaca oryantalizm Doğu üzerine Batı tarzı bir is-
tilâ, yeniden yapılandırma ve otorite sağlama biçimidir. Oryan-
talist ideoloji, genelde Doğu, özelde İslâmiyet hakkında üretilen 
kasıtlı ve karalayıcı fikirlerin gerçekliğini sorgulamaksızın ilk 
plânda onları doğru olarak kabul eder ya da en azından “içle-
rinde mutlaka bir doğruluk payı vardır”, düşüncesiyle değer-
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lendirir; ötekinin değişmez özelliklerinin hayalen yazılı olduğu 
bir şablona göre Doğu’yu açıklamaya çalışır. O şablonda oyna-
maları yapacak olanlar da Doğulu bilgelerden daha ziyade ilgili 
toplumu irdeleyen oryantalizmin kendi elemanlarıdır. Üstelik ya-
pılandırılan bilgiler olduğu yerde de kalmaz; geniş bir dolaşım 
ağına sahiptir; âdeta örgütlenmiş bir organizma kanalları vası-
tasıyla kitaplara, makalelere konu olur veya okul müfredatlarına 
konulur. Nitekim söz konusu bu bilgilerin semeresi, bir dönem 
dünya karalarının yüzde sekseninden fazlasını oluşturacak olan 
sömürgeleştirilmiş devletler hâlinde toplanacaktır. Batı’nın Do-
ğu’yu görme biçiminin çağlar boyu hiç değişmeden kaldığını 
söylemek mübalağalı görünmekle beraber bu algıların şu anın 
politik durumuyla alâkasız olduğunu söylemek de aynı anlamda 
abartılı olacaktır. Norman Daniel bu konuda şunu söyler:

İslâm’a yöneltilen ilk Hıristiyan tepkiler günümüzdekilerle 
çok yakın benzerlikler içermektedir. Geleneksel anlayış uzun 
süre devam etmiştir ve hâlâ sürmektedir. Doğal olarak gelene-
ğin birliğinde çeşitli farklılıklar gözlense de, Avrupalı (ve Ame-
rikalı) Batı, 1100 senesinde daha sonraki iki yüzyıl içinde şekil-
lenen ve o zamandan beri yalnızca yavaş bir biçimde değişen, 
kendi çarpık bakış açısına sahiptir.

Elbette oryantalizmin boğucu etkilerinden sıyrılmış, bazı in-
saf ehli Batılı düşünürleri söz konusu tanımlamaların dışında-
dır. Ancak hala Batıda Müslümanlar, karikatürlerde ve filmlerde 
şiddet imajları ile beraber tanıtılmaktadır. Aynı kavramların ye-
nilenerek uzun dönemler ayrı ayrı tonlarla varlığını devam et-
tirmesi haliyle Batılılar nazarında şaşkınlıklara yol açmıştır. Bu 
süreçte, insanları belli bir ideolojiye, oryantalizmin şabloncu 
sembollerine inandırmaya çalışma gayreti yoğunlaşmıştır. En 
masum ifadesiyle, akıllara İslam hakkında tereddütler boşaltıl-
mıştır. İşte Fetullah Gülan gibi ılımlı İslamcılar veya radikal-katı 
şeriatçılar Batılıların bu kasıtlı imajlarını haklı çıkarmak üzere 
kiralanıp parlatılan figüranlardır. İşte bu çevreler, Batının çirkef 
fıtratını ve İslam’ın yüksek tabiatını ortaya koyduğu, yeni ve Adil 
bir dünya kurmaya koyulduğu için Erbakan‘a şiddetle karşıdır.

Sözü edilen imaj üretimi çok uzun bir süredir varlığını göstermek-
tedir. Kendi içlerinde birbirine atıf yapan binlerce kitapla geri ve tehli-
keli bir Doğu imajı geliştirilmiş ve bir şekilde sistematik sayılabilecek 
bir edayla yoğrulan bu Doğu özellikle 1798’den sonra Napolyon’un 
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Mısır’ı işgaliyle fiziksel olarak da şekillendirilir hâle gelmiştir. 1000’li 
yıllarda başlayan oryantalist düşünce, 1800’lü yıllarda sömürgeci-
liğe dönüşmüş, 1950’li yılların ardından da kültürel hegemonya ile 
varlığını devam ettirmiştir ve hâlâ da ettirmektedir. Gazete kupürle-
riyle ya da televizyon ekranlarıyla bu resmin kazındığı beyinler, daha 
en başta Doğu insanı hakkında birtakım peşin hükümlerle hareket 
etmektedir. İşte güya, Doğu-Batı buluşmaları veya Dinlerarası 
Diyalog toplantıları, bu yanlış oryantalist yaklaşımları tamire 
çalışma ve İslam’ın hoşgörü kültürünü tanıtma kılıfl ı yeni din 
tahripçileridir. Batıya teslimiyet ve İslam’a hıyanet girişimleri-
dir. Fetullah Gülen gibi kiralık ajanlar bu Batılı barbar güçlerin 
işbirlikçileridir.

Yazarın: “Oryantalizme bir reddiye olarak kültürlerarası di-
yalog” yutturmacası

“Bu seslerden biri, dünyanın çok farklı kültürlerinde yankısını 
bulan, Fetullah Gülen Hocaefendi ismi etrafında hâlelenen oluşu-
mun sesidir. Toplumların çeşitli kamplara ayrılmasının karşısında 
olan bir mefkûre benimseyen Hocaefendi, farklı inançlara sahip in-
sanlar arasında bir köprü kurulması ile daha barışçıl bir dünyanın 
imar edileceğine inanmış birisidir. Uğrunda çabalanan diyalog at-
mosferi, münakaşa odaklı olmayan, dinleri birleştirme gibi reformist 
bir yaklaşım peşinde koşmayan, insanları değişik oyunlarla dinle-
rinden döndürme tarzı bir misyonerlik faaliyeti amaçlamayan ama 
bütün bunların ötesinde “herkesi kendi konumunda kabul etmeyi 
ve hoşgörmeyi” bir düstur olarak özümseyen bir mânâyı haizdir. 
Polemiklerden ve politik hedefl erden uzak, sadece daha yaşanabilir 
bir ortam için atılan bu adımlar gelecek nesillere huzur verici bir ik-
lim sunabilir. Hocaefendi’nin tanımladığı mânâda bir diyalog ortamı 
oluşturulduğunda bu hava tahmin edilenden daha kısa bir sürede 
dünyayı etkisi altına alabilecektir. Tarif edilen çizgide:

“Kusurlara göz yumup hoş görme, farklı düşüncelere saygı 
gösterme, aff edebileceğimiz herkesi ve her şeyi aff etme; hat-
tâ kendi söz götürmez haklarımızın ihlâli karşısında bile, üstün 
insânî değerlere saygılı kalarak “ihkâk-ı hak” etmeye yani hak-
kını gözetip istemeye girişmeme; paylaşılması mümkün olma-
yan en kaba fikirler, en hoyrat düşünceler karşısında dahi, pey-
gamberâne bir temkinle feverâna kapılmadan, Kur’ân’ın, kalb-
lere nüfûz etme adına “kavl-i leyyin” unvanıyla sunduğu, kalb-i 
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leyyin, hal-i leyyin, tavr-ı leyyin de diyebileceğimiz yumuşaklık-
la karşılık verme; hattâ bir kısım muhalif düşünceleri dahi, bize 
doğrudan doğruya veya çağrışımlarıyla bir şeyler anlatmasalar 
bile, sırf kalbî, ruhî ve vicdanî hayatımızı sık sık tamir ve res-
torasyona zorlamaları itibariyle yararlı bulma enginliğinde bir 
hoşgörü…” ideali benimsenmektedir. Bu gaye-i hayal toplumun her 
kademesinde bulunan fertler arasında paylaşıldığında gittikçe glo-
bal bir köy durumuna gelen dünya bir cennet bahçesi hâline gelecek 
ve yitirilen Cennet yeniden şekillenecektir!?”

İşte bir sürü yaldızlı laf-ı güzaf sonunda asıl maksadını kus-
makta ve baklayı ağzından çıkarmaktaydı: 

“Gittikçe global bir köy durumuna gelen dünya, dinlerarası 
diyalogla cennet bahçesine dönüşecektir.” Yani Siyonist Yahu-
di hakimiyetinin kılıfı olan küreselleşme-globalleşme hatırına; 
cihat ruhu ve zulme başkaldırı şuuru körletilmiş Müslümanlar, 
demokrat ve ılımlı köleler haline getirilecektir!..

Sn. Yazarın: “Hedefl enen evrensel uzlaşı temellerini Hoca-
efendi’nin kendi şahsî muhayyilesinden değil; İslâm’ın özün-
de zaten mevcut olan ve değişik inanışlara mensup fertler 
arasında oluşturulması vaz’ edilen diyalog mefhumundan alır. 
Kur’ân-ı Kerîm ve Efendimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) 
beyan ve davranışları çok açık bir şekilde dindarlar arasında 
sulh dairesinde bir münasebeti tavsiye buyurmaktadır. Nitekim 
Kur’ân’da, “Zulmedenleri hâriç, ehl-i kitap ile en güzel olan şek-
lin dışında bir tarzda mücadele etmeyin ve onlara şöyle deyin: 
‘Biz, hem bize indirilen kitaba, hem size indirilen kitaba iman 
ettik. Bizim İlahımız da sizin İlahınız da bir ve aynı İlahtır ve biz 
O’na gönülden teslim olduk.” (Ankebut Sûresi, 29/46) iddiaları 
da tam bir çarpıtmadır. Çünkü:

1- Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamberimiz, sadece yazarın “din-
darlar” diyerek aynı kategoriye soktuğu ve saptırdığı; Yahudi ve Hı-
ristiyan olan Ehl-i Kitapla değil, başka ayet ve hadislerde de, müş-
rikler ve kâfirler dahil, tüm insanlara aynı daveti yapmakta, Allah’a 
iman ve itaate çağırmaktadır.

2- Hiç utanmadan ve Allah’tan korkmadan; Dinlerarası Diyalog 
safsatasına ve ılımlı İslam yutturmacasına kılıf uydurmak ve insa-
nımızı ABD, AB ve İsrail uşaklığına hazırlamak için, ayeti kerimeyi 
açıkça tahrif ve tağyir etmektedir. Ankebut Suresi 46. ayeti kerime-
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sindeki: “Bizim ilahımızda, sizin ilahınız da: “vahid”dir.” Yani; Allah 
cc. tek’dir, eşi, benzeri ve şeriki bulunmaktan münezzehtir. Yahudi-
lerin Hz. Üzeyr’i, Hıristiyanların Hz. İsa’yı, -haşa- Allah’ın oğlu bilme-
leri sapıklığın ta kendisidir. “Teslis” (üç Allah akidesi) Kur’an’ın pek 
çok ayetinde kâfirliktir.

Buna rağmen Fetullahçı yazarın bu ayeti:
“Bizim ilahımız da, sizin ilahınız da bir ve aynı ilahtır” şek-

lindeki çarpıtmaları zırvaları, hem yalan ve yanlıştır, hem açıkça 
Kur’an’a ve İslam’a iftiradır. Ayette “aynı” kelimesi asla geçmediği 
gibi, biz Müslümanların Allah inancıyla, Yahudi ve Hıristiyanların Al-
lah inancı da aynı değildir.

Yazara göre: “Hocaefendi İslâm’ın engin hoşgörüsünün çağımı-
za kadar olan süreci şöyle anlatmaktadır: “Hoşgörü, diyalog veya 
bizim kullandığımız ıstılah ile herkesi kendi konumunda kabul 
etme düşüncesi ve bunun hayata intikali meselesi, İslâm tari-
hinde bizimle ortaya çıkmış bir şey değildir.(…) Efendimiz (sal-
lallahu aleyhi ve sellem) bunları bizzat yaşadığı gibi takip eden 
dönemlerde Raşit Halifeler, tâbiîn ve tebe-i tâbiîn yaşamıştır. 
Fetih dönemlerinde, Müslümanlar nerede kilise ve havraları 
yıkmışlardır? Nerede azınlıkların haklarına dokunmuşlardır? 
Nerede vicdan hürriyetine kısıtlama getirmişlerdir? Ve nerede 
düşünce hürriyetini tahdit etmişlerdir? Tarihte Müslümanların 
vesayeti altında yaşayan azınlıklar, Müslümanların kendilerine 
neler bahşettiklerini, kendilerine tanınan bu haklar başka işgal 
güçleri tarafından ellerinden alındığı zaman ancak anlamışlar-
dır.” 85 Fetullah Gülen’in bu sözlerinde de tam bir sahtekârlık sırıt-
maktadır. Çünkü:

a) Hem Aleyhisselatüvesselam, hem Ashabı Kiram hem de son-
raki devlet-i İslam dönemlerinde, Müslümanlar kuvvet izzet sahibi 
olarak gayrimüslimlere elbette adalet ve merhametle muamele et-
miş; ticari, hukuki, ilmi ve insani iyi ilişkiler geliştirmiş, ancak ve asla 
onların her türlü küfür ve kötülüğünü hoş görmeye, zalim ve kâfir 
güçlere sığınıp şirin görünmeye, Siyonist ve emperyalist merkezle-
rin güdümüne girmeye asla tenezzül ve tevessül etmemişlerdir.

b) Üstat Bediüzzaman’ın çok güzle ve mükemmel tespitiyle:
“Mahkum ve muhtaç Müslümanların aciz ve çaresiz konum-

da iken, güçlü ve zorba kesimlere karşı, tevazu ve teslimiyet 

85)  İdris Akyol / Yeni Ümit Dergisi



165KÜRESEL FESATÇILIK VE FETULLAHÇILIK

tavırları, çiğnenen ve gasp edilen haklarından feragat ve fe-
dakârlık numaralarıyla hoş görmeye ve vazgeçmeye kalkışma-
ları sadece zillet ve esarettir. Himmetsizlik ve haysiyetsizliktir. 
Ama hürriyet ve hakimiyet ellerine geçtiğinde, yani izzet ve kuv-
vet sahibi iken; (o da dinlerine, devletlerine, milli haysiyet ve 
hassasiyetlerine, toplumun huzur ve emniyetine değil) sadece 
kendi nefislerine, dünyalık heveslerine, basit menfaatlerine yö-
nelik haksızlık ve yanlışlıkları aff edip hoş görmeleri; farklı din 
ve düşünce sahiplerinin her türlü hak ve hürriyetlerini gözetip 
saygı göstermeleri ise İslami bir edep ve insani bir erdemdir.”

Ehl-i Kitab’ın akıbeti ve bir tartışma
Prof. Dr. Hayreddin Karaman hoca, Polemik Değil Diyalog isim-

li derleme kitapta yer verdiği görüşlerin tartışma konusu yapılması 
üzerine kendini savunuyor ve şunları söylüyordu: “Polemik Değil 
Diyalog” isimli kitapta (Ufuk Kitap, 2006) yer alan bir konuş-
mamda yukarıda özetlediğim bilgileri verdim. Görüş sahipleri-
nin delillerini açıkladım, çağdaş görüş daha yeni olduğu için 
onun delillerini daha geniş olarak açıkladım. Tabii konuşma, 
yazmadan farklı olduğu, ifadeler arasında dağınıklık bulunduğu 
için bazı kimseler yanlış anladılar, bazıları da fırsat bulmuşken 
bunu kötüye kullandılar.”

Hoca’nın “yukarıda özetlediğim” dediği görüşler, kendisine tebli-
ğin ulaşmadığı insanların uhrevî akıbeti konusunda Akaid imamları-
nın görüşleridir ve özetle şöyledir: İmam el-Mâturîdî ve genel olarak 
Maturidîler’e göre Allah Teala insana, kendisinin var ve bir olduğunu 
keşfetmeye yetecek aklı verdiği için, herhangi bir hak peygamberin 
tebliği kendisine ulaşmamış olan insanlar da bu kadarını (Allah Tea-
la’nın var ve bir olduğunu) bilmekle mükelleftir. İmam el-Eş’arî ve ge-
nel olarak Eş’arîler ise kendisine peygamber tebliği ulaşmamış olan 
insanların mükellef olmadığını söylemiştir. İmam el-Gazzâlî, Eş’arî-
ler’in görüşlerine şöyle bir açılım getirmiştir: Peygamber tebliğinin, 
kişiye, gereği gibi ulamış olması şarttır. Tebliğin yetersiz biçimde ya 
da çarpıtılarak ulaştırılması kişiyi mükellef yapmaz.

Kendisine Efendimiz (sav)’in tebliği yeterli ve gerekli biçimde 
ulaşmış olan Ehl-i Kitap konusuna gelince, iş burada karışıyor. Hoca, 
mezkûr kitapta: Allah Teala’ya şirksiz ve ahirete şeksiz iman edip 
bir de iyi/düzgün bir hayat yaşayan Ehl-i Kitab’ın kurtuluşa ere-
ceğini, bunların Müslüman olmalarının gerekmediğini söylüyor.
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Yeni Şafak’taki yazısında ise şöyle diyor: “M. Abduh, Reşîd 
Rıza ve Süleyman Ateş gibi çağımıza yakın veya çağdaş bazı 
alimlere göre ellerinde, aslı kısmen bozulmuş da olsa bir ilâhî 
kitap bulunan Hıristiyanlar ve Yahudîler gibi Ehl-i kitab da, şirk 
koşmadan Allah’ın birliğine ve ahirete iman eder, salih amel 
işlerlerse, Son Peygamber’i de -bildikleri takdirde- inkar etme-
mek şartıyla ahirette kurtuluşa ererler.”

“Merak edenler için bir daha tekrar edeyim; Hayrettin Kara-
man Dinlerarası Diyalog safsatasını haklı çıkarmak ve Fetullah-
çılara yaranmak niyetiyle yazdığı kitapla ilgili:

“1.  Yukarıdaki görüşleri ben, kendi görüşüm olarak söyle-
medim, sahiplerini zikrederek naklettim (Bak. s. 28, 29, 35, 42). 

“2.  Bana göre dördüncü görüşe sahip olan kişiler de İslam 
alimleridir. 

“3.  Peygamberimiz’in gelmesinden sonra Ehl-i kitap da İs-
lam’a davet edilmiştir, bunda şüphe yok, ancak Müslümanlığı 
kabul etmemeleri halinde davet edildikleri başka seçenekler 
de vardır; Sulh, teb’a olup cizye verme ve çağdaş bazı alimlere 
göre “Allah’a şirksiz, ahirete şeksiz inanma, salih amel ve Pey-
gamberimiz’i inkar etmemek, O’nun da hak peygamber olduğu-
nu kabul etmektir.” 

“Bana izafe edilen “Peygamber insanları İslam’a davet etme-
di” sözü iftiradır. (Bak. 17, 37, 41)” demektir.

Elbette kimsenin Hayrettin Karaman’a söylemediği bir şeyi zorla 
söyletmeye, isnad ve iftira etmeye hakkı ve yetkisi yoktur. Bu büyük 
bir günah ve suçtur. Ancak sadece adı geçen kitapta kullandığı ifa-
deler değil, daha önce yazdıklarına da baktığımızda Sn. Karaman’ın 
kafa karışıklığı ve Kur’ani gerçekleri çarpıttığı ortaya çıkıyordu. İşte 
birkaç örnek:

“Soru: “Hıristiyanlar cennete gidebilir mi? Kur’an’daki âyet-
lerden Bakara/2:62 ve Mâide/5:69’a göre “evet”, gidebilirler. 
Ama yine Kur’ân âyetlerinden Mâide/5:72 ve Âl-i İmrân/3:85’e 
göre ise “hayır”, gidemezler. Demek ki, bu konuda da Kur’ân’da 
çelişki vardır.”

“Cevap: “Hayır, Kur’ân’da çelişki yoktur; çelişki bazı kafa-
lardadır. Kur’ân’ın cennete gireceklerini bildirdiği Yahudîler ve 
Hıristiyanlar ile cehenneme gireceklerini bildirdikleri arasında 
fark vardır. Allah’a şirk koşmadan, Allah’ın bildirdiği dinlerine 



göre yaşayan ehl-i kitap (Yahudîler ve Hristiyanlar) cennete gi-
recekler, şirke düşenler, “İsa Allah’ın oğludur...” diyenler, kendi 
dinlerine göre zulmedenler, haram yiyenler cehenneme gire-
ceklerdir. Nitekim Müslümanlar da böyledir; iman ve salih amel 
sahipleri cennete, günahkârlar ise cehenneme gireceklerdir. 
Bunun böyle olduğunu bildiren âyetler arasında çelişki yoktur, 
birbirini tamamlama, konuyu bütünüyle açıklama ilişkisi vardır.”

“Kur’an-ı Kerim’de Ehl-i kitapla ilgili devamlı vurgulanan 
şey; Allah’a iman, ahirete iman ve ameli salihtir. Kur’an bir çok 
ayette bunu söylüyor; yani “Peygamber’e iman edin” demiyor. 
“Allah’a iman, ahirete iman ve amel-i salih” diyor. Bunları naza-
rı itibara alınca ben diyorum ki, İslâm, Ehl-i kitabı, tek seçenek 
olarak –son dinin mensubu olmak manasında– Müslüman ol-
maya çağırmıyor, “hanîfiyyete” (Hz. İbrahim çizgisindeki tevhî-
de ve bu manada İslâm’a) çağırıyor. Şöyle buyuruyor: “De ki, 
Allah doğruyu söylemiştir öyle ise tevhîde bağlanarak atanız 
İbrahim’in dinine uyun; o müşriklerden değildi.” (Âl-i İmrân: 
3/95) Çağrı budur.”  Bu gibi tutarsız yaklaşım ve yorumlarıy-
la Hayrettin Karaman Diyalogcuları ve Fetullah Hocayı açıkça 
haklı çıkarmaktadır ve onlara yaranmaya çalışmaktadır.

 ● İnsanları Allah İle Aldatan, Ama Şeytan Amerika’ya 
Çalışan Bir Figüran; Fetullah Gülen ve Hareketi

İnsanları Allah ile aldatan; yani manevi ve uhrevi duygu sö-
mürüsü yapan, dünyalık şöhret, servet ve etiketleri için dinini 
kullanan, şeytan ve şarlatan tipli insanlar her zaman olagelmiş-
tir. Bunların başlıca özellik ve taktikleri:

1- “Özel olarak seçilip manen görevlendirildiklerini” etrafa 
yayar ve saf insanları inandıracak sahte tavırlar sergilerler. 

2- “Büyük bir ilim adamı olduklarını, Kur’an-ı ve Resulüllahı 
en iyi kendilerinin anladıklarını” söyleyip hile ve hıyanetlerini 
ortaya çıkaracak ayet ve hadisleri keyfi yorumlarla çarpıtmaya 
yeltenirler.

3- Kendi reklamlarını yapacak ve çeşitli destekler sağlaya-
cak zalim güç odaklarıyla gizli işbirliğine girişirler.

4- Sömürü düzenlerine ve zulüm yönetimlerine yaranmak 
için, Kur’an’ın: ●Cihat: Hak ve adaleti hakim kılmak, her türlü 
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zulüm ve sömürüyü ortadan kaldırmak, ●Bu amaçla emredi-
len düzenli ve disiplinli teşkilat ve itaati oluşturmak, ●Haklı ve 
hayırlı davada sebat ve sadakati korumak, gibi kavramları ve 
kurumları yozlaştırmaya; İslami ve insani amaçlı oluşumları ka-
rıştırıp bozmaya gayret ederler.

5- Ülkedeki, bölgedeki ve yeryüzündeki zalim ve kâfir güçler, 
masonik ve münafık merkezler, sinsi ve hain kesimler: hangi 
milli hedef ve hizmetlerden endişe ediyor ve etkisiz kılmaya ça-
lışıyorsa; “İnsanları Allah ile aldatan” kimseler de işte o şahsi-
yet ve hareketi kötülemeye ve körletmeye yönelirler.

6- İlahi emirlerin ve Kur’ani hükümlerin, sadece bir kısmı-
nı gündeme getirip sahiplenir, diğer bölümlerini gizler ve yok 
farzederler. Özellikle kendi çıkarlarına ve zalim güçlerin yararı-
na olacak, en azından sömürü çarklarına zararı dokunmayacak 
ayetleri ve ibadetleri sıklıkla ve takva takıntısıyla eda edip, “faiz 
sistemini yürütmek, Siyonist Yahudiler ve Hıristiyan emperya-
listlerle ve onların şeytani hedefl eri istikametinde dostluk ve iş-
birliğine girişmek, toplumsal kural ve kurumları, Kur’an’ın ada-
let hükümlerine aykırı biçimde belirlemek, Allah’tan başkalarını 
“kurtarıcı, bağışlayıcı, şefaatçi, sahip çıkıcı, belaya çarptırıcı” 
gibi görüp sahte tanrılar edinerek şirke sürüklemekle ilgili ayet-
leri özellikle gizlerler ve es geçerler.

7- Taraftar ve cemaatlerine, sürekli kendi kitaplarını okumayı 
tavsiye eder, ama Kur’an-ı Kerim meali okumalarını asla öğüt-
lemezler. Çünkü foyalarının ortaya dökülmesini ve insanların 
gerçekleri görmesini istemezler. Böylece Allah’la kulları arasına 
girer ve yarı tanrı kisvesine bürünürler.

Tarih boyunca insanları Allah ile aldatanların gerçek Tanrısı 
şeytandır ve şehvet putlarıdır. Bir düşünürün dediği gibi: Tanrı, 
iradesini hakim kılmak için yeryüzündeki iyi insanları kullanır; 
yeryüzündeki kötü insanlar ise kendi iradelerini hakim kılmak 
için Allah’ı kullanır.

Kur’an küçükten büyüğe doğru dört çeşit aldatmaya karşı 
bizi uyarmaktadır:

1- Yaldızlı-süslü lafl arla aldatma:
“Böylece her peygambere, insan ve cin şeytanlarından bir düş-

man kıldık. Onlardan bazısı bazısını aldatmak için yaldızlı sözler fı-
sıldarlar. Rabbin dileseydi bunu yapmazlardı. Öyleyse onları yalan 
olarak düzmekte olduklarıyla baş başa bırak.”86

86)  En’am:112
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Aydınların, bilgi sahiplerinin aldatması bu türdendir.
2- Beldelerde egemenlik kurmakla aldatma:
“İnkâr edenlerin ülke ülke dönüp-dolaşmaları (ve güçleriyle her 

tarafa ulaşmaları) seni aldatmasın.”87

“Allah’ın ayetleri konusunda inkâr edenlerden başkası mücadele 
etmez. Öyleyse onların şehirlerde dönüp dolaşması (ve her ülkeye 
sataşıp bulaşması)  seni aldatmasın.”88

Emperyalist güç odaklarının aldatmaları bu türdendir.
3- Sefil-rezil yaşayışlarla aldatma:
“Her nefis ölümü tadıcıdır. Kıyamet günü elbette ecirleriniz eksik-

sizce ödenecektir. Kim ateşten uzaklaştırılır ve cennete sokulursa, 
artık o gerçekten kurtuluşa ermiştir. Dünya hayatı, aldatıcı metadan 
başka bir şey değildir.”89

“Dinlerini bir oyun ve eğlence (konusu) edinenleri ve dünya haya-
tı kendilerini mağrur kılanları bırak. Onunla (Kur’an’la) hatırlat ki, bir 
nefis, kendi kazandıklarıyla helake düşmesin; (böylesinin) Allah’tan 
başka ne bir velisi, ne bir şefaatçisi vardır; her türlü fidyeyi verse de 
kabul olunmaz. İşte onlar, kazandıkları nedeniyle helake uğrayan-
lardır; küfre saptıklarından dolayı onlar için çılgınca kaynar sular ve 
acıklı bir azap vardır.”90

“Ey cin ve insan topluluğu, içinizden size ayetlerimi aktarıp-oku-
yan ve bu karşı karşıya geldiğiniz gününüzle sizi uyarıp-korkutan el-
çiler gelmedi mi? Onlar: “Nefislerimize karşı şehadet ederiz” derler. 
Dünya hayatı onları aldattı ve gerçekten kâfir olduklarına dair kendi 
nefislerine karşı şehadet ettiler.”91

“Onlar, dinlerini bir eğlence ve oyun (konusu) edinmişlerdi ve 
dünya hayatı onları aldatmıştı. Onlar, bu günleriyle karşılaşmayı 
unuttukları ve Bizim ayetlerimizi ‘yok sayarak tanımadıkları’ gibi, Biz 
de bugün onları unutacağız.”92

 “Bilin ki, dünya hayatı ancak bir oyun, ‘(eğlence türünden) tutkulu 
bir oyalama’, bir süs, kendi aranızda bir övünme (süresi ve konusu), 
mal ve çocuklarda bir ‘çoğalma-tutkusu’dur. Bir yağmur örneği gibi; 

87)  Al-i İmran:196
88)  Mümin:4
89)  Al-i İmran:185
90)  En’am:70
91)  En’am:130
92)  Araf:51
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onun bitirdiği ekin ekicilerin (veya kâfirlerin) hoşuna gitmiştir, sonra 
kuruyuverir, bir de bakarsın ki sapsarı kesilmiş, sonra o, bir çer-çöp 
oluvermiştir. Ahirette ise şiddetli bir azap; Allah’tan bir mağfiret ve 
bir hoşnutluk (rıza) vardır. Dünya hayatı, aldanış olan bir metadan 
başka bir şey değildir.”93

Şehvet, eğlence, hayvansal duyguları okşama yoluyla aldat-
malar bu türdendir.

4- Allah ile aldatma:
“Ey insanlar, Rabbinizden korkup-sakının ve öyle bir günün aza-

bından çekinip-korkun ki, (o gün hiç) bir baba, çocuğu için bir karşılık 
veremez ve (hiç)bir çocuk da babası için bir şeyi verebilecek (durum-
da) değildir. Şüphesiz Allah’ın va’di haktır. Artık dünya hayatı sizi aldat-
maya sürüklemesin ve aldatıcı(lar) da sizi Allah ile aldatmasın.”94

“Ey insanlar, hiç şüphesiz Allah’ın va’di haktır; öyleyse dünya ha-
yatı sizi aldatmasın ve aldatıcı(lar) da, sizi Allah ile (Allah’ın ayetleri, 
Peygamberin hadisleriyle ve Allah’ın dostu havasıyla) aldatmasın.”95

“(Münafıklar) Onlara seslenirler: “Biz sizlerle birlikte değil miydik?” 
Derler ki: “Evet, ancak siz kendinizi fitneye düşürdünüz, (Müslüman-
ları acıların ve yıkımların sarmasını) gözetip-beklediniz, (Allah’a ve 
İslam’a karşı) kuşkulara kapıldınız. Sizleri kuruntular yanıltıp-aldattı. 
Sonunda Allah’ın emri (olan ölüm) geliverdi; ve o aldaltıcı da sizi 
Allah ile (Allah’ın dinine hizmet sahteciliği ile ve sizden görünerek) 
aldatmış oldu.”96

Bu aldatışların en etkilisi, en tehlikelisi, en süreklisi ve en 
tahrip edicisi “Allah ile aldatma”dır. 

Bu özelliği dikkate alarak diyebiliriz ki, insanoğlunun en kahırlı 
bunalımları, Allah’ın araç yapıldığı aldatıştan kaynaklanan bunalım-
lardır. En zehirli zulümler de bu aldatıştan doğmaktadır. En kalıcı, en 
yıkıcı bozgunlar bu aldatışın vücut verdiği bozgunlardır” diyen Ya-
şar Nuri Öztürk, kendisi de bir “Allah ve Kur’an ile aldatıcı”dır 
ve sanki bu tespitleriyle kendi tanımını yapmaktadır.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde İbranice dersle-
rini Yahudi Haham İsak Haleva okutmaktaydı!

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raşit 

93)  Hadid:20
94)  Lokman:33
95)  Fatır:5
96)  Hadid:14
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Küçük, fakültedeki öğrencilere İbranice eğitimi verildiğini, derslerin 
de Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva’dan alındığını söylü-
yordu. Dekan Küçük, Haleva’nın 10 yılı aşkın süredir yüksek lisans 
ve doktora öğrencilerine İbranice dersi verdiğini hatırlatıyordu. Din-
ler Tarihi bölümü eski öğretim görevlilerinden Prof. Dr. Ömer Faruk 
Harman’ın girişimiyle Arap Dili Ana Bilim Dalı’nda eğitim alan öğren-
cilerden dileyenlere İbranice eğitimi verildiğini belirten Küçük, ders-
lerin yararlı olduğunu anlatıyordu.

Küçük, İsak Haleva’nın önceleri fakülteye gelerek derslere girdi-
ğini; ancak sinagog saldırılarının ardından bir müddet gelemediğini, 
sonraki dönemlerde öğrencilerin hahambaşının yanına giderek ders 
aldığını belirtiyordu. Haleva’nın sadece İbranice dersi verdiğini, Eski 
Ahit dersi vermediğini anlatan Küçük, “Her bilim dalını yerinden 
almak en güzeli. Papazlardan da istifade edebiliriz” diye konuşu-
yordu. Böylece Hahamlar ve Papazlar eliyle Siyonist ve emper-
yalist düşünceler inceden ve derinden şırınga ediliyordu.

Allah ile aldatanlardan birisi olan Fetullah Gülen:
Bir yandan: “Şimdiye kadar kim, yürekten ve samimî olarak 

kendi davasına bağlanmışsa, Allah ona zafer ve muvaff akiyet 
ihsan etmiştir. Tarih, bunun örnekleriyle doludur. Meselâ, Ha-
varilerin Hz. Mesih’ten aldıkları mesajla koca Roma İmparator-
luğu’nu sarsmaları buna güzel bir örnektir. Hz. Mesih, Eyle’de 
veya bir kısım Hıristiyanların iddia ettiği gibi eğer İzmir civarın-
da neş’et etmişse, bu insanların o günkü şartlarla nasıl çoğalıp 
Roma İmparatorluğu’nu sarstıklarına ve arslanların ağızlarına 
atılmalarına rağmen nasıl yılmadıklarına hep hayret etmişimdir. 
Bir avuç insanın, insanlık tarihinin seyrini değiştirecek şekilde 
o günün en mütegallip, en mütehakkim, en müstebit hükümdar-
ların hükmettiği ve aşılmaz lejyonları bulunan bir ülkeyi teme-
linden sarsmaları akıllara durgunluk verecek bir hadisedir. İşte 
bu, Allah’ın gücü, Hz. Mesih’in kudsiyeti ve onun mesajının nu-
raniyetindendir” diyordu, ama yıllar sonra dönüp haksızlık ve 
ahlaksızlık sistemini yürüten Siyonist zalimlerin güdümündeki 
“Amerika’ya rağmen hiçbir hayırlı ve başarılı iş yapılamayaca-
ğını” söylüyordu. 

Oysa Kur’an-ı Kerim:
“Ey iman edenler, sizden olmayanları sırdaş ve yoldaş edin-

meyin. Onlar (yüzünüze güler, ama)  size kötülük ve zarar ver-
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meye çalışırlar, size zorlu bir sıkıntı verecek şeyden hoşlanırlar. 
(Müslümanlara) Buğz ve düşmanlıkları (zaman zaman) ağızla-
rından dışa vurmaktadır, (üstelik) sinelerinde-gönüllerinde giz-
ledikleri kin daha büyük orandadır. Size ayetlerimizi (böylece) 
açıkladık ki akıl erdirip (Allhah’ın düşman tanıdıklarını dost tutup 
aldanmayasınız)

Sizler, işte böylesiniz; siz onları seversiniz, (ama) onlar sizi 
sevmezler. Siz Kitabın tamamına inanırsınız, onlar (ise), sizinle 
karşılaştıklarında “inandık” derler (ancak); kendi başlarına kal-
dıklarında, size olan nefret ve öfkelerinden dolayı, parmak uçla-
rını ısıracak (kadar kinlerini kusarlar).  Deki “gayzınız ve şeytani 
duygularınızla geberin!” Şüphesiz Allah, gönüllerde saklı olanı 
bilendir.

(Sizden olmayan İslam düşmanları) Size bir iyilik dokununca 
bozulur ve gıcık alırlar, size bir kötülük dokunduğunda ise buna 
ferahlanırlar. (onların zahiri güçlerinden de korkmayın) Eğer 
(Hak davada) sabreder ve sakınırsanız, onların hileli düzenle-
rinin, size hiçbir zararı dokunmayacaktır”97 ayetleriyle Fetullah 
Gülen’i yalanlıyordu.

Ve Fetullahçı İhsan Dağı, Batı emperyalizmine karşı bir avuç 
inançlı insanla Şanlı İstiklal Savaşını başlatan ve başaran Mus-
tafa Kemal’den ve bağımsızlık düşüncesinden kurtulmak ve kü-
resel hegemonyaya, yani Siyonist odaklara teslim olmak gerek-
tiğini yazmaktan utanmıyordu:

“Kimlik deyince Kemalist, laikçi ve otoriter ‘devlet kimliği’nden söz 
etmiyoruz. Bu kimlik unsurlarının Türkiye’yi içeri kapattığı, yalnızlaş-
tırdığı ve istikrarsızlaştırdığı, hem içeride hem dışarıda genel kabul 
görmüş bir gerçek artık. Laikçi-otoriter bir Kemalist devlet kimliği, 
yarattığı toplumsal çatışmalarla Türkiye’yi içeriye kapatan, demok-
rasiyi bastıran ve bölgede Türkiye’yi yalnızlaştıran bir kimlik. Hatta, 
içerideki kırılmaları yapıştırmak için bölgesini tehdit olarak gören, 
dolayısıyla da dönüp bölgesini tehdit eden bu kimlik geçmişte kaldı. 
Artık, devletten bağımsızlaştıkça küresel bir cazibenin de merkezi 
olan ‘toplumsal kimlik’ten söz ediyoruz. Dindar fakat demokrat, mu-
hafazakâr ama dünyaya açık, piyasa ekonomisi içinde küresel re-
kabete hazır, AB üyeliğinden yana bir toplumsal kimlik var. Bu ‘yeni 
toplum’un Müslüman ve de demokrat duruşu, Müslüman kimliği ile 

97)  Al-i İmran:118-119-120
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demokratik ve laik bir siyasal rejim arasında sorun görmemesi, hatta 
muhafazakâr-dindar kesimlerin giderek demokrasi ve AB hedefl eri-
nin gerçekleşmesi için kilit bir rol oynamaya başlaması uluslararası 
toplumun da dikkatinden kaçmıyor. Obama’nın Türkiye ziyareti bu-
nun bir tasdiki. 

AKP’nin bu süreçte oynadığı rol çok değerli: AKP, tevarüs ettiği 
‘dindar kimlik’ ile ‘modern siyasal değerler’ arasında bir karşıtlık bu-
lunmadığını; demokrasi, piyasa ekonomisi ve AB üyeliğinin İslamî 
kimlikle uyumlu olabileceğini göstererek bütün dünyada ezberleri 
bozdu ve bir ‘model kimlik’ yarattı. Yeni ‘toplumsal kimliğin’ temel 
öncelikleri; demokratikleşme, kalkınma ve AB üyeliği. Bu hedefl ere 
ulaşmanın yolu ise bölgede barışın kurulması ve kurumsallaşması”98 
diyordu. Yani Kürdistan’a kapı açılması ve Sevr’in uygulanması 
gerektiğini savunuyor ve Cemaatle Hükümet biribirlerini övüp 
göklere çıkarıyordu.

 Zaman Gazetesinden Ali Ünal ise: “Hocaefendi’yi doğru an-
lamak” (09.02.2009) yazısında: 

 “Hem evrenselliği hem de evrenselliği içinde hususi zaman ve 
şartlara hitap edebilirliği açısından İslâm’ı ve bu noktada Fetullah 
Gülen Hocaefendi’nin aksiyon ve düşünce çizgisini, yani son yarım 
asrın şartlarında İslâmî temsil ve tebliğini kavramak, bir manâda 
kendi pratiği içinde şekillenen İslâm’ın ve İslâm fıkhının ürettiği veya 
dayandığı usulü iyi bilmeyi gerektirmektedir. Bugün ne yazık ki belli 
unvanlara sahip insanlar bile usûl bilgisinden mahrum olarak konu-
şup yazmakta, Tefsir usulü bilmeden Kur’an, Hadis usulü bilmeden 
Sünnet ve Hadis üzerinde yorum ve yargıda bulunmakta, bilhassa 
hem usulüyle Tefsir, hem usulüyle Hadis bilmeyi gerektiren, bunları 
da içine alan Fıkıh Usulü’nü ise hiç bilmeden İslâm adına fetva ve 
hüküm verebilmektedir. İslâm ve İslâmî ilimler, başka hiçbir ilmî di-
siplinde olmayan derinlikte ve genişlikte usûl üzerine oturmak, bu 
usulleri üretmek gibi bir imtiyaza sahiptir. İşte, bu usûl, yani aslî kai-
deler, temeller, metodoloji çerçevesinde meseleye yaklaştığımızda, 
hem Tefsir, hem Hadis, hem de âdeta bütün dinî ilimleri kapsayan 
Fıkıh’ta karşımıza, evrenselliği içinde İslâm’ın her zaman, her şart, 
hattâ gerektiğinde her kişiye hitap edebilir özelliğinin kaynakları ola-
rak nesh (nâsih-mensuh) mevzuu, muhkem-müteşabih, umumî-hu-
susî/ta’mim-tahsis, mutlak-mukayyet/takyit gibi prensipler çıkar. 

98)  10.03.2009 / Zaman
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Kendinden önceki bütün zamanların, risaletlerin bir bakıma meyvesi 
bir bakıma ağacı, kendinden sonraki bütün İslâmî hayat, düşünce, 
davranış, hareket ve tecditlerin modeli olma hususiyetine sahip bu-
lunan Peygamber Efendimiz’in, 23 yıllık İslâm’ın kemali, Allah’ın 
nimetinin tamamlanmasıyla noktalanan risaleti döneminde, 
pek çok âyetin lafzıyla neshedilmesi, yani tamamen kaldırılma-
sı, pek çok âyetin manâsıyla neshedilmesine rağmen lafzıyla 
Kur’an’da bırakılması bile, başlı başına her bakımdan İslâm’ı 
ve İslâmî hareketleri anlamada çok büyük önem arz etmektedir. 
Özellikle manâsı neshedilmiş âyetlerin Kur’an’da lafzıyla yer 
alması, onlardaki pek çok başka manânın yanı sıra, dünyanın 
şartları her zaman Peygamber Efendimiz’in bu âyetlerin hüküm-
lerinin neshedildiği zamandaki gibi kalmayacağı gerçeğini göz 
önüne aldığımızda İslâmî tebliğ, hareket ve düşünce adına ayrı 
bir önem kazanmaktadır. İşte, Hocaefendi’nin yarım asrı bulan 
hareket ve düşünce çizgisinde bazen birbirinden farklı gibi gö-
rünen söz ve davranışlarını doğru anlayabilmek için bu husus 
son derece önemlidir” sözleriyle, Fetullah’ın Siyonizm uşaklığı-
nı, ABD ve AB şakşakçılığını, açıkça münafıklık yapmak, Yahudi 
ve Hıristiyan zalimlere yaranmak olarak niteleyen Kur’an ayet-
lerini asıl anlamından ve amacından saptırmaya “ilmi ve İslami” 
kılıf uydurmaya çalışıyordu.

Şimdi ey Ali Ünal, söyle bakalım;
“Andolsun ki, insanlar içinde mü’minlere en şiddetli (en sin-

si ve tehlikeli) düşman olarak YAHUDİ’leri bulursun”99

“Onlardan çoğunu, inkâra sapanlarla dostluklar kurduklarını 
görürsün”100

“(Ben Mü’minim diyenler) Eğer Allah’a, Peygambere ve Ona 
indirilene (gerçekten) iman etmiş olsalardı, onları (Yahudi ve 
Hıristiyanları ve inkâra sapanları asla) veliler (güvenilir dost ve 
idareciler) edinmezlerdi (bunlarla işbirliğine girişmezlerdi)”101

“Sizden her kim onları (Yahudi ve Hıristiyanları) evliya (Li-
der, rehber, yönetici, dost ve işbirlikçi) edinirse, kesinlikle o da 
onlardandır”102

99)  Maide:81
100)  Maide:80
101)  Maide:81
102)  Maide:51
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Gibi ayetlerin hangisinin “lafzı Kur’an’da duruyor amma, 
hükmü kaldırılmıştır” diye zırvalayacaksın?

Bu Kur’an ayetlerinin ilahi tokadını yiyen “fitnetullah”ınızı 
nasıl temize çıkaracaksın?

“Ayetlerimiz hususunda saptırma ve çarpıtma yapanlar, asla 
Allah’a gizli kalmayacak ve Onun kahrından kurtulamayacak-
tır”103

“Önceden (dünyada iken) dua ve yardım umarak (bir nevi ta-
pındıkları herkes ve her şey, ahirette) onlardan kaybolup defo-
lup gidecek ve onlar (Siyonist Yahudilerin ve Hıristiyan emper-
yalistlerin peşine takılanlar ve bu hıyanetlerine Kur’ani hikmet 
ve mazeret uyduranlar) kaçıp kurtulacak hiçbir yerleri olmadı-
ğını anlayacaklardır”104

Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu’nun helikopter kazası için “su-
ikast senaryoları ve komplo yorumları” hazırlayan Fetullah 
Gülen acaba, Özel Harekât Daire Başkanı Behçet Oktay’ın inti-
har-suikast sırrını niye hiç konuşmuyordu?

Yoksa, Behçet Oktay Fetullahçıları Özel Hareket Dairesi’ne sok-
madığı için mi böyle davranıyordu? Çok yakın mesai arkadaşı: “Fe-
tullahçılar yıllardır Özel Harekât Daire Başkanlığına sızmaya 
çalışıyordu. Emniyette giremedikleri tek birim Özel Harekâttı. 
Behçet Oktay Fetullahçıları Özel Harekâta sokmadı. Bu yüzden 
hedef alınmıştı. O nedenle başka yerlere tayini çıkarılmaya ça-
lışılmıştı. İntihar değil, suikasttı. Özel Harekât Dairesi Başkanı 
Behçet Oktay, göz göre göre harcanmıştı. Tıpkı Emekli Albay 
Abdulkerim Kırca gibi!” itirafında bulunuyordu.

Fetullah Gülen, İsrail’i boykot kampanyası başlatan ABD’li 
profesörler kadar bile duyarlı ve tutarlı olamıyordu

İsrail’in Gazze’ye gerçekleştirdiği katliamlara, tüm dünyadan 
tepkiler yağarken hatta insafl ı Hıristiyan ve Yahudiler bile bu 
vahşetlere lanet okurken, Fetullah Gülen’den tıs çıkmıyordu. 
Müslüman dünyasındaki boykot çağrılarının yanı sıra Amerikalı 
bir grup profesör de İsrail’in akademik ve kültürel olarak boykot 
edilmesi için bir kampanya başlatıyordu. Boykot kampanyası, 
Amerikan siyasetinde ve medyasında oldukça etkili olan İsra-
il yanlısı lobi grubu AIPAC’in çalışmaları ve akademisyenlerin 

103)  Bak: Fussilet:40
104)  Fussilet:48
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İsrail politikalarını eleştirmeye cüret etmeleri göz önünde bu-
lundurulduğunda oldukça önemli bir girişim olarak değerlen-
diriliyordu.

İsrailli akademisyenler, daha önce İngiltere’de bazı İsrail karşıtı 
grupların akademik boykot başlatma girişimleriyle karşı karşıya kal-
mışlardı. Ancak Amerika’da ilk kez ülke çapında bu tür bir boykot ha-
reketi düzenleniyordu. Bu boykotun İsrail’e etkisinin ne olacağı konu-
sunda İsrailli profesörler pek emin değildi; ancak bu boykota yönelik 
karşı bir girişimde bulunmaya hazırlandıkları belirtiliyordu. İsrail’de 
yayınlanan Haaretz gazetesinde yer alan habere göre “İsrail’in Aka-
demik ve Kültürel Boykotu” adı verilen hareketi başlatanlar: “Bi-
linçli profesörler olarak, İsrail’in Gazze’ye ve Gazze’deki eğitim 
kurumlarına yönelik orantısız saldırısına duyarsız kalamıyoruz 
ve sessizce oturup izleyemiyoruz” şeklinde konuşuyordu. Ama 
sözde İslam alimi ve merhamet fedaisi geçinen Fetullah Gülen, 
ne Irak’ta milyonlarca mazlum Müslümanı katleden ABD’ye ve 
ne de Filistin’de binlerce masum insanımızı katleden İsrail’e bir 
cümlelik kınama mesajı bile yayınlayamıyordu.

Kürt konferansı ve Fetullah
Fetullahçı Abant Platformu bu sefer Erbil’de toplanıyordu. 

Selahaddin Üniversitesi ve Mukriyani Enstitüsü’nün işbirliği ile 
yapılacak bu toplantının başlığı “Barışı ve geleceği birlikte ara-
mak” konulmuştu. Zaman yazarı ve Amerikan yalakası Mümta-
zer Türköne bu konferansı şöyle yorumluyordu:

“Şartlar elverişli. Statükoyu sürdürmek imkânsız. Herkes bir 
kavşakta, gideceği yönü tayine uğraşıyor. Erbil toplantısı sivil 
toplum diplomasisinin başarılı bir örneği olmaya aday. Ben de 
bu toplantının açış konuşmasını yapacağım. Bir ay sonra Er-
bil, başka bir toplantıya ev sahipliği yapacak. “Kürt konferansı” 
başlığını taşıyan bu toplantı tam olarak “Kürt ulusal kongre-
si” niteliği taşıyor. Kürtlerin “Dört Parça” adını verdikleri dört 
ülkeden, yani Türkiye, İran, Suriye ve Irak’tan legal ve illegal 
Kürt örgütlerinin bu toplantıya katılması bekleniyor. Toplantıyı 
KDP organize ediyor ve bir ölçüde Irak’taki Kürt Bölgesel Yö-
netimi’nin diğer Kürt grupları üzerindeki önceliğini vurgulama 
amacı taşıyor. Uygun kelimeyi bulmak zor. Kürt milliyetçileri-
nin kullandığı tabir “Kürt ulusal hareketi”. Bu konferans “Kürt 



ulusal hareketi”nin geleceği üzerinde etkili olacağa benziyor. 
Hepimizin çok yakından bildiği bir Kürdistan haritası var. Erzu-
rum’un yukarısından Hatay’a doğru inen geniş bir yayı da içe-
ren bu harita birilerinin kâbusu, birilerinin de hülyası. Kuzey 
Irak’taki, fiilen bağımsız hareket eden bölgesel Kürt Yönetimi’ni 
“Büyük Kürdistan”ın ana çekirdeği olarak görenler iki tarafta da 
mevcut. Hem kâbus görenler, hem de hülyalar peşinde giden-
ler için bu konferans bir dönüm noktası olabilir. Gerçek dünya 
ne kâbustakine, ne de hülyalardakine benziyor. Aynı odadayız. 
Odanın iki tarafında uykuya dalmışız. Kâbus görenimiz ateşler 
içinde boncuk boncuk terliyor. Diğeri daldığı hülyaların etki-
sinde, mutlulukla tebessüm ediyor. Ev ateşler içinde; hepimiz 
uyanmalı ve ateşi söndürmeliyiz. 

Erbil’deki Kürt Konferansı’na katılacak örgütlerden biri de 
PKK. Basmakalıp hükümleri bir kenara bırakıp, bu konferansın 
PKK’nın silah bırakmasına, nihayetinde tasfiye olmasına vesile 
olacağını öngörmek lâzım. Erbil’de yayımlanan Kürdish Glo-
be’da yer alan ve Türkiye Kuzey Irak ilişkilerini değerlendiren 
bir yazı, bu öngörüyü doğruluyor. “Bütün Kürt siyasî grupları 
arasında geniş ve kapsamlı bir konferans, PKK’yı Kürt ulusal 
çıkarlarını koruyacak çizgiye getirebilir ve genel uzlaşmaya 
uyarak silah bırakmak zorunda kalabilir.” Kısaca bu konferans 
PKK üzerinde bir baskı oluşturmayı da amaçlıyor. Türkiye’nin 
Kürt sorununu çözebilmesi için kanın durması lâzım. Obama, 
Amerika’nın yeni başlangıcını Ortadoğu üzerinden yapıyor. Or-
tadoğu en fazla iki üç sene içinde bambaşka bir bölge olacak. 
Türkiye’nin en başta Kürt sorunu olmak üzere bütün sorunları-
na ve bölgeye bakışında köklü değişiklere gitmesi lâzım. Kürt 
sorununun çözümü ise önce kendi vatandaşlarımızla, sonra 
yakın komşularımızla barışmaktan geçiyor.” diyerek, PKK’nın 
siyasallaşmasını, DTP’nin “Demokratik federasyon” tezinin sa-
vunulmasını, küreselleşme tekerlemesiyle Türkiye’nin AB’ye 
eyalet, Büyük İsrail’e vilayet yapılmasını ve böylece Sevr’in 
önündeki bütün engellerin kaldırılıp, siyonizmin dünya haki-
miyetinin sağlanmasını kolaylaştırmaya ve kafaları bu yönde 
oluşturmaya çabalıyordu.
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 ● Gâvurlara “Nükleer Gücü”, Müslümanlara “Hoş-
görüyü” Reva Görenler

Sonraları koyu Erdoğan’cı kesilen Fetullahçı Hüseyin Güler-
ce; Tempo24’ten Selin Ongun’un: “Bazı muhafazakâr erkekler, 
onları ‘sahne’ye çıkaran başörtülü kadınları neredeyse utanıla-
cak bir varlık gibi görüyor. Başörtüsünü de sosyal bir yük ola-
rak addediyor, ne diyorsunuz?” sorusuna:

“Büyük çoğunluğu tenzih ederek söylüyorum. Bu bir karak-
tersizlik, kalleşliktir” yanıtını veriyor, ama başörtülülere sahip 
çıkmıyordu.

“Bengisu başörtülü kızlar adına size ve pek tabii Gülen ce-
maatine “O zaman bizi niye yediniz, niye kandırdınız?” diye so-
rulduğunda ise:

“Biz yemedik. Hoca Efendi başörtülü gösterileri hiçbir za-
man desteklemedi. Ben, 28 Şubat sürecinde Zaman gazete-
sinde genel müdürdüm. Yayına da ben bakıyordum, müdahale 
edebiliyordum. Başörtüsüyle direniş, gösteri yapan insanların 
Zaman gazetesinde o dönem haberleri büyütülerek verildi mi? 
Hayır. Bunu bilerek böyle yaptım. Bu sorumluluğu da üzerime 
alıyorum” demekten de utanmıyordu.

“Ben hiç kimseye “Başörtülüler çıkın, gösteri yapın, hakkı-
nızı söke söke alın” demedim. Ben bunun toplumsal mutaba-
katla çözümlenmesi gerektiğini söyledim. Hoca Efendi de “İlim 
mi, başörtüsü mü?” diye sorulduğunda, başörtüsü bir zaruret 
olarak dindar bayanların önüne konduğunda “İlmi tercih edin” 
demiş bir insandır; olarak nasıl olur da başörtüleri öne itmiş 
oluyor? Hangi siyasi partiler, hangi liderler bu gösterileri des-
teklediyse Sayın Bengisu’nun lafı onlaradır. Ben o laftan hiç 
alınmadım, çünkü hiçbir zaman öyle bir şey yapmadım. Onu 
bana niye söylüyor; anlamadım? “Üniversite tahsiliniz eliniz-
den alınsa da başınızı açmayın, sonuna kadar direnin” mi demi-
şim? Böyle bir sözüm mü var, yazım mı var?

Demokrasi uzlaşma rejimidir. Nasıl Merve Kavakçı deneme-
si yanlışsa Sayın Başbakan’ın İspanya’da yaptığı başörtü de-
nemesi de yanlıştı. O çıkışla (Erdoğan’ın “Velev ki başörtüsü 
siyasi simgedir, yasaklamak mı gerekir” sözleri) gelinen nokta 
başörtü sorununu çözen bir nokta mı oldu?  Reel politik denen 
bir şey var” sözleriyle Siyonist mahfillerin ve masonik merkez-
lerin avukatlığını yapıyordu.
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“O zaman Fetullah Gülen’den sonra ne olacak?” sorusunu 
ise Hüseyin Gülerce:

“Dünyadaki gelişmeye paralel olarak aile şirketleri ne yaptı-
lar? Mesela Türkiye’de Koç, Sabancı, Eczacıbaşı ne yaptı? Ku-
rumsallaştılar, değil mi? Yani profesyonel yöneticiler getirdiler, 
ailelerin hisseleri oldu, yönetimde temsilcileri oldu. Ama şirket-
lerini profesyonelce yönettiler. Şimdi özellikle Hoca Efendi’nin 
yurtdışında bulunmasından beri, bize göre orada da bir hikmet 
var, kendisi de Türkiye’de olmadan bu sistem işliyor. Koskoca 
bir camia, “gönüller hareketi” diyorsunuz, ama birçok kurumu 
var. Okulları var, diyalog merkezleri var, üniversiteleri var, ders-
haneleri var, medya organları var… Bunların hepsinde bu 10 yıl 
içerisinde bir kurumsallaşma oldu. Bir sistemle yürütülüyorlar. 
Hepsinin yönetici heyetleri var; gazetenin bir yönetim kurulu 
var, televizyonun yönetimleri var. Yani profesyonelce gidiyor 
her şey” diyerek Fetullahçı yapılanmanın, aynen Koç, Sabancı 
ve Eczacıbaşı gibi Siyonist sermayenin ve Yahudi Lobilerinin 
güdümüne girdiğini itiraf ediyordu.

(O süreçte) “Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtul-
muş, Tempo24 için yaptığımız söyleşide “Gülen cemaati bize 
uzak, AKP’ye yakın durdu. Açıkça politize oldular” dedi. Kurtul-
muş’a hak veriyor musunuz?” sorusuna karşı:

“Öyle bir fotoğraf var. Ama bu sadece fotoğraftır. Sebebi de 
şu: Yüzde 47 oy almış bir partiye bu camianın büyük çoğunlu-
ğunun oy vermiş olması normal bir şey. Eğer AKP yüzde 25, Sa-
adet Partisi de yüzde 20 oy almış olsaydı, “Bize oy vermediler, 
AKP’ye oy verdiler” gibi bir kıyas yapılabilirdi. Ama şimdi Saa-
det Partisi’nin oyu belli, bu camianın da yüzde 80’inin, 90’ının 
AKP’ye oy vermesi eşyanın tabiatından yana. (Ey Saadet Parti-
si) Sen alternatif değilsin ki!”

“Peki neden değil?“
“Erbakan’ın politikaları yüzünden. AK Parti neden kuruldu? 

Oradan başlamak lazım. Refah Partisi içindeki gençler neden 
kendilerini yetiştiren Erbakan’dan koptular? Neden kendi yetiş-
tirdiği evlatları yuvayı terk edip ayrıldılar? Ben şahsen söyleye-
yim, Sayın Erbakan’ın siyasetteki üslubunu 1970 yıllardan itiba-
ren hiç benimsemedim. O yıllarda gazetecilik yapıyordum. Kes-
kin, kucaklayıcı olmayan bir üslup kullanıyordu. “İmam hatipler 
bizim arka bahçemizdir”, “Kadayıfın altı kızarıyor” gibi şeyler 
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söyledi Sayın Erbakan. Sonunda Başbakan oldu, Sincan’da bu 
milletin İslami anlayışıyla, yorumuyla bağdaşmayacak şeyler 
oldu. Bir nevi gösterişle, “Gördünüz mü bakın neler yapıyoruz” 
dercesine Başbakanlık’taki (yerel dini önderler, şeyhler davet 
edilmişti iftar yemekleri… Bunlara gerek yok ki.”

“Baştan beri Milli Görüş ile aramızda mesafe vardı!” 
Mesela Avrupa Birliği’ne karşı çıktı. “İslam ülkeleri arasın-

da ekonomik işbirliği yapacağız, ortak paramız olacak” dendi. 
Ben bunları gerçekçi bulmuyorum” sözleriyle, aslında hem 
Kur’an’ın emir ve kurallarına, hem Resulüllah’ın buyruklarına, 
hem Bediüzzaman’ın tespit, temenni ve uyarılarına asla uyma-
dıklarını; Erbakan Hoca’nın Haçlı-Siyonist AB yerine İslam Bir-
liği gibi proje ve programlarının da bu imani ve insani gerekçe-
lere dayandığını bile bile, emperyalizme uşaklık adına bunlara 
karşı çıktıklarını dile getiriyordu.

Ve zaten: “Hoca Efendi, bunu 1995 ya da 1996 yılında Patrik 
Bartholomeos ile yaptığı ilk görüşmede söyledi. “Heybeliada 
Ruhban Okulu açılmalıdır” dedi” itirafl arıyla da, hıyanet or-
taklıklarını deşifre ediyordu. Hüseyin Gülerce: “Fetullah Hoca 
Efendi, vaktini çoğunlukla ibadetle çeçiriyor. Orada beş vakit 
namaz daha sonra tesbihat oluyor. Yarım saat dua faslı var. 
Toplu dua okunuyor. Her akşam 19:00 ile 19:30 saatleri arasın-
da insanlar bir odada sessizce Cevşen okuyorlar” sözleriyle 
tam bir riyakârlık sergiliyordu.

Hoca Efendinin Amerika’da kaldığı yere gelince; “Orası ev 
değil. Ahşaptan dubleks dokuz evin bulunduğu vakfın kamp 
yeri. Amerika’da o bölgede yaşayan hizmet insanları çoluk ço-
cuk hafta sonları bir araya gelsinler diye hazırlanan bir kamp. 
Hoca Efendi orada bulunuyor. Biz mesela Türkiye’den Chica-
go’daki Gülen Konferansı için 20 kişi kadar gitmiştik. Cengiz 
Çandar, Cüneyt Ülsever filan kaldılar orada. Yani Türkiye’den 
Amerika’ya etkinlikler için gelen insanlar var, Hoca Efendi’yi zi-
yarete gelen insanlar var” diyordu. Ama bu dokuz villalı çiftliği, 
Amerika’nın ve CIA’nın, neyin karşılığı Fetullah’a ikram buyrul-
duğunu bir türlü açıklamıyordu.

İngiliz Yahudilerinin İslam’ı yozlaştırmak ve sürekli aleyhin-
de konuşarak siyonizmin gücünü kafalara kazımak üzere ülke-
mizde kurdurulan “Yeniden Milli Mücadele Derneği” döküntüle-
rinden Hüseyin Gülerce şöyle devam ediyordu:
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“Hoca Efendi Deniz Baykal’ı sever, randevu istese Baykal’ı 
da kabul eder.” Hoca Efendi’nin Deniz Baykal’a karşı öteden 
beri bir hüsn-ü zanı var. Hoca Efendi bir sevgi insanı. Ben Sa-
yın Baykal’ı sevdiğini biliyorum. AKP iktidarından sonra, AKP 
AB’den, demokratikleşmeden yanayken Sayın Baykal da engel 
çıkarıyor. Samanyolu’nun, Zaman’ın haber formatında AKP’li 
gözükmek gibi bir fotoğraf var. Ama bu AKP’li olmaktan kay-
naklanmıyor. Mesala bugün CHP demokratikleşmeye, reformla-
ra destek verdiğini açıklasa Zaman bunu manşetten verir. Bu da 
Baykal’a karşı bir tavır olmadığını gösterir. Sayın Baykal böyle 
bir randevu talep etse, Hoca Efendi rahatsız bile olsa onu geri 
çevirmez. Bir de şu olur: Hoca Efendi Sayın Baykal’ı da kendi 
yerinde kabul etmez. Sayın Baykal neredeyse oraya gider. Orası 
da çok önemli. Devlette yöneticilik yapmış insanlara karşı tavrı 
böyle. Sayın Baykal, New York’taysa New York’a gider, Washin-
gton’daysa oraya gider, görüşür. Rahmetli Ecevit görüşmek is-
tediğinde “Ben geleyim” demişti. Hoca Efendi de “Başbakanlık 
yapmış insansınız, ben geleyim” demiştir. Hoca Efendi seçilmiş 
insanlara karşı böyle davranır. 

“DTP’li bir milletvekili görüşmek istese aynı üslubu sürdürür 
mü?” sorusuna cevaben:

“Elbette. Hoca Efendi’nin en bariz vasfı insana saygıdır. Ben 
bu lafı ilk kez ondan duydum: “Önce insanız, sonra Müslümanız” 
der. Allah’ın yarattığı insana saygılı olmak çok önemli” diyordu.

Peki Hüseyin Gülerce, Sen ve Fetullah Gülen; Ecevit’le, 
Türkeş’le, Süleyman Demirel’le, Recep Tayyip’le, Deniz Baykal 
Beyle ve Ahmet Türk’le bile rahatlıkla ve şeref duyarak görü-
şüyor veya görüşebileceğinizi söylüyor, “Allah’ın yarattığı her 
insana saygılı olmak gerektiğini” savunuyor ve özellikle, “Ba-
kanlık, Başbakanlık yapmış insanların, devlete hürmeten aya-
ğına gidileceğini belirtiyorsunuz, ama Erbakan Hoca’yla asla 
görüşmüyor, ruhlarınız barışmıyor; Başbakan olarak davet et-
tiği halde bile icabet etmiyorsunuz!? Bu kin, soğukluk ve say-
gısızlığın sebebini ise, zaten kendi itirafl arınız içinde ağzınız-
dan kaçırıyorsunuz. Çünkü; Erbakan İslam birlikçi, siz AB’ci ve 
ABD’cisiniz!. Erbakan yüksek haysiyet ve hassasiyet sahibi bir 
Millici, siz ise basit bir işbirlikçisiniz!. 

Siz kafir ve zalimlere “nükleer gücü” reva gören, ama mü-
minlere ve ezilenlere ise bütün bu zillet ve esaretlere karşı; 
“hoş görüyü” öğütleyen kimselersiniz!.. Yani münafık İbni Se-
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be’lerin, İbni Selül’lerin çağdaş örneklerisiniz!.. ABD, AB ve İs-
rail’e, yani şeytanın taifesi Siyonist Lobilere yaslanarak sahte 
kahramanlık gütmekte, İslam’a hizmetkarlık perdesi altında çok 
çirkin bir din istismarı yürütmektesiniz.

Hz. Peygamber Aleyhisselamın:
“Mel’un’dur, Mel’un’dur o kişiler ki, dayanak ve sığınakları 

kendileri gibi fani ve fena kimselerdir. Kim ki fani ve fena mah-
lukata yaslanıp güvenerek izzet (şeref ve şöhret) payesi görür-
se, sonunda mutlaka zelil ve rezil edilecektir”105 hadislerinde, 
haber verdiği nasipsizlere ne kadar benzemektesiniz!.

“Onlar müminleri bırakıp (kitaplı ve kitapsız) kâfirleri veliler 
(sığınılacak güçler, rehberler, dost ve müttefikler) edinirler. (Za-
vallı ve zayıf imanlı kimseler!) izzet ve kuvveti onların yanında 
mı arıyorlar?”106 ayetini keşke dikkatle bir kere daha okuyup dü-
şünseniz ve halinizi düzeltseniz.

Dünya Avukatlar Birliği üyesi Nelson: “Amerika, katliama 
her türlü desteği veriyor.”

Filistin Sivil Dayanışma Konferansı Beylikdüzü Kaya Rama-
da Otel’de gerçekleşmişti. Saat 11.30’da Dr. Saadettin Osmani 
başkanlığında başlayan oturumda konuşan Dünya Avukatlar 
Birliği Üyesi Tom Nelson, Filistinlileri öldüren silahların Ame-
rika’dan gittiğini, bir Amerikalı olarak ülkesinden utanç duydu-
ğunu belirtmişti.

Dünya Avukatlar Birliği Üyesi Tom Nelson, “İsrail’in son 
saldırılarda kullandığı fosfor bombası da Amerikan ürünü bir 
silahtır. Amerika, buradaki katliama maalesef her türlü deste-
ği veriyor” demişti. Filistin davasının tamamen insani bir dava 
olduğunu ifade eden Nelson’un, “İnsan olan herkes bu dava-
ya sahip çıkmalıdır” sözleri dikkat çekmişti. Kudüs Müessesi 
Başkanı Dr. Muhammed Adluni ise Arap ülkelerini işgale sesiz 
olmakla suçlarken Türkiye’nin duruşundan övgüyle bahsetmiş-
ti. Sultan Abdülhamit’in Filistin topraklarını satın almak isteyen 
Yahudilere, “Müslümanların malları ve kanları üzerinde sizin-
le pazarlık yapamam” cevabını hatırlatan Adluni, bugün Erba-
kan’ın da aynı şeyi söylediğini belirtmişti.

“İslam bombası” tabiri iftiradır ve kışkırtıcıdır

105)  Bak: Fethür-Rabbani, Gavsi Geylani, Terc: Yaman Arıkan, Uyanış yy. 
sh: 266
106)  Nisa: 139
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Zaman Gazetesi yazarları defalarca, İran’ın nükleer silah üretme 
girişiminin bölge barışını tehdit edeceğini belirtmiş, ama İsrail’in nük-
leer yığınaklarına hiç değinmemişlerdi. Fetullahçılarla aynı kafada 
olan Mısır Dışişleri Bakanı Ahmet Ebu’l geyt, İslam nükleer silahı 
adı verilen şeyin Müslümanlara hizmet etmeyeceğini söylemişti. Bu 
bağlamda, Pakistan’ın adını veren Ebu’l geyt böyle bir bombanın 
Müslümanlara değil sadece üreten ülkelere veya sahiplerine fayda 
veya zarar getirebileceğini söylemişti. Son zamanlarda, nükleer si-
lahların yayılması meselesi yeniden gündeme gelmişti. Bölgenin tek 
nükleer gücü olan İsrail herhangi bir İslam ülkesinin atom bombası-
na sahip bulunmasından oldukça endişeliydi. Kendi elindekileri ise 
müktesep hak olarak görmekteydi. Hatta İran nükleer silah edinirse 
diğer bölge ülkelerinin de sıraya gireceğini öngörüyor, bununla da 
kalmayarak; ‘İran nükleer silah edinirse komşularını İsrail’le barış 
yapmaktan alıkoyar’ diyecek kadar ileri gitmekteydi. Sanki bugüne 
kadar onları İran mı engellemişti? Böylece İran’ın veya başka böl-
ge ülkelerinin nükleer silah edinmesinin önüne geçilmekteydi. Oysa 
Obama seçimden önce ilk defa “olmayanlara emsal teşkil etmeme-
si ve nükleer silahların yayılmasını tetiklememesi için, fiili nükleer 
güçlerin de masaya getirilmesini” istemişti. Yani pazarlıkta İsrail’in 
nükleer silahlarının da masada sürülmesini teklif etmişti. Bu önem-
li bir gelişmeydi. Lakin ‘İslam bombası’ ibaresi öldürücü ve ürkütü-
cü bir silah olduğundan dolayı nasıl ki terör ile İslam bir arada ele 
alınamazsa, nükleer bombalarla İslam ismi de bir arada ele alına-
mazdı. Maalesef Batılılar İslam ile terörü zaman zaman yan yana, 
hatta iç içe ele alıyor ve anıyorlardı. Bu ise İslam’ı tezyif ve tahkir 
etme anlamı taşımaktaydı. Masum bir kullanım biçimi olamazdı. En 
hafif tabiriyle şeytanın iğvasıydı. Onların atom bombası vardı, ama 
olanlar bombalarına kimliklerinin adını vermezken; Müslümanların 
ise olmayan bombasına İslam bombası diyorlardı. Dolayısıyla bu tür 
ibarelerin Müslüman yetkililer tarafından da zikredilmesi en hafif ta-
biriyle Batıya uşaklıktı. Batılılar Pakistan’ın nükleer silahlarına İslam 
bombası adını verirken Hind bombasına Hindu bombası demiyor-
lardı. Veya İsrail’in ürettiği bombalara Yahudi bombası demiyorlardı. 
Bilindiği gibi, bütün dinler ve özellikle İslamiyet harbi olmayanların 
(yani aktif olarak savaşta rol almayan ve silah kullanmayanların) öl-
dürülmesini yasaklamaktaydı. Din adamları, yaşlılar, çocuklar ve ka-
dınlar bilhassa bu dokunulmaz grupların içinde sayılırdı. Lakin kitle 
imha silahlarıyla birlikte temyiz imkanı kalmamakta ve dolayısıyla 
ayrım gözetmeyen bu tür silahlar ölüm kusmaktaydı.
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Bu durumda nükleer güce haiz bir ülkeyle sonuç alıcı bir kon-
vansiyonel savaş başarısız kalacaktır. Bundan dolayı Kur’an 
çağa göre Müslümanlara savunma ruhsatı ve hazırlığını emir 
buyurmaktadır. Lakin burada birinci derecede dikkate alınması 
gereken şey insani kayıplardır. Dolayısıyla günümüzün savaş-
ları meşruiyet anlamında çok karmaşık bir boyuttadır. İşte bu 
nedenledir ki Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hoca, nükleer silah 
üretmeyi değil, bu tür tahrip edici silahları etkisiz kılacak ve kul-
lanılmayacak hale sokacak teknolojileri üzerinde yoğunlaşmış, 
çok önemli ve müjdeli mesafeler alınmıştır.

Bununla birlikte neden Müslümanlar ısrarla nükleer teknolo-
jiden uzak tutulmaya çalışılmaktadır. Fetullahçı kafalar, saldır-
gan ve barbar Batılılara nükleer gücü, ama mazlum Müslüman-
lara ise “hoşgörüyü” reva görmektedir. Bu tavırları potansiyel 
sömürge kafalı olmalarıyla da yakından alakalıdır. 

İngiltere’de bile Filistin’e destek yürüyüşü yapılırken, Fetul-
lah Gülenciler hala Siyonistlere çalışmaktaydı!

Terörist İsrail’in Filistin’i işgalinin 61. yıl dönümü İngiltere’nin 
başkenti Londra’da binlerce İngiliz’in katıldığı bir gösteriyle protesto 
edilmişti. Binlerce İngiliz Londra’nın merkezindeki caddeleri trafiğe 
kapatarak, işgalci İsrail’i protesto amacıyla yürüyüşe geçmişti. Yü-
rüyüşün sonunda, Trafalgar Meydanı’nda toplanan eylemciler, ‘’Fi-
listin’e Özgürlük’’ ve ‘’Çok yaşa Filistin’’ sloganları atmıştı. Trafalgar 
meydanında çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri, sanatçılar ve 
politikacılar meydanı dolduran göstericilere hitaben birer konuşma 
yapmıştı. Konuşmacılar Filistin halkının siyonist İsrail tarafından 
haksız yere cezalandırıldığını ve işkenceye maruz kaldığını belir-
tirken, dünyanın bu gidişe dur demesi gerektiğini vurgulamıştı. Bazı 
İngiltere Parlamentosu üyelerinin de konuşma yapmak üzere kürsü-
ye çıktığı mitingde İsrail’in, Filistin’e yönelik tutumu kınanmıştı.

“Filistin için toplanan tüm paralar Siyonistlere gidiyor”
Filistinli bir genç kız, konuşmasında Filistin için birçok ülke tara-

fından yapılan milyonlarca dolarlık yardımların, terörist İsrail’e ve-
rildiğini ve en ufak bir paranın dahi Filistin halkına ulaştırılmadığını 
hatırlatmıştı. Göstericiler, Londra sokaklarında gün boyu Filistin bay-
rakları taşımış ve Haziran 2007 tarihinden beri, İsrail’in işgali altın-
da bulunan Gazze şeridinin bir an önce Filistin halkına bırakılması 
dileklerini dile getirdikleri pankartlar açmıştı. Öğlen başlayan göste-
riler, akşam saatlerinde, olaysız bir şekilde sonlanmıştı. Gösteriler, 



Savaşa Hayır Koalisyonu, İngiltere Müslüman Birliği, Filistin’le Da-
yanışma Topluluğu gibi dernekler katılmış ve konuşmacılar, ABD ve 
İngiliz yöneticilerinin, Yahudi Lobilerinin ve sözde bazı Ilımlı İslamcı 
işbirlikçilerin çifte standartlarını ve İsrail yandaşlıklarını kınamışlardı. 
Üstelik bazı duyarlı ve tutarlı Yahudilerin de bu toplantıya katılmaları 
dikkatlerden kaçmamıştı.

 ● Mehmet Kalyoncu’nun İtiraz ve İtirafları Fetul-
lahçılığı Ele Vermekteydi

Soner Çağaptay Yahudi asıllı “Beyaz Efendi Türkler” takı-
mındandı. Yani Sabataist’ti ve Amerika’daki Siyonist düşünce 
kuruluşlarının önde gelen bir adamıydı. Newsweek Dergisinde 
(17.05.2009) “Türkiye’deki Cadı Avının Ardında Yatanlar” baş-
lıklı yazısında, Fetullah Gülen’cilere ve AKP’cilere, tenkit görün-
tülü bazı dolaylı tavsiyeler yapmıştı. 

a) Biz (Siyonist Lobiler) Fetullahçılık hareketini çok daha önemli 
günler için hazırlıyoruz. Siz ise, Ergenekon gibi kof davalara faz-
la dalmak ve sahip çıkmakla, potansiyelinizi ucuza ve lüzumsuzca 
harcıyorsunuz!

b) AKP Ergenekon bahanesiyle ölçüyü kaçırmak ve bu davayı bir 
intikam aracı olarak kullanmaya kalkışmak suretiyle, AB’ye giriş sü-
recini sıkıntıya sokmakta ve sekteye uğratmaktadır. Oysa ABD’nin 
gizli Derin Devleti olan Yahudi Lobilerinin Siyonist Dünya Hakimiyeti 
planları açısından, Türkiye’nin AB’ye katılması ve böylece milli kim-
lik ve bağımsızlığının kısırlaştırılması, hayati önem taşımaktadır!

c) Bay Beyaz Türk Soner Çağaptay, bu örtülü önerilerine taraf-
sızlık kılıfı ve tutarlılık kazandırmak; Fetullahçıların devlet kademe-
lerindeki örgütlenme gücünü hatırlatmak ve onlara karşı çıkanların 
gözünü korkutmak için de, “Bunların Polis Teşkilatındaki kadro-
laşmalarını ve özellikle Ergenekon takip ve tutuklamalarındaki 
kaba ve katı tutumlarını güya tenkit ediyor” tavrı takınmıştı. Ama 
bu dolaylı desteği, bay Fetullahçılar bir saldırı olarak algılamış 
ve Todays Zaman’da Mehmet Kalyoncu, onu yalanlamaya ça-
lışırken, kendi yamukluklarını ve Siyonist-emperyalist (Yahu-
di-Haçlı) ittifakının bir yan kuruluşu olduklarını da, şöyle itiraf 
buyurmuşlardı:

“Soner Çağaptay’ın amacı, ileride Gülen hareketinin aleyhi-
ne kullanılabilecek yazılı materyal üretme gayesini de güdüyor 
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olabilir. Göze ilk çarpan, Çağaptay’ın, Gülen hareketini tarikat 
olarak tanımlaması ve sırf savcılar tarafından aranan kişileri 
tutukladığı için, Türk polislerinin bu tarikatın üyesi olduğunu 
iddia etmesi. Bir sivil toplum hareketi olarak içlerinde Müslü-
manların, Hıristiyanların, Yahudilerin, Hinduların, Budistlerin, 
agnostiklerin, ateistlerin ve daha başkalarının bulunduğu dün-
ya çapındaki sivil toplum örgütleriyle birlikte dinler arası ve kül-
türler arası diyalogu teşvik eden ve yüzü aşkın ülkede okullar, 
hastaneler ve başka hayır kurumları açmaları için hayırseverleri 
harekete geçiren Gülen hareketi bir tarikata pek de benzemiyor. 

Durum böyle değilse; dinler arası diyalogu teşvik edecek bir 
jest olarak 1997 yılında Fetullah Gülen’i Vatikan’a davet eden 
Papa İkinci Jean Paul, Gülen’in başlattığı dinler arası diyalogun 
savunucusu haline gelen İsrail Hahambaşı Eliyahu Bakşi-Do-
ron, Gülen’in dinler arası diyaloguna resmen destek veren Rum 
Ortodoks Patriği Bartholomeos, Moskova’da Gülen’in teşvik 
ettiği bir okula kefil olduğu iddia edilen Türk Yahudi işadamı 
ve sanayicisi Üzeyir Garih ve Müslüman kökenden geliyor gibi 
durmayan daha pek çokları da, Çağaptay’ın iddia ettiği tarikatın 
üyesi olmalıydı.”107

Fetullahçı Mehmet Kalyoncu böylece:
Fetullah Gülen’in Papa II. Jean Paul’la fikir ortaklığını ve bu 

İslam düşmanına hürmetkârlığını
İsrail Hahambaşı Eliyahu Bakşi Doron’un Siyonist amaçla-

rına, Fetullah’ın hizmetkârlığını
Vatan haini Rum Ortodoks Patriği Bartholomeus’a Fetul-

lah’ın derin saygısını ve yandaşlığını
Türk Yahudi ve Mason işadamlarının Fetullahçılara dünya 

çapındaki destek ve yardımlarını, açıkça ifşa ve itiraf ediyorlardı.
Biz yıllardır bu gerçekleri hatırlatıp toplumu uyarmaya çalış-

tığımızda bize; “iftira ediyorsunuz, uydurup çamur atıyorsunuz, 
büyük bir Allah dostunu ve hizmet ekolünü karalamaya çalışı-
yorsunuz!..” diye sataşanlar, şimdi kendi adamları Mehmet Kal-
yoncu’nun bu itirafl arı karşısında, ya artık gerçekleri görüp İs-
lami ve insani bir tavır koyacaklar, veya bile bile gavur uşaklığı 
yaptıklarını kabullenmiş olacaklardı.

107)  Today’s Zaman 18 Mayıs 2009
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Zaman yazarı Ali Bulaç’ın hazırladığı Kur’an Mealinde:
“Ey iman edenler, Yahudi ve Hıristiyanları dostlar (veliler) 

edinmeyin; Onlar biribirlerinin dostudurlar. Sizden kim, onları 
dost edinirse, kuşkusuz (o da) onlardandır. Şüphesiz Allah (Ya-
hudi ve Hıristiyanları dost edinen) zalimler topluluğuna hidayet 
vermez.” “İşte kalplerinde hastalık olanları (bu ilahi uyarılara 
rağmen): “Devranın, felaketleriyle aleyhimize dönüp bize çarp-
masından korkuyoruz!” diyerek (münafıkların Yahudi ve Hıris-
tiyanlarla) aralarında (gizli ilişki ve işbirliği) çabaları yürüttük-
lerini görürsün. (Oysa) Umulur ki Allah (yakında) bir fetih veya 
katından bir emir getirecek de; onlar nefislerinde gizli tutukla-
rından dolayı pişman olacaklardır”108 buyrulmaktaydı. Ayrıca 
Ali Bulaç bu meallere ayrıca önemli bir dipnot yazmıştı:

“Bu ve devamı olan ayet; “ateist (dinsiz)lere karşı, Ehli kitap’la 
İttifak kurmayı, Müslümanların bağımsız kalmaları yolunda tek 
çare” göstermek isteyenlere ve “ehven-i şer” gibi fıkhi ve pra-
tik bir hükmü, siyasal felsefe haline getirenlere, cevabi bir işaret 
görülebilir. Ancak Müslümanların, Müslüman olmayan zümrelere 
karşı davranışlarında aşırılığa kaçmamaları da gerekir.”

Şimdi Sn. Ali Bulaç, kalksın desin ki:
Ya, “Ben bu Meali ve dipnotunu yazmamışım.”
Ve ya, “Öyle yazdım, ama aldanmışım ve yanılmışım.”
Ya da; “Bu gibi ayetlerin lafzı Kur’an’da duruyor, ama hük-

mü kaldırılmıştır. Bu nedenle Siyonist Yahudileri ve haçlı em-
peryalist Hıristiyanları veliler edinmek ve Onların güdümüne 
girmek münafıklık değil, akıllılıktır”!?

Artık, Fetullahın bir sürü Ali Bulaç gibi yazarı, Prof. etiketli 
ilahiyatçısı, kalkıp bu soruların doğru yanıtını, muhkem ayet-
lere ve sahih hadislere göre Fetullah ve avenesinin konumunu 
ortaya koyacaklarına; hatta televizyonlarına çıkarıp, bütün ho-
calarını da çağırıp, bizi susturmak, varsa haksızlık ve yanlışlık-
larımızı kusturmak suretiyle; beyinlerini yıkadıkları camialarını 
ve tüm halkımızı rahatlandıracaklarına, niye acaba bu teklifimiz-
den özenle ve kesinlikle korkulmakta ve kaçınılmaktadır? Hatta 
onların TV ve gazeteleri izin vermiyorsa, bu soruların ilmi yanıt-
larını göndersinler, biz Milli Çözüm’de yayınlayalım.

108)  Maide: 51-52
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Yoksa bu Fetullahçılar ve münafıklığa fetvacılar, acaba;
“(Manevi marazları ve münafıklıkları nedeniyle) Allah’la 

karşılaşıp huzuruna çıkmayı hiç arzulamayan (ahireti bırakıp 
dünyaya sarılan) kimselerin söyledikleri gibi: “(Bu işimize gel-
miyor) Bundan başka bir Kur’an getir veya onu değiştir!..”109 
diyenler takımından mıdır? Evet, evet… Kur’an “Furkan”dır. Yani 
mü’minle münafığı, sadıkla sahtekârı, çok net ve kesin ölçülerle 
ortaya koymaktadır. Sadakallahul-azim-Allahuazimüşşan doğru bu-
yurmaktadır.

Bu arada Fetullah Gülen’e yakın isimlerden Hüseyin Gülerce, 
Newsweek’ten Murat Yalnız ve Adem Demir’in sorularını yanıtlarken:

“Milli Görüş zihniyeti Türkiye gerçeklerine uymuyor. Dinin anla-
şılması ve yaşanmasında da bir farklılık var. Erbakan ve çevresin-
dekiler artık bir köyün ihtiyar heyeti gibi. Numan Bey’in en büyük 
problemi Erbakan’dan bağımsız karar alamayacak olması. Erba-
kan’ın AB görüşleri belli... Ama toplumun büyük kesimi, Türkiye’nin 
AB üyesi olması gerektiğine inanıyor. Şimdi Numan Bey’in SP’si 
AB’ye tam üyeliği savunabilecek mi? CHP; Gülen’i insafsızca eleş-
tiriyor, sonra da ‘Bunlar hep AKP’ye oy veriyor’ diyor. Kardeşim sen 
benim oyumu almak için hiç talip olmadın ki. Halbuki CHP böyle 
düşünmediğini son seçim öncesindeki dini açılımlarla gösterdi. Ra-
dikal dindarlara dönük açılımlardı. Oysa, o radikallerden daha ya-
kındır Gülen camiası CHP’ye, Radikal İslamcılara açılım yapıyor, 
daha ılımlı bir camiayı görmezden geliyor. Bizim CHP’ye tavrımız 
yok, onların bize var. Camianın AKP dışında oy verebileceği bir yer 
yok. Ama AKP, Milli Görüş gömleğini çıkardık diyor ama bir türlü o 
yaklaşımdan kurtulamıyor. Biz 115 ülkede okullar açtık. Almanya’da, 
ABD’de, İngiltere’de... Dünyanın en kuvvetli istihbarat teşkilatları var 
buralarda. Kafamızdakileri onlar tespit edemiyor, Türkiye’dekiler bir 
bakışta anlıyor. Gizli saklı bir iş yapmıyoruz. Türkiye’deki istihbarat 
kurumları isterse rahatlıkla sızar bu hareketin içine” diyordu, ama; 
zaten ABD, İngiltere, Almanya ve diğer ülkelerde CIA ve MOS-
SAD gibi istihbarat örgütlerinin destek ve himayesiyle bu işleri 
yürütebildiklerini ve onların sinsi ve Siyonist emellerine hizmet 
ettiklerini gizliyordu ve sanki kimse bilmiyordu! Üstelik Hüse-
yin Gülerce’nin bu sözleri: “Fetullahçılar Milli Görüş’ün evren-
sel prensiplerini ve İslam Birliğini engellemek karşılığı, Siyonist 

109)  Yunus: 15



189KÜRESEL FESATÇILIK VE FETULLAHÇILIK

güçlerce desteklenmektedir” anlamına geliyordu.
Şu Sabataist Soner Çağaptay’ı biraz daha tanıyalım:
Soner Çağaptay: Washington Yakın Doğu Politikaları Ens-

titüsü’nde etkin bir görevde bulunmaktadır. Çağaptay’ın, ABD 
kamuoyunu ve Türkiye’nin resmi görüşünü etkileyebilecek bir 
konumda bulunması, yazılarını tanınmış gazete ve dergilerde 
yayımlamasına kolaylık ve fırsat sağlamaktadır. (Washington 
Post’taki, ‘Türkiye’nin Batı’ya sırtını dönüşü’ başlıklı makalesi 
ile yukarıda bahsettiğimiz makale son örnekler.) Sık sık, fikrini 
bildirmek üzere, ABD Senatosu’na ve Kongre’nin Dış İlişkiler 
komitelerine çağrılmaktadır. Washington Yakın Doğu Politika-
ları Enstitüsü’ndeki Türkiye araştırma programını yöneten bir 
insandır. Ayrıca, Arlington-Virjinya’daki ABD Dış İlişkiler Ens-
titüsü’nde, Türkiye’de görev yapacak olan ABD’li diplomatlara 
ve üst düzey askerî görevlilere eğitim verdiği konuşulmaktadır. 
ABD’li diplomatların, Türkiye’deki görevlerine, Türkiye’ye ve 
Türk toplumuna dair ne tür bir fikri alt yapıyla başladıkları da 
böylece ortaya çıkmaktadır. 

İşte bu Soner Çağaptay Newsweek’te şunları yazmıştı:
Ergenekon davası, AKP’nin özgürlükleri kısıtlamak için kul-

landığı bir araç oluyor. Hepsinden ötesi bu dava; aynı zaman-
da Türk polisini kontrol eden Gülen cemaatinin gücünü,eğitim, 
kurs ve burs pazarındaki tekelini koruma iradesini yansıtıyor. 
Misyonerlik faaliyetleri ve gönüllülük çalışmaları sayesinde, 
Gülen cemaati geçtiğimiz on yıllar içinde küresel düzeyde top-
lumsal ve politik bir güç elde etmiş görünüyor. Cemaatin Was-
hington ve Brüksel’de lobi çalışmaları yapan iş ve düşünce 
grupları, dünyanın her yerinde üniversiteleri, bankaları, televiz-
yon kanalları ve gazeteleri, ayrıca çoğu tam burslu olmak üze-
re 2 milyondan fazla olduğu düşünülen öğrenciye eğitim veren 
okulları bulunuyor.

Cemaat Türkiye’deki politik gücünü 90’larda çeşitli partilere 
sağladığı destek dolayısıyla ulaşmıştı. Karşılığında Emniyet ve 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın en kilit pozisyonlarına cemaate yakın 
isimler atandı. Bu büyüyen güç, Türk ordusu 1997 yılında o sı-
rada iktidarda olan Refah Partisi’nin politikalarının, Türkiye’nin 
laik anayasasını ihlâl ettiği yönündeki uyarı bildirisiyle tırpan-
landı. Birbirini izleyen Refah Partisi aleyhtarı gösteriler ve bir 
medya kampanyası bu hükümetin sonunu hazırladı. Kısa bir 
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süre sonra Türk mahkemelerinde Gülen aleyhine açılan dava-
da, kendisinin takipçilerinden “sistemin ana damarları içinde 
ilerleyip güç merkezlerine ulaşana kadar varlıklarını kimseye 
hissettirmemelerini” söylediği ve Türkiye’yi kontrolü altına al-
mak istediği” ortaya atıldı. Gülen Türkiye’yi terk edip Amerika 
Birleşik Devletleri’ne yerleşme kararı aldı.

Refah Partisi’nden koparılarak inşa edilen AKP, 2002 yılında 
göreve geldiğinde Gülen cemaati de bir canlanma yaşadı. Ce-
maat AKP’yi destekledi, bunun karşılığında üyeleri büyük iha-
leler almaya başladı ve cemaatin Emniyet içindeki gücü doruğa 
çıktı. Ergenekon’daki son tutuklamalar da Gülen cemaatinin 
gücünün kanıtı sayılmıştı: Polis, AKP aleyhtarı olduğu düşünü-
len liberal kadınların ve aydınların evlerini dinlemiş ve ardından 
savcıdan bunları tutuklama kararını çıkartmıştı. Kadınlar gün-
lerce sorgulanmış ve beraat edip bırakılmıştı. Polis dosyaları, 
ifadeleri ve kadınların özel hayatlarıyla ilgili detaylar Gülen ce-
maatinin elindeki medya organlarına sızdırıldı. Adı geçen med-
ya organları bu kadınları terörist örgüt üyesi olarak tanımlayıp 
ÇYDD Başkanı Türkan Saylan’ın İsviçreli Hıristiyan bir anneden 
doğmuş olması dolayısıyla hakkında negatif yorumlara başladı. 
Gülen cemaatinin retoriğinin dinlerarası diyalogu desteklediği 
düşünülürse, bu da rahatsız edici ve açıklanması zor bir yakla-
şımdı.

Dava, AKP’nin ve Gülen cemaatinin liberallere baskı yapma-
larını ve isimlerini lekelemelerini sağlayan bir gösteri halini aldı. 
26 Nisan’da Adalet Bakanı polis istihbaratının ülke genelinde-
ki 70 bin kişinin özel telefon görüşmelerini dinlediğini açıkladı. 
Bu rakam Türkiye’deki neredeyse her bin Türk’ten bir tanesinin 
polis gözetimi altında yaşadığını ortaya koymaktaydı. Amerika 
Birleşik Devlerinde ise bu oran 137 binde bir olmaktaydı. Erge-
nekon davası ne yazık ki, bir cadı avına dönüşmüş durumdaydı. 
Eğer bu konuda şüpheniz varsa herhangi bir arkadaşınızı ara-
yıp davayla ilgili fikrini sorun. Arkadaşınız size bu dava hak-
kında detaylı bilgiler aktaracaktı. Bu Batı dünyasında insanların 
kamuda bu kadar yer eden bir davadan konuşmaktan imtina 
ettikleri en son vaka olan ABD’de, 1950’li yıllarda McCarty dava-
sını hatırlatmaktaydı. Avrupa Birliği yolunda ilerlemesi gereken 
Türkiye, paradoksal olarak böyle bir korku ortamının içine doğ-
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ru yuvarlanmaktaydı...
Acaba Polis Akademisi, ‘Işık Evi’ne çevrilmeye mi başlamıştı?
Polis Akademisi’nin başkanlığına Cemaat’e yakınlığıyla tanınan 

Prof. Dr. Zühtü Arslan’ın atanması haberi bazı gazetelerde yer al-
mıştı. Arslan’ın bu göreve atanması bir sürpriz değil, Akademi’de 
son yirmi yıl içinde yaşananların bir sonucu yani malumun ilanıydı. 
1984 yılında dönemin içişleri Bakanı Abdülkadir Aksu’nun girişimiyle 
çıkarılan “Akademi Yasası” bu sürecin başlangıcıydı! Akademi’nin 
öğretim kadrosu ve öğrencileri arasında başlayan cemaat örgütlen-
mesi, hızı kesilmeden 1991 yılına kadar giderek artmıştı. 1991 yılın-
da Ünal Erkan’ın Emniyet Genel Müdürü ve Ümit Erdal’ın da Polis 
Akademisi Başkanı olduğu dönemde cemaat örgütlenmesine karşı 
mücadele verildiği saptanmıştı.

EGM Polis Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın 1991/313 sayılı ve Baş-
müfettiş Ahmet Nihat Dündar ve müfettiş İzzet Sezgin Şenel imzalı 
raporunda Akademi’deki Fetullahçı öğretim üyeleri isim isim sap-
tanmıştı. Okul mezunlarının görev yerlerini belirleyen kura çekim-
leri sırasında yapılan hileler suçüstü yapılmış ve bunlar hakkında 
soruşturmalar açılmıştı. Ancak sonuçlanamamış Akademi, sanki 
Cemaate bırakılmıştı. Ümit Erdal görevinden alınmış, APK’ya yani 
kazığa çekilip etkisiz kılınmıştı. Ölene kadar da önemli bir göreve 
atanmamıştı. Peki, müfettişlere ne yapılmıştı? Haklarında inanılmaz 
bir iftira kampanyası başlatılmış, soruşturmalar açılmıştı. Onlar da 
kızağa alınmış ve bir süre sonra da emekli olmuşlardı. Şimdi Zühtü 
Arslan’ın başkan olması bu sürecin son noktasıdır. Bazılarına göre 
artık “Işık Evleri”ne gerek kalmamıştır. Çünkü, Polis Akademisi “Işık 
Evi” konumuna taşınmıştır” iddiaları kafaları karıştırmaktaydı. Bura-
da ürkütücü olan dindar ve dürüst insanların polis olması değil, Em-
niyeti Fetullah Gülen üzerinden CIA güdümlü kadroların kuşatma-
sıydı. Ve bu konudaki soru işaretleri, hala yanıtlarını aramaktaydı.

Büyükanıt Paşa: “Bana istihbarat getirecek kurum, benim 
hakkımda istihbarat topluyor” diye yakınmıştı.

Eski Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Büyükanıt, Beykent 
Üniversitesi’nde verdiği “Politikacı ve Ordu” konulu derste, Adalet 
Bakanlığı’nın İçişleri Bakanlığı’na, MİT’in Emniyet’e, Emniyet’in de 
MİT’e güvenmediğini belirterek, kurumlar arasındaki güvensizlik 
nedeniyle devletin hasta olduğunu söyledi. E. Org. Büyükanıt, “Bu 
kurumların uyumlu çalışmasından, Anayasa gereği Başbakan 
değil, Cumhurbaşkanı sorumlu” demişti. Büyükanıt ayrıca şun-
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ları söylemişti: “Devlette kurumlar arasında güvensizlik varsa, 
şüpheler varsa o devlet sorunludur. Ben asker olarak emniyetin 
istihbaratına güvenmiyorsam, çünkü bana istihbarat getirecek 
kurum benim hakkımda istihbarat topluyor. Bunlar gerçek va-
kalar.” 

E. GKB Yaşar Büyükanıt’ın bu tespitlerine katılan Aydınlık, 
Büyükanıt’ın, Mason ve Sabataist İttihatçılarla ilgili sözlerine 
karşı çıkarak: “İttihatçılar olmasaydı Cumhuriyet de olmazdı!” 
safsatasını tekrarlamıştı.

“Tarih bir askerin en büyük silahıdır. İki periyodu subay çok iyi 
bilmeli. İlki 1830’lardan başlayıp Osmanlı’nın yıkılışına kadar olan 
dönem, ikincisi, belki de en önemlisi 1908-1918 İttihat Terakki döne-
mi. Osmanlı bu dönemde çöküşe girdi, çöküş hızlandı. Eski Genel-
kurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, 7 Mayıs 2009 akşamı Kanal D’de 
32. Gün programında böyle söyledi. Büyükanıt’ın bu sözleri diğer 
açıklamaların yanında kaynadı gitti. Büyükanıt’ın açıklamalarına 
ilişkin yazıların hiçbirinde bu konuya değinen olmadı. Osmanlı İm-
paratorluğu’nun yıkılışını ittihatçıların “hızlandırdığı” ve hatta yıkılışa 
İttihat ve Terakki yönetiminin neden olduğu iddiaları yeni değildir. 
Dinci-gerici tarihçilerden, liberal aydınlara kadar geniş bir yelpaze 
İttihatçıları hiç sevmezler. Doğaldır. Bu gurup, tarihimizde devrimci 
olan her şeye düşmandırlar.

Elbette İttihat ve Terakki karşıtlarının başında “Düveli Muazza-
ma” gelir. 1908-1918 arasındaki on yıllık İttihatçı yönetimi, emperya-
list Batı tarafından “hasta adam” ilan edilmiş ve emperyalist paylaşı-
mın en büyük pastası olarak görünen bir devleti ayağa kaldırabilmek 
için verilen inanılmaz bir mücadele dönemidir. Daha düne kadar bu 
ülkenin genelkurmay başkanlığını yapmış olan bir şahsiyetin, yakın 
tarihimizi böyle değerlendirmesi düşündürücüdür” demişlerdi. Bun-
lara göre:

Türkiye’nin 150 yıllık milli demokratik devrim tarihinin köşe 
taşlarının başında İttihat ve Terakki Cemiyeti sayılmalıymış… 
Türkiye devrimcilerinin köklerinde Jön Türkler varmış… İttihat 
ve Terakki olmasaydı Kemalizm olmazmış… İttihatçılar olma-
saydı Cumhuriyet olmazmış… Biz de bunlara bir cümle ekle-
yelim: Dünya siyonizmi ve Osmanlı’ya sızmış Sabataist-Mason 
hainleri olmasaydı, İttihat Terakki de olmazdı!

Ümraniye bombaları ve Fetullahçı polis şefl erinin ordu düş-
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manlığı!
Tarih: 12 Haziran 2007, Yer: İstanbul-Ümraniye… İstanbul Em-

niyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele polisleri Ümraniye Çak-
mak. Mahallesinde kimsenin oturmadığı bir gecekonduya operasyon 
yapmıştı. Gecekondunun çatı arasında bir sandık bulundu ve san-
dıktan 27 adet el bombası ile patlayıcılar çıktığı açıklanmış, ‘Dalga 
dalga’ yürütülen Ergenekon tertibi, işte böyle başlamıştı. Aradan tam 
23 ay geçtikten sonra Ergenekon tertibine dayanak yapılan Ümrani-
ye bombalarının görüntüleri, 7 Mayıs 2009 günü, davaya bakan 13. 
Ağır Ceza Mahkemesine ancak yollanmıştı. Kamera kaydı, İstanbul 
Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespiti Şube Mü-
dürlüğü’ne bağlı ekip tarafından, Ümraniye Asayiş Şube Amirliği’nde 
hazırlanmıştı. 7 dakika 32 saniyelik kayıt, bazı haber kanallarında da 
yayınlanmıştı. Ancak görüntülerde gözden kaçırılan önemli bir nokta 
vardı. Büroda bulunan polislerin kendi aralarındaki konuşmalar da 
kayda alınmıştı. İşte o konuşmalar, tertibin en önemli kanıtıydı.

Tertibin adı daha o zaman konulup konuşulmaktaydı!
“Soruşturma ‘Ergenekon’ olduğu zaman s...rim hâkimi, sav-

cıyı”! Bu sözler, bir polis şefi tarafından, Ergenekon tertibine da-
yanak yapılan Ümraniye bombalarının video kaydı yapılırken har-
canmıştı. Tarihin 27 Haziran 2007 olduğu, yine kamera kaydından 
anlaşılmaktaydı. Oysa Ergenekon savcısı Zekeriya Öz, “Ergenekon” 
adının, 21 Ocak 2008’de yapılan ilk büyük operasyonda şüpheli-
lerden ele geçirildiği iddia edilen belgelerden çıktığını açıklamıştı. 
Nitekim Ergenekon iddianamesinde de 12 Haziran 2007’de Ümra-
niye’de bomba bulunması üzerine başlatılan soruşturmanın ‘derin-
leştirildiği’, böylece Ergenekon yapılanmasına ulaşıldığı yazılmıştı. 
Ancak, daha ortada ne ‘Ergenekon belgeleri’ ne de ‘derinleştirilmiş’ 
bir soruşturma varken, Ümraniye bombaları operasyonuna katılan 
bir polis şefi, soruşturmanın ‘Ergenekon’ soruşturmasına dönüşe-
ceğini bilinmekte ve küfürler savrulmaktaydı. Kamera kaydının 2. 
dakika 43. saniyesinde aynen şöyle diyordu: “Soruşturma ‘Er-
genekon’ olduğu  zaman s...rim  hâkimi, savcıyı!”

F tipi polisin orduya hedef gösteren itirafı: Bunun altında 
Genelkurmay vardı!?

Soruşturmanın adının daha o tarihte bilinmesinin yanı sıra, ter-
tibin hedefinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin olduğu da F tipi polislerin 
konuşmalarından anlaşılmaktaydı. Kamera kaydının 25. saniyesin-
de polislerden biri şöyle diyordu: “Bu çok önemli aslında, ne biliyon 
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mu?” Bir diğer polis yanıt veriyor: “Bu askeriye! Askeriye demek!” 
Görüntülerin 2. dakika 56. saniyesinde de hedef itiraf ediliyor: “Ge-
nelkurmay falan var bunun altında”. Bu cümlenin ardından polis, ko-
nuşmasını küfrederek sürdürüyordu: O... çocuğu… Genelkurmay 
Başkanı gerçekten toplumu kutuplara ayırdı… Allah’tan hakim-
ler çok iyi yaptı!?

Bombaların sayıları ve numaraları her tutanakta farklıydı
Ümraniye’de ele geçirildiği iddia edilen bomba ve fünye sayıları, 

düzenlenen bütün tutanaklarda ve iddianamede, bir diğerinden fark-
lı. Hatta kafile numaraları bile birbirini tutmuyordu. Bütün tutanakları, 
imhadan önce ve imhadan sonra çekildiği iddia edilen bomba fo-
toğrafl arıyla karşılaştıran Oktay Yıldırım, birbirinden farklı numaralar 
taşıyan 36 fünye ve 35 bomba gövdesi olduğunu saptamış. Değiş-
meksizin bütün tutanaklarda yer alan sadece 1 bomba ve 19 fünye 
bulunuyordu.

-İddianamede 27 adet bomba gövdesi ve aynı sayıda fünye oldu-
ğundan bahsediliyordu.

-İmha öncesi çekildiği iddia edilen fotoğrafl arda 27 fünye ile 9 
bomba gövdesi görünüyordu.

-İmha tutanağında, 27 adet bomba gövdesi ve aynı sayıda fün-
yenin imha edildiği; 20 adet el bombasının maşa ve gövde kısmının 
TEM Şube Müdürlüğü’ne teslim edildiği yazıyordu.

-İmha sonrası çekildiği iddia edilen fotoğrafl arda ise 28 fünye ve 
27 bomba gövdesi olduğu sırıtıyordu!

Öte yandan imha sonrası fotoğrafl arda 18 adet MKE yapımı 
bomba gövdesi görünüyordu. Ancak bu bombalar imha öncesi fo-
toğrafl arda yoktu. Oktay Yıldırım, bombalarla ilgili tutanaklardaki ve 
fotoğraf gruplarındaki bu tutarsızlıkları, davanın 51. duruşmasında 
belgelerini de göstererek açıklıyordu.

Sanki bombalar dirilmiş ve doğurmuşlardı!
Tutanağa göre, bombaların 26 Haziran 2007’de imha edildiğini 

hatırlatarak, dikkatleri 24 Temmuz 2007 tarihinde düzenlenen bir 
başka tutanağa çekelim. Altında 2 polis memuru ile 2 bomba uz-
manının imzası bulunan Teslim Tesellüm Tutanağı’nda, bombaların 
TEM Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildiği bildiriliyordu! Bir 
ay önce imha edilen bombalar sanki dirilmişti! Ayrıntıları, bombaların 
sahibi olmakla suçlanan Oktay Yıldırım’ın anlatımıyla aktaralım:

“Öldükten sonra dirilen bu bombalar, aynı zamanda doğura-
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rak 27 maşa ve 20 gövde sayısına ulaşmıştır. Düşününüz, imha 
edenler 20 fünye ve 20 gövde iade ediyor, ama bir ay sonra 27 
maşa ve 20 gövde olarak yeniden diriliyorlar!”

İmha için Jandarma’ya haber verilmemiş olması şaşırtıcıydı!
Dava dosyasında, bombaların imhasına ilişkin belgeler de eksik. 

Tutanakta bombaların “meskûn mahal dışında imha edildiği” yazı-
yordu. “Meskûn mahal dışı” olarak tanımlanan bölge, Jandarma’nın 
asayiş sorumluluğunda. O nedenle Emniyet, Jandarma bölgesinde 
bir imha işlemi gerçekleştireceğine dair, ilgili Jandarma birimine ha-
ber vermek zorunda. Ancak dava dosyasında Emniyet ile Jandarma 
arasında böyle bir yazışma da yer almıyordu. İmha işlemlerinde ha-
ber verilmesi gereken bir diğer kurum İl Sağlık Müdürlüğü. Çünkü 
imha alanına, önlem olarak bir sağlık ekibi çağrılması gerekiyordu. 
Ancak dava dosyasında, sağlık ekibinin de imha işlemi sırasında 
hazır bulunduğunu ve işleme tanık olduğunu gösteren bir tutanak 
yoktu. Oktay Yıldırım, imha işleminin kimseye bildirilmeden yapıl-
mış olmasını ve imha edilen bombaların dirilmesini, 51. duruşmada 
şöyle açıklıyordu: “Bu işlemin gizlice yapılmasının tek sebebi 
olabilir; Böyle bir işlem yoktur! Bu sayede, olmayan bombalar 
gizlice imha edilmiş gibi yapıldığı için, küllerinden dirilmiştir ya 
da tertibin bu kısmından haberi olmayan personel, kazayla o 
tutanağı tutmuştur.”

Veli Küçük’ten tarihi itiraf: “İran’da kargaşa yaratmadığım 
için harcandım!”

E. General Veli Küçük 8 Mayıs’taki duruşmada söz alarak, 
dönemin ABD Ankara Büyükelçisi Eric Edelman’ın SESAR Baş-
kanı İsmail Yıldız’ı üç kere ziyaret ederek: “Beni Veli Küçük ile 
tanıştır” dediğini anlatmıştı. E. General Veli Küçük şunları açık-
lamıştı:

“Dünya Azerbaycanlılar Kongresi’nde Başkan seçildim. Eğer 
Güney Azerbaycan’da, İran’da karışıklık çıkarırsam, bu şekilde 
İran’da halkı yönetime karşı kışkırtırsam BOP yerine oturacak-
tır” denildi. Ben bunu kabul etmedim, o yüzden buradayım… 
Benim bunu yerine getirmem imkânsızdı. Ayrıca bende o güç de 
yoktu, abartıyorlardı. Kazakistan’a gittim. Beni Azerbaycan’da 
severler. İran’da devlet bütünlüğünü savundum, Amerika’nın 
istediğini yapmadığım için dışlandım ve suçlandım!” İtirafl arı, 
dolaylı olarak, Veli Küçük’ün bir zaman dış güçler tarafından 



bazı işlerde kullanıldığını, ama vicdanını rahatsız eden ve gözü 
kesmeyen “İran’ı karıştırma” gibi teklifl eri kabul etmediği için 
gözden çıkarıldığını da ortaya koymaktaydı.

Veli Küçük’ün bu itirafl arı, Ahmedi Nejad’ın yeniden kazan-
dığı seçimler sonucu, İran’daki iç savaş ve isyan kışkırtıcılığını 
da CIA ve MOSSAD’ın yaptığı yolundaki iddialarla örtüşür du-
rumdaydı!

 ● Asr-ı Saadetteki Başlıca Münafıklar ve Bugünkü 
Benzerleri 

Rivayet olunuyor ki, Peygamberimiz (SAV), Bedir savaşını 
kazanıp Kureyş kâfirlerinin ileri gelenleri öldürülünce, “İbni Se-
lül” diye meşhur Abdullah bin Übeyy ile müşriklerden onunla 
işbirliği yapanlar: “Bu hadise, şans ve zafer’in Müslümanlardan 
yana olduğunu göstermektedir!” diyerek Peygamberimiz (SAV)’e 
gelip istemeyerek te olsa bey’at edip zahiren Müslüman olmuşlardı. 
Ancak zahiren Müslüman göründükleri halde kalben iman etme yip 
Yahudilerle gizli işbirliği yapmaktan geri durmayan Evs ve Hazrec 
münafıklarının başlıcaları şunlardı:

1-Cülas bin Süveyd bin Samit, 2-Haris bin Süveyd, (Bunlar, 
Hubeyb Oğullarından idiler.) 3-Nebtel bin Haris. (Bu da Levzan 
Oğullarından idi.)

Rivayet olunuyor ki. Peygamberimiz (SAV), bu adam hakkın da 
şöyle buyurmuştur:

“Şeytanı görmek isteyen, Nebtel bin Harise baksın.”
Nebtel bin Haris. Peygamberimiz (SAV)’in yanına sık sık gelerek 

edep ve hürmetle eğilip O’nun meclisinde oturur ve orada dinledik-
lerini münafıklara yetiştirirdi. Sonra Cebrail (A.S). Peygamberimiz 
(SAV)’e gelip bu müna fıktan sakınmasını bildirmiş ve Nebtal ile di-
ğer münafıklar hak kında şu ayet-i kerimeyi getirmişti:

“İçlerinden bazıları da Peygamber’i eziyet ederler: “O (her 
söyleneni dinleyen) bir kulaktır” derler. De ki ‘O. sizin için bir 
hayır kulağıdır. Allah’a inanır, mü’minlere inanır. Sizden ger-
çekten inananlar için de O, bir rahmettir. Allah’ın Resulünü inci-
tenlere acı bir azap vardır.”110

Diğer Meşhur Münafıklar:
4- Ebu Habıbe bin Ezar, 5-Abbas bin Huneyf, 6- Bahzec. 

110)  Tevbe: 61
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(Bunlar Mescidi Dirar’ı yapan münafıklardan idiler.) 
7-  Arar bin Hizam, 8- Abdullah bin Nebtel, 9- Kays bin Zeyd, 

10- Bicad bin Osman (Bunlar. Dubay’a Oğullarından idiler.) 
11-  Cariye bin Âmir, 12- Zeyd bin Cariye, 13- Mücemmi 

bin Cariye. (Bunlar da, Salebe Oğullarından ve Mescid-i Dirar’ın 
kurucu larından idiler.) Mücemmi bin Cariye’nin sonradan samimi 
olarak Müslüman olup Kur’an okuduğu ve namaz kıldığı da rivayet 
olunmaktadır.

14-  Vedia bin Sabit. Bu da, Mescid-i Dirar kurucularından ve 
Ümeyye bin Zeyd Oğullarından idi. Yahudi ve müşriklerle işbirliği 
yapmayı ve İslami prensipleri alay konusu yapmayı adet edinmişti. 
Bu münafık hakkında şu ayet-i kerime inmiştir: “Andolsun ki; eğer 
onlara soracak olsan: “Biz sadece lafa dal mış, şakalaşıyorduk” 
derler. De ki: “Allah ile, O’nun ayetleriyle O’nun Resulü ile mi 
alay ediyorsunuz?”111

15-  Hız’am bin Halid. (Mescid-i Dirar, bunun evinin yerinde ya-
pılmıştı.)

16-  Bişr bin Zeyd, 17-Rafı bin Zeyd. (Bunlar, Ubeyd bin Zeyd 
Oğullarından idiler.)

18-  Mirba bin Kayzıy. (Bu da Nebit Oğullarından idi.) Rivayet 
olunuyor ki; Resulüllah (SAV), Uhud savaşına giderken bu Mirba 
bin Kayzıy adındaki münafık, Peygamberimizin, onun arazisinden 
geçmesine izin vermemiş ve:

-Ya Muhammed! Sen, Resulullah da olsan benim arazimden geç-
mek sana helal olmaz! dedikten sonra Peygamberimize at mak için 
yerden toprak avuçlayarak: Bu toprağın senden başkasına isabet 
etmeyeceğini bilmiş olsaydım, onu yüzüne atardım! demişti. Bunun 
üzerine Müslümanlar, onu öldürmeğe kalkışınca. Peygamberimiz 
(SAV):

-Hayır! Bırakınız onu! O, bir kördür; kalb gözü kördür! bu-
yurmuştu. Sa’d bin Zeyd ise, Resulullah (SAV)’in bu emrinden ön ce 
davranıp yayı ile vurarak onun başını yarmıştı.

19- Evs bin Kayzıy
Bu adam da, Hendek savaşında Peygamberimize:
-Evlerimiz açık kaldı. Bize izin ver de evlerimize dönelim! 

diyen münafıklardandı. Münafıkların bu sözü üzerine şu ayet-i 

111)  Tevbe: 65
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kerime inmişti:
“O münafıklardan bir grup da demişti ki: “Ey Yesrib (Medi ne) 

halkı! Artık size duracak yer yok, (haydi durmayın evlerini ze) 
dönün (yahut: Artık bu dinde durmanız doğru değil, dönün)” 
onlardan bir topluluk da: “Evlerimiz (sağlam değil), açıktır” di-
yerek Peygamberden izin istiyordu. Oysa onların evleri açık de-
ğildi. Sadece açmak istiyorlardı.”112

20- Hâtıb bin Ümeyye, 21-Büşeyr bin Übeyrık, 22-Kuzman, 
(Bunlar, Zafer Oğullarından idiler.)

Rivayet olunuyor ki, Kuzman, Uhud savaşına çıkmaktan kaçın-
mıştı. Fakat kadınlar, kendisine: Sen kadın mısın ki savaşa çıkmı-
yorsun? deyince, arlanıp gururlanıp savaşa çıkmış ve:

-Ey Evs’liler! Ölmek, savaştan kaçarak utanç içinde kalmak-
tan iyidir! diyerek savaşa çıkmış ve Müslümanların safında çok 
şiddetli çarpışmıştı. Hatta rivayet olunduğuna göre, Kuzman, müş-
riklerden dokuz kişi öldürdükten sonra kendisi de yaralanıp eve ge-
tirilmişti. Peygamberimiz (SAV), onun hakkında: “Kuz man, cehen-
nemdedir” buyurunca, işin içyüzünü bilmeyen bazı Müslümanlar, 
hayrete düşmüşlerdi.

Rivayet olunuyor ki; Müslüman bir zat, Kuzman’a:
-“Ey Kuzman! Seni kutlar ve cennetle müjdelerim. Bu gün 

uğradığın musibet, sana Allah tarafındandır!” dediği zaman Kuz-
man:

-“Cennet de ne? Ben, kavmimin gayretinden başka bir mak-
satla çarpışmadım!” demiş ve yarasının ağrısı şiddetlenince de bir 
okla kolunun damarını keserek intihar etmişti.

Hazrec kabilesinin Neccar Oğullarından olan münafıklar da 
şunlardır:

23- Râfi bin Vedia, 24-Zevd bin Amr, 25-Amr bin Kays, 26-
Kays bin Amr,                                                                 

Hazrec kabilesinin Cüşem Oğullarından da:
27- Ced bin Kays: (Bu kişi oldukça takva ve tevekkül ehli geçinir, 

ama cihat ve zekât gibi ciddi sorumluluklarda sürekli yan çizerdi.) 
Rivayet olunuyor ki; bu münafık hakkında şu ayet-i kerime inmiştir:

“İçlerinden öylesi var ki: “Bana izin ver, beni fitneye düşür-
me” der. İyi bil ki, onlar zaten fitneye düşmüşlerdir. Cehennem 

112)  Ahzab: 13
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de kâfirleri kuşatacaktır.”113

Hazrec kabilesinin Avf Oğullarından olan münafıklar ise şunlardır:
28-Abdullah bin Übeyy bin Selül. (Bu meşhur ve melun müna-

fık Hazrec Oğullarının Müslüman olmalarından önce son reisi idi. Bu 
adam aynı zamanda İslâm düşmanı Râhib Ebu Âmir’in de halasının 
oğlu idi. İslâmiyet Medi ne’de yayılınca, zahiren Müslüman olmuşsa 
da, hiçbir zaman mü nafıklığından geri kalmamıştır. Hatta bu adam, 
münafıkların başı olup, marazlı ve zayıf ahlaklı kimseleri etrafında 
toplamıştı.)

Beni Mustalık savaşında Abdullah bin Übeyy bin Selûl, sadık 
sahabeleri kastederek:

“Eğer Medine’ye dönersek daha aziz olan, daha zelil olanı 
Medine’den çıkaracaktır!” demişti. Bunun üzerine inen ayeti ke-
rimede mealen şöyle buyurulmaktadır:

“Münafıklar diyorlar ki: “Andolsun, eğer Medine’ye döner-
sek, daha üstün olan, daha güçsüz olanı oradan mutlaka çıkara-
caktır.” Üstünlük, ancak Allah’a, O’nun Resulüne ve mü’minlere 
mahsustur. Fakat münafıklar bilmezler.”114

29- Vedia, 30-Mâlik bin Ebi Kavkal, 31-Süveyd, 32-Dâis.
Rivayet olunuyor ki; Peygamberimiz (SAV), Nadir Oğulları 

Yahudilerini kuşattığı zaman Abdullah bin Übeyy bin Selûl ile 
aveneleri; Yahudileri, Peygamberimize karşı direnmeğe kışkırt-
mışlardı. Bunun üzerine şu ayeti kerime inmişti:

“Münafıklık edenleri görmedin mi ki, Kitab ehlinden olan kâ-
fir kardeşlerine: “Eğer siz, yurdunuzdan çıkarılırsanız mutla ka 
biz de sizinle beraber çıkarız, sizin aleyhinize hiç kimseye ita at 
etmeyiz. Şayet sizinle savaşılırsa mutlaka size yardım ederiz” 
derler. Allah, onların yalancı olduklarına şahitlik eder… Andol-
sun eğer onlar, çıkarılsalar, bunlar onlarla beraber çıkmazlar; 
eğer onlarla savaşılsa onlara yardım etmezler, yardım etseler 
bile arkalarına dönüp kaçarlar; sonra bir daha kendileri ne de 
yardım edilmez… Onların kalblerinde sizin korkunuz, Allah’ın-
kinden fazladır. (Allah’tan çok sizden korkarlar.) Böyledir; çün-
kü onlar anlama yan bir topluluktur.

Onlar toplu olarak sizinle savaşamazlar; ancak müstahkem 

113)  Tevbe: 49
114)  Münafıkın: 8
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şehirlerde yahut duvarların ardından sizinle savaşmak isterler. 
Kendi aralarındaki çekişmeleri şiddetlidir. Sen onları toplu sa-
nırsın, oysa onların kalbleri dağınıktır. Böyledir; çünkü onlar 
ak lını kullanamayan bir topluluktur… Bu Yahudilerin durumu, 
kendilerinden az önce, işlerinin günahını tadmış olan, ahirette 
de kendileri için acı bir azap bulu nan kimselerin (Bedir’de ce-
zalarını bulan putperestlerin) duru mu gibidir. Yahudileri kandı-
ran münafıkların durumu da, tıpkı şeytanın durumuna benzer 
ki. insana: “İnkâr et” dedi, İnsan inkâr edince de: “Ben senden 
uzağım; ben. Alemlerin Rabb’i Allah’tan korkarım!” dedi.”115

Zahiren Müslüman olan bazı Yahudi Münafıkları
Bazı Yahudi alimleri de zahiren Müslüman oldukları halde İslâ-

mı içlerine sindiremeyip münafıklık yapıyorlardı, örneğin: Kaynuka 
Oğullan kabilesinden Sa’d bin Huneyf, Zeyd bin Lusayt, Numan 
bin Evla ve Osman bin Evfa bunlar arasında bulunuyorlar dı. Rafı 
bin Hureymele, Rifaa bin Zeyd, Silsile bin Berham, Kinane bin 
Surya da, münafık olan Yahudi alimlerinden sayılırdı. Bunlardan 
Rafı bin Hureymele öldüğü zaman Pey gamberimiz (SAV), Ashabı 
Kirama hitaben:

-Bugün münafıkların büyüklerinden biri öldü! buyurdu. Bu-
nu duyan münafık Malik bin Kavkal, bu haberi hemen Yahudilere 
yetiştirdi. Bunun üzerine inen ayet-i kerimelerde mealen şöyle buyu-
rulmaktadır:

“Kitab ehlinden bir grup dedi ki: “İnananlara indirilmiş ola-
na, günün önünde inanın, sonunda inkâr edin; belki (bu hare-
ketlerinizle onlar da) dönerler.” “Sizin dininize uyanlardan baş-
kasına inanmayın!” (dediler) De ki: “Hidayet Allah’ın hidayetidir. 
Birine, size verilenin misli veriliyor veya Rabbinizin huzurunda 
aleyhinize deliller getirirler diye mi böyle düşündünüz ve yaptı-
nız?” De ki: “Lütuf Allah’ın elin dedir, onu kimi dilerse ona verir. 
Allah’ın lûtfu geniştir. O, her şeyi bilendir.”116

Rivayet olunuyor ki; Peygamberimiz (SAV), Hıcr’dan kalkıp Te-
bük’e doğru giderken bir konaklama yerinde devesi Kasva kayboldu. 
Bunun üzerine bazı Ashab deveyi aramağa çıktılar. Ensar’dan Uma-
re bin Hazm’in cemaatında yukarıda adı anılan Zeyd bin Lusayt 
adındaki Yahudi münafığı da bulunuyordu. Bu münafık: “Peygam-
ber olduğunu söyleyip size gökten haber veren bu Muhammed 

115)  Haşr: 11-16
116)  ÂI-i Imrân: 72,73



201KÜRESEL FESATÇILIK VE FETULLAHÇILIK

değil midir? Oysa o, daha devesi nerede olduğunu bil miyor!” 
diye söylendi. Peygamberimiz manen bundan haberdar olup:

-Münafıkın biri: “Muhammed, kendisinin peygamber oldu-
ğunu, size gök emri ile haber verdiğini söylüyor. Oysa deve-
sinin nerede olduğunu bilmiyor diyor! Vallahi, gerçekten ben, 
Allah, bana bildirmedikçe bir şeyi bilemem. Fakat Allah, şimdi, 
deve nin nerede olduğunu bana gösterdi. Deve, işte şu vadinin 
içinde ki geçitte, onun şöyle şöyle tarafında yuları bir ağaca do-
lanmış halde bulunuyor. Haydi gidiniz de, onu bana getiriniz! 
buyurdu. Ashab da hemen gidip deveyi getirdiler.

Umare bin Hazm, Peygamberimiz’in yanından ayrılıp grubu nun 
yanına gelince Peygamberimiz’in söylediklerini onlara ha ber verdi. 
Umare bin Hazm’in kardeşi Amr bin Hazm:

“Vallahi, bu sözü, sen yanımıza gelmeden önce Zeyd söyle-
di!” dedi. Umare bin Hazm, bunu duyunca, hemen Zeyd’in üzerine 
yü rüyüp ona vurmağa başladı ve: “Ey Allah’ın kulları yanıma ge-
lin! Meğer o Allah’ın belası be nim grubumdaymış da ben bil-
miyormuşum. Hemen benim gru bumdan çık def ol ey Allah’ın 
düşmanı. Sen bana arkadaş olamazsın!” deyip uzaklaştırmıştı.117

Peygamberimizin Bazı Münafıkları Tanıtması
Hz. Resulüllahın ve Ashabının, münafıkları sürekli gizledik-

leri ve hiç deşifre etmedikleri iddiası yanlıştır. Rivayet olunu-
yor ki, bir gün münafıklar kendi aralarında top lanıp İslâmiyet ve 
Müslümanlar aleyhinde konuşmağa başlamıştı. Peygamberimiz 
(SAV), Allah tarafından bunların bozgunculukla rına vakıf kılındı. 
Sonra Peygamberimiz, Mescid’de Yüce Allah’a hamd-ü senada 
bulunduktan sonra münafıklara hitaben:

-Sizlerden bazı kimseler toplanıp şöyle şöyle konuştular. 
Şimdi kalkınız ve Allah’ın bağışlamasını dileyiniz. Ben de, si-
zin bağışlanmanızı Allah’tan dileyeceğim! buyurdu. Ancak hiçbiri 
ayağa kalkmadı. Peygamberimiz yine;

-Niçin kalkmıyorsunuz? Kalkınız ve Allah’tan bağışlanma 
dileyiniz? Ben de sizin bağışlanmanızı Allah’tan dileyeceğim! 
bu yurdu ve yine kimse kalkmayınca bu sözünü üç kez tekrarladı. 
Sonra onlara:

-Siz ya kendiliğinizden kalkarsınız, ya da ben sizin isimleri-
nizi sayarak sizi kaldıracağım! buyurduktan sonra:

117)  Vakıdi, lbni, lshak, lbni Hişam Siyerleri
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-Şimdi isimlerini anacağım kimseler ayağa kalksın: Kalk 
ey filan! Kalk ey filan! Kalk ey filan! buyurup otuz altı kişinin 
isimle rini saydı, isimleri sayılanlar rezil-rüsvay bir halde ayağa 
kalktı lar. Sonra Peygamberimiz (SAV), onlara:

-Allah’tan korkunuz! Buyurdu ve kendi hallerine bıraktı.
O zamana kadar münafıklar Peygamberimizin Mescidine ser-

bestçe girip çıkarlar, Peygamberimizin konuşmalarını dinlerler ve 
oradan ayrılıp kendileriyle baş başa kaldıklarında ise bunları alay 
konusu yaparlardı. Ama böylece deşifre olmuş ve aşağılanmışlardı.

Yine bir gün Resulullah (SAV), bazı mü nafıkların Mescid’de ken-
di aralarında gülüşüp eğlendiklerini görünce, onların Mescidden çı-
karılmalarını emir buyurmuşlardı. Bunun üzerine Ebu Eyyûb Halid 
bin Zeyd Ensari, kalkıp Ganem bin Malik bin Neccar Oğullarından 
Amr bin Kaysın yanına vardı ve ayağından tutup çekerek Mescid-
den dışarı çıkardı. Amr ise:

“Ey Ebu Eyyûb! Sen, ne yaptığını sanıyorsun? Beni, Salebe 
oğullarının hurma kurutma yerinden mi çıkarıyorsun?” diye ya-
kınmıştı.

Ebu Eyyûbel Ensari Hz.leri onu dışarı çıkardıktan sonra geri dö-
nüp Neccar Oğullarından Rafi bin Vedianın yanına giderek ridasını 
boğazına toplayıp şiddetle çekmiş ve yüzüne bir de tokat vurduktan 
sonra onu da Mescidden dışarı atmıştı. Çıkarırken de: “Seni gidi 
münafık! Resulullah’ın Mescidine girip fesatlık yaparsın ha?” 
diye çıkışmıştı. Bu arada Umare bin Hazm de kalkıp münafık Zeyd 
bin Amr’ın üzeri ne yürümüş ve uzun sakalından tutup çekerek onu 
Mescidden dı şarı çıkarmıştı, sonra göğsüne de bir yumruk atmıştı. 
Zeyd ise:

“Ey Umare! Yavaş ol, göğsümü kırdın!” diye sızlanınca Umare de:
“Seni gidi münafık! Allah, seni bu Mescid’den uzaklaştırdı. 

Onun sana hazırladığı azab, daha da şiddetlidir. Sakın, Resulul-
lah’ın Mescidine bir daha yaklaşmayasın!” şeklinde azarlamıştı.

Ashab’tan Ebu Muhammed Mes’ud bin Evs de, kalkıp müna-
fıklardan Kays bin Amr’ın üzerine gitmiş ve onu enseleyip dışa-
rı fırlatmıştı. Abdullah bin Haris de kalkıp münafıklardan Haris bin 
Amr’ın üzerine yürümüş ve onun uzun saçından tutup Mescid’den 
çıkarıncaya kadar yerde sürüklemeye başlamıştı. Haris bin Amr, Ab-
dullah bin Harise: -Ey Harisin oğlu! Sen cidden bana çok ağır bir 
muamele yaptın! dedi. Abdullah da, ona:

“Ey Allah’ın düşmanı! Sen buna layıksın; Allah, senin hakkın-
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da ayet indirdi. Sakın, bir daha Resulullahın Mescidine yaklaş-
mayasın! Sen pissin!” diye hakaretler yağdırmıştı.

Ve yine Amr bin Avf Oğullarından bir zat da kalkıp kendi kardeşi 
Züvey bin Haris’in yanına vardı ve ona:

“Haydi defol! Sen, şeytana ve şeytanın emrine mahkûm ol-
muşsun!” deyip onu Mescid’den dışarı atmıştı.

O gün münafıklardan Mescid’de bulunanlar bunlardı. Ve el-
bette daha yüzlerce münafık vardı.118

İleri gelen bazı müşrikler münafık bir tavırla Peygamberimize 
diyalog ve uzlaşma teklifl eri yapmışlardı.

Bir gün Mekke müşriklerinin ileri gelenlerinden beş kişi, Pey-
gamberimiz (S.A-V)’e gelip çok acaib bir teklifte bulundular. Bu müş-
riklerin adlan şöyledir:

1- Velid bin Muğîre el-Mahzûmî, 2- Esved bin Muttalib, bin 
Esed, bin Abdül’uzza, 3- Âs bin Vâil el, Sehmî, 4- Haris bin Han-
zala, 5- Esved bin Abdiyagus.

Bu müşrikler, Peygamberimiz (S.A.V)’e şöyle dediler:
“Ey Muhammedi Eğer sana iman etmemizi istiyorsan, öyle 

bir Kur’an getir ki, Lat ve Uzza ve Menat putlarına tapmayı bizi 
Allah’a yaklaştıran ve kötülüklerimizi bağışlatan aracılar ve şe-
faatçılar tutmayı yasaklamasın. İlahlarımızın aleyhinde bulun-
mak gibi bizi kızdıracak şeyler yazmasın. Öldükten sonra di-
rilip hayatımızın hesabını vermek ve yaptıklarımızın karşılığını 
görmek gibi olmasını istemediğimiz şeyler, içinde bulunmasın. 
Şu elindeki Kur’an’daki tehdit ayetleri yerinde müjde ayet-
leri bulun sun. Azap ayetleri yerine de rahmet ayetleri olsun. 
Kur’an’ın, haram saydığı şu, şu şeyler onda helal sayılsın. İşte 
böyle bir Kur’an getirirsen, sana iman ederiz.”

Bunun üzerine şu ayet-i kerimeler indi:
“Ayetlerimiz onlara apaçık belgeler halinde okununca, bize 

ka vuşmayı ummayanlar: “Bize bundan başka bir Kur’an getir, 
yahut bunu değiştir” derler. Onlara de ki: “Onu kendi tarafım-
dan değiştir mek, benim için mümkün değildir. Ben ancak bana 
vahyolunana uyarım. Doğrusu şayet ben, Rabb’ime karşı gelir-
sem, büyük bir gü nün azabından korkarım.” Onlara de ki: “Allah 

118)  Kaynak: Ali Akın’ın hazırladığı Saadet Yılları (2,4,5. Cilt) Milli Gazete 
yayınları.
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dileseydi, onu size okumazdım ve Allah’ı, yalan sayandan daha 
zalim kim vardır? Şüphe yok ki suçlular; fela ha ermezler.”119

Bir gün Hz. Peygamberimiz (S.A.V), Kâbe’yi tavaf ederken şu 
müşrikler, kendisiyle karşılaşmıştı:

1 - Velid bin Muğîre, 2- Üme’yye bin Halef, 3- Âs bin Vâil el 
Sehmî, 4- Esved bin Muttalib, bin Esed, bin Abdul’uzza.

Bu şahıslar, kavimlerinin en yaşlıları ve ileri gelenleri sayılırdı. 
Bunlar, Peygamberimiz (S.A.V)’e:

“Ey Muhammed! Bizim Sana, hem bizim için, hem de Senin 
için iyi olan bir teklifimiz var” dediler. Peygamberimiz (S.A.V) de:

“Ne imiş o?” diye sordu. Kureyş müşrikleri de:
“Ey Muhammed! Gel, Sen bizim dinimizi kabul et; biz de Se-

nin dinini kabul edip uzlaşalım. Sen ara sıra bizim ilahlarımıza 
ve evliyalarımıza tapın biz de bazen senin ilahına tapalım. Böy-
lece aramızda bulunan düşmanlık yerine barışa ve hoşgörüye 
ulaşalım. Diyalog ve dayanışma içinde olalım. Ey Muhammed! 
Böyle yaparsak, eğer Senin taptığın ilah, bizim taptıklarımızdan 
daha hayırlı, Seninki bizimkiden daha doğru ise, biz de ondan 
payımızı almış oluruz. Yok eğer bizim yolumuz daha doğru ise, 
Sen de bundan payını almış olursun” dediler.

Hz. Peygamberimiz (S.A.V) ise:
-Ben, tek olan Allah’a ibadet ederken, kendisinden başkasını 

ortak koşmaktan Allah’a sığınırım! buyurdu. O müşrikler: “Hiç de-
ğilse bizim ilahlarımıza hürmeten el sür ve hakaret etme ki, biz 
de Seni doğrulayalım ve Senin ilahına tapalım!” dediler.

Peygamberimiz (S.AV), bu konuda vahyin gelmesini bekledi ve 
vahiy gelince ertesi gün Mescid-i Haram’a gidip orada bulunan Ku-
reyş müşriklerine bu konuda inmiş olan Kâfirûn suresini oku du. Sure 
mealen şöyledir:

“Rahman ve Rahim olan Allah’ın adiyle başlarım. (Ey Pey-
gamberim!) De ki: Ey kâfirler! Sizin taptığınıza ben tapmam. Siz 
de benim taptığıma tapıcı değilsiniz. Ben sizin taptığınıza tapa-
cak değilim. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Sizin 
dininiz size, benim dinim de bana!.”

Peygamberimiz (SAV) sureyi okuyunca, Kureyş müşrikleri ümid-
lerini kestiler ve Efendimiz (S.A.V)’e sözlü hakaretlerde bu lundular.

119)  Yûnus: 15-17
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Ebu Süfyan’ın, Peygamberimiz’e “Bismikellah” diye başla-
yan bir tehdit yazısı yollaması

Müşrikler Allah’ın varlığını inkar etmiyorlar, sadece mutlak haki-
miyetine, adalet hükümlerine ve tüm aracı ve yaklaştırıcı evliyaları 
reddetme talebine, yani tevhide yanaşmıyorlardı. O sırada, Mek-
ke’deki kâfirlerin ordularının başkumandanı Ebu Süfyan bin Harb, 
kumandası altındaki o güçlü ordularla bir ay uğraştığı halde bir ba-
şarı elde edemediğinden çok öfkeli ve kızgındı. Bu kızgınlığıyla Pey-
gamberimiz’e yazdığı mektubunda şöyle diyordu:

“Ey Allah! Senin adınla başlarım! Ben, Lât ve Uzzaya yemin 
ederim ki: (Ey Muhammed) bu kez seni tamamen yok edelim de, 
bir daha seninle uğ raşmak durumunda kalmayalım diye bütün 
kuvvetimizle senin üzerine sefere çıkmıştım! Senin de bildiğin 
gibi, daha önce ben, Kureyş’lilere ait bir tica ret kervanı başında 
Rabiğ’de Ahyâ suyunun başında senin Asha bınla karşı karşıya 
gelmiştim, Onlar bizi kuşatmışlardı. Fakat ben, kaçmayı başar-
mıştım. Benim kavmimi mağlup ettiğin Bedir vakasında ise ben 
bulunamadım.

Daha sonra da yurdunuzun ortasında bulunan Sevık’ta si-
zinle savaşmağa varmıştım. O zaman adamlarınızı öldürmüş ve 
hur malıkları, ekinleri ve iki evi yakmıştım. Ondan sonra da Uhud 
günü ordularımızın başında seninle savaştım. Siz Bedir’de bizi 
yendiğiniz gibi, biz de orada sizi yenmeyi başarmıştık.

Bu seferde de ordularımızın başında üzerinize geldim. Ama 
siz karşımıza çıkmadınız; hep kalelerde korundunuz ve hendek-
lerin gerisinde savunmada kalmak yolunu tuttunuz. Bakıyorum; 
bi zimle karşılaşmak istemiyorsun; dar yerlerin ve hendeklerin 
gerisine sığınmışsın ve Arapların şimdiye kadar bilmedikleri 
tedbirlere başvurmuşsun! Bu savunma tarzını sana kimin öğ-
rettiğini bir bi leydim! Eğer size yine gelirsek, Uhud günü gibi 
acı bir gün daha sizin için hazırlanmış olacak ve kadınlarınız 
bizim için serbest kılı nacaktır!”

Bu yazı Ebu Üsame el Cüşemi eliyle Peygamberimiz (SAV)’e 
iletilince Resulüllah, Ensar’dan Übeyy bin Kâ’b’ı çadırına ça-
ğırdı. Übeyy bin Kâ’b, Ebu Süfyan’ın yazısını Peygamberimize 
okudu. Ve tabi Ebu Süfyan’ın bir  büyük Allah’a inanması ve “Bis-
mikellah” diye mektuba başlaması, onun Müslüman sayılmasına 
yetmiyordu. Çünkü şirkten ve şekavetten vazgeçmiyordu.
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Hz. Peygamberimiz’in, Ebu Süfyan’a cevabi yazısı
“Resulullah Muhammed’den, Ebu Süfyan bin Harb’e!
İmdi: Gönderdigin yazı bize ulaştı. Eskiden beri olduğu gibi 

se nin nefsin, Allah’a karşı seni hep aldatmakladır. Ey Galib 
Oğullarının ahmak ve beyinsiz adamı! Sen, bütün kuvvetleri-
nizin başında bize geldiğini ve bizi tamamen imha etmedikçe 
dönmek istemediğini hatırlatmaktasın. Fakat Allah, seni buna 
asla muvaff ak kılmayacaktır. Allah, bize pek güzel bir akıbet 
hazırlamış tır. O zaman Lât ve Uzza’yı ağzına hiç alamayacaksın!

Kazmış olduğum hendekle ilgili söylediklerine gelince: hiç 
şüp hesiz Yüce Allah, seni ve senin arkadaşlarını kızdırmak için 
onu ba na kendisi ilham buyurduğunu anlayamazsın! Kesinlikle 
bilmelisin ki, öyle bir gün gelecektir ki, sen bana karsı kendini 
savunabilmen şöyle dursun, bir tarafa savuşup kaç mak imkânı-
nı bile bulamayacaksın! Sana, mutlaka ve pek yakında öyle bir 
gün gelecek ki, senin tanrı ların Lât’ı, Uzza’yı, isaf’ı, Naile’yi ve 
Hübel’i kıracağım! O gün gelince ben, bunları sana mutlaka ha-
tırlatacağım ey Galip Oğullarının ahmak ve beyinsiz, adamı!”120

Müslümanların Yahudi ve Hıristiyanlarla dostluk kurmaları-
nın yasaklanması:

“Ey iman edenler! Kendinizden olmayanları sırdaş edinme-
yin. Onlar size karşı kötülük etmekten geri durmazlar, sizin sı-
kıntıya düşmenizi isterler. Sana karşı olan düşmanlıkları ağızla-
rından fışkırıyor. İçlerinde gizledikleri düşmanlık ise daha bü-
yüktür. Size gerçekten ayetlerimizi açıkladık. Buna aklınızı bir 
kullanırsanız. İşte siz öyle kimselersiniz, onları seversiniz, oysa-
ki siz kitabların hepsine iman ettiğiniz halde onlar sizi sevmez-
ler. Onlar sizinle karşılaştıkları zaman: “îman ettik” derler. Ken di 
kendilerine kalınca da, size olan öfkelerinden dolayı parmak-
larını ısırırlar. De ki: “Öfkenizden geberin!” Gerçekten Allah, on-
ların içlerinde saklı olanı tamamıyla bilendir.”121 Rivayet olunuyor 
ki, Yahudilerden Rifaa bin Zeyd ile Süveyd bin Haris, zahiren kendi-
lerine Müslüman süsü verince, bazı Müs lümanlar, bunlara ilgi göster-
meğe başladılar. Bunun üzerine de şu ayet-i kerimeler indi:

“Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilmiş 
olanlardan dininizi alaya, eğlenceye alanları ve kâfirleri dost 

120)  İnsanü’l-Uyun
121)  Al-i lmran:118-119
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edinmeyin. Eğer imanınızda doğru iseniz, Allah’a karşı takva 
üzere olun! Siz, ezan okuyarak namaza çağırdığınız zaman on-
lar, onu alaya ve eğlenceye alırlar. İşte bu, şüphesiz onların, 
akılları ermez bir güruh olmalarındandır. Onlara de ki: “Ey Ki-
tap ehli! Siz, bizim Allah’a, bize indirilen Kur’an’a, önceden in-
dirilen kitaplara inanmamızdan ve bir de şüphesiz çoğunuzun 
doğru yoldan çıkmış kimseler olmanızdan başka bir sebebten 
dolayı bize kızmıyorsunuz. De ki “Ey kitap ehli! Allah katında 
yeri bundan daha kötü olanı size bildireyim mi? Allah kimlere 
lanet ve gazab etmiş, kimlerden maymunlar, domuzlar ve şey-
tana tapanlar yapmışsa, işte onların yeri daha kötüdür ve onlar 
doğru yoldan daha çok sapmışlardır.”122

Yahudi alimlerinden Şe’s Bin Kays’ın Müslümanları birbirine 
karşı kışkırtması

Yaşlı bir Yahudi alimi olan Şe’s bin Kays, Müslümanlara karşı 
büyük bir kin besliyordu. Her fırsatta Ensar’ın arasını açmak için 
çalışıyordu. Bir gün Medine’nin Evs ve Hazreç kabilelerinden ba zı 
Müslümanlar bir arada konuşuyorlardı. Bu iki kabile arasında öte-
den beri süre gelen düşmanlık, İslâm sayesinde yerini dostlu ğa terk 
etmiş, aralarında sevgi, saygı havası hakim olmuştu. İşte Evs’li ve 
Hezreç’li Müslümanların toplanıp tatlı tatlı sohbet ettik lerini gören bu 
mel’un Yahudi çok üzüldü ve yanındakilere:

“Vallahi, bunlar, böyle birbirleriyle dostluk kurup birleştik-
leri takdirde artık bunlarla bizim bir arada oturmamız mümkün 
olmaz!” dedi ve bir Yahudi gencine:

“Sen kalk, onların yanlarına var da, onlarla sohbet et, sonra 
da Buas savaşını (Evs ve Hazreç kabileleri Müslüman olmadan 
aralarında vuku bulan Buas savaşını) hatırlat ve bu savaşla ilgi-
li ola rak söylenmiş olan bazı şiirleri oku!” dedi. Yahudi genci de, 
onun dediklerini yapınca, Evs ve Hazreç’lilerin cahiliyet damarları 
ka bardı; iki taraf da iyice sinirlendiler ve bir taraf:

“İsterseniz, eski duruma dönebiliriz!” dediler. Diğer taraf da:
“Peki olsun!” dediler. Sonunda her iki taraf da silahlarına sarı lıp 

vuruşmak için Harre denilen yere koştular. Peygamberimiz (SAV), 
bunu duyunca, hemen Muhacir Sahabilerden bazı zatları da yanına 
alıp oraya vardı ve onlara seslenerek:

-Ey Müslümanlar cemaatı! Allah! Sizi, Yüce Allah, İslâmiyet’le 

122)  Maide: 57-60
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doğru yola çıkarıp şerefl endirdikten, kalblerinizi birleştir dikten, 
sizi küfürden kurtardıktan, cahiliye devrine ait bütün kötü işler-
den sizi temizledikten sonra ve ben de, sizin aranızda bunları 
anlatıp dururken, siz hâlâ cahiliye davası mı güdüyorsu nuz? bu-
yurdu. Efendimiz (S.A.V)’in çağrısını duyan Medine’li Müslüman lar, 
derhal intibaha gelip akıllarını başlarına aldılar ve bunun, şeytanın 
bir fitnesi, düşmanlarının bir oyunu olduğunu anladılar ve ağlamağa 
başladılar; Evs ve Hazreçliler orada, birbiriyle ku caklaşıp öpüştüler. 
İşte bunun üzerine şu ayet-i kerime indi:

De ki “Ey Kitap ehli! Siz kendiniz gerçeğin ne olduğunu bi-
lirken, iman edenleri eğrilik arayarak Allah’ın yolundan neden 
alıkoyuyorsunuz? Allah, sizin bütün işlediklerinizden habersiz 
değildir. Ey iman edenler! Kendilerine kitap verilmiş olanlardan 
bir takımına uyarsanız, imanınızdan sonra sizi kâfirlere çevirir-
ler. Allah’ın ayetleri size okunup dururken, O’nun Peygamberi 
de aranızda bulunurken siz nasıl inkâr edersiniz? Her kim Al-
lah’ın dinine sımsıkı tutunursa, doğrusu o, doğru yola iletilmiş 
olur.

Ey iman edenler! Allah’a karşı O’na yaraşır biçimde takva 
üzere olun ve ancak Müslüman olarak can verin. Ve hepiniz bir-
den Allah’ın dinine sımsıkı sarılın, ayrılığa düşmeyin; Allah’ın 
size olan nimetini bir düşünün: Hani bir za man siz birbirinize 
düşman idiniz de Allah kalblerinizi birleştir mişti İşte O’nun bu 
nimetiyle kardeşler olmuştunuz. Ve siz ateş ten bir çukurun ke-
narında idiniz de Allah, sizi oradan kurtardı. Allah doğru yola 
gelesiniz diye ayetlerini işte böyle açıklar. Siz, kendilerine apa-
çık belgeler geldikten sonra ayrılığa düşüp çekişmeğe başla-
yanlar gibi olmayın. İşte onlar için pek büyük bir azap vardır.”123

Yahudi Alimlerinin ve onlarla dostluk kuran münafık kimse-
lerin müşrikliği Müslümanlıktan üstün tutmaları:

Rivayet olunuyor ki; bazı müşrikler, Vâil Oğulları’nı Peygam-
berimize karşı Kureyş müşriklerini desteklemeğe çağırdılar ve: “İşte 
bunlar Yahudi alimleridir; bunlar, Tevrat’ı bilen kişiler dir. Soru-
nuz onlara bakalım: Sizin dininiz mi hayırlıdır, yoksa Muham-
med’in dini mi?” dediler. Vâil Oğulları da bunu Yahudi alimlerine 
sorunca, Yahudi alimleri:

“Sizin dininiz, Muhammed’in dininden daha hayırlıdır. Siz ler, 

123)  Al-i lmran: 99-105
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Muhammed ve ona tabi olanlardan daha doğru yoldasınız!” de-
diler, işte bunun üzerine şu ayet-i kerimeler indi:

“Kendilerine kitaptan bir pay verilenleri (ve halk arasında 
alim ve fazıl bilinen münafık tipleri) görmedin mi? Onlar tağut 
düzenlere ve şeytani süper güçlere inanıyorlar ve kafirler için: 
“Bunlar, Müslüman lardan daha doğru yoldadır.” diyorlar. İşte 
onlar, Allah’ın lanet ettiği kimselerdir. Her kim Allah’ın lanetine 
uğrarsa, artık sen ona hiçbir yardımcı bulamazsın.

Yoksa onlar için hükümranlıktan herhangi bir pay mı var? 
Öyle olsa onlar insanlara bir çekirdek tomurcuğu bile vermez-
lerdi. Yoksa onlar, Allah’ın, lûtfundan kimi insanlara verdiği için 
kıskanıyorlar mı? Oysa biz, gerçekten İbrahim ailesine de kitap 
ve hikmet vermiş, hem de onlara büyük bir hükümranlık ver-
miştik.”124

124)  Nisa: 51-54



 FETULLAHÇILARIN TSK DÜŞMANLIĞI
 VE 

 ŞIMARIKLIĞI

 ● At İzinin İt İzine Karıştırılması ve TSK’nın Karalanması
TSK’yı şüpheli ve şaibeli göstermek kasıtlıydı! 
“Büyük bir camia olan TSK içinde de kötü niyetli olanlar el-

bette vardır. Ama asıl şüpheli olanlar, gayri meşru amaçlarına 
ve planlarına bugüne kadar TSK’yı alet eden odaklardır. TSK 
devletin, milletin gözbebeğidir, ordusudur, sigortasıdır. Bu güç, 
İstiklâl Harbi ile bir milleti ve devleti yok olmaktan kurtarmış, 
bir ülkeyi yeniden bizler için vatan kılmıştır. Bugün dünya üze-
rinde yeniden varlığımızı ve saygınlımızı koruyorsak, bunun ye-
gâne teminatı yine Silahlı Kuvvetlerimiz olacaktır. Asıl problem, 
TSK’nın bünyesine sızarak, meşru olmayan yöntemlere başvu-
rup birtakım faaliyetlerde bulunanlardır. Tabiatıyla devletin ve 
milletin varlığının en temel dayanak noktası olan bir kurumun 
birinci vasfı güven duygusunda saklıdır. Ergenekon davasının 
başından beri, kimi emekli kimi de muvazzaf subayların bu yapı 
ile bir ilişkisinin mevcudiyeti, sadece darbe planlarının değil, 
daha pek çok karanlık eylemin ve amacın bu ilişkilerde gözetil-
diği açıktır. Böyle meşruiyet dışı yollara girişen, sadece kendi 
karanlık emeline hizmet etmekle kalmayıp, devletin dayanak 
noktası olan bir kuruma da zarar veren kimselerin ayıklanması 
ve gerekli cezalara çarptırılması, hem TSK için hem de milleti-
miz için bir itminan doğuracaktır.”125 

Bu nedenle Milli Çözüm’ün: “TSK da, iktidar da, sivil kurum-
lar da, önce ve acilen bünyesindeki MASONLAR’ı temizlemeli 
ve Localar kapatılmalıdır” çağrısına mutlaka kulak asılmalıdır. 
TSK’ya, Dışişleri Bakanlığına ve diğer kurumlarımıza sızmış Sa-
bataist ve Pakradun (Yahudi asıllı Ermeni) cuntacıların ve Ma-
sonik yapıların dağıtılması artık Milli bir zaruret halini almıştır. 
Ergenekon’a ve Balyoz’a bulaşanların da, irticasavar Donkişot-

125)  Osman TOPRAK / Milli Gazete
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luğuyla bu milletin inancına sataşanların da ordudan uzaklaştı-
rılması, zedelenen ordu-millet kaynaşmasını yeniden sağlamak 
için şarttır ve bu süreç önemli bir fırsattır.

Çanakkale Eski Milletvekili Dr. Hikmet Aydın’dan Cumhuri-
yet Savcılarına açık çağrı: “28 Şubat sürecinin kirli ilişkilerini 
biliyorum davet edin, anlatayım!”

28 Şubat sürecinde Refah-Yol’dan ayrılarak Anavatan’a geçen 
eski Çanakkale Milletvekili Dr. Hikmet Aydın; “suikast” ve “darbe” 
tartışmalarının gündeme yerleştiği günlerde, son derece çarpıcı 
değerlendirmelerle dikkat çekmişti. Hikmet Aydın; “Bizler köyden 
gelip kötü yola düşürülen günahsız genç kızların durumuna dü-
şürüldük” demiş ve eklemişti:

“O günlerde son derece çirkin olaylar oldu. Bunların büyük 
bölümünü biliyorum. Bir Cumhuriyet Savcısı, benden bilgilerimi 
istesin. Seve seve veririm. O 28 Şubat’ın ünlü brifinglerine katıl-
mamış, vatansever, dürüst, düzgün, mesleğinin şerefine sahip 
çıkan savcılarımızdan biri, bir tek savcı beni davet etsin; 28 Şu-
bat sürecinde parti değiştiren vekiller içinde, kimin hangi mad-
di menfaatler karşılığında bu işi yaptıkları hakkında bildiklerimi 
söylerim... Kimlerin hangi ihaleler almak için neler yaptıklarını 
söylerim. Batık bankanın sahibi görüntüsü altındaki şahsiyet o 
günlerde Meclis’teydi... O batık bankanın sahibi (o zaman batık 
değildi) nasıl ve kimlere para dağıttı. Bu konularda bildiklerimi 
söylerim. Bizim de bildiklerimiz var!.. Dürüst, cesur ve vatanse-
ver bir Cumhuriyet Savcısı istesin, bildiklerimi vereyim!..”

ANAP’a geçmem yanlıştı, Erbakan’dan helallik aldım!
Aydın şöyle devam etmişti: “ANAP’a geçmek, benim için bü-

yük zül olmuştur. Askeri cenahın içindeki çift başlılığın önlen-
mesi adına geçtim, ama yanıldım. Dünyada hayatımın en büyük 
zülüdür ANAP’a geçmek, bazı hırsızların içinde olmak!.. Ben, 
Refah-yol’un yıkılmasına ön ayak oldum. DYP’den ANAP’a ilk 
geçen ben oldum. Bundan dolayı, Erbakan Hoca’dan helallik 
istedim. O günlerdeki D-8 oluşumu, siyonizmi rahatsız etmiş-
ti. Bunun D-20’ye, D-40’a çıkmasından endişe duydular. Havuz 
sistemi, daha az borçlanmayı mümkün kılan, hazineyi ferahla-
tan bir uygulamaydı. Türkiye’nin gittikçe daha fazla borçlanma-
sından, daha fazla bağımlı olmasından nemalanan Siyonist sis-
tem ve onun iç uzantıları buna tepki gösterdi. Türk Silahlı Kuv-
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vetlerinde iç çatışma olmasını isteyen derin bir sivil yapı var... 
Buradaki yapı, faizci düzenin bu ülkeyi içten çökerten, malını 
mülkünü yok eden, bankalarını batıran, kaynaklarını hortumla-
yan ve hortumlatan sivil unsurlardır.”

Türkiye’ye sadakat ve aidiyetini kaybetmiş unsurlar vardı!
“Türkiye’ye sadakatini ve aidiyetini kaybetmiş Sabetay un-

surlar bu operasyonda içerideki başrolleri oynadılar. 28 Şubat’ta, 
Sebetay’ın ‘Somali grubu’nu kullandılar. Bu IQ’su zayıf; yüksek 
kapitalizmin işleyişine dair teorik donanıma sahip olmayan et 
ve kemik yığını ‘Somali unsurları’, bu kuş beyinliler memlekete 
en büyük zararı verdiler. 28 Şubat sürecinden sonra tetiklenen 
iç destekli ‘dış para çekme operasyonu’ akabinde Türkiye’de 
bir iç mülksüzleştirme operasyonu başlamıştır ve halen devam 
ettirilmek istenmektedir. O gün bunu görebilseydim; Refah-yol 
Hükümetinin yıkılmasına ön ayak olmak yerine tankları bekler-
dim. Tankları beklemek; bir yanlışın önünde direnç göstermek 
insanı şerefl i kılar. Bir milletvekilinin yemini, bu oluşan şartlar 
karşısında ‘tankların önünde’ durmayı gerektirir. O gün ‘Somali’ 
ekibinin tanklarının önünde durmalıydık. Bize inanılmaz hatalar 
yaptırdılar. Bize Çekiç Güç’ün görev süresini uzattırdılar!.. Çekiç 
Güç’ün görev süresini uzattıranlar, MGK’nın hangi kanadıydı? 
Ben o gün, bunu gördüm ve Çekiç Güç’ün görev süresinin uza-
tılmasına karşı çıktım. 28 Şubat süreci, Türkiye’yi finans kapita-
lin kucağına itti. Bugünlerde Türkiye finans kapitalin kucağın-
dan alınmak isteniyorsa, bu tür kapışmalar, tartışmalar, olaylar 
olacaktır. Türkiye’nin finans kapitalin kucağından alınmasına 
direnç vardır. Derin iktisadi çevreler buna direnç gösteriyorlar. 
Nasıl oluyor da, ekonomi eksi büyüme durumuna geçerken, üre-
tim kriz varken nasıl oluyor da bankalar, kârlarını katlayabiliyor-
lar!.. Bunların üzerinde düşünmek lazım.”

28 Şubat Siyon protokollerine uygun bir operasyon planıydı!
“Derin Sivil Yapı (DSY) 40 sene 50 sene sonrasını planlıyor. 

Anadolu medeniyetine, ahlâkına dair, İslâm’a dair ne varsa yok 
edilmesini planlıyor. Kur’ân kurslarına 28 Şubat’taki bir kana-
dın yaptığı, siyon protokollerine uygun bir tavırdır. Kur’ân kurs-
larına yasak, imam hatiplere kilit... Hep buydu!.. Ben, sonradan 
uyandım. Ve Çekiç Güç’ün görev süresinin uzatılmasına karşı 
çıktım.”
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Bülent Orakoğlu’nun çarpıtmaları
Ergenekon ve Balyoz kumpaslarını Ordu’ya karşı girişilen 

yıpratma ve yok etme operasyonlarından, tarafl arın yargıyı ken-
di denetimi altına alma hesaplarından soyutlarsak, olan biteni 
doğru anlamak ve yorumlamak imkânsızdır. 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a yöne-
lik suikast iddiasıyla ilgili soruşturmada Ankara Seferberlik Böl-
ge Başkanlığı’nda Özel Kuvvetler’in kalbi olarak bilinen ‘koz-
mik oda’da arama yapılması, ‘yetki’ tartışmasını gündeme taşı-
mış ve Anayasa Mahkemesi kararı, yandaş medyada şok etkisi 
yapmıştı. Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı ve Amerikancı 
Bülent Orakoğlu, Seferberlik Tetkik Kurulu’nun, Milli İstihbarat 
Teşkilatı’nın, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bu tür arşivlerine giril-
mesinden yanaydı. Ergenekon operasyonlarıyla “belki tetikçi 
bir grubun bitirilebileceğini” ama bataklığın kurutulamayacağı-
nı savunan Orakoğlu, bir takım kanuni boşluklardan faydalanan 
derin yapıların Türkiye’yi istikrarsızlaştırmaya çalıştığına dikkat 
çekerek Anayasa’nın değiştirilmesini istiyordu. Eski Diyarbakır 
Emniyet Müdürü Gaff ar Okkan suikastıyla ilgili çarpıcı ifadeler 
kullanan Orakoğlu, “Türkiye’nin en iyi korunan emniyet müdü-
rüne bir suikast yapmak çok ciddi bir iştir. Hatta Küçük devlet-
lerin gizli servisleri dahi yapamaz.” diyordu.

Cihan Haber Ajansı muhabirine konuşan Orakoğlu, “Erge-
nekon Operasyonu’nu yürüten savcıların çok doğru ve güzel 
gittikleri için bugün bu sürece girildiğini” söyleyecek kadar ger-
çekleri çarpıtıp saptırıyordu. 

“MİT’te her olayın arka perdesiyle ilgili raporlar var”mış!..
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT)’nın da arşivlerini tam olarak 

açması gerektiğini vurgulayan Orakoğlu şöyle devam ediyor-
du: “MİT’te Türkiye’de her olayın arka perdesiyle ilgili raporlar 
vardır. Çorum olayından tutun Sivas olayına kadar. Mademki bu 
(bilgiler) derece her tarafa saçıldı, bunların doğrusunun bulun-
ması lazımdır. Ne kadar çok yanlış komplo teorisi üretirsek, o 
kadar ‘devlet-millet ayrışmasını’ sağlamış oluruz. Bunların han-
gileri gerçekten devletin içerisine sızmış insanlar tarafından 
işlendiğinin bulunup ortaya çıkarılması şarttır. Bunun için de 
artık herkesin elinden geleni yapması lazım. Muhalefet partileri 
için de söylüyorum, Genelkurmay için de söylüyorum. İzin ge-
rekmiyor ama, Seferberlik Tetkik Kurulu aramalarında isteseler-
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di Genelkurmay Başkanlığı direnç gösterip sokmazdı. Arşive, 
Kozmik büroya girilmesine karşı çıkardı; özel yetkili savcıların 
birtakım delilleri bulmasıyla ilgili giriyorlar ama hiç engel olun-
madı.” diyerek hem nalına hem mıhına vuran Orakoğlu dolaylı 
biçimde Fetullahçı Savcıları ve suç ortağı iktidarı haklı çıkarma-
ya çalışıyordu. Orakoğlu, Başbakanlığın veya Cumhurbaşkanlı-
ğının denetleme kurulunun görevlerinin, Türk Silahlı Kuvvetleri 
devreye girince durduğunu belirtiyordu. Anayasanın değişme-
si gerektiğinin altını çizen Orakoğlu sözlerini şöyle sürdürü-
yordu: “Türkiye’deki derin yapıların nereden beslendiği belli. 
Karşınızda resmi ve gayri resmi bir yapı var. Demek ki resmi 
anlaşmalardan, Türkiye içerisindeki bir takım kanuni boşluklar-
dan faydalanan derin yapılar, maalesef Türkiye’de istikrarsızlık 
yaratabiliyor. O bakımdan EMASYA gibi oluşumların istismar 
alanlarını hukuk açısından ortadan kaldırırsak; bir de illegal 
unsurlarla ciddi anlamda uğraşırsak başarabiliriz. Yoksa yalnız 
Ergenekon operasyonlarıyla bu tür yapıların belki tetikçi gru-
bunu bitirebiliriz; ama o bataklığı kurutamayız. Oradan devamlı 
bu derin yapıları üreten yasalarımızdaki boşlukları düzeltmeli-
yiz diye düşünüyorum.”126 sözleriyle, “demokrasiyi savunuyor 
ve ülke çıkarlarını sahipleniyor” görüntüsüyle Amerika’nın TSK 
aleyhine giriştiği operasyonlara dolaylı destek sağlıyordu. Böy-
lece kelimenin tam anlamıyla: “At izini it izine karıştırıyordu!” 
Sanki tamamen ilgisiz ve bilgisizmiş gibi, kurumlara sızan Ma-
son Localarından ve dış Siyonist bağlantılarından, nedense tek 
kelime etmiyordu.

TSK İktidara niye güvenmiyordu?
O tarihlerde Hürriyet Gazetesi yazarı Enis Berberoğlu Baş-

bakan Erdoğan ile Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ve Kara 
Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Işık Koşaner arasında yapılan 
zirveyi ele almış ve yazısında Koşaner’in görüşmeye neden ka-
tıldığını sorgulamıştı. Berberoğlu’na göre, görüşme Başbuğ ile 
Erdoğan arasında baş başa yapılsaydı, Büyükanıt ile Erdoğan 
arasında yapılan ve kamuoyunda “Dolmabahçe Mutabakatı” 
olarak bilinen görüşme gibi içeriği meçhul kalacaktı. Ona göre 
önümüzdeki dönem Genelkurmay Başkanı olacak Koşaner’in 
toplantıya katılması konuşulanları halefine duyurma amaçlıydı. 
İşte Berberoğlu’nun o iddiası:

126)  (Cihan)
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“Başkent siyasetinde ne söylendiği kadar, nerede ve nasıl 
söylendiğine de bakılır. Genelkurmay Başkanı karargâhta ko-
nuşursa başkadır. Firkateyn güvertesine çıkarsa ağzını açma-
sı bile mesajdır. Dün Başbakanlıkta üç saat süren bir toplantı 
yapıldı. İlker Başbuğ ile Başbakan’ın buluşması doğaldı. Arınç 
operasyonu, MGK, açılım, gündem kalabalıktı. Ama odada baş-
ka bir komutan daha vardı. Orgeneral Işık Koşaner, Kara Kuv-
vetleri Komutanıydı ve 30 Ağustos’ta Genelkurmay koltuğuna 
oturacaktı. Başbakanlıktan yapılan açıklama üç satırdı: “Başba-
kan Sayın Recep T. Erdoğan, bugün Başbakanlık Resmi Konu-
tu’nda Genelkurmay Başkanı Org. Sayın İlker Başbuğ ile Kara 
Kuvvetleri Komutanı Org. Sayın Işık Koşaner’i birlikte kabul 
ederek iç ve dış güvenliğe ilişkin konularda bilgi almıştır.” Bu 
kısa metnin içeriği, formatı; yani üçlü zirveyi haklı çıkarmaktay-
dı. Yani Başbakan MGK öncesinde asker ve bakanlarıyla ayrı 
ayrı toplandı. Acaba o fotoğrafl a şu iki mesaj mı verilmeye ça-
lışılmıştı?

1)  Yaşar Büyükanıt ile Başbakan arasındaki ünlü Dolmabah-
çe zirvesinde konuşulanlar hakkında fazlasıyla spekülasyon 
yapıldı. Dünkü toplantıdaki üçüncü kişi tarafl ar açısından dedi-
koduya karşı sigortadır.

2)  Demokrasiye bağlı ve entelektüel kalitesi yüksek İlker 
Başbuğ’a iç kamuoyundan yükselen tepkiler dikkate alındığın-
da... Selef ve halefin siyasi otoritenin karşısına birlikte çıkmala-
rı anlamlıdır.

Takip edilen casus açığa çıkacağını anladı ve  Fetullahçıları 
kullanan Gladyo: “Arınç’a suikast” yalanını yumurtlamıştı!.

Fetullahçı Takımın, Bülent Arınç’a suikast yapılacağı yala-
nıyla yaygara koparmasının nedeni anlaşılmıştı: Haklarında iş-
lem yapılan subaylar, Genelkurmay’dan bilgi sızdıran bir askeri 
personeli takip ediyorlardı. Takip edilen casus açığa çıkacağı-
nı anladı. Fetullahçı Gladyo suçüstü korkusuyla telaşa kapıldı. 
Genelkurmay açıklaması da Gladyo artıklarının suçüstü bilgisi-
ni doğrulamaktaydı: “Söz konusu askeri personel, uzun süredir 
devam eden, kastedilen bölgeye yakın bir yerde oturan ve bilgi 
sızdırdığı iddia edilen bir askeri personel hakkında bilgi topla-
mak üzere görevlendirilmişlerdir.”

Ankara’da, 19 Aralık Cumartesi günü polis müdahalesiyle gözal-
tına alınan iki subay, Genelkurmay’dan bilgi sızdıran bir askeri per-
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soneli takibe almışlardı. Bülent Arınç’a suikast yaygarası da işte bu 
nedenle, olayı perdelemek amacıyla koparılmıştı. Basına her gün 
ayrı ve birbirleriyle çelişen bilgiler sızdırıldı. Yöntem aynıydı: İkna 
edemiyorsan tereddüt yarat, kafa karıştır! Önce Bülent Arınç’a sui-
kast yapılacağı yalanı ortaya atıldı. Sonra subayların “ortam dinle-
mesi yaptıkları” uydurulup yayıldı. Hatta askeri personelin evlerin-
de Abdullah Gül, Mehmet Ali Şahin ve Tayyip Erdoğan’ın evlerinin 
krokilerinin bulunduğu yazıldı. Ancak bunların da uydurma olduğu 
anlaşıldı. Genelkurmay’ın konuyla ilgili yaptığı açıklama üzerine, 
“suikast” uydurması tamamen boşa çıkmıştı.

Genelkurmay Başkanlığı, iki askeri personelin Başbakan 
Yardımcısı Bülent Arınç’in evine yakın bir bölgede gözaltına 
alınmasının ardından ortaya atılan iddialara açıklık getirmişti. 
Açıklamada şöyle denmekteydi:

“19 Aralık 2009 günü saat 17:10 civarında iki askeri perso-
nel, şüphe üzerine yakalanmışlardır. Kaba üst aramaları yapı-
lan personelin, kendilerinin askeri personel olduklarını ‘beyan 
etmeleri üzerine; Merkez Komutanlığı görevlileri de olay yerine 
çağrılmıştır. Tutanağa göre; gerek personel gerekse de araçlar-
da herhangi bir silaha, mühimmata, ses kayıt cihazına, teknik 
takip teçhizatına ve diğer herhangi bir suç unsuruna rastlanma-
mıştır. Yine bu tutanakta, adres yazılı bir notun askeri persone-
lin birisinin elinden alındığı ibaresi yer almaktadır. Konutlarda 
yapılan aramaların sonucunda tanzim edilen tutanaklardan; bu 
aramalarda da gözle tespit edilen herhangi bir suç unsuruna 
rastlanmadığı anlaşılmaktadır. Personele ait bilgisayarlarla, 
çeşitli sayıda elektronik veri depolama araçlarına ise el konul-
muştur. Konut arama işlemi tamamlandıktan sonra personel, 
Cumhuriyet Savcısı tarafından, başkaca bir işlem yapılmaksızın 
serbest bırakılmıştır. Söz konusu askeri personel, uzun süredir 
devam eden, kastedilen bölgeye yakın bir yerde oturan ve bilgi 
sızdırdığı iddia edilen bir askeri personel hakkında bilgi topla-
mak üzere görevlendirilmişlerdir.”

Genelkurmay açıklamasındaki şu cümle dikkat çekiciydi: 
“Söz konusu askeri personel, uzun süredir devam eden, kas-
tedilen bölgeye yakın bir yerde oturan ve bilgi sızdırdığı iddia 
edilen bir askeri personel hakkında bilgi toplamak üzere görev-
lendirilmişlerdir.”



217KÜRESEL FESATÇILIK VE FETULLAHÇILIK

Sorular... Ve Kafa kurcalayan konular?
Genelkurmay’ın açıklaması gündeme yeni soruları getiriyordu.  

Arınç ile aynı sokakta oturan bir subay mı izleniyordu, yoksa Arınç 
veya Arınç’a yakın bir kişiye mi bilgi sızdırılıyordu? Normal olarak 
devletin güvenlik ve istihbarat kurumlarının bu tür olaylarda kimlik 
ve görevlerini açıklamaları ve teyidin alınması halinde olayın basına 
yansımaması ve faaliyetin gizlilik çerçevesinde devam etmesi gere-
kirdi. Oysa bu olayda, Emniyet kaynaklı olarak tek yanlı, uydurma 
bilgiler basına servis edildi ve casusluk faaliyetinin takibinin deşif-
re olmasına neden olundu. Arınç, önce “İnşallah takip amaçlıdır” 
dedi ama daha sonra benzer iddiaları gündemde tutmaya devam 
etti. Arınç, Genelkurmay Başkanlığı’na konuyu sordu mu? Sordu ve 
açıklamada yer alan bilgiler doğrultusunda yanıt aldıysa neden bu 
iddiaları gündeme getirmeye devam ediyordu? Arınç’ın evi için, ne 
krokiye ne de adres yazılı kâğıda ihtiyaç olduğunu Ankara’da otu-
ran herkes bilir. Aynı şekilde suikast yapacakları iddia edilen kişilerin 
Savcılıkça aynı gece serbest bırakılmaları da, Arınç’ın iddialarının 
uydurma olduğunu kanıtlıyordu.

Suçlanan subaylar aslında Fetullahçılarla ilişkili bir “köstebek”i 
takip ediyordu. Daha önce Kayseri’de de benzer bir olay yaşanıyor-
du. Ve bu iki subaya da CIA güdümlü Fetullahçılar tarafından komp-
lo kurulmuştu. Subaylar kendileri bir operasyon yaparken karşı bir 
operasyonla karşılaşıyor, “Bülent Arınç’a suikast yapacaklardı” ya-
lanıyla suçlanıyordu. Kayseri’de de Hava Üs Komutanı’na komplo 
kuran Fetullahçı Astsubayları soruşturan askeri hâkimlere benzer bir 
komplo kurulmuştu. Askeri hâkimler “hipnozla soruşturma yapmak” 
gibi saçma suçlamalarla karşı karşıya bırakılıyordu. Aynı yönteme 
bir başka örnek de Karargâh Evleri soruşturmasında karşımıza çı-
kıyordu. Soruşturmayı tamamlamak üzere olan Askeri Hâkim Albay 
Ahmet Zeki Üçok Beşiktaş Adliyesi’ndeki Ergenekon savcıları tara-
fından örgüt üyeliği suçlamasıyla tutuklanıyordu.

Mahkeme dosyasındaki dinleme tutanaklarıyla, Recep Bey Fe-
tullaçıların TSK içindeki gizli yapılanmasına destek veriyordu!..

1 Nisan 2004’teki MGK ardından: “hâlâ askeri diskalifiye 
edemedik” diye yakınan iktidar, bu amaçla TSK içinde kuraca-
ğı “gizli örgüt”e geniş imkânlar sunuyordu. Malum “Paşa”ya, 
gizli örgütü “Tüm yetkilerle donatalım, gizli ödeneği emrine 
sunalım” teklifi yapılıyordu. “300-500 falan filan, şu bu” diye 
tanımlanan parasal gücün kontrolü veriliyordu! İki subayın Bü-
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lent Arınç’a suikast planladığı yalanı üzerine Genelkurmay Baş-
kanlığı’nın yaptığı açıklama, bütün dikkatleri “TSK içindeki hain 
örgütlenmeye” çekiyordu. Bu durum Başbakan’ın talimatıyla 
TSK içindeki gizli örgütün kuruluşunun 2004 yılına uzandığını 
saptanıyordu. Bu acı gerçeğe, birinci Ergenekon iddianamesi-
nin eklerinde yer alan telefon dinleme kayıtlarıyla ulaşılıyordu. 
Telefonu dinlenen kişi, İbrahim Bilgehan Taşdelen adlı şahıs 
oluyordu. Taşdelen’in telefonu, bir kaçakçılık soruşturması 
kapsamında İstanbul 1 No.lu Devlet Güvenlik Mahkemesi’nin 
kararıyla 2004 yılında dinlemeye alınıyordu. Kayıtlara geçen gö-
rüşmeler, Tayyip Erdoğan’ın TSK içinde bir gizli örgüt kurmak 
için E. Korgeneral Altay Tokat’a Cüneyt Zapsu’lar aracılığıyla 
görev teklif ettiğini ortaya koyuyordu.

Dinleme tutanakları, Ergenekon iddianamesinin 245. ek kla-
söründe yer alıyordu. Dava dosyasında aynen şöyle geçiyor ve 
“Pazar günü Bolu’da görüşeceğiz” deniyordu:

İbrahim Bilgehan Taşdelen 8 Nisan 2004 tarihinde E. Korg. 
Altay Tokat ile görüşüyordu. Altay Tokat bu görüşmede Taşde-
len’e pazar günü Bolu’da bir görüşmesi olduğunu söylüyordu. 
“Erdoğan vasıtasıyla paşa’ya teklif” götürülüyordu:

İbrahim Bilgehan Taşdelen, 9 Nisan 2004 tarihinde, dönemin 
Gümrük Müsteşar Yardımcısı Hüseyin Hüsnü Güler’le yaptığı 
telefon konuşmasında, Bolu’da yapılacak bir toplantıdan bah-
sediyordu. Cüneyt Zapsu’nun da katılması beklenen toplantı-
da “Paşa” diye bahsettikleri E. Korgeneral Altay Tokat’a “Er-
doğan” vasıtasıyla bir teklif götürüleceği anlatılıyordu. Taşde-
len’le Güler arasındaki bu konuşma cuma günü gerçekleştiği 
anlaşılıyordu. Zira, Taşdelen telefonu “Abi hayırlı cuma’lar ol-
sun” diyerek açıyordu. Buradan Bolu’daki toplantı tarihinin 11 
Nisan 2004 olduğu ortaya çıkıyordu.

Recep “ABİ” Gizli askeri istihbarat ekibi istiyordu!?
Görüşmeden iki gün sonra İbrahim Taşdelen, ortağı Esat Kuru-

cu’ya Bolu toplantısının içeriği hakkında ayrıntılı bilgi veriyordu. 14 
Nisan 2004 gününün ilk saatlerinde, 00.21’de yapılan görüşmede 
Altay Tokat’a iki ayrı teklif iletiliyordu. İlk teklifin MİT Müsteşarlığı, 
ikinci teklifin de “gizli örgüt kurması” olduğu anlaşılıyordu. Atay Tokat 
ilk teklif için “şeref duyarım”, ikincisi için de “düşünmem gerek” diyor-
du. Gizli bir örgüt “ihtiyacı” ise şöyle açıklanıyordu: “Dediler ki şu 
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anda hükümet ile asker çok kötü. ... Abimizin bir ricası var, bir 
ekip kursun bize, görevlendirelim her bölgede. Türkiye’nin bü-
yük bölgelerinde askeri olarak istihbarat birimi kursun.” Dava 
dosyasındaki bu tutanağın üzerinde el yazısıyla, “Abi (RTE) Altay 
Tokat’tan askeri istihbarat kurmasını istiyormuş” notu yer alıyordu. 
Konuşmada Altay Tokat’tan “baba” diye bahsediliyordu!?

Gizli ödenek paşa’nın emrine sunuluyordu:
Taşdelen- “Tüm yetkilerle donatalım bu birimi... Bu ülkenin 

gelişmesi için, bu ülkeye zarar veren birimlerle ilgili bir takım 
bilgiler toplayalım, başına da sizi getirelim” diye teklifte bulun-
dular. Baba dedi ki: vallahi ben kimsenin tetikçisi değilim…  Yalnız... 
O dediğiniz en tepedeki hadise (MİT) olursa ülke için şeref duyarım. 
Öbür türlü düşünmem lazım” dedi. Ne ise, dediler ki, üç yüz beş 
yüz filan bakmayın, şu bu kontrolleri sizin elinizde, gizli ödenek sizin 
elinizde. Neyse, Paşayla yolda geliyorduk. Paşa’nın arabasını kulla-
nıyordum. Baba dedim, yani bu saatten sonra bizim kendi menfaati-
miz, senin de siyasi geleceğin söz konusu, dedim. Bundan sonra bir 
dönem daha bu hükümet burada dedim.

Kurucu- He.
Taşdelen- Biz dedim, parti olarak artık bir daha başa gelemeyiz 

(MHP olarak), öyle bir şansımız yok, bunu da göz önüne al dedim. 
Gizli örgüt: “Askeri diskalifiye etmeği” hedefl iyordu!
Şimdi, tüm bu gelişmelerden iki hafta öncesine dönelim. Tarih: 

1 Nisan 2004. Milli Güvenlik Kurulu toplanıyor, ağırlıklı olarak o dö-
nem gündemde olan Kıbrıs sorunu konuşuyordu. İbrahim Taşdelen 
aynı gün bir araya geldiği Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın telefon 
görüşmesine “kulak misafiri” oluyordu. Yıldırım’ın konuşmasında 
duyduklarını, Esat Kurucu’yla yaptığı görüşmede şöyle anlatıyordu:

İbrahim Taşdelen- Yolda gidiyoruz, tabii ki şey aradı. Bu milli 
(Savunma Bakanı), söyle ismini… Bugün MGK vardı ya…

Esat Kurucu- He.
Taşdelen- Kulak misafiri oldum. Tabii askerlerle tartışmışlar 

bugün. Bu Kıbrıs konusu için askerler demişler ki “böyle bir 
hata yaptığınız zaman ipinizi çekeriz”!?

Esat Kurucu-  Evet
İbrahim Taşdelen-  İşte buna kızan bakan bey diyor ki “hala 

biz bu askeri bir türlü diskalifiye edemiyoruz!”



Yavuz Donat, Erdoğan’ın gizli örgütünü 2003’te yazıyordu
Kıdemli gazeteci Yavuz Donat, 11 Temmuz 2003 tarihli ya-

zısında, “Erdoğan’a bağlı gizli örgüt’ü açıklıyordu. O sırada 
henüz “yandaş medyaya kiralanmamış” bulunuyordu! Yavuz 
Donat, Sabah gazetesinde yayımlanan “Başbakan’ın söyleye-
medikleri” başlıklı yazısında bu örgütü şöyle tarif ediyordu:

“Doğrudan başbakana bağlı bir organizasyon görünümün-
de... İçişleri ve Adalet Bakanları’nın bilgileri dahilinde. Bütün 
iç güvenlik birimleri de bu organizasyonun içinde. Çalışmalar 
gizlilikle sürdürülmekte. “Çalışmaları yürütenler ise operasyo-
nel yeteneği yüksek, tribünlere oynamayan bir takım. Bu işlerin 
yürütüldüğü karargâha gelince… O da gizlidir. “Bir bakanlık bi-
nası değildir.” Ankara’nın göbeğindedir, fakat ‘gözlerden uzak, 
kulaklara kapalı, dış etkilerden arındırılmış, TBMM’ye yürüme 
mesafesinde’ bir yerdir.”

Recep T. Erdoğan, Fetullahçılara kurdurduğu gizli örgütü-
nün açığa çıkmasından altı ay sonra, 16 Şubat 2004’te Kanal 
D’de yayınlanan Teke Tek programındaydı. Erdoğan, canlı ya-
yında ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesi’nin eşbaşkanı olduğu-
nu ilan ediyordu.

 ●  PKK’ya Saygı, TSK’ya Saldırı!?
Hatırlayınız bazı teğmenler, “Deniz kuvvetlerindeki üst düzey 

komutanlara yönelik suikast hazırlıkları yaptığı” gerekçesiyle tu-
tuklanmıştı. Bunların evlerinde yapılan aramalarda, konuyla ilgili ey-
lem planları, suikast silahları ve uyuşturucu hapları bulunduğu açık-
lanmıştı. Şimdi bu teğmenler Ergenekoncu ise, ordu komutanlarına 
niye suikast yapsındı? Yoksa provokatör olarak mı orduya sokulmuş-
lardı? Bizimkiler ikide bir “TSK’da asker sayısı azaltılsın, savunma 
harcamaları kısıtlansın ve hatta IMF talimatıyla bedelli askerlik 
çıkarılsın” diye yırtınırken, ABD savunma Bakanı Robert Gates: 
Amerikan ordusunun 20-50 bin arası artırılacağını vurgulamıştı.

Bu bir Asimetrik Savaştı.
Taraf”ta yayınlanan ve yalan olduğu anlaşılan “Sahte Belge” et-

rafında kopan fırtınaya Genelkurmay Başkanı Org. Başbuğ’un hak-
lı tepkisi hainleri telaşlandırmıştı. Çünkü Org. Başbuğ bu belgeye 
ilişkin olarak yapılan yorumları “TSK’ya karşı medya üzerinden 
asimetrik bir psikolojik harekât” biçiminde değerlendirdiklerini 
açıklamıştı. “Asimetrik” kavramının askeri içerikle kullanılmasına ilk 
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kez ABD’yi hedef alan 11 Eylül 2001’deki El Kaide terörist saldırısı 
sonrasında rastlanmıştı. Amerika bunu bir “Asimetrik savaş” olarak 
algılamıştı. Org. Başbuğ veya Türk Genelkurmayı bu sahte Belge 
etrafındaki gelişmeleri “TSK’ya karşı asimetrik bir psikolojik harekât” 
biçiminde değerlendirdiklerine göre, bundan sonra birtakım karşı 
harekâtın planlandığını görmemek imkânsızdı. Bu durumda örtülü 
asimetrik savaşın tarafl arını ve dış bağlantılarını saptamak, yapıl-
ması gereken en doğru iş olacaktı. Çünkü açıklanan son AB ko-
misyonu raporunda; TSK yargıya müdahale etmekle suçlanmış 
ve açıkça AKP’ye arka çıkılmıştı. Şimdi kafalara takılan soru 
şuydu: Acaba Avrupa mı İslamlaşmıştı, yoksa AKP mi gavur-
laşmıştı.

AKP “YAŞ” tahtaya basmıştı.
Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında terfilere müdahale amaç-

lı yayınlar ve AKP Hükümeti’nin TSK’yı hedef alan uygulamaları ay-
lar önce başlamıştı. Ancak, hesapları tutmamış, kararlar çabalarını 
boşa çıkarmıştı. Çünkü hedef gösterilenler, rütbe almıştı.

1- 31 Temmuz-4 Ağustos günleri arasında toplanan YAŞ’ta İbra-
him Şahin’in söylediği iddia edilen ifadeler üzerinden Ergenekon so-
ruşturmasına dahil edilmeye çalışılan 7’nci Kolordu Komutanı Bekir 
Kalyoncu da Orgeneralliğe terfi etti. Org. Kalyoncu, Kara Kuvvetleri 
Komutanlığı Kurmay Başkanlığı’na getirildi. TSK içindeki F tipi yapı-
lanmaya karşı verdiği hukuki mücadele nedeniyle F tipi medyanın 
hedefi haline gelen Kayseri Garnizon Komutanı Tümgeneral Rıdvan 
Ulugüler Korgeneralliğe terfi etmişti.

2- Kayseri’de gözaltına alınan üç astsubay, Fetullah Gülen yapı-
lanması içinde olduklarını ve Tümgeneral Rıdvan Ulugüler adına iki 
sahte emir hazırladıklarını itiraf etmişlerdi.

3- Ergenekon tertibi içine çekilmeye çalışılan ve Albay Dursun 
Çiçek’le birlikte Ergenekon savcıları tarafından sorgulanan Deniz 
Kurmay Albay Levent Görgeç de Tuğamiralliğe yükselmişti.

4- F tipi medyanın “darbeci” ve sağlık durumu bozuk” şeklinde 
yalan haberlerle hedef aldığı Tuğgeneral Ahmet Bertan Nogaylıoğlu, 
Tümgeneral rütbesine terfi etmişti.

5- F tipi medyada, Yeditepe Üniversitesi kurucusu Bedrettin Da-
lan’a gözaltına alınacağı bilgisini verdiği haber yapılan ve Ergene-
kon soruşturmasının içine çekilmeye çalışılan Tuğgeneral Metin Işık 
da Tümgeneralliğe terfi etmişti.



222 AHMET AKGÜL

Yandaşların İsyanı ve Fetullahçıları Savunmaları
YAŞ kararları F tipi medyada hoşnutsuzluğa yol açmıştı. Star 

Gazetesi Ankara Temsilcisi Şamil Tayyar, 5 Ağustos’ta ‘YAŞ 
tahtaya bastılar’ başlığıyla kaleme aldığı yazıda “TSK, Ergene-
koncuları nasıl fark etmiyor, biri anlatmalı. Onlar YAŞ tahtaya 
basıp zoru tercih ettiler” diyerek TSK’ya saldırmıştı. Yandaş 
medyanın kalemşörlerinden Mehmet Altan da aynı gün Star Ga-
zetesi’ndeki köşesinde ‘YAŞ patates’ başlığı ile TSK’ya kinini 
kusmaktaydı.

Oysa Ordu varlığımızın sigortasıydı!
“1946 devalüasyonu sonrası sıkça tekrarlanan cümle; “Türk su-

bayı rahatsız!”dı. 1997 ve 2001 sonrası değişerek gündeme gelen 
yine aynı cümle; “genç subaylar rahatsız!”dı. Peki “subayımız” ne-
den rahatsızdı ve en önemlisi bu rahatsızlığı yaratan etkenler niye 
açıklanmazdı?

Ekim 1875. Sadrazam Mahmud Nedim Paşa, Osmanlı’nın kurtu-
luş yolunda en önemli adımı olan ‘faizde tenzilat’ kararını aldı. Ya-
bancıların tuzağına düşmüş Osmanlı Devleti faiz borçlarının beş yıl 
süreyle ancak yarısını ödeyeceğini ve ödeyemediği kısım için yüzde 
5 faizli tahviller vereceğini açıkladı. O yıl bütçe toplamı 25 milyon, iç 
ve dış faiz ödemesi 30 milyon liraydı... Mart 1876. Osmanlı Devleti, 
borç ödemelerinin tamamını durdurduğunu açıkladı. “Ödemekle bit-
meyen faiz-borç sarmalında” alınmış en doğru karardı... Mayıs 1876. 
Borç ödememe kararı ilk sonuçlarını vermeye başladı. “Başkaldıran 
boyunduruk altındaki Osmanlı”ya ilk isyan kışkırtmalar sonucu Bal-
kanlar’da başladı. Bulgarlar ve Sırplar isyan etti. Aynı günlerde İs-
tanbul’da medrese öğrencileri ayaklandı ve borç ödememe kararını 
alan Sadrazam Nedim Paşa görevden alındı. Ayaklanma Harbiye 
öğrencileri arasında da yayıldı, Dolmabahçe Sarayı sarılarak Sultan 
Abdülaziz tahttan uzaklaştırıldı. Sonuç: 1878-1881 Osmanlı Hazine-
si Düyun-u Umumiye’ye teslim olmak zorunda kaldı.

1950-1970: Emperyal güçler Türk ekonomisini hatta Kore Sa-
vaşı-NATO üyeliği çizgisinde Türkiye’yi “esir etme” planını devreye 
sokmuşlardı. 1960 öncesi Rusya kartı ile bu oyuna karşı “hamle ya-
pan” siyasi otorite, Sadrazam Nedim Paşa’nın kaderinden kurtula-
mamıştı! “İrtica” diye ayağa fırlayanlar, emperyal güçlerin “kucağına 
oturmuşlardı!”

1978-1980: Türkiye’de halen de süren hâkim politikaların teme-
li, 1978’in Temmuz ayında, Dünya Bankası’nca hazırlanan raporla 
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atıldı. Raporun imzalayıcıları sabataist Kemal Derviş ve Siyonist 
Sherman Robinson olmuşlardı. Hükümetler bu rapora uymayı ka-
bullenmezken, 1980 darbesiyle uygulamaya konulan bu raporla, 
Türkiye’nin 1978’e kadar başarıyla süren kalkınmacı, bireysel ve 
küçük ölçekli sermaye birikimlerine dayalı yapısı, büyük ölçekli ço-
kuluslu sermaye ilişkilerinin kontrolünde serbestleşmeyi savunan 
bir dinamiğe dönüşmeye başladı. Ekonomide bu yanlış programın 
izlenmesiyle verilen yüksek faiz, sıcak para girişi gibi ödünler Türki-
ye’nin varlıklarının yurt dışına kaçmasına yol açmıştı. 1977 yılında 
düşünülen Erbakan’ca öncülük edilen kalkınma hamlesi böylece en-
gellenmiş ve “Cumhuriyet ile yırtılan borç gömleği” yeniden Türki-
ye’ye giydirilmiş durumdaydı.

1980-2007: 1980’de yok denecek kadar az olan borç stoku-
muz, her yıl bütçenin yüzde 40-50’sini vermemize rağmen 300 mil-
yar doların üzerine çıkmıştı. Türkiye, 70 milyonu ile çalışıp 3-5 bin 
gerçek-tüzel (iç-dış) kişiye bütün gelirinin yüzde 50’sini aktarmaya 
mecbur bırakılmıştı. 2001 yılında borsa ve kurdaki hareket sonrası, 
Türkiye IMF tarafından atanan “1978 raporu yazarına” teslim edildi 
ve dünya üzerinde görülmemiş bir dolar faizini tefecilere aktarmaya 
başlarken, IMF garantili Siyonist bankalara en borçlu üç ülkeden biri 
konumuna taşınmıştı.

Artık Şerefl i Türk Subayları da farkındaydı; Mason İttihatçı-
lardan beri oynanan “oyunun” adı değişti, amacı asla değişme-
mişti... Bazen “bölücü isyanları” teşvik ettiler, bazen de “irtica 
diye” hepimizi ayağa dikmişlerdi... Sonuçta hep onlar kazanı-
vermişler... İçerideki yandaşları ve yurtdışı uzantıları “her za-
man amaçlarına erişmişlerdi…” diyen Yiğit Bulut, bazı doğruları, 
yanlış amaçlar için istismar ediyor, TSK’yı PKK’yla anlaşmaya ve 
AKP’nin Kürt Açılımına yanaşmaya çağırıyordu.

TSK’da; küreselci, yani ABD, AB ve İsrailci kafalarla, Erba-
kancılar mı yarışmaktaydı?

Sabah’tan AKP yalakası Emre Aköz: “Askere iki farklı bakış: De-
mokratlar ve Erbakancılar” başlıklı yazısında şunları aktarmıştı: 

“Tartışıyorduk: Necmettin Erbakan (Milli Görüş) zihniyetinin as-
ker tasavvuru ile demokratların asker tasavvuru arasında nasıl bir 
fark vardır? Demokratlar askeri kışlasında görmek ister. Tam anla-
mıyla profesyonelleşmiş, sadece yurt savunması ile ilgilenen bir as-
keriyeyi arzu ederler. Örneğin: ‘Türk halkı’ mı, yoksa ‘Türkiye halkı’ 
mı? Bu sorunun cevabını aramak askerin işi değildir. Onu siviller, 
medyada ve üniversitede (hatta kahvelerde) tartışır.
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Erbakancılık ise askeri camide görmek ister. Mesela GK Başka-
nı ‘Cuma’ya gelsin, en önde saf tutsun; ramazanda hükümet üyele-
riyle kuvvet komutanları birlikte oruç bozsun. “İkisi birden olmaz mı” 
diyen muhafazakârlar çıkacaktır. Hayır, olmaz! Çünkü bu iki tasav-
vur hem teoride, hem de pratikte birbiriyle çelişir.

Teoride Çelişir: Demokratlar, toplumu ve siyaseti sivilleştirmeye 
çalışır. Bunun için öncelikle askeri, siyasetin dışına itmek isterler. 
Erbakan’ın hayali gerçekleştiğinde ise toplum ister istemez militarize 
olurken, askeri disiplin sulanacaktır.

Pratikte Çelişir: ‘Seküler’ dünya görüşü askeriyede çok güçlüdür. 
Yakın ve orta gelecekte değişmez. Ayrıca Avrupa Birliği’ne üyelik bir 
devlet politikasıdır. Askeriye konusunda, AB normları demokratların 
yanındadır, Erbakan’a uymaz. Zaten Milli Görüşçülerin AB’ye kar-
şı çıkması da tesadüf değildir, eşyanın tabiatı icabıdır.

Tam bu noktada askeriye ikilem içindedir. Ortada bir ‘ ne yardan, 
ne serden’ durumu vardır: Türkiye’nin muasır medeniyetler seviye-
sine çıkmasını arzulayan, yüzü Batı’ya dönük, modern ve seküler 
askeriye demokrat tasavvura yakındır. Ancak bu tasavvur, kurum 
çıkarlarıyla çelişir. Çünkü Batı demokrasisi, bazı maddi ve manevi 
avantajlarını askeriyenin elinden alacaktır. Bu açıdan, kendisini ulu-
layan Erbakancı zihniyete de sırtını dönemez. ‘AB’ye girelim ama 
onurumuzla girelim’ söylemini, işte bu sıkışıklığın dile getirilmesi 
olarak da okuyabiliriz.”127

Anlaşılan eski pornocu, yeni ispiyoncu Emre Aköz bazı ger-
çekleri kavramaya başlamış veya masonik mahfillerce kulağına 
çıtlatılmıştı… Ama kendi aklı ve ayarınca, olayı çarpıtmaya ve 
kafaları karıştırmaya çalışmıştı… Ordu içinde, AKP paralelinde, 
ABD ve AB peşinde, küreselleşme hevesiyle Siyonist sömürü 
hakimiyetine girip köleleşme hedefindeki milli haysiyet ve ha-
miyetten nasipsiz kafaları; yani mason ve sabataist takımını, 
“DEMOKRATLAR” olarak tanıtmıştı…

“Erbakan’ın hayali..” diye küçümseyip kötülemeye yeltendi-
ği; ülkemizin tam bağımsızlık ve bekasına sahip çıkacak sorum-
lu ve onurlu, Milli ve manevi değerlerimize bağlı kalarak, yerli 
imkanlarla çok yönlü kalkınma şuurlu olanları da “ERBAKAN-
CILAR” diye tanıtmıştı. Ve zavallı zırto, böylece hem dış güçlere 
ve siyonist merkezlere: “ordu içindeki Milli ve haysiyetli düşün-

127)  19 Nisan 2009 
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ce sahiplerini (ki çoğunluk böyledir) ispiyonlamaya çalışmıştı… 
Hem de, AKP’nin “demokratikleşme” kılıfı altında siyonist ve 
emperyalist merkezlere hizmet ve ülkeye hıyanet içinde oldu-
ğunu dolaylı itiraf etmek durumunda kalmıştı…

Gazi Üsteğmen Av. Serdar Öztürk’ün: ‘ABD, Cemaati ajan-
laştırarak TSK’ya saldırtıyor’ uyarıları!

Ergenekon tertibi kapsamında tutuklu bulunan emekli Albay 
Mustafa Levent Göktaş’ın avukatı Av. Serdar Öztürk, 7 Temmuz’da 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği’ne, tertibi adeta gözler önüne 
seren bir tahliye dilekçesi vermişti. Soruşturmayı yürüten unsurla-
rın işlediği suçlara ilişkin kanıtların elinde olduğunu, savcıların lehte 
olan delilleri toplamadığını ve tarafsız bir soruşturma yürütmediğini 
anlatan Öztürk, “Ben bunları yargılama aşamasında mahkemeye 
sunmayı beklerken tutuklandım” demişti.

Ergenekon senaryolarında Mehmet Eymür’e hangi rol veriliyordu?
Ümraniye soruşturması operasyonlarından önce ve sonra Ce-

maatin gözde müritlerinden Mutlu EKİZOĞLU ve Ali Fuat YILMA-
ZER ile Princess otelde yapılan toplantıların sonuçları ortadadır... 
Şu anda yabancı bir gizli servis tarafından angaje edilen bir cemaat, 
başta emniyet ve yargı olmak üzere resmi bazı kurumlar içerisine 
illegal olarak sızdırdığı müritleri ile Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Türk 
Silahlı Kuvvetleri’ne açıkça saldırmaktadır.

2006 yılında, Gülen cemaatinin kurumlar içindeki hücre yapılan-
masında, Emniyet İstihbarat Dairesi içindeki ŞURA BAŞKANI olan 
Recep GÜVEN adlı Emniyet Müdürü tarafından “Efendim TSK 
içinde ERGENEKON diye bir yapılanma var. Bunun hakkında 
projeli bir çalışma yapmak istiyoruz” denilerek konu İstihbarat 
Daire Başkanı’na aktarılmış, önüne getirilmiş, İstihbarat Daire Baş-
kanı tarafından “İyi evladım o zaman projeli çalışmanı yap getir. 
Bizzat ben Başbakana kendim imzalatıp Genelkurmay Başka-
nı’na gereğini yapması için götüreceğim” yanıtını almıştır. Ancak 
Recep GÜVEN adlı, Emniyet İstihbarattaki Gülen Cemaati Şurası 
Başkanı olan şahıs tarafından “Efendim asker kendi içini temizle-
mez, o zaman yapmayalım” diye cevap verilmesi üzerine, “Ne yani 
sen şimdi Genelkurmay Başkanı’na da mı itimat etmiyorsun? 
Biz polis olarak temiziz. Aynı kaynaktan aynı halktan gelen bu 
ülkenin askeri pis öyle mi? Sen böyle mi düşünüyorsun? Biz 
kurumsal olarak TSK’yı mı takip edeceğiz şimdi işi gücü bıra-
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kıp? Bak evladım, bir kurumun işini gücünü bırakıp kurumsal 
olarak, bir başka devlet kurumunu takip etmesi orospuluktur. 
Ben burada görev yaptığım sürece böyle bir orospuluğa müsa-
ade etmem. Şimdi defol buradan” diyerek Recep Güven’i odasın-
dan kovmuşlardır.

Yasa dışı dinlemeleri kim yönetiyordu?
Emniyet içindeki Cemaat kadrolaşmasının önünü açan iki unsur 

bulunmaktaydı. Bunlardan biri, Cemaatin en güçlü olarak Bilgi İşlem 
Şube Müdürlüklerinde kadrolaşması ve Emniyet’in teknik alt yapısı-
nı ele geçirmesi, diğeri de 2003 yılında ilk defa alınan ve emniyete 
SİNYAL İSTİHBARATI yapma kapasitesi sağlayan “INTERCEPTOR” 
araçlarının alımıydı. Bu araçların alımında emniyet, “GPS konum-
landırması olması, ELEKTRONİK İMZA ÖZELLİĞİ BULUNMASI 
ve elektronik zaman damgası” özelliklerini illegal dinleme yapıla-
bilmesinin önünün açılması bakımından şartnameden çıkarttırılmış-
tı. Bu süreçte, 2003-2006 yılları arasında belli bir hazırlık yapılmış, 
Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Yargıtay üyeleri ve 
bunların çocukları, önemli soruşturmaları yürüten savcılar ile önemli 
bazı davalara bakan hakimlerin özel ilişkileri takip edilerek bir bilgi 
deposu oluşturmuşlardı. Daha sonra bu bilgi deposundaki veriler za-
man zaman servis edilerek, zaman zaman YOU TUBE gibi paylaşım 
sitelerine verilerek tepkiler ölçülmeye çalışılmıştı.

Fetullahçı Emniyetciler TSK’yı rakip mi görüyordu!
Ergenekon adı altındaki TSK’ya karşı yürütülen CEMAAT OPE-

RASYONUNU, Sabri UZUN döneminde başlatamayan, ancak veri-
leri toplayıp Genelkurmay Başkanlığının tepkilerini ölçme deneme-
leri yapan Recep GÜVEN ve ekibi, Sabri UZUN’un görevden alın-
ması ile hareket geçmiş ve sahte oluşturulmuş deliller ile 2003-2006 
yılları arasında elde edilen verilerle CEMAAT OPERASYONU başla-
tılmıştır. Ancak Sabri UZUN görevden alınmadan önce 2005 yılında 
diğer birimleri ele geçiren Cemaatçiler, Emniyet içinde “TSK dine 
düşmandır, ordu dinsizdir. Subaylar ateisttir ve dinsizdir. Dinsiz bir 
orduyu yok etmek caizdir” şeklinde propagandaya başlamışlar ve bu 
şekilde Emniyet içinde bir ordu düşmanlığı bilinçli olarak yaratılmış-
tır. Eskiden emniyette TSK’ya saygı duyulurdu. Hatta eskiden em-
niyette TSK’ne yakın olan görevliler yükselirdi. Ancak TSK Emniyeti 
2005 yılında kaybetti. Cemaatçiler önce bilişim şube müdürlüklerini 
ele geçirmişlerdi.
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Recep Güven hangi senaryoları hazırlıyordu?
Savcılık sorgusundan önce polislerin Mustafa Levent GÖKTAŞ’ı 

sohbet için çağırdıkları, 7 saat süreyle sohbet ettikleri, bu sohbet 
esnasında TSK aleyhine delil olacak bilgi için “Komutanım bize bir 
olay yeri, zamanı bir general adı verin buradan çıkın gidin diye” 
adeta Levent Albay’a yalvardıklarını öğrendim. Bu nedenle ilgili 
polisler hakkında Fatih Cumhuriyet Başsavcılığına TSK’yı alenen 
aşağılamaktan suç duyurusunda bulundum. Daha sonra müvekki-
lim Avukat Mustafa Levent GÖKTAŞ’a savcılık sorgusu esnasında 
sorulan DİNK ŞEMASI adlı belgeye, hiçbir ilgisi olmamasına rağ-
men müvekkilin adının kim tarafından ve ne maksatla yerleştirildiğini 
araştırdım. RECEP GÜVEN’nin talimatı ile hazırlandığını ve İstanbul 
Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat YILMAZER ta-
rafından gazetecilere dağıtıldığını öğrendim.

Savcı parmak izi almamak için izne çıkarılıyordu!
Yine benim ofisime mermi ve gizli belgelerin konulması ile ilgi-

li yapmış olduğumuz suç duyurusu aynı savcımıza verildi. Ofisime 
mermi koyan şahısların, mermi kutusunu masamda unutmaları so-
nucu, bu çok önemli delili, parmak izi incelemesi yapılması mak-
sadıyla sayın savcıya derhal ulaştırdık. Ancak soruşturmanın en 
önemli aşamasında savcı Adalet Bakanlığı’na çağrılmış ve akabinde 
“mermi kutusundan parmak izi dahi almadan” bir ay izine çık-
mıştı ya da çıkarılmıştı. Bana hiç kimse böyle önemli bir soruştur-
mada bunun normal bir senelik izin olduğunu açıklayamaz. Adalet 
Bakanlığı’nda savcıyı kimin çağırdığı ve ne konuştuğu, bu kişinin 
Cemaatçi olup olmadığı mutlaka ortaya çıkarılmalıdır. Planlayıcılar 
maalesef operasyonu fiilen uygulayanları doğru seçememişlerdi. 
Çünkü ofisime bir gece önce girerek mermi ve gizli belgeleri bırakan 
salaklar, 32 kalibrelik mermilerin büyük kutusunu masamda unut-
muşlardı. Ofisime 300 adet mermi bırakılmıştır. Bunun 250 tanesi 32 
kalibreliktir. Kalan 50 tanesi 50 kalibreliktir. İlginç olan husus şudur, 
masamda unutulan 32 kalibrelik büyük mermi kutusunun üzerinde, 
içinde 400 adet mermi bulunduğu yazmaktadır. Bunun anlamı şudur. 
Kalan 150 adet mermi ortada yoktur.

Mermileri koyan kişiler ile belgeleri koyan kişiler aynı ekiptendir. 
Dolayısıyla bir devlet isterse 24 saatte bu mermilerin menşeinden 
kime satıldığına ve dolayısı ile bu saçma sapan belgeyi (İrtica İle 
Mücadele Eylem Planı) kimin oluşturduğuna ulaşabilir. Yeter ki iste-
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sin. ASRIN DAVASI diye yaygara mahiyetinde yayın yapılan bu dava 
ve soruşturma, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı askeri casusluk 
faaliyetinin örtüsüdür. Bu konuda Ümraniye soruşturmasını yürüten 
savcılar hariç Cemaatçi olmadığını kanıtlayacak, korkmadan her şe-
yin üzerine gidebilecek niteliklere sahip her Cumhuriyet savcısına ve 
askeri savcıya ifade vermeye ve elimdeki kanıtı sunmaya hazırım.

İkinci bir işbirlikçi cemaat hazırlanıyordu!
ABD’nin PKK’ya yardım ettiğini biliyorum. Çünkü başkasın-

dan duymadım, kendi gözlerimle gördüm. Şimdi bu durumda 
TSK’da görev yapan subayların ABD’yi sevmesi mümkün mü-
dür? Dolayısıyla TSK’daki çoğu Subay Amerikalıları sevmez, 
ancak görev gereği asgari nezaketi de elbette maalesef gös-
termek durumundadır. Sonuç olarak ABD, TSK’yı kaybettiği 
için bugün bir Cemaati ajanlaştırarak ona saldırtmaktadır. Aynı 
oyunda bugüne kadar ortaya çıkmayan ikinci bir Cemaat daha 
vardır. Ancak onlar ortada dolaşmayı tercih etmiyorlar. ABD’nin 
müttefik bir ülkede örtülü operasyon yapmasına engel olmayanlar, 
olamayanlar utanmalıdırlar... Devletin onurunu yerle bir edenler, bu-
nun hesabını elbette tarih önünde ve yargı önünde vereceklerdir.

Yakın tarihte asker-siyaset ilişkileri
1826: Vaka-ı Hayriye: (Hayırlı tarihi olay) Sultan II. Mahmut Ye-

niçeri ordusunu dağıttı. Ordu komutası seraskere bağlandı.
1836: Serasker kabineye alındı ve şeyhülislam ve sadrazam ile 

eşit konuma taşındı..
1839: Batılıların dayatması ve masonların maşalığıyla Tanzimat 

Fermanı yayınlandı.
1843: Askeri ve mülki faaliyetler ayrıldı, askeri ve mülki faaliyet-

lerin aynı kişide toplanması yasaklandı.
1877: Sıkıyönetim Kararnamesi çıkarıldı. Kararname 1940’a ka-

dar yürürlükte kaldı.
1877-1878: Osmanlı-Rus Savaşı. II. Abdülhamit’in merkeziyetçi 

rejiminin başlangıcı.
1880: Erkânı Harbiye Umumiye (Genelkurmay Başkanlığının) 

kurulması.
1883: Osmanlı ordusunun Prusya askeri heyeti tarafından ısla-

hına başlanması.
1890: II. Abdülhamit Erkânı Harbiyesi’nin yanında, Maiyeti Se-

niyye Erkânı Harbiyesi’ni (Padişah Genelkurmayını) kurması.
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1908: II. Meşrutiyet’in ilanı.
1909: Padişah Genelkurmayı kaldırıldı.
1909: 31 Mart Vakası-Türkiye irtica kavramıyla tanıştı. Mason ve 

Yahudi İttihatçılar Askeri artık siyasetin içine batırdı.
1912: Askeri personelin siyasi faaliyet yürütmesini yasaklayan 

maddeler Askeri Ceza Kanunu’na girdi ama mason İttihatçılar bunu 
uygulanmadı.

1912-1913: Balkan Savaşları.
1914-1918: İttihatçıların ihanet ve gafl etiyle, Osmanlının 1. Dün-

ya Savaşına sokulması ve dağıtılması. 
1919-1922: Mustafa Kemal önderliğinde, şanlı Kurtuluş Savaşı.
1920: Nisab-ı Müzakere Yasası’yla askerlere milletvekili de ola-

bilme yolu açıldı.
1921: TBMM Başkanı Mustafa Kemal Başkumandanlığı üstlendi 

ve Genelkurmay ona bağlandı.
1923: Seçim Kanunu değiştirildi. Milletvekili seçilebilmek için 

ordu mensuplarına görevlerinden istifa şartı.
1923: Cumhuriyet ilanı.
1924: Yeni anayasada Genelkurmay Başkanlığı kuruldu ve kabi-

ne dışında bırakıldı.
1925: Şeyh Said isyanı, Musul ve Kerkük’ün elden çıkması
1926: Genelkurmay’a bağlı “Milli Emniyet Hizmeti Teşkilatı’ kurul-

du ve aynı yıl Başbakanlığa bağlandı.
1926: İzmir’de Gazi’ye suikast olayıyla ilgili bir çok sabataist itti-

hatcının asılması
1927: Olağanüstü Hal Yönetimi’nin ilk uygulaması olan ‘Umum 

Müfettişliği’nin kurulması.
1928: Askerlerin jandarma hariç, ordu dışı işlerde görevlendiril-

mesi kanunla yasaklandı.
1930: Askeri Ceza Kanunu çıkarıldı. Askerlere her türlü siyasi 

faaliyet yasaklandı.
1930: Menemen Olayı’nın ardından muhalefet partileri kapatıldı.
1933: ‘Yüksek Müdafaa Meclisi’ ve ‘Harp Encümeni Fevkalâdesi’ 

(Olağanüstü Savaş Komisyonu) kurulması.
1934: Askeri Yargıtay’a ilk adım atıldı. Ordu mensuplarının idari 

davalarını görmek için ‘Zat İşlerinin Son Tetkik Mercii Encümeni’ ol-
ması kararı alındı.
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1935: Ordu Dahili Hizmet Kanunu kabul edildi. “Türk ordusu her 
türlü siyasi mülâhaza ve tesirlerin üzerinde olacaktır” (madde 41).

1939 -1945: II. Dünya Savaşı.
1940: Sıkıyönetim ilan edildi. Savaşın 1945’te bitmesine rağmen 

sıkıyönetim 1947’de kaldırıldı.     .
1944: Mareşal Fevzi Çakmak Genelkurmay Başkanlığından 

emekliye ayrıldı.
1944: Genelkurmay Başkanlığı’nın özerk statüsü kaldırıldı Baş-

bakanlığa bağlandı.
1946: Çok partili hayata geçildi. Ama CHP yine iktidarda kaldı.
1949: Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı’na 

bağlandı. Kara, Hava, Deniz komutanlıkları oluşturuldu. Yüksek 
Müdafaa Meclisi, Milli Savunma Yüksek Kurulu (Milli Güvenlik 
Kurulu) haline geldi. Yüksek Askeri Şura’da hükümetin ağırlığı 
arttırıldı.

1950: Demokrat Parti iktidara taşındı.
1951: Türkiye Kore Savaşı’na katıldı.
1952: Türkiye NATO’ya alındı.
1952: Umum Müfettişliği (OHAL Yönetimi) kaldırıldı.
1953: Savunma Bakanı Seyfi Kurtbek’in orduda kapsamlı reform 

programı (Menderes ‘ikinci Nizam-ı Cedid’ diye adlandırmıştı) Ba-
kanlar Kurulu’nda kabul edildi ancak uygulanamadı. 

1955: 6 - 7 Eylül olayları yaşandı.
1955: Ankara, İstanbul ve İzmir’de sıkıyönetim ilan edildi.
1957: Hükümete karşı komplo kurma iddiasıyla dokuz subay İs-

tanbul’da tutuklandı.
1960: 27 Mayıs Darbesi yapıldı.
1960: Milli Birlik Komitesi idareyi ele aldı.
1961: Yeni anayasa kabul edildi. Adnan Menderes, Fatin Rüştü 

Zorlu ve Hasan Polatkan idam edildi. Cemal Gürsel dördüncü cum-
hurbaşkanı. CHP-AP koalisyonu kuruldu.

1961: Savaş zamanında da Silahlı Kuvvetler’in komutanı haline 
getirilen Genelkurmay Başkanı Başbakanlığa bağlandı. Milli Gü-
venlik Kurulu, anayasal kurum olarak devlet sistemi içinde yer aldı. 
OYAK kuruldu.

1962: 60 darbesinin ve alınan yargı kararlarının eleştirilmesi, DP 
iktidarının övülmesi yasaklandı.
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1962-63: Talat Aydemir’in darbe girişimleri sonuçsuz kaldı.
1964: Kıbrıs’ta kanlı çatışmalar başladı. Süleyman Demirel, Ada-

let Partisi 1 Genel Başkanlığını kazandı.
1966: Cevdet Sunay beşinci Cumhurbaşkanı.
1966: Anayasa değişikliğiyle, daha önce Milli Savunma Baka-

nı’na bağlı olan Genelkurmay Başkanlığı Başbakanlığa bağlandı.
1968-71: Amerikan 6. Filosu’nun İstanbul’u ziyareti sırasında 

olaylar çıktı.
1970: 15-16 Haziran sıkıyönetimi. DİSK liderliğinde artan işçi ey-

lemleriyle İstanbul ve Kocaeli’de sıkıyönetim ilan edildi.
1971: 12 Mart Muhtırası. 11 ilde sıkıyönetim başlatıldı.
1972: Anayasa değişikliğiyle Askeri Yüksek idare Mahkemesi ku-

ruldu. Ordu, Danıştay’ın denetiminden çıktı. Sayıştay’ın TSK deneti-
mine gizlilik esası getirildi. Askeri Yargıtay kuruldu.

1973: Sıkıyönetim sona erdi.
1974: 14 ilde sıkıyönetim ilan edildi.
1974: Kıbrıs Barış Harekâtı başladı ve başarıldı. Erbakan bunda 

önemli rol oynadı.
1975: Mardin, Diyarbakır, Hakkâri ve Siirt’te sıkıyönetim ilânı ta-

lebi reddedildi.
1977: K.Maraş Olayları’ndan sonra 13 ilde sıkıyönetim başlatıldı.
1980: 12 Eylül Darbesi yapıldı. Meclis dağıtıldı ve siyasi liderler 

tutuklandı.
1980: Geçici anayasayla Milli Güvenlik Konseyi rejimi başladı. 

Bütün ülkede sıkıyönetim ilân edildi.
1982: Genelkurmay Başkanı’na Başkomutanlığı savaş dönemin-

de de üstlenmesi görevi verildi. Cumhurbaşkanı TBMM dışından da 
seçilmesi kabul edilerek ordu mensuplarına da Cumhurbaşkanlığı 
yolu açıldı.

1982: Yeni anayasa yürürlüğe girdi.
1983: Genel seçimler yapıldı. ANAP iktidarı başladı.
1984: PKK eylemleri başladı.
1985: Ordu harcamalarına Sayıştay denetimi kaldırıldı. Savun-

ma Sanayii Müsteşarlığı ve Savunma Sanayii Fonu kuruldu.
1987: OHAL Yasası yayınlandı. Güneydoğu’daki 9 il OHAL Bölge 

Valiliği’ne bağlandı.
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1987: Referandumla 12 Eylül’ün yasakladığı liderler siyaset im-
kânı sağlandı.

1989: Turgut Özal Türkiye’nin sekizinci Cumhurbaşkanı seçildi.
1996: Milli Güvenlik Sekreterliği bünyesinde “Başbakanlık 

Kriz Yönetim Merkezi” kuruldu.
1996: Susurluk Skandalı patlak verdi. Türkiye, AB Gümrük Birli-

ği’ne alındı.
1997: Erbakan Hoca’nın Milli ve evrensel projelerinden ürken 

merkezlerin tahrikiyle 28 Şubat süreci başladı. ANASOL-D Hükü-
meti kuruldu. Mesut Yılmaz başbakan yapıldı.

1997: 28 Şubat. MGK kararlarıyla okullarda 8 yıllık eğitim zorun-
lu oldu, irticai faaliyetlere karşı tedbirler arttırıldı. Başbakan Mesut 
Yılmaz, tüm yasa ve uygulamaların Milli Güvenlik Kurulu’nda kabul 
edilen “Milli Güvenlik Siyaset Belgesi”ne uygun yapılacağını açıkladı.

1998: Refah Partisi kapatıldı.
1999: PKK lideri Abdullah Öcalan yakalandı. DSP-MHP-ANAP 

koalisyonu. Türkiye, AB’nin Helsinki Zirvesi’nde üyeliğe resmen aday 
tanındı.

2000: Ahmet Necdet Sezer 10’uncu Cumhurbaşkanı.
2001: Anayasa değişikliğiyle Milli Güvenlik Kurulu, danışma ku-

rulu haline getirildi. “MGK Kararları Bakanlar Kurulu’nca ‘öncelikle 
dikkate alınır” hükmü “değerlendirilir” olarak değişikliğe uğradı.

2002: Adalet ve Kalkınma Partisi tek başına iktidara taşındı.
2003: AB paketleriyle MGK’da sivillerin sayısı çoğunluğa geçti; 

MGK Psikolojik Harekât Dairesi ve Başbakanlık Kriz Yönetim Mer-
kezi tasfiye edildi. Askeri Ceza Kanunu’nun sivil şahıslara uygulan-
ma alanı daraltıldı.

2004: AB 9. uyum paketiyle YÖK, TRT ve DGM’ye asker üyeler 
çıkartıldı. Yüksek Askeri Şura kararları yargı denetimine açıldı. MGK 
Sekreterliği askerlerden alınıp sivillere verildi. Devlet Güvenlik Mah-
kemeleri kapatıldı. Ordu harcamaları ve malları Sayıştay denetimine 
alındı. MGK’nın sıkıyönetim ve olağanüstü hal kararı alınmasında 
görüş bildirmesi görevi kaldırıldı.

2005: AB ile tam üyelik müzakereleri başladı.
2007: Cumhurbaşkanlığı seçimi krizi. E-muhtıra. AK Parti’nin 

ikinci iktidar dönemi. Abdullah Gül 11. Cumhurbaşkanı. Ergenekon 
soruşturmaları başladı.
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2009: Ceza Muhakemesi Kanunu’nda yapılan değişiklikle ordu 
mensuplarının barış zamanlarında işlediği ağır cezalık suçlarda sivil 
mahkemelerde yargılanmasının yolu açıldı.

NATO’nun yeni senaryosu
NATO bünyesinde Multiple Futures Project çalışması yayın-

lanmıştı. Rapor, adı üstünde 2030 yılına kadar uzanan bir zaman 
diliminde insanlığın karşılaşabileceği riskler bütününü analiz etmiş 
durumdaydı. ‘Multiple’ (Çoklu) kelimesine uygun olarak dört ana ola-
sılık saptanmıştı:

1. Tekelciliğin karanlık yüzü: Küresel ekonomik entegrasyon 
sürecinde yıkılan devletlerin yaratacağı istikrarsızlıklar ile güçlü dev-
letlerin her şeye sahip olmaları hırsı arasında yaşanılacak korkunç 
rekabet. Sonuç: Etnik, dini ve ideolojik çatışma, kutuplar gibi henüz 
insanların oturmadığı bölgelerin paylaşımı savaşı, çevre felaketleri.

2. Aldatıcı istikrar: Dünya istikrar içindeymiş gibi görünürken 
gelişmiş ülkelerin yaşlanan nüfusu ve fakir bölgelerden artan genç 
mülteci akımı sonucu doğabilecek büyük bir kaos. Sonuç: Dış tehdit-
lerin kontrol edilememesi, uluslar arası suç örgütlerinin güçlenmesi, 
kontrolsüz göç ve çatışmalar.

3. Yeniliklerin çatışması: Teknoloji alanında yaşanılan baş dön-
dürücü gelişmeleri sonucunda teknoloji bağımlısı insanlık modeli. 
Sonuç: Sivil özgürlükler ile teknokratik devlet çelişkisi, marjinal grup-
ların terörü, sınır çatışmaları, devletin yok olması, marjinal-radikal 
grupların ayaklanması.

4. Yeni güç siyaseti: Nükleer ve biyolojik-kimyasal silah kapasi-
tesine de sahip bölgesel güç niteliğindeki devletlerin dünya siyase-
tini belirleme çabaları. Sonuç: Güç yörüngelerinin değişimi, nükleer 
silahların kontrolsüz yayılımı, yönetimi olmayan anarşi bölgeleri.

NATO’nun 2030 yılına kadar birinin gerçekleşeceğine inandığı 
bu dört senaryoyu kökünden değiştireceğine inandığı bir tek karak-
ter vardı: Virüs! NATO raporunda, bu dört senaryoyu da rafa kaldı-
racak bir tek büyük risk olduğu vurgulanmıştı. Milyonlarca insanın 
yaşamına mal olan bir salgın hastalıktı... NATO, önümüzdeki 20 yıl 
içinde bu tür bir büyük salgının yüksek beklentisi içinde. Bu salgının 
sonucunda güçlü ve hazırlıklı devletlerin kendi nüfuslarını koruma-
nın telaşına düşecekleri, zayıf devletlerin yardımına koşamayacak-
ları öngörülüyordu. Sonuç: Fakirlerin yıkımı, korkunç istikrarsızlık 
ve küresel büyük ekonomik çöküş yaşanacaktı... Şimdi anlaşılıyor 
yaşamakta olduğumu domuz gribi sendromunun nedeni... Yoksa, 



234 AHMET AKGÜL

dünya çapında bir-kaç bin kişi öldü diye bu kadar patırtı doğması 
normal sayılmazdı. Gezegenimizin tek ortak savunma örgütü, yani 
NATO raporuna göre bir virüs yakın bir gelecekte başımıza büyük 
bela açacaktı. A/H1N1 virüsü bunun başlangıç noktasıydı...128 Bu 
tür virüsler, artık İslam’ı düşman seçen NATO tarafından üretilip 
dağıtılmış olmasındı?..

Kürt açılımında AKP’nin yol haritası: Türk Ordusu’na Mu-
sul-Kerkük kapanı.

Türkiye’de iç gündem Fetullahçıların Ergenekon tertibiyle ilgili 
gelişmelere kaymışken, AKP hükümet’inin Kürt sorunu konusunda 
yeni bir açılım hazırlığında olduğu ortaya çıkıyordu. Yine Abdullah 
Öcalan’ın da “Kürt sorununda yeni yol haritası” olarak tarif edilen 
bir açıklama yapması bekleniyordu. Öcalan’ın avukatları bu konuda 
kamuoyu oluşturmak için gazetecilerden Hükümet’e yakın kesim-
lere kadar uzanan yaygın görüşmeler sürdürüyor. Öcalan’ın “Ker-
kük-Musul ve Suriye’nin kuzeyini de kapsayan Misak-ı Milli sı-
nırları içinde geniş bir demokratik özerklik formülünü” gündeme 
getireceği avukatlarınca dile getiriliyordu. Bu olaydan kısa bir süre 
önce kamuoyuna yansıyan iki ayrı gelişmeyle birleştirilince büyük 
resim net görülebiliyordu. Birinci gelişme, merkezi Brüksel’de bu-
lunan’ ABD etkisindeki çatışma-çözümleme (confl ict resolution) ku-
ruluşu Uluslararası Kriz Grubu’nun yayınladığı rapor, 8 Temmuz’da 
basına yansıyordu. Raporda yer alan, Barzani yönetiminden adı 
açıklanmayan görevlilerin Türkiye’yi Irak’a tercih ettikleri ve Türki-
ye’ye katılmak istedikleri yönündeki sözleri, başlatılan propaganda-
nın işaret fişeği olmuştu.

Raporda Barzani’nin özel kalem müdürü Fuat Hüseyin’in şu 
sözleri aktarılmaktaydı:

“Eğer (Iraklı) Şiiler İran’ı ve Sünniler Arap dünyasını seçer-
se, Kürtler de Türkiye ile ittifaka girmek zorunda kalacak. Tür-
kiye’nin de bu kapsamda Kürtlere ihtiyacı olacak. Biz Türkiye 
ile birlikte olmak zorundayız ve Türkiye açısından bakarsanız 
Irak’ta bizden başka dost ya da ortakları kalmamıştır. Kürtler 
bu şartlarda Türkiye’nin koruması altında rahat ederken, bunun 
karşılığında Türkiye’nin, Kerkük’teki dev rezervler dahil, Irak’ın 
kuzeyindeki bölgenin petrol ve doğal gazına doğrudan erişim 
imkânına kavuşacak ve dolaylı yollarla Kerkük’e sahip olacak-
tır” şeklindeki sözlerine de yer veriliyordu.

128)  Ardan Zentürk / Star
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Raporda, Türkiye’nin Hükümet yetkilileriyle Barzani yönetiminde 
yoğunlaşan temas trafiğine dikkat çekiliyor ve “Tüm bu gelişmele-
rin, Osmanlı sonrası Türkiye’nin hak iddia ettiği ‘Musul vilayeti’ 
fikrini yeniden canlandırdığı” iddia ediliyordu. Raporda, “şaşırtıcı 
bir şekilde bu kez istek Türk milliyetçi çevrelerinden değil, üst düzey-
dekiler dahil Kürt tarafından geliyor” deniyordu.

Irak’ın kuzeyindeki Kukla Devlet’in adı açıklanmayan bir yet-
kilisinin şu çarpıcı sözleri ise yapılan propagandanın hedefini 
ortaya koyuyordu:

“Bağımsız olmak hakkımız, fakat bu olmazsa ben Türkiye ile 
olmayı Irak’la birlikteliğe tercih ederim. Çünkü Irak demokratik 
değil. Tek çıkış yolu, bölgenin ‘Musul vilayeti’ adıyla Türkiye’ye, 
Türkiye’nin de kendi içindeki Kürtlerin durumuna çözüm olarak 
AB’ye katılmasıdır”.

Raporda, adı açıklanmayan üst düzey bir Türk yetkilinin şu 
görüşlerine yer veriliyordu:

“Iraklı Kürtlerle ekonomik birliktelik gelecekte mümkün. Fa-
kat bu resmi değil, fiili bir birliktelik olmalı. Biz Irak’ın bütünlü-
ğünü korumasından yanayız. Irak, bölgedeki etnik ve mezhep-
sel dengenin barometresi gibi. Fakat ekonomik teşvikler müm-
kün. Bağdat’la anlaşarak Kürt bölgesiyle sınırımızı esnek hale 
getirip ekonomik (serbest) bölge oluşturabiliriz.”

Adı açıklanmayan Türk yetkilinin bu söyledikleri gizli bir plan de-
ğildi. Tayyip Erdoğan’ın Bağdat ziyareti sırasında konu, gündeme 
gelmiş ve Türkiye’nin Irak sınırında esas olarak Irak’ın kuzeyiyle 
ekonomik ilişkileri güçlendirmek ve tek bir ekonomik bir bölge haline 
getirmek için öncelikle bir serbest bölgenin kurulması fikri basına 
yansımıştı.

Türk ordusuna tuzak hazırlanmaktaydı!
ABD’nin Irak’tan çekilme takvimi uygulanıyor, buna göre önce 

şehirler boşaltılıyordu. Peki Amerikan askerleri çekilmeye başlar-
ken, neden diğer şehirlerde ‘değil de Türkmen nüfusun yoğun olarak 
yaşadığı Tel Afer ve Kerkük’te uzun süredir yapılmayan bombalama 
eylemleri oluyordu. Bu gelişmeler toplu olarak değerlendirildiğinde 
ortaya çıkan tablo ise şuydu: Amerika, Irak’tan çekilme takvimini uy-
gularken Irak’ın kuzeyindeki Kukla Devlet’i güvenceye almaya çalı-
şıyordu. Ancak başta Türkiye olmak üzere İran ve Suriye’nin de Kuk-
la Devlet’e karşı olması Amerika’yı kuşkulandırıyordu. Bu nedenle, 
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Türkiye’nin bir yandan İran ve Suriye ile arasının açılması diğer yan-
dan Kukla Devlet’i “PKK’yı tasfiye” gerekçesiyle kabul etmesi için 
kimi kışkırtmalar da gündeme geliyordu.

Öcalan’ın yeni yol haritası kimin haritasıydı?
Öte yandan İmralı’da cezasını çekmekte olan Abdullah Öcalan’ın 

Ağustos ayı içinde Kürt sorununda yeni bir yol haritası açıklayacağı 
konuşuluyordu. Bunun için kamuoyu oluşturma faaliyeti Öcalan’ın 
avukatlarınca sürdürülüyordu. Sabah ve Hürriyet’in genel yayın yö-
netmenleri konuya geniş yer ayırıyordu. Sabah gazetesi, 24 Tem-
muz’da “Öcalan’a yakın kaynaklardan alınan bilgi” diye sunduğu 
Öcalan’ın talepleri olarak şunlar sıralanıyordu:

1. “Türkiye vatandaşlığı” Anayasa’da yer alsın.
2. Kürtçe eğitim ve öğretim dili olarak kabul edilip resmiyet 

kazansın.
3. Ateşkes devam etsin... Koşulsuz bir genel af çıkarılsın.
4. “Akil adamlar” geçiş döneminde inisiyatif sahibi kılınsın.
5. Siyaset yapma özgürlüğü önündeki engeller kaldırılsın. 

Aff edilen PKK’lılar dahil herkese siyaset yapma imkânı sağlan-
sın.

6. Abdullah Öcalan’a uygulanan tecrit kaldırılsın.
7. Yerel yönetimler güçlendirilip “Demokratik özerklik” baş-

latılsın.
8. Çatışma döneminde işlenen faili meçhul cinayetler başta 

olmak üzere o dönemde meydana gelen olayları araştırmak için 
“Hakikatler Komisyonu” kurulup göreve başlasın. (Yani Türk 
ordusu PKK’ya karşı verdiği mücadele için suçlanıp yargılan-
sın.)

9. Koruculuk kaldırılsın.
10. Toprak reformu yapılsın.
Hükümet’in hazırlığıyla Öcalan’ın açıklamaları arasında sa-

dece zamanlama açısından değil, içerik olarak da tam benzerlik 
bulunuyordu.

Tayyip Erdoğan’ın danışmanı olan Yalçın Akdoğan, Radikal ga-
zetesinde ve Yasin Doğan adıyla Yeni Şafak gazetesindeki yazıla-
rında konuyla ilgili DTP’ye çağrılar yapan ve atılması gereken adım-
lan değerlendiren yazılar kaleme alması dikkat çekiyordu.



 ● TSK’ya Sataşılması ve Kancıkların Şapşallaşması!
Varlık ve bağımsızlığımızın güçlü garantisi ve “…emsali gö-

rülmemiş bir galibiyetin mümessili” olan Siyonist merkezlerin, 
ülkemizin ele geçiremediği son kalesi olan TSK; emperyalist 
odakların güdümünden çıkıp Milli ve haysiyetli bir duruş ser-
giledikçe, malum ülkelerin ve mel’un işbirlikçilerinin hedefi ha-
line gelmekte, zayıf düşürülüp saf dışı edilmek üzere asimetrik 
bir saldırı acımasızca sürdürülmektedir. Ordu bünyesine ha-
liyle bulaşmış; sabataist, sahte Kemalist, Darwinist, Şamanist, 
komünist ve din istismarcısı hain ılımlı İslamist döküntülerini; 
vücuda sızan virüsleri, organlarımıza zarar vermeden eritme ve 
etkisizleştirme misali tedbirlere elbette taraf olmakla birlikte; bu 
şartlar ve gidişat altında, imanı, iz’anı ve insafı olan herkesin, 
kendi ordusuna sahiplik etmesi ve desteklemesi gerekmektedir.

İsrail, ABD ve AB gâvuruna TARAF, ama TSK’ya düşman ol-
duğu artık kesinlik kazanan malum Gazete’de “dönemin 1. ordu 
komutanı Çetin Doğan Cuntasının darbe hazırlığı” diye manşe-
te taşınan, ama GKB ınca araştırılıp yalanlanan, bu raporların 
ve dökümanların, “muhtemel saldırı ve başkaldırı durumlarında 
hangi tedbirlerin alınacağı ve nasıl uygulanacağı?”  konularını 
kapsadığı vurgulandığı halde, hala “darbe planı” diye tartışı-
lan böylesi kışkırtıcı haberlerin de hedefi bellidir. Peki, TARAF 
Gazetesine, bu çok derinlikli ve genleri değiştirilmiş haberleri 
sızdıran: “CIA-MOSSAD mıydı, Fetullahçı yapı mıydı, veya AKP 
iktidarının MGK üyesi bakanları mı ajandı? Yoksa “Ercümen-i 
Daniş”in hala TSK’daki uzantısı Masonlar mıydı? sorularının 
üzerine niye hiç gidilmemektedir?

“Barak Türkiye’yi ziyaret etti. Hem iki ordu arasında, kendile-
rini ulusal değerlerin koruyucusu olarak görmesinden kaynak-
lanan bir çeşit ideolojik yakınlık bulunuyor, hem de iki ülkenin 
generallerinin gayet yakın dost oldukları biliniyor.”129 diye dalga 
geçen Zaman Gazetesine TSK tarafından niye yanıt verilmemek-
tedir? İddia edildiği gibi, İsrail ve Türkiye generalleri çok özel 
bir dostluğa sahipse, o zaman ordumuza dostları(!) tarafından 
hıyanet edilmektedir! Hollanda’daki tanıtım afişlerinde; bikini-
li kadının üstüne, Atatürk fotoğrafı bulunan parayı yerleştiren 
ve dolaylı biçimde Atatürk’e bikini giydiren Turizm firmasının 

129)  Uri Avnery - Haliç Times 18 OCAK 2010
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Yahudi sahiplerinden hesap soramayan Mason generallerin, ir-
tica bahanesiyle halkımızın diniyle uğraşmaları elbette nefret 
ve husumete sebebiyet vermektedir. Başörtüsü, Kur’an Kursu, 
İmam Hatip okulu ve suni olarak pompalanan irtica kuşkusu 
üzerinden yürütülen İslam düşmanlığı, Müslüman halkımızı 
bezdirmiştir ve bu kirli kafaların TSK’dan temizlenmesi en acil 
meseledir. Bu, AKP’ci, F. Gülenci ve bütün işbirlikçi görevlilerin 
de önünü kesecektir. Gaddar Amerika’nın ve barbar Avrupa’nın, 
Türkiye’mizi işgal edip, Recep Erdoğanları sömürge valisi, Fe-
tullah Hoca’ları Diyanet reisi yapmaları durumunda, keyfinden 
bayılacak ve bayram yapacak olan hamiyetsiz ve haysiyetsiz 
kişi ve kesimlerin, bu çağrımızdan gocunacakları kesindir.

Dış merkezlerin ve içerideki Masonik mahfillerin tazyik ve 
tezgâhlarına kapılarak, bazen dengeleri gözetmek adına mec-
bur kalınarak yapılan 12 Mart, 12 Eylül ve 28 Şubat askeri dar-
belerinde birinci hedef haline getirilmesine ve en çok mağdur 
edilmesine rağmen, TSK’yı rencide edecek, hatta kırgınlık ve 
kızgınlığını belirtecek tek bir sözüne rastlanmayan ve Milli bir 
kurum olarak ordumuzun her yönden en güçlü konuma ulaş-
ması için çırpınan ve çok önemli katkılarda bulunan Aziz insan 
Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın kıymetini takdir edinceye kadar 
da, bu saldırıların devam edeceği ve belini düzeltemeyeceği ar-
tık bilinmelidir.

İslam kılıfı altında, dünyalık rahatına ve menfaatlerine tapı-
nan, Kur’ani kuralları kendi nefsani çıkarlarına uyduran müna-
fık tipler de, demokrasi ve özgürlük kılığına saklanan eski sağ-
cı-solcu meymenetsizler de bilsinler ki, Milli Çözüm; TSK’ya ve 
Müslüman halkımıza yönelik bu tertipleri anlatmaktan, bütün 
şeytani tehdit ve teklifl erinize rağmen, asla vazgeçmeyecektir.

Bunlar polis şefl eri mi, medya jurnalcileri mi?
Fetullahçı medya “fukaha”sı Emniyet mensuplarından, Gâvura 

Taraf yazarı Emre Uslu (Emrullah Uslu)’nun bir yazısının başlık ve 
girişi şöyleydi: “Genelkurmay doğru söylüyorsa ben de şimen-
diferim… Sonda söyleyeceğimi şimdi söyleyeyim. O hâkime 
“taciz takibi” yapılıyordu.” fetvasını vermişti. Uslu’nun “o hâkim” 
dediği kişi ve Anayasa Mahkemesince yanlış ve haksız yapıldığı 
saptanan kozmik oda aramasına katılan Ankara 11’inci Ağır Ceza 
Mahkemesi üyesi Kadir Kayan idi. Uslu’nun Genelkurmay’ı “yalan-
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cılıkla” itham ettiği olay ise “Hâkimi takip ediyorlar” sahte ihbarına 
dayanarak iki askeri aracın polis tarafından durdurulup aranmak is-
tenmesiydi. 

Bu kiralık ve münafık mantığa göre:
a) Genelkurmay sürekli yalan söylerdi… b) TSK’dan suikast 

dahil her şey beklenirdi!..
GKB Sn. İlker Başbuğ’un, Kurtuluş Savaşı Komutanlarından 

olup, sonradan Atatürk’e muhalif cepheye kayanlardan Kazım 
Karabekir’in şu mahiyetteki sözlerini özellikle hatırlatması, ol-
dukça anlamlı ve önemlidir: “Ey vatandaş, size ulaşan haber-
lerin gerçeğini ve perde gerisini araştırıp, doğruluk derecesini 
öğrenmeniz gerekir. Aksi halde yalan yanlış haberlere ve tahrik-
lere kapılmak, hepimize felaket getirir!..”

İşte Fetullahçı Emniyetçilerden, Gâvura TARAF yazarı Emre Uslu 
Yeni Şafaktan Murat Aksay’a konuyla ilgili şu yanıtları vermişti:

Soru: Ne var, neyin kayıtları tutuluyor arama yapılan yerde? 
“Arama yapılan iki oda mevcut. Bu iki oda evrakla dolu. Öyle bir 
yerden bahsediyoruz ki, 1975 yılına kadar devleti yöneten onca 
insanın haberi olmamış. Burada iki tür bilgi mevcut. Birincisi, o 
birimde çalışan kişilerin, resmi kişi ve kurumlarla yaptıkları ey-
lem ve işlemlerine ilişkin bilgiler. İkincisi de o kurumda çalışan 
kişilerin, toplumun değişik kesimlerinden sivillerle ilişkileri, ey-
lemleri ve gizli operasyonlara ilişkin bilgiler.” Fetullahçı Emre 
Uslu bu itirafl arıyla aslında, Seferberlik Başkanlığının yasal gö-
rev ve yetkilerini sayıyordu. 

Soru: Kimler ve hangi ilişkiler çıkabilir bu odadan? 
“Kozmik odadan herkes çıkabilir, buna hazırlıklı olmalıyız. Medya 

mensupları da çıkabilir, siyasiler de, işadamları da. Zira orada orta-
ya çıkanların dışarı sızıp sızmayacağını bilmiyoruz. Ayrıca Genel-
kurmay Başkanlığı mahkeme nezdinde girişimde bulunarak oradaki 
evrakları gizlemeye çalışıyor. Hem Genelkurmay’daki panik hem de 
birtakım medyadaki panik birlikte okunduğunda; en azından işbirliği 
düzeyinde birtakım evrakların hakim, iki katip ve savcı tarafından bi-
linmesi olasılığı, muhtemelen bazı çevrelerde panik yaratıyor. Hatta 
o odalardan çıkabilecek kozmik evrakların şimdiden ‘kozmik med-
yayı’ titrettiğini görebiliyoruz. Belli ki bunların sızmaması için yoğun 
çaba harcanıyor. Ben medya mensuplarının bu yoğun çabasının 
arkasında o korkunun olduğunu tahmin ediyorum. Zira bu medya-
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nın özellikle 1990’lı yıllarda psikolojik harekât unsuru olarak kullanıl-
dığını biliyorum. Bunların kayıtları bilebildiğim kadarıyla MGK’daki 
Toplumla İlişkiler Başkanlığı arşivinde vardır ama o arşiv, MGK’daki 
birim kapatıldıktan sonra o birime taşındıysa bu elbette mümkün.”  

Bu sözleriyle, Fetullahçı Polis Şefi Emre Uslu’nun, TSK’yı 
hırpalamak ve aleyhinde malzeme hazırlamak konusunda Ame-
rika’da ve CIA odalarında çok iyi eğitildiği anlaşılıyordu. Ama 
bu kozmik oda bilgilerinin bizzat kendilerinin başında patlaya-
bileceğini hiç akıllarına getirmiyordu. Ve Anayasa Mahkemesi-
nin “Askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasına imkân sağ-
layan kanunu iptal etmesiyle, bu uyuz kahramanlar, şaşkınlaşıp 
şapşallaşıyordu.

Soru: Bilgisayarları temizleyenler içeriyi de temizlemiş ola-
bilir mi? Kozmik odadan çıkacak belgeler yakın geçmişin bazı 
olaylarını ortaya çıkarabilir mi? 

“Bir noktaya dikkat çekeyim. Bu noktada TSK planlı bir karşı 
operasyonla şimdiye kadar değişik nedenlerle yıpranmış imajını dü-
zeltecek bir hamle de yapabilir. Doğrusu ben bunu bekliyorum. Bu 
aramaların uzamasını biraz da buna bağlıyorum. Aramalar uzayıp 
beklentiler yükseltildikten sonra oradaki hâkim ve savcı çıkıp “bunca 
arama sonunda kanunsuz bir duruma rastlamadık” diye açıklama 
yaparsa sadece Dursun Çiçek olayı değil, Kontrgerilla hikâyelerinin 
hepsi çöpe gider. Tabii haklı olarak TSK yönetimi de “en gizli yerimizi 
denetime açtık bir şey çıkmadı artık sütten çıkmış ak kaşığız” diye-
bilirler. Ben olaya biraz da böyle bakmaya başladım. Elbette orada 
bir suç unsuru varsa hâkimler ve savcılar duruma el koyacaktır ama 
hâkim ve savcılar gelene kadar bilgisayarları temizleyenlerin ora-
yı da temizlemediklerinden emin olamıyorum. En azından ben bu 
olumsuzluğu fırsata çevirecek kurmay zekâsının mevcut olduğuna 
inanıyorum. Oradaki suç unsurları temizlenmişse hâkim ve savcının 
da yapacağı çok şey olmayabilir. Bu da muhalefetin eline koz verir 
ve hükümeti yıpratmak için bulunmaz bir fırsata dönüşebilir.” 

Diyen Bay Emre Uslu’nun yukarıda işaret ettiğimiz kuşku ve 
korkuları taşıdığı ve suçluluk psikolojisiyle kıvrandığı anlaşılı-
yordu!

Soru: Genelkurmay her açıklaması soru işaretlerini arttırı-
yor. Neden? 

“Genelkurmay açıklama değil savunma yapıyor çünkü. Hal 
böyle olunca da açıklamalar durumu açıklamıyor sadece o an-
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lık savunma refl eksini yansıtıyor. Bakın şunun altını özellikle 
bir kez daha çizmek istiyorum. Ben Türkiye’nin mevcudiyetini 
devam ettirmesinin güçlü ekonomi, güçlü demokrasi ve güçlü 
ordusu ile mümkün olduğunu açıktan yazıyorum. Benim gibi 
düşünen çoğu aydın ordunun gerçekten güçlü olması gerek-
tiğini düşünüyor, ama sadece ordu olarak güçlü bir ordudan 
söz ediyoruz. Siyasi aktör olarak güçlü bir kurumdan değil. Bu 
doğrultuda yükseltilen eleştiriyi ordu her nasıl oluyorsa “Asi-
metrik Psikolojik Harekât” olarak okuyor. Oysa ben en azından 
kendi yazdıklarımdan ve söylediklerimden eminim ki, ben böy-
le bir harekâtın unsuru, parçası ya da uygulayıcısı da değilim 
ve olmam da. Bu okumadan dolayı asker yaptığı açıklamaları 
savunma refl eksiyle yapıyor ve böyle yapılan açıklamalar da 
kamuoyunu tatmin etmiyor. Bu da daha ileri soruların sorulma-
sına neden oluyor.” Diyen Fetullahçı Emre Uslu, dolaylı biçim-
de, TSK’ya yönelik “Asimetrik-psikolojik saldırıların” içinde bu-
lunduğunu ve bunu inkâr etmek mecburiyeti duyduğunu açığa 
vuruyordu.

Soru: Arınç’ın seçilmesi bilinçli bir tercih mi, neden Bülent Arınç? 
“Bülent Arınç’ın takibi şiddet karşıtı İslami kesime yönelik sür-

dürülen bir mücadelenin bir parçası. Bu noktada Bülent Arınç’ın AK 
Parti içindeki konumunu da dikkate almak gerekiyor. Arınç’ı doğru 
sözü ve duruşundan taviz vermemesiyle aslında Türkiye’de cema-
atlerin desteklediği düşünülürse, Arınç’ın neden takip edilmiş ola-
bileceği de ortaya çıkıyor. Arınç’ı takip edenler eğer gerçekten de 
Genelkurmay’ın üst kademesinden bağımsız hareket eden bir cunta 
yapısına dahil olduklarını düşündürtüyor.” ifadeleriyle de, hem or-
dunun Müslüman kesime düşman olduğu, Bülent Arınç’ın bu 
yüzden hedefe konduğu yalanını yutturmaya çalışıyor, hem de 
bu uyduruk suikast reklamıyla, Fetullahçı Bülent Arınç cumhur-
başkanlığına hazırlanıyordu.

Soru: Ergenekon davasında ortaya çıkan yapı bir Gladio ya-
pılanması mı? 

Benim bildiğim Gladio ve derin devlet yapılanması böyle 
olmuyor. Zira onlar birbirinden bağımsız hücreler şeklinde ör-
gütleniyor. O yapı doğası gereği horizontal olmak zorundadır. 
Dolayısıyla “Ergenekon savcılarının iddia ettiği örgüt yok” de-
ğerlendirmesinde bulunuyor. Bu da çok tartışma yaratıyor. An-
cak Ergenekon’u Türkiye’yi doğuya kaydırmak ve bunun için 
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de AKP’yi iktidardan uzaklaştırma etrafında birleşmiş bir yapı 
olarak görürsek, bu yapının bu amaç doğrultusunda bazı de-
rin yapıların da katılımıyla yeniden organize olmuş bir numara 
ve üst yönetim birim altında organize olmuş ancak eylemsellik 
açısından yine birbirinden bağımsız hareket eden hücreler şek-
linde görebiliriz.” sözleriyle de, aslında iddia edildiği gibi bir 
Ergenekon örgütü bulunmadığını, sadece, Gladyo’nun eskimiş 
elemanlarını tasfiye edip, yeni ve ılıman İslamcıların görev deği-
şiminin yaşandığını ve “AKP’ye yönelik, biri birinden habersiz, 
ama tek elden yönetilen hayali bir yapının varmış gibi topluma 
dayatılmaya çalışıldığını” itiraf ediyordu.

Acaba, Cumhurbaşkanlığı için hazırlanıp reklâmı yapılan Bü-
lent Arınç’a yönelik sahte suikast bahanesiyle Özel Harp Daire-
sinde Arama Yapılmasının Sebebi “CD ARAMAK” Olabilir miydi?

Ergenekon Davası sanığı Mahmut Özgür önemli ipuçları ver-
mişti: “(7 Mayıs 2009) “Başıma ne geldiyse Tayyip Erdoğan’ın 
ABD Başkonsolosluğu ziyareti CD’sini izledikten sonra geldi!?”

Ergenekon davasının 82. Duruşmasında gazeteci Hayrullah 
Mahmut Özgür Star gazetesinin Uzan Grubuna ait olduğu dönem-
de 2003 yılında Ankara Temsilciliği yaparken, şu olayları yaşadığı-
nı bildirmişti. Özgür, kendisine Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul 
Belediye Başkanı olduğu dönemde yanında Cüneyt Zapsu olduğu 
halde ABD İstanbul Başkonsolosluğuna yaptığı ziyarete ait bir vi-
deo izletildiğini, internet üzerinden izletilen bu videoda, Tayyip Er-
doğan’ın, ABD’li yetkililere ve CIA görevlilerine, Başbakan olması 
halinde yapmayı planladıklarını anlatarak çeşitli konularda söz ve-
rip, taahhütlerde bulunduğuna dair görüntü ve seslerin yer aldığını 
belirtmişti. Özgür: “Videoyu izletenlerin, bu görüntü ve bilgilerin 
hükümetin yıkılmasını sağlayacağını, bunu Uzanlara 50 milyon 
dolar karşılığında verebileceklerini söylediklerini, bunu Uzanla-
ra iletmesinin kendisinden istendiğini; Cem Uzan ve Can Atak-
lı’yla görüşüp anlattığında, onların para vermeyi kabul etmeyip, 
parasız verirlerse yayımlarız dediklerini… Bunu ilgililere bildir-
diğinde parasız vermeyi kabul etmediklerini. Ancak muhteme-
len kendisinin haberi olmadan Cem Uzan’ın bu görüntüleri ele 
geçirdiğini zannettiğini” söylemişti.

Videonun askeri istihbaratın da ilgisini çektiğini, bu süreçte Jan-
darma İstihbarat görevlerinin kendisinden video hakkında bilgi is-



243KÜRESEL FESATÇILIK VE FETULLAHÇILIK

teyip, Uzanların niyetini öğrenmek istediklerini… Şener Eruygur ve 
Levent Ersöz’le görüştüğünü kendisine Cem Uzan’ın hükümeti zora 
sokup sokmayacağının bir süre sonra ise Uzanlar hakkında ope-
rasyon başlatıldığını” ifade etmişti. Mahmut Özgür’ün: “Başıma ne 
geldiyse bu videoyu izlememden sonra gelmiştir” sözleri ilginçti. 

“İzlediğiniz, ABD İstanbul Başkonsolosluğundaki toplantı 
görüntülerinde, Tayyip Erdoğan’ın “özelleştirmeyi sonuna ka-
dar götürme” taahhüdü dışında başka başlık var mı? Görüntü-
lerde Cüneyt Zapsu da var mı?” sorusuna:

“Görüntülerde RTE, Neo-Sevr dediğimiz sonradan yaşa-
nanlarla somutlanan ABD’yle gizli anlaşmanın tüm maddeleri-
ni kabul ettiğini, Ermeni soykırımının kabul edileceğini, Büyük 
Ermeni devletinin kurulması, anayasa değişikliğinin yapılması, 
AB uyum yasalarının çıkarılması, TSK’nın etkisiz kılınması vb. 
tüm hususları kabul ettiğini söylemektedir. Başkaca taahhütler-
de vardı aklımda kalan bunlardır. Görüntülerde Cüneyt Zapsu 
da bulunmaktadır.” yanıtı ise dikkat çekiciydi ve Ergenekon dal-
galarının perde arkasını deşifre etmekteydi.

Ancak sokak çocuklarının, kabadayılık özentisiyle yapabile-
ceği “8 mermili mektup” neden Sürat Kargo’yla gönderilmişti?

Genelkurmay Başkanlığı Seferberlik Tetkik Kurulu Ankara 
Bölge Başkanlığı’nda arama yapan Ankara 11. Ağır Ceza Mah-
kemesi Üyesi Hâkim Kadir Kayan ve soruşturmayı yürüten sav-
cı Mustafa Bilgili’ye 8’er adet mermi gönderilmişti. Mermilerin 
olduğu paket Sürat Kargo firmasına sahte bir adres ve isim 
gösterilerek verilmişti. Peki, hâkim Kadir Kayan’a bu mermileri 
gönderenler neden Sürat Kargo’yu tercih etmişti? Neden posta 
ile göndermemişti? Ya da neden başka bir kargo şirketini tercih 
etmemişlerdi? 

Sürat Kargo daha önce de gündeme gelmişti
Sürat Kargo’nun adı son dönemde Fetullah Gülen Cemaati ile 

beraber anılır vaziyetteydi. Hatta “Okullarda ücretsiz olarak ve-
rilen ders kitaplarının dağıtılması ve okulların evraklarının ta-
şınması işinin Sürat Kargo’ya verilmesi” meclisin gündemine 
gelmişti. Antalya Milletvekili Osman Özcan, dönemin Milli Eğitim 
Bakanı Hüseyin Çelik’e konu üzerine soru önergesi vermişti. Özcan 
soru önergesinde: “Halk Eğitim Müdürlükleri’ne gönderilen bir genel-
ge ile Açık Liseler’e yapılan başvuruların Sürat Kargo ile yapılması 
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dayatıldı mı? Sürat Kargo ile Zaman Gazetesi arasında bir bağlan-
tı var mıydı? Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Sürat Kargo’ya 
2005’ten bu yana ne kadar ödeme yaptı?” gibi sorular yöneltmişti. 
Sürat Kargo’nun kurumsal tanıtımlarına Zaman Gazetesi’nde geniş 
yer verilmişti. Sürat Kargo’nun ‘’http://www.suratkargo.com.tr’’ 
adresli internet sitesinde referansları ise dikkat çekiciydi. Bu refe-
ranslar arasında cemaate yakınlığıyla bilinen Zaman gazetesi (Feza 
Gazetecilik A.Ş), Bank Asya, Samanyolu Televizyonu Pazarlama 
(Dünya Pazarlama), Samanyolu TV, NT Kitap Kırtasiye, Kanal 7, 
Yimpaş Holding, Deniz Feneri Derneği gibi kuruluşlar gözlemlen-
mişti. Hâkim ve savcıya gönderilen 8 merminin postalandığı şirket 
ve ilişkileri gerçekten sırıtıvermekteydi!..

1966 yılında da, yani Morrison Süleyman’ın devri saltanatın-
da, TBMM, yine Gladyo güdümündeki “Seferberlik kurulu”yla 
irtibatlı polislerce aranıp taciz edilmişti!?

Şimdi Bay Soner Yalçın’ın, yamultarak ve asıl püf noktalarını 
yutarak anlattığı olayı, düzelterek nakledelim:

“Türkiye’nin gündeminde; Bülent Arınç’a suikast iddiasıyla başla-
tılan soruşturma çerçevesinde Genelkurmay Başkanlığı’nda yapılan 
arama birinci sıraya yerleşmişti.. Aynen böyle, yıllar önce de polisler 
Ankara’da yine “dokunulmaz” denen bir binaya girmişlerdi. Saatler-
ce süren aramaların emrini kim vermişti? Onlarca polis neyin peşin-
deydi? Aramanın duyulması üzerine bazı siyasetçiler neden büyük 
tepki göstermişti? Ve işte bu olayla ilgili İsmet İnönü kimin için neler 
söylemişti?..

Tarih: 7 Mayıs 1966, Saat gece 02.00… TBMM önünde olağa-
nüstü bir hareketlilik gözlenmişti. Onlarca resmi ve sivil polis 
TBMM’den içeri girmişti. Polislere iki Meclis İdare Amiri; Zühtü 
Pehlivanlı ve Hilmi Onat eşlik etmişti.

Meclis İdare Amiri Pehlivanlı ve Senato İdare Amiri Onat 
şaşkınlık içindeydi; ne yapacaklarını bilemiyorlardı. Her ikisini 
de bir saat önce İçişleri Bakanı Faruk Sükan telefonla aramış 
ve mecliste olmalarını istemişti. Peki dertleri neydi ve “Sefer-
berlik Tetkik’le ilişkili olduğu saptanan bunca polis, gece yarısı 
TBMM’de neyin peşindeydi?

“NATO’dan çıkalım” tartışmaları!..
TBMM’ye yapılan polis baskınının ayrıntılarından önce o sü-

reçte Türkiye gündeminde neler olduğunu bilmemiz lazımdı. O 
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sırada öncelikli sorun Kıbrıs’tı. Bir önceki hükümetin Başba-
kanı İsmet İnönü Kıbrıs’a askeri çıkartma kararı almış; ancak 
ABD Başkanı Johnson’un sert-kaba üsluplu mektubuyla geri 
adım atmıştı. 27 Ekim 1965’te göreve başlayan Süleyman De-
mirel Hükümeti’nin de gündeminde yine Kıbrıs vardı. Ama o da, 
halkı yatıştırmaya yönelip, Amerika’dan paparayı yiyince derhal 
geri adım atacaktı. Kıbrıs’ta huzur ve hürriyeti sağlayacak şanlı 
1974 Barış Harekâtını başlatma ve başarıyla tamamlama süreci-
nin siyasi şerefi Erbakan’ın olacaktı... Bülent Ecevit ise, isteme-
den de olsa, komutanlarla Erbakan arasında oluşan karar birli-
ğine mecburen uymak durumunda kalmış, ama sonunda ucuz 
kahramanlık rantını toplama hevesine kapılmıştı.

TBMM’de senatör olarak bulunan 27 Mayısçı Ahmet Yıldız, 
Suphi Karaman, Orhan Erkanlı, Haydar Tunçkanat gibi isimler, 
TSK’nın NATO’dan dolayısıyla ABD’den bağımsız hareket etme-
sini isteyen konuşmalar yapmaktaydı. NATO’dan çıkma talebi 
sadece Kıbrıs harekâtı nedeniyle tartışılmıyordu. CHP Milletve-
kili Mustafa Ok, ABD’nin Karadeniz’deki donanma faaliyetleri-
nin Sovyetler Birliği’ni kışkırttığını ve bu durumun Türkiye’yi 
zor duruma düşüreceğini söylüyordu. Keza CHP’liler, Türki-
ye’den havalanan Amerikalılara ait U-2 casus uçağının Sovyet-
ler Birliği’nde yakalanması ve bu ülkenin Ankara’ya nota ver-
mesini de eleştiriyordu. ABD yüzünden komşumuz Sovyetler 
Birliği’yle savaşmak istenmiyordu.

Ayrıca o tarihe kadar sanılıyordu ki; Sovyetler Birliği Türki-
ye’ye saldırınca NATO yanımızda olacaktı! Sonra anlaşıldı ki, 
NATO; sadece Avrupa, ABD ve İsral’in korunması için yapılandı-
rılmıştı. Böyle bir savaş durumunda hemen Türkiye toprakların-
dan çekilip cepheyi Avrupa sınırına kuracaklardı. Yani Türkiye 
feda edilecek bir ileri karakol konumundaydı. “Zaten Seferber-
lik Tetkik Kurulu / Özel Harp Dairesi” de bu amaçla kurulmuştu; 
Sovyetler’e karşı Anadolu topraklarında gayri nizami savaş ya-
pacaktı. Bu nedenle parasını ve teçhizatını ABD sağlamaktaydı. 
Böylece, ABD ile yapılan ikili antlaşmalar meclis gündemine 
gelmeye başlamıştı. Kamuoyunda NATO üslerine karşı hoşnut-
suzluklar artmıştı. Başbakan Morrison Süleyman Demirel “üs 
yok, sadece tesis var” dese de bu kimseyi pek yatıştırmamıştı. 
Meclis’te, basında ve TSK içinde NATO aleyhtarlığı artınca ne-
ler mi yaşandı? Kuşkusuz her zaman yapılan şeyler gündeme 
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taşındı: Türkiye’nin “aşırı sol cereyanların” hedefinde olduğu 
hatırlandı! Süleyman Paşanın AP Hükümeti solculara karşı sert 
önlemler almaya başladı. Bütün bu “Öcü” korkutmalarına rağ-
men NATO gündemden çıkmamıştı.

Bir zamanlar General de Gaulle’ün NATO’dan Fransa’daki 
üslerini boşaltmasını istemesi Türkiye’de de heyecan yaratmış-
tı. ABD ve NATO güç durumdaydı. Amerikalılar zaten Vietnam 
bataklığına saplanmıştı; Türkiye’deki üslerinin kapatılmasına 
asla sıcak bakamazlardı. Hakaret dolu mektubunu unutturmak 
isteyen ABD Başkanı Johnson, hastalanan Cumhurbaşkanı Ce-
mal Gürsel’e özel uçağını göndererek Amerika’da tedavi gör-
mesini sağlamıştı. NATO Genel Sekreteri Manlino Brosio An-
kara’ya gelip, NATO aleyhindeki propagandanın, komünistlerin 
işi olduğunu açıkladı. Öte yandan nedense De Gaulle için aynı 
sözleri konuşmamıştı. İşte NATO karşıtlığının giderek taraftar 
toplamaya başladığı o günlerde ilginç bir olay yaşanmıştı.

“Darbe isteyen” gizli bildirilerin farkına varılmıştı!
Tarih 4 Mart 1966’ydı. Ankara’da “Milli Kurtuluş Komitesi” 

imzalı bildirilerin dağıtıldığı ortaya çıkmıştı. Bu bildiriler, AP Hü-
kümeti’ni, siyasi milliyetçiliğe aykırı hareket ettiği için kınamak-
ta ve TSK’nın idareye el koyarak hükümeti devirmesini tavsiye 
buyurmaktaydı!?

Tabi, polis hemen soruşturmalar başlatmıştı. Polise göre bil-
diriyi dağıtanlar üniversitelerdeki Fikir Kulüpleri’nin devrimci 
öğrencileri ve taraftarlarıydı. Polisin açıklamasına göre bildi-
riler “yurt dışında basılıp Türkiye’ye getirilip dağıtılmaktaydı.” 
Ama bunların basıldığı ülkelerin yine NATO güdümünde olduğu 
özenle saklanmıştı!.

Şimdi:
a) Doğrularla-yanlışları harmanlayıp, gerçekleri çarpıtmaya 

ve hedef saptırmaya çalışan
b) Bazen de, “doğruları eksik anlatarak” yine kafaları karıştı-

ran ve asıl gerçekleri karanlıkta bırakan
c) Kapitalizmin de komünizmin de; sağcılık ve solculuk di-

dişmelerinin de; ABD ve AB emperyalizminin de, Sovyet Ko-
münizminin de; Batı demokrasinin de, Doğu (eski Rusya ve 
Çin) despotizminin de; evet hepsinin arkasında Yahudi SİYO-
NİZMİ’nin bulunduğunu özellikle saklayan, bay Soner Yalçın’a 
soralım:
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1- 7 Mayıs 1966’da Gladyo Polisleri Meclis’e baskın yapar-
ken Başbakan olan, Morrison ve Mor-Mason Süleyman’ın, bu-
gün aynı çevreler ve gerekçelerle Ankara Seferberlik başkanlı-
ğına saldırılmasına karşı çıkması ve Ergenekoncuların safında 
yer alması, tarafınızdan nasıl yorumlanıyor ve hangi hikmete 
bağlanıyordu?

2- Sözde Ergenekon karşıtı ve koyu demokrasi ve açılım ta-
raftarı şu Fetullah Gülen ve şürekâsının; Sn. Morrison Süley-
man tarafından, her konuda resmen sahip çıkılıp parlatılması-
nın,  ama şimdi güya ayrı ve aykırı cephelerde çarpışıyor sanıl-
masının, hikmeti mucibesi ne oluyordu?

3- Bir gafl et eseri ifade ve itiraf buyurduğunuz gibi, güya 
solcu ve koyu Kemalist sanılan, ama kapitalist Chonson’un gü-
dümünden çıkamayan şu İnönü Paşanızın varisleriyle; yıllarca 
CHP’nin panzehiri olarak allayıp pulladığınız Mor-Mason Süley-
man’ın, şimdi aynı cephede yer alması, sizce hangi gerçeği or-
taya koyuyordu?

4- “Yahudi Siyonizmini bir timsaha benzetirseniz, bunun 
üst çenesi Komünizm, alt çenesi ise Kapitalizmdir. İki çenenin 
çarpışması, aralarına düşürülen avlarını parçalayıp yutmak ve 
Siyonist Yahudi canavarını beslemek içindir” şeklindeki tarihi 
tespitiyle, ülkemizdeki ve yeryüzündeki ekonomik, siyasi, sos-
yal ve kültürel bütün haksızlık ve ahlaksızlıkların temel nedenin 
ve kurtuluş çarelerini gösteren Prof. Dr. Necmettin Erbakan’a 
olan şeytani hıncınız ve İslam’a karşı hırçınlığınız, sizin gibi 
sahte Kemalistlerin, suni sosyalistlerin ve Şamanist ulusalcı 
döküntülerinin ve tabi tüm Sabataist sünepelerinin gerçek aya-
rını ve gâvura tarafl ığını açığa vuruyordu…

Sevgili Mustafa Kurdaş ve Mustafa Yılmaz’ın çarpıcı tespitleriyle:
ABD’nin İsrail’in güvenliğine olan bağlılığı ve Obama’nın 

CIA ajanlığı!
İsrail’in tanınmış gazetelerinden Haaretz’de yayınlanan bir 

haber Amerika-İsrail ilişkilerinin derinliğini anlamamıza yar-
dımcı olacak bir boyutunu gösteriyordu. 11 Ocak 2010’da ya-
yınlanan ve ABD’nin İsrail’de 800 milyon dolarlık donanım bu-
lundurmasıyla ilgili haberde şöyle deniyordu: “Yapılan anlaşma 
İsrail’e acil durumlar için mühimmat kullanımı izin verirken, yet-
kililer anlaşmanın ABD’nin İsrail’in güvenliğine olan bağlılığını 
ortaya koyduğunu belirtiyordu.”

Şimdi dönüp bir kez daha okuduğunuzda iki ifade dikkatleri 
çekiyordu:
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Birincisi, “İsrail’e acil durumlar için mühimmat kullanımı 
izni”nden inşallah bu acil durum konusu yeni bir Gazze hatta 
BOP geri başka ülkeler ve Türkiye kastedilmiyordu! Altı çizil-
mesi gereken ikinci cümle daha bir derindi ve “ABD’nin İsrail’in 
güvenliğine olan bağlılığı” vurgulanıyordu. Bu cümlede; Kimin 
kime bağlılığı?.. Kimin neye bağlılığı?... açıkça anlatılıyordu.  
ABD’nin İsrail’e bağlılığı ve İsrail’in güvenliği ilkesine hizmet-
kârlığı vurgulanıyordu. ‘Bağlılık’ ifadesi ‘efendilik’i de içerdiği 
için; “efendiye bağlılık’tan söz ediliyordu. Yani Siyonist Yahudi 
İsrail Efendi, ABD hizmetçi ve köleydi!..”

Bush’tan sonra çok şeyin değiştiğini düşünenler yanılıyor-
du. “İsrail’in güvenliği’ ilkesinin ABD Başkanları için Amerikan 
çıkarlarından da önde geldiğini yinelememize gerekiyordu. 
Yani İsrail, Obama’nın da ‘İsrail’in güvenliğine olan bağlılığın-
dan’ memnundu!”130 

Siyonist sistemin şartı: Ajan olmayan başkan olamazdı!
İstihbarat örgütlerinin klasik görev tanımı, temsil ettikleri 

devlet ve hükümetlerin karar verme süreçlerine yardımcı olacak 
istihbarat toplamaktır. Bugün ise istihbarat örgütleri bu klasik 
iştanımlarının fersah fersah ötesinde; politikaya yardımcı olan 
değil bizzat politika yapan roller oynamaktadır. Bu görev aşımı; 
çağdaş demokrasiler için en büyük tehditlerden birini oluştur-
maktadır. İstihbarat örgütlerinin “lider” yetiştirip, bu liderleri 
toplumun her katmanına yerleştirdiği bir dünyada sağlıklı bir 
toplumsal ve siyasi yapıdan söz etmek mümkün olmayacaktır.

Çevremiz; bizzat istihbarat örgütleri tarafından yetiştirilip si-
yasi vitrine konan sözde liderlerle çevrilmiş durumdadır. 

İşte, İsrail’in “alçak”lığını, ABD’den bağımsız gören ve hala 
Obama hayranlığı sergileyen bizdeki AHMAK takımı bilmiyordu 
ki; ABD kırma Başkanı da bu tarz liderlerden birisi durumda-
dır. Seçim kampanyası sırasında Obama’nın nerede doğduğu 
konusu rakipleri tarafından siyasi saldırı malzemesi yapılmıştı 
ve bu ABD yasaları açısından da bir sıkıntı kaynağıydı. Fakat 
bu süreçte aslında çok daha önemli bir bilgi ortaya çıkmıştır. 
Obama’nın üniversite sonrası dönemde, CIA’nın paravan şirketi 
Business International Corporation Inc.(BIC) firması için çalı-
şırken yaptığı seyahatler çerçevesinde birden fazla pasaporta 

130)  Kulis Ankara / Milli Gazete
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sahip olduğu anlaşıldı. Bu pasaportlar arasında İngiliz ve En-
donezya pasaportu da vardı. Obama; Endonezya’da annesi ve 
üvey babası Lolo Soetoro ile birlikte yaşadığı dönemde, 1981 
yılında Pakistan’ı ziyaret etmiş ve burada Muhammadmian So-
omro isimli bir Pakistanlı ve ailesi ile birlikte kalmıştı. Obama o 
sırada Barry Soetoro ismini kullanmaktaydı.

Tarihin cilvesi olsa gerek; 18 Ağustos 2008’de Pakistan’ın 
Kenan Evren’i sayılan Pervez Müşerref istifaya zorlandığında 
yerini alan geçici Pakistan başkanı da Muhammadmian Soom-
ro olmaktaydı. Soomro ailesi, Bhutto ailesine yakınlığı ile de 
tanınmıştı. Başkanlığa oturduğunda; Merve Kavakçı’dan Ece 
Temelkuran’a kadar çok geniş bir yelpazedeki hamakat ordusu 
tarafından sevinç ve ümit çığlıkları ile karşılanan Kırma Kahra-
man Obama’nın cilası bir bir dökülürken; Obama’nın bir lider 
değil bir CIA görevlisi olduğu da gün yüzüne çıkmaktaydı. Bu 
haberin ayrıntıları “Bir CIA Ajanı Olarak Obama” başlıklı yazıda 
anlatılmaktaydı. Obama’nın bir CIA ajanı olduğu gerçeğini orta-
ya çıkaracak geçmişine yönelik sorulara karşı sansür uygulat-
tığı ortaya çıkmıştı.

ABD’nin köklü bağımsız gazetecilik sitelerinden Wayne Mad-
sen Report, ABD’de Beyaz Saray’a akredite deneyimli gazeteci-
lerden birine dayandırdığı haberinde, Beyaz Saray yetkililerinin 
Beyaz Saray’a tahsisli gazetecilere belli konularda soru yasağı 
getirdiğini” açıklamıştı. Habere göre; yasaklı soruların başın-
da, “Obama’nın üniversite sonrasında, CIA’nin paravan şirketi 
BIC’de istihdam edilmesi” ile ilgili sorular yer almaktaydı.

Evet, Amerika’da, başkanlık figüranı Obama da, aynen bizde-
kiler gibi, İsrail’in ve siyonizmin kuklalarıydı, CIA ve MOSSAD’ın 
elemanlarıydı. “Dış Güçler” dediğimiz, Siyonist Yahudi Lobile-
rinin ve emperyalist Haçlı zihniyetinin, bunların güdümündeki 
ABD ve AB’nin ve tüm sağcı, solcu ve İslamcı işbirlikçilerin kar-
şısına Hak namına dikilip sonuna kadar direnen ve engelleri bir 
bir deviren tek ve örnek lider olan Erbakan Hoca’nın dediği gibi:

“Makam ve menfaat karşılığı, milletine ve insanlık alemine 
hıyanete razı olmuş bu işbirlikçi ve sahte etiketli adamların, İs-
rail’in ajanı olmak için, ille de resmi Yahudi askeri üniforması 
giymeleri gerekmiyordu. Üstelik bu kendilerini açığa vuracak 
ve hizmetlerini zorlaştıracaktı.”
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AKP polisin ağır silahlanmasını neden istemişti?
Hatırlanacağı gibi, 2009 Haziran’ında TBMM İçişleri Alt Komis-

yonu’nun Silah Kanunu Tasarısı’nda yaptığı değişiklik Emniyet ve 
MİT’in “askeri silah” ithal etmesine imkân vermekteydi. Konuyla il-
gili İçişleri Alt Komisyonu’na yazılı görüş bildiren Genelkurmay Baş-
kanlığı “askeri silahların ithalatında özel kişi ve firmalara imkân 
sağlanmasının denetimi zayıfl atacağı, çok başlılık yaratacağı 
ve yasadışı oluşumların bu durumdan yararlanabileceği” uyarı-
sı gelmişti. Emniyet ve MİT’e, “kendileri ya da yetkilendirecekleri 
kişiler tarafından harp silahı ithal etme yetkisi” veren tasarı, AKP 
tarafından “AB mevzuatına uyum sağlama gerekçesiyle” ihtiyaç his-
sedilmişti. Ancak AB’nin ilgili 91/477/AET kodlu yönergesinde böyle 
bir düzenleme olmadığı gibi, tam tersine “kimlere hangi koşullarda 
ne gibi silahları edinme veya taşıma yetkisi verileceğini, her ülke 
kendi mevzuatıyla düzenler” denilmekteydi.

Peki koca bir yalan üzerine inşa edilmiş böylesi bir geliş-
meyle asıl amaçlanan neydi?

Hükümet, Emniyet’in harp yani askeri silahlara sahip olmasını 
neden istemekteydi? Polis bu ağır silahları kime karşı kullanmak ni-
yetindeydi? Soruların yanıtı için 6 ay öncesine dönelim. Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan, 27 Haziran 2009 günü, partisinin İstanbul 
il kongresinde: “Polis rejimin bekçisidir!” demişti!... Başbakan ya 
da danışmanları “Polis vazife ve selahiyetleri kanunu”nu herhalde 
bilmeleri gerekirdi. Peki Başbakan yasada yeri olmayan böylesi bir 
tanımlamaya neden gerek görmüşlerdi? Rejimi yani Cumhuriyet’i ko-
ruma görevinin, İç Hizmet Kanunu 35. Maddesi’nde belirtildiği üze-
re TSK’ya verildiği ortadayken, Başbakan neden böylesi bir konuyu 
gündeme getirmişti? İlginçtir, bu tasarı değişikliğinden kısa bir süre 
önce, 8 Aralık 2009 günü, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, kendisine 
“Cumhuriyeti koruma ve kollama” görevini veren vazifeler metni-
ni, resmi internet sitesinden kaldırmıştı. Konu kamuoyuna yansımış 
ve vazifeler metni ertesi gün yeniden resmi internet sitesinde yer al-
mıştı. Ve yine, AKP’nin, 2007’den bu yana, “Emniyet Genel Müdür-
lüğü’nü Emniyet Müsteşarlığı yapma” gayretleri de anlamlıydı…

Gelin 14 Mart 2006 tarihli Yeni Şafak gazetesinde yer alan “sı-
nırlar polise emanet” başlıklı habere bir göz atalım: “Türk sınırla-
rında sessiz sedasız bir ‘değişim’ yaşanıyor. AB’ye uyum çerçe-
vesinde sınır kontrolleri askerden alınıp sivillere devredilecek. 
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Son aşamaya gelen projeyle 70 bin kişiden oluşan bir ‘sınır 
polisi’ gücü oluşturulacak. Güneydoğu’da devir süreci ‘Türki-
ye’nin şartlarına bağlı’ olarak belirlenecek” yazmaktaydı.

Perdeyi biraz daha aralayalım ve 10 Ekim 2008 tarihli Sabah gaze-
tesine bir göz atalım: “Türkiye AB’ye alınırsa, sınırları ordu yerine 
profesyonel sınır polisi koruyacak. 3 milyar 700 milyon Euro’luk 
projeyle 70 bin kişilik profesyonel ekip, son model donanımlar-
la, Doğu ve Güneydoğu’nun da aralarında bulunduğu kritik sınır 
korumasını üstlenecek. Dağlıca’da veya Aktütün’de olduğu gibi, 
vatani görevini yapan erler sınırları korumayacaktı.”

Sabah’ın haberine göre proje 2012’ye kadar tamamlanacaktı! 
Üstelik projeyi yürüten Türk uzmanlar Fransa, İngiltere ve Polon-
ya’da temaslarda bulunmuş; projeyi yürütmek amacıyla AB ilk olarak 
685 bin Euro destek bile sağlamıştı! Toplam bütçesi 3 milyar 700 
milyon Euro olan projenin yüzde 60’ı da AB tarafından sağlanacaktı! 
Yine bir parantez açalım ve 17 Kasım 2004 tarihli bir Anadolu Ajansı 
haberine bakalım. Sınırlarında en çok asker bulunduran ülkeler: Gü-
ney Kore kilometrede 2869 asker ile birinci, Küba 2000 askerle ikin-
ci, İngiltere 588 askerle üçüncü, Danimarka 323 askerle dördüncü 
ve Türkiye 222 askerle beşinci” diye sıralamıştı. Yani sınırlarından 
hiçbir tehdit görmeyen İngiltere, sınırlarında Türkiye’den daha faz-
la asker bulundururken, AB üyeliği şartı olarak Türk Ordusu’ndan, 
sınırlardan çekilmesini ve polise devretmesini istemenin mantığı iyi 
okunmalıydı!.. 

Peki, Türk Ordusu’nun sınırlardan uzaklaştırılması çalışmasına 
ne zaman başlandı? 29 Eylül 2004 tarihli Hürriyet’in haberine baka-
lım: “AB, Türkiye’nin sınırlarının güvenliğini kendi normlarına 
uyumlu hale getirmek için bir proje hazırladı. 10 yılda tamam-
lanması beklenen projeye göre, sınırlara termal kamera yerleş-
tirilecek, riskli bölgelere de fosfor serpilecek. AB tarafından 
‘entegre sınır politikası’ olarak adlandırılan bu proje, İçişleri 
Bakanlığı ile koordineli olarak yürütülecek. AB, kara, deniz ve 
hava sınır güvenlik birimlerinin tek bir çatı altında toplanması-
nı ve Türkiye Sınır Güvenliği’nin düzenli şekilde Avrupa Polisi 
(Europol) ile irtibat halinde kalmasını istiyor.”

Hayret, ABD ve AB’nin sınırlarımızdan anladığı aslında tek bir sı-
nır vardı, bu da Güneydoğu Anadolu sınırımız, yani Irak sınırımızdı.. 
Hani 1 Mart tezkeresi geçtiği takdirde, 85 bin ABD askerinin boylu 
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boyunca yerleşeceği sınırımız işte burasıydı. “Kürt Açılımı” yani 
“ABD’nin Kuzey Irak Hesapları”; yani “Türkiye himayesinde bir 
Kürdistan kurma Planları” yani “Büyük İsrail’e hazırlık adımla-
rı”… Bunlar hemen her meselenin gelip düğümlendiği nokta, 
sorunların ve konuların çözüm anahtarıydı. Türkiye’nin önüne 
konan her komplonun arkasındaki şeytan Siyonist emperyaliz-
min sinsi planlarıydı.

Komuta kademesini biri birine düşürme niyeti miydi?
Deniz Kurmay Albay Dursun Çiçek’in adını kamuoyu ilk kez ne 

zaman duymuştu? diye sorulsa herkes: 12 Haziran 2009 günü Ta-
raf’ın, AKP’yi ve Fetullahçıları hedef aldığı söylenen “İrticayla Mü-
cadele Eylem Planı”nı manşetten verdiği zaman” yanıtını veriyor ve 
tabi yanılıyordu! Bakın, Albay Çiçek hakkında ilk haber ne zaman 
çıkıyordu?

 Sahte “belge”nin başlığı: “Andıç.” Tarih: 2006 Mart. Hazır-
layan: Genelkurmay Başkanlığı Bilgi Destek Daire Başkanlığı.

Gönderilen: Genelkurmay 2. Başkanlığı ve Harekât Başkanlığı.  
“Andıç”ın altında Deniz Kurmay Albay Dursun Çiçek’in imzası bulu-
nuyordu! Bu “Andıç” Taraf’ta 7 Nisan 2008 günü duyuruldu. Haberin 
altındaki imza TGC tarafından ödüllendirilen Mehmet Baransu’ya ait 
görünüyordu! “Andıç” denilen akıl almaz bir “fişleme” ortaya atılmış-
tı. ABD ve AB’den parasal destek aldıkları kamuoyunca bilinen kötü 
ünlü “sivil toplum” örgütleri sıralanmıştı. Aralarına TOBB, TÜSİAD, 
Adalet, Dışişleri ve Milli Eğitim Bakanlıkları ve sonradan Ergene-
kon’un hedefi olan ÇYDD ve ÇEV de katılmıştı. Bir başka listeye 
Rahmi Koç, Bülent Eczacıbaşı, Nejat Eczacıbaşı, Sabancı Holding, 
Oktay Ekşi’nin adları eklenmişti. Hatta Sezen Aksu bile vardı!...

Mart 2006’da hazırlandığı öne sürülen “andıç”ın “dönemin 
Genelkurmay 2. Başkanı Işık Koşaner’e sunulduğunun” sade-
ce Taraf’ın haberinde değil, konuyla ilgili yazan F tipi yazarlar 
tarafından döne döne vurgulanması da dikkat çekecek şekilde 
sırıtmaktaydı. Koşaner Paşa daha sonra Jandarma Genel Ko-
mutanı, ardından da Kara Kuvvetleri Komutanıydı. Eğer beklen-
medik bir kırılma yaşanmazsa Genelkurmay Başkanlığının da 
adayıydı! Nisan 2008’de gündeme getirilen “Andıç”, o dönemde 
piyasaya sürülen çok sayıda düzmece haberlerden yalnızca biri 
olmaktaydı.  Artık yorumu, halkımız yapmalıydı.

TSK, Niye ABD’yi kuşkulandırmaktaydı?
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“Özel Kuvvetler Komutanlığı’na bağlı Ankara Seferberlik 
Bölge Başkanlığı’na yapılan baskında gözaltına alınan 8 subay, 
kamuoyuna da yansıdığı gibi “silahlı örgüt kurmak” ithamıyla 
karşılaşmıştı. Bu durumda en yüksek rütbelisi Albay olan 8 su-
baya silah temin edenler ve başkentin göbeğinde 8 subayı bir 
devlet kurumunda çalıştıranlar da, yardım ve yataklık ile suç-
lanmalıydı!” diyenler haksız mıydı? 

Genelkurmay Başkanlığı ilk olarak; Anakara Seferberlik Böl-
ge Başkanlığı’nda yapılan aramanın “tamamen yasal çerçeve 
kapsamında yürütülmekte” olduğunu açıklamıştı. Hatta ara-
manın Genelkurmay Başkanı Org. Başbuğ’un Başbakan Erdo-
ğan’la görüşmesinin arkasından gelmesi, pek çok kesimde “uz-
laşma” yorumlarına yol açmıştı. Nitekim AKP’li Bakan Ertuğrul 
Günay, -tekzip edilmeyen konuşmasında- aramalarda Org. Baş-
buğ’un izni olduğunu açıkça ifade etti: “Genelkurmay Başkanı 
ile Başbakan saatlerce konuştuktan sonra ‘gidin burada arama 
yapın’ kararı alınıyorsa, ‘Seferberlik Tetkik Kurulu’nun bulun-
duğu binanın müze olmasına doğru emin adımlarla ilerliyoruz’ 
diye düşünüyorum. Allah bana bugünü de gösterdi”. (Akşam, 
31 Aralık 2009) sözleriyle gerçek niyetlerini kusmuşlardı. Genel-
kurmay Başkanlığı Hukuk Başmüşavirliği’nin 31 Aralık akşamı 
özel bir ulak ile mahkeme başkanlığına gönderdiği dilekçede 
ise belgelerin imha edilmesi gerektiği hatırlatılmakta ayrıca; 
“aramalarda hukuki uygulamanın dışına çıkıldığı” savunulmak-
taydı. (Hürriyet, 1 Ocak 2009) 

Bu saldırıların “hukuka güveniyoruz” ya da “hukukun için-
de kalınsın” açıklamalarıyla son bulmayacağı açıktı. Kaldı ki; 
bir işlemin yasal olması başka, hukuki olması başkaydı! İntihar 
eden Deniz Yarbay Ali Tatar son mektubunda komutanlarına: 
“Hukuksuzluk sürecine hukuk adına saygı gösterilemez. İçim 
buruk, bana bu oyunu oynayanlara ve sahip çıkmayanlara kır-
gınım. Yaşadığım bu hukuksuzluk sonucu o deliğe bir daha gir-
mektense mezara girmeyi tercih ederim. Şunu bilin ki, en küçük 
suçu günahı olmayan ben, yapılan bu hukuksuzluğa isyan ve 
bu karanlığa bir nebze ışık olabilmek için hayatıma son veri-
yorum” serzenişleri anlamlıydı. Türk Silahlı Kuvvetleri kendi-
sine yönelik sistematik saldırılarla sürekli hırpalanmaktaydı. 
“Teğmenlerin Amirallere suikast yapacağı yalanıyla” ve “Kafes 
Eylem Planı”yla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı; “Kayseri Ope-
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rasyonlarıyla” Jandarma Genel Komutanlığı; “Karargâh Evleri 
yalanıyla” Hava Kuvvetleri Komutanlığı; “İrticaya Karşı Eylem 
Planı”yla Genelkurmay Başkanlığı ve son olarak “Arınç’a su-
ikast yalanıyla” Özel Kuvvetler Komutanlığı saldırı ve töhmet 
altındaydı!.. Artık kesinlik kazanmıştır ki: Ergenekon tertibinin 
hedefinde Türk Ordusu vardı. Çünkü TSK, ABD’nin “Türkiye hi-
mayesinde Kürdistan Planı”na fiziki olarak direnen tek güçlü 
odaktı.  Bu yüzden hem bir birine düşürülmeye uğraşılmakta, 
hem de millet-ordu birliği zayıfl atılmaya çalışılmaktaydı.

Meselenin “Kürt Açılımı”yla doğrudan ilgili olduğunu, 
ABD’nin Kürt raporları hazırlattığı uzmanı Henry Barkey de ar-
tık açıkça ortaya koymaktaydı. Siyonist Yahudi Barkey Hürriyet 
Gazetesi’ne verdiği röportajda: “Irak’ın federe yapısı çok önem-
li ABD için. AKP’nin yeni Irak ve Kuzey Irak politikası Ameri-
ka’da çok hoş bir sürpriz olarak karşılandı. Zira bu değişime 
kadar Washington, Ankara’yı bu konuda bir problem olarak gö-
rüyordu. Eğer Ankara-Erbil hattı eskisi kadar yüksek tansiyonlu 
kalsaydı, yani her an ikisi arasındaki ihtilafın sıcak çatışmalara 
gitme potansiyeli bulunsaydı, ABD’nin işi çok zor olacaktı. Ku-
zey Irak’ta asker bırakmak düşüncesiyle karşı karşıya gelecekti. 
Çünkü o zaman Kuzey Irak’taki Kürtlere verilecek güvencemiz 
kalmayacaktı. Onların Bağdat hükümetine hiç güveni olmadığı-
nın altını çizmek lazımdı. Bu açılımdan dönüşün çok pahalıya 
mal olacağını kimse unutmamalıydı. Ayrıca AKP için de bu nok-
tadan U dönüşü yapması büyük hezimet anlamındaydı ve se-
çimlerde ağır fatura ödeyerek çıkardı.” (Hürriyet, 2 Ocak 2010)

Evet, asıl tehdit kaynağının ABD ve ona hükmeden Siyonist 
Yahudi Lobileri olduğu açıktı ve AKP sadece kiralık bir taşeron 
ve figürandı!..

Seferberlik Baskını, Genelkurmaya yönelik bir kumpas mıydı?
Şemdinli vakası, Danıştay saldırısı, Ergenekon soruşturma-

sının her aşaması, Bülent Arınç’a suikast iddiası, kozmik oda-
nın aranması… Bütün bunların her birinden film senaryosu ko-
kusu alınmaktaydı. Böyle bir senaryo da bizim yazmamız fena 
olmazdı… İnanın, hikâyenin tüm kahramanları, bizatihi olayın 
kendisi hayal ürünüdür. En azından şimdilik… Ağır Ceza Hâkimi 
Kadir Kayan kozmik odayı arayıp tarıyor. Peki, bundan sonra 
sırada ne vardı?
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Artık, hayali hikâyemiz şöyle başlasındı:
Aralık’ın son günleriydi, Kurban bağışı kesim ihalelerinde 

yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Savcısının 
talimatıyla 8 ilde başlatılan operasyon haberleri gündemi karış-
tırmıştı. Çok sayıda insan gözaltına alındı. Türk Hava Kurumu, 
Mehmetçik Vakfı, LÖSEV ve Deniz Feneri Derneği’nde de çok 
yönlü sorgu ve soruşturma açıldı. Konu çok kritik ve ilginçti, 
çünkü “Kurban kesiminde yolsuzluk” yapılmıştı.. Mehmetçik 
Vakfı hemen şu açıklamayı yaptı: “Mehmetçik Vakfı 2009 yılı 
vekâleten kurban bağışı kesim ihalesi sonucunda 17 kesim 
merkezi için 12 firma ihaleleri kazanmış ve kesimler noter huzu-
runda, veteriner gözetiminde, vakıf görevlileri nezaretinde, dini 
vecibelere uygun olarak yerine getirilmiştir. Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığınca, ihaleleri kazanan 12 firmadan ikisi hakkında 
başlatılan soruşturma kapsamında, Mehmetçik Vakfı Genel Mü-
dürü ve Vakıfta görevli ilgili personel, bilgilerine başvurulmak 
üzere emniyette bulunmaktadır.”

Mehmetçik Vakfı’nın mütevelli heyet başkanı kim dersiniz? 
Genelkurmay Personel Başkanıydı!.. Personel Başkanı, Türk 
Silahlı Kuvvetleri’nin en güçlü adamlarından biri sayılırdı. Koca 
bir teşkilatın bütün atamaları, alımları, özlük haklarının yöneti-
mi vb. konuların tamamıyla görevli ve yetkili bir şahıstı!

Hayali film senaryosuna göre: Savcı incelemeleri derinleş-
tirip daraltacak, soruşturmada “şu şüphede giderilmelidir, bu 
ihtimal de olabilir, o belgede şurada bulunabilir..” sonucuna 
varacak. Ve… Genelkurmay mali hesaplarına girmeye ve Milli 
Harp Sanayi girişimlerini töhmet altına alıp kösteklemeye kal-
kışacaktı ki.., Anayasa Mahkemesinin iptal kararıyla, bütün ba-
lonları başlarında patlamıştı!? 

AKP içi iktidar mücadelesi mi yaşanmaktaydı?
Fetullahçı şebekenin, neden aniden İçişleri Bakanı’nı gö-

revden aldırmaya çalıştığı merak ediliyordu. Radikal Ankara 
Temsilcisi Murat Yetkin “Başbakan Aytaç’ı okuyor mu?” baş-
lıklı yazısında Önder Aytaç’ın neredeyse kalbindeki İçişleri Ba-
kanı’nın ismini verecek noktaya geldiğini yazıyordu. Medyaya 
sızan bilgiye göre Fetullah faturalı CIA hayranı Emrullah Uslu 
ve Önder Aytaç Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala’nın İçişleri 
Bakanı olması için lobi yapıyordu. Cemaat de bölgedeki etkin-
liğini arttırmak için Valilikten Müsteşarlığa getirilmesine vesi-
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le olduğu Ala’yı Bakanlığa getirmek için uğraşıyordu. Ankara 
kulislerinde ise köşe yazarlarına yansıyan bazı duyumlar ko-
nuşuluyordu… Buna göre, Ankara’da gazeteci olmayan “bazı 
çevreler” Cumhurbaşkanı Gül’ü, hatta hükümetin bir kanadını 
Ergenekon soruşturmasını tavsatmak ve askerle işbirliği yap-
makla suçluyordu. Belli ki bu suçlamaların odağına da İçişle-
ri Bakanı konuyordu. Akıllarınca ortamı daha da sertleştirmek 
için işin içine Köşk’ü koyuyor, İçişleri Bakanı’nın da kellesi is-
teniyordu? Ahmet Altan’ın köşesinden “şifreli” yazdığı yazıya 
yanıt veren Taha Kıvanç da şifrenin adresini çözerek “Fısıltıcı” 
ve gazeteci olmayan gazetecilerin oyununu açığa vuruyordu. 
Bilindiği gibi Fehmi Koru, Abdullah Gül ve Beşir Atalay’a yakın 
duruyordu. Fehmi Koru’nun çok tartışılan yazısı için: yenisafak.
com.tr/Yazarlar/Default.aspx?i=20335&y=TahaKivanc tıklamanız 
gerekiyordu.

TSK’ya karşı “BEYİN YIKAMA” girişimleri ve KORE hatırlatması:
Değerli dostumuz Doç. Dr. Birol Ertan çok önemli bir nokta-

ya dikkat çekmişti:
Emperyalist güçlerin TSK düşmanlığının çok sayıda nedeni 

olabilir. Ancak, bu nedenlerden öyle birisi vardır ki, Kore Sa-
vaşı’nda yaşanmış olaylarla birebir benzerdir. “Beyin Yıkama” 
kavramı, propaganda kavramı ile çok yakından ilgilidir. Beyin 
yıkamanın biyolojik etken maddeler kullanarak değişik biçim-
lerde kolayca gerçekleştirilebildiği günümüzde, propaganda 
yoluyla beyin yıkama yöntemleri de geçerlidir. Türkiye Cumhu-
riyeti düşmanlarının yıllar boyunca dünyada ve ülkemizdeki iş-
birlikçileri aracılığıyla yaptıkları propagandaların temel hedefi, 
Türkiye”nin güçsüzleştirilmesi, bunun için de halkın Türk Si-
lahlı Kuvvetleri”nin komuta kademesine olan inanç ve güvenin 
kirletilip körletilmesidir. Bu tespitimiz, Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral İlker Başbuğ tarafından açıklanan “TSK”ya karşı asi-
metrik savaş yapıldığı” değerlendirmesi ile paralel görülmelidir. 
Türkiye Cumhuriyeti düşmanlarının amacı, Türkiye”nin olabil-
diğince güçsüzleştirilmesi, mümkünse parçalanarak yok edil-
mesidir. Bu hedefl er, Osmanlı İmparatorluğu”nun küllerinden 
Milli bir devlet kurmayı başaran Mustafa Kemal ve arkadaşları-
nın halkımızla birlikte gerçekleştirdiği Kurtuluş Savaşı”ndan bu 
yana önümüze sık sık çıkan haince emellerdir. 
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Peki, Türk Silahlı Kuvvetleri”ne düşmanlığın nedeni ve kay-
nağı nedir? 

Bilindiği üzere, Kıbrıs Barış Harekâtı öncesinde Türk Ordu-
sunun yaşadığı en son savaş, Kore Savaşıdır. Kore savaşında 
Türk askerleri, aralarında Amerikan askerlerinin de bulunduğu 
müttefik askerleriyle birlikte Güney Kore Cumhuriyeti safl arın-
da çarpışmışlardır. Bu savaşın haklılığı ya da haksızlığı konusu-
nu girmeyeceğim. İşte bu Kore savaşında Kuzey Kore güçleri; 
6443 Amerikalı askeri esir almıştır. Bu esirlerin 5981”i karacı, 
235”i havacı, 196”sı deniz piyadesi ve 31”i denizcidir. 5981 ka-
racı Amerikan savaş esirinin 2643”ü, yani %44”ü esir düştükten 
sonra esaret koşullarında öldükleri açıklanmıştır. Geri dönme-
yip Çin”de kalanlar ve beyin yıkama faaliyetleri sonucu karşı 
taraf adına casusluk yapmayı kabul edenler, bu sayının dışın-
dadır. Oysa, aynı Kore savaşında esir düşen Türk askeri sayısı, 
229”dur. Bunlardan hıyanet edip dönekleşen sonradan da öldü-
rülen asker sayısı 0 (sıfır)”dır. 

Yani, karşı taraf adına casusluk yapmayı kabul eden hiçbir 
Türk askeri olmamıştır. Hepsi de sağ salim Türkiye”ye dönmüş 
onurlu insanlardır. Yukarıdaki bilgileri ve rakamları bir Türk ya-
zar verseydi, bana inanmayabilirdiniz. Ancak, bu bilgiler, J. A. 
C. Brown isimli yabancı bir yazardan alınmıştır.

Yazarın (J. A. C. Brown) kitabının künyesi; Techniques of 
Persuasion from Propaganda to Brain Washing, Pelican, Balti-
more, Maryland, 1963. Merak edenler için Türkçe kitabın künye-
sini de vereyim: J. A. C. Brown, Beyin Yıkama ve İkna Metotları, 
Boğazici Yayınları, İstanbul, 2000, sy. 222-223. 

Kore savaşında diğer bütün ülke esirlerinden kayıplar ol-
masına ve düşmanla işbirliği yapan casuslar çıkmasına karşın, 
Türk savaş esirlerinin manevi disiplin içinde kararlılıkla diren-
meleri ve asla Kuzey Koreli ve Çinlilerin beyin yıkma teknikleri-
ne yenilmemeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri”nin asıl gücünü gös-
termesi açısından (yabancı bir yazarın kitabında) örnek olarak 
anlatılmaktadır. Aynı konuda Eugen Kinkead isimli bir Amerika-
lı yazar, Why They Collabrated? (Neden İşbirliği Yaptılar?) isimli 
kitabında, Kore savaşındaki Türk askerlerinin birbirlerine ortak 
bağlar ve sadakatle bağlı bulunduğunu, bu nedenle Amerikan 
askerlerinden üstün olduklarını açık biçimde yazmıştır. Evet, 



Türk Silahlı Kuvvetleri güçsüzleştirilmeden Türkiye üzerindeki 
emperyalist emellerin başarıya ulaşması imkânsızdır”

Çünkü ordu-millet kimyasıyla, Yüce İslam inancından ve yük-
sek fıtratından kaynaklanan ve Mustafa Kemal’in milli ve asri 
prensipleriyle yoğrulan bir kahramanlık timsali konumundaki 
Silahlı kuvvetlerimiz, artık NATO’nun jandarması, Gladyo’nun 
maşası ve 22 İslam ülkesini dağıtma planı olan BOP’un parçası 
olmak zilletini asla kabul etmemektedir ve işte bu yüzden hedef 
seçilmiştir. Ama zalimlerin ve hainlerin kaderi, sürekli yenilmek 
ve lanet edilmektir.

 ● Kürt Açılımı ve Hıyanet Alçaklığı
“Kürt Açılımı”, Türkiye’yi Parçalama Adımıydı:
İsrail’in planı, ABD ve AB’nin dayatması, İmralı köşkündeki 

APO’nun talimatı, BOP eş başkanı Recep T. Erdoğan’ın demok-
rasi kahramanlığı ve marazlı-kiralık medya’nın alkışlamasıyla 
başlatılan “Kürt açılımı”, aslında Türkiye’yi parçalama; var-
lık ve bağımsızlık sigortamız olan Lozan’ı kendi elimizle yırtıp 
atma ahmaklığı ve alçaklığıdır. AKP’nin doğrudan sahiplenip 
taşeronluğunu yaptığı, CHP’nin aslına değil, usulüne itiraz edip 
dolaylı destek sağladığı, MHP’nin ise “şiddetle karşı çıkıyor” 
rolüyle muhtemel milli tepkileri törpülemeye çalıştığı ve olayın 
İsrail ayağına ve Lozan’ı delme hazırlığına hiç dokunulmadığı 
bu resmen hıyanet cesareti; sadece AKP’nin değil, bu akrepleş-
miş masonik düzenin de yıkılışına yol açacaktır.

Siyonist Yahudi Lobilerinin güdümündeki ABD için bugünkü 
dünyada en büyük siyasi amaç, Kuzey Irak başta olmak üzere 
Ortadoğu’da yeni bir harita oluşturulmasıdır. Daha doğrusu Or-
tadoğu’nun “yeniden-dizayn edilmesi”yle, İsrail’in güvenliğini 
sağlamak ve Büyük İsrail’e zemin hazırlamaktır. Bu proje Clin-
ton dönenimde fiiliyata dökülen, Bush döneminde devam eden 
ve Obamayla hiç değişmeyen bir siyaset anlayışının devamıdır. 
Bu bölge yapılandırılırken 1 Mart tezkeresi ile Türkiye gözden 
çıkarılmış, ABD için Türkler değil, bölgedeki Kürtler en önemli 
partner halini almıştır. Kürt açılımı, ABD’nin bastırmasıyla orta-
ya atılmıştır. Amerika’daki önemli bir “Think-Tank” (düşünce) 
Kuruluşunun raporun da, 2012’de Musul’un Türkiye’ye bağla-
nabileceği konuşulmaya başlanmıştır. Hemen arkasından, bu 
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sefer bizzat Barzani’nin yakın çevresinden, “Kerkük’ün Kürt 
yönetimine katılması, Kuzey Irak Kürtlerinin de Musul Vilayeti 
ile beraber Türkiye’ye katılması” türünden söylemler dışarıdan 
Türkiye’ye taşınmıştır.. 

Kuzey Irak’ın (Musul-Kerkük) Türkiye’ye katılması baştan 
beri Turgut Özal’ın en büyük rüyasıydı. Ancak o zaman Türkiye 
kısmen masadaydı ve uluslararası politikada da kısmen ağırlığı 
vardı. Ne yazık ki, o dönemde askerler buna cesaret edemeyip 
masadan kalkmış; sonuçta da bugünkü Kuzey Irak Kürt Devle-
ti’nin tohumları atılmıştı. Bugün ise durum çok farklıdır. Bugün 
Türkiye ile ilgili aklınıza gelebilecek her türlü siyasal kapışma 
ve ülke içerisindeki çatışmalar, “Uluslararası Güçler”in müca-
delesinden dolayı ortaya çıkmaktadır. “Kuzey Irak ve Musul’un 
bize katılması” tezi, bazılarınca çok sıcak karşılanmakta ve he-
yecanlarımızı okşamaktadır. Oysa Musul’un Türkiye’ye katılma-
sının bir tek anlamı vardır. O da; Lozan’ın ortadan kalkmasıdır. 
Zaten Lozan Amerika Birleşik Devletleri tarafından hala imza-
lanmamıştır ve tanınmamıştır. Bu konu neden bizim ders ki-
taplarımızda hiç yer almamaktadır? Bizim masonik ve münafık 
Türk medyası neden bu konuyu hiç tartışmamaktadır? Eğer biz 
Musul’u alırsak, bir anlamda üniter yapımız değiştirilmiş ola-
caktır. Böylece; biz Lozan’ın lağvı anlamında, Musul ve Kerkük 
dahil Kuzey Irak’ın, Türkiye’ye katılmasına razı olursak, Lozan 
ortadan kalkmış sayılacağından; belki bir 10 yıl içerisinde biz-
deki Kürt bölgelerini de içine alacak şekilde bir parçalanmanın 
da önü açılacaktır. Yani, Türkiye Cumhuriyeti’nin Misak-ı Milli 
sınırlarında herhangi bir değişikliğin yaşanması, Lozan’ın ge-
çersiz sayılması sonucunu doğuracaktır. Lozan geçersiz olur-
sa, ilk etapta bu bir büyüme gibi görünse de, daha sonraki sü-
reçte Türkiye’nin farklı federasyonlara ve sınırlara ayrılmasına, 
bu konudaki siyasi dayatmalara da fırsat tanınacaktır. 

Bugün Türkiye’nin bölünmesini engelleyen en önemli şey 
Lozan anlaşmasıdır. Lozan, Türkiye’nin varlığı ve bütünlüğü-
nün yegane teminatıdır ve Amerika dışında, bütün devletlerin, 
uluslararası platformda “siyaseten mutabakatla” kabul edilmiş 
bir anlaşmadır. İlk anda bize çok sıcak gelen bu Kuzey Irak “il-
hakı”, aslında Türkiye’nin parçalanmasının pratik ve en etkili 
adımıdır.131

131)  Rahmetli Erhan Göksel
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Erbakan Hoca’yla SP Kurmaylarının Farklı Yaklaşımları;
54. T.C Hükümetinin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan 

Hoca’nın Altınoluk’taki Cuma sonrası selamlaşma sohbetinde 
(7 Ağustos 2009) bir gazetecinin “Kürt açılımı”yla ilgili sorusu-
na: “Biz 72 milyon kardeşiz ve bir tek milletiz. “Kürt açılımı” 
gibi; ayrımcılık ve ırkçılık tohumu serpen, Milli birlik ve dirli-
ğimizi zedeleyen söylemler talihsiz ve tehlikelidir. Bunlar dış 
güçlerin ve işbirlikçilerin ülke bütünlüğümüze yönelik tertip ve 
teşvikleri sonucu yapılan üzücü ve düşündürücü girişimlerdir” 
anlamındaki sözlerine karşılık, bazı SP yetkililerinin tam aksine, 
AKP’yi destekler mahiyette mesajlar vermesi şaşırtıcıydı. Oysa, 
bu tartışmanın gidişi, bu “açılım” sürecinin neticesi; “Türk mil-
leti sorunu”nu ortaya çıkaracağı açıktır. Kürt kimliği üzerinden 
yürütülecek bir tartışma ve çalışmanın, “Türk kimliği” soru-
nuyla karşılaşılması elbette kaçınılmaz olacaktı. DTP-PKK çiz-
gisinin tezi ve talepleri, “Türk milleti” kavramını bir üst kimlik 
olarak reddetmekte, onu da bir etnik kimlik olarak tescile çalış-
maktadır. Başka bir deyişle, DTP ve PKK’ya göre: “eğer Türklük 
bir üst kimlik veya milli bir kimlikse, Kürtlük de bir üst kimlik 
veya milli kimlik sayılmalıdır.” DTP ve PKK, “Kürtlük üst kimlik 
olarak kabul edilmeyecekse, Türklük de bir etnik kimlik olarak 
kabul edilmelidir” iddiasındaydı.

“Irak, komşu değil ortağımız”mış!
Başbakan Erdoğan’ın Ekim’de yapılması beklenen ziyareti ön-

cesi Bağdat’a giden Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, “Irak’ı En-
tegre olunması gereken büyük bir ortak” olarak gördüklerini vur-
gulamıştı. Irak Dış işleri Bakanı Hoyşar Zebari de, Irak yönetimi ve 
Kuzeydeki bölgesel yönetimin terörle mücadele konusunda alınan 
bütün kararları tatbik edeceğini açıklamıştı. Bu tavır, önce Kuzey 
Irak’la Türkiye’nin Entegrasyonu’na, ardından Güneydoğu Kürdis-
tanıyla, Kuzey Irak Kürdistanının birleşip Türkiye’den ayrılmasına 
giden sürecin bir devamıydı.

Kore Savaşı’nda Ermeni parmağı!
Bugün “Kürt açılımına” alkış tutan Ermeni aydınların bu yaklaşı-

mı da kafa karıştırıcıydı. Maalesef Ermeniler, bilindiği gibi her fırsat-
ta bizi bitirmeye uğraşırdı. Star gazetesinde yayımlanan bir habe-
rin başlığı: “Kore’de tercüman ihaneti” olmaktaydı. “Kore Savaşı 
sırasında Amerikalıların görev verdiği Ermeni tercümanların, kritik 
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bilgileri saklayarak Türk birliğinin cephede savunmasız kalmasına 
ve büyük kayıplar vermesine neden olduğu ortaya çıkmıştır. Habe-
re göre, İngilizce sıkıntı çeken Türk subaylarıyla sağlıklı irtibat için, 
Amerikalılar Türkçe bilen Ermeni tercümanlar tutmuşlardır. Onlarda 
Türk birliklerini tuzağa çekecek, kasıtlı ve yanıltıcı bilgiler aktarmış-
lardır. Peki “Kürt açılımı”nın iç dinamikleri tartışılmaya açılmıştı ama 
dış boyutu üzerinde neden fazla durulmamıştı?. Oysa bu sürecin 
başlatılmasındaki zamanlama dikkat çekiyordu. Ankara’nın; Erme-
nistan, Kürt açılımı ve Azınlıkların dini talepleriyle ilgili çalışmaları 
neredeyse eşzamanlı olarak hızlanıyordu. ABD Başkanı Barack 
Obama’nın Ankara ziyaretiyle bunlar arasında bir paralellik gözleni-
yordu. Obama, seçim öncesinde taahhüt ettiği gibi ABD’nin Irak’tan 
aşamalı biçimde çekileceğini açıklamıştı. Başkan Obama Ankara 
ziyaretinde TBMM’de bir konuşma yapmıştı. Bu konuşmada Anka-
ra’ya talimat gibi üç tavsiyesi vardı:

1- Ermenistan’la sorunları halledin.
2- Kürt sorununa çözüm üretin.
3- Heybeliada Ruhban Okulu’na izin verin.
Ankara bu üç konuyu hemen gündeme taşıdı ve hızla girişim-

lerde bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün öne aldığı Er-
menistan’la ilişkileri normalleştirme çalışmaları, Heybeliada Ruhban 
Okulu tartışmaları ve Kürt açılımı gündemin ilk üç sırasına oturtul-
muştu. Başbakan Tayyip Erdoğan ise yerel seçim öncesinde Gü-
neydoğu’da kullandığı sahte milliyetçi söylemden hızla uzaklaşıp 
‘Görüşmem’ dediği DTP Lideri ve PKK temsilcisi Ahmet Türk’le bu-
luşmuştu. Bütün bunların Milli ve yerli değil, dış destekli projeler ol-
duğu sırıtıyordu. 

Abdullah Öcalan’ın avukatı ve “Asrın Hukuk Bürosu” ele-
manı Ömer Güneş’in şu önerileri, Başbakan Recep Erdoğan’ın 
ve AKP’li Dengir Mir Mehmet Fırat’ın projelerinin ilham kaynağı 
oluyordu:

1- “Hasan Cemal Formülü” gerekliymiş: “İlk adım olarak el-
lerin tetikten çekilmesi ve İttihatçı mason sabataist Cemal Paşa’nın 
torunu Hasan Cemal’in de dikkat çektiği “potansiyel çatışmacıların 
birbirlerinin karşısına çıkmayacak bir biçimde mevzilenmeleri” fazla-
sıyla önem arz etmektedir.”

Yani; TSK ile PKK iki ayrı devletin silahlı gücü sayılıp, karşı-
lıklı ateşkes sağlanmalıydı!?.
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2- Öcalan “Birleştiren Fenomen” olabilirmiş: PKK ve Kürtler 
üzerindeki etkisi zaten objektif olarak Öcalan’ı tartışmaların odağına 
taşımaktadır. Türkiye toplumunun Öcalan algısı şimdiye kadar “bö-
len fenomen” olmuştur. Ancak, barışa sunacağı katkıyla birlikte bu 
algı “birleştiren fenomen”e de dönüşebilir.

Koşulları itibariyle çok ağır tecrit koşullarında bulunmasına rağ-
men, 10 yıldır barışın sağlanmasına dönük çaba içerisinde olmuştur. 
Dolayısıyla bu çabalar göz ardı edilmeden barışa katkı yapabileceği 
koşullar kendisine sağlanmalıdır.” 

Yani; APO resmen muhatap alınmalıydı!..
3- “Korsika Örneği” geçerliymiş: “Anayasada etnik aidiyet vur-

gusu yerine, devletin tüm etnisitelere eşit mesafede olması, devletin 
nötr kalması daha çok önemsenmelidir. Anayasa, sadece Türklerin 
ve Kürtlerin değil, bütün kültürlerin kendisini ifade etmesine cevaz 
vermelidir.”

Yani; “Türk Milleti” kavramı tarihe karışmalıydı!
4- Kuzey Irak bölgeyi zenginleştirirmiş: Bölgenin, Batı bölge-

leriyle eşitsizliğinin giderilmesi için pozitif ayrımcılık uygulanmalıdır. 
Zaten, Irak Kürdistan bölgesinde ortaya çıkan katma değerin bölge 
üzerinden Türkiye’ye kanalize edilmesi de bölgeye ekonomik an-
lamda önemli katkıları olacaktır. Ayrıca, Kürtlerin kendi kimlikleriyle 
siyaset yapabilmeleri, âdemimerkeziyetçiliğe geçilerek, yerel yöne-
timlere yetki devirlerinin sağlanması da gerekir.”132 

Yani Irak’ın ve Kürdistanın hamiliğini Türkiye yapmalı, böy-
lece Büyük İsrail, BOP eş başkanı olan Recep Erdoğan’a kur-
durulmalıydı! Şimdi yanıtı bulunması gereken soru şudur: Türk 
Milleti ve Türkiye tarihe karıştırılmaya mı çalışılmaktaydı?

ABD “Kürt Açılımı”nın Mimarı mı?
“ABD’nin Ankara Büyükelçisi James Jeff rey, Baykal’a bir ziya-

ret yapmıştı... Ama üzerinde pek durulmamıştı... ABD elçisi neden 
CHP’nin kapısını çalmıştı? Jeff erey “ABD’nin görüşlerini aktardım” 
diye açıklamıştı... Ardından Baykal partisinin grup toplantısında bir 
konuşma yapmış ve özetle “ABD çekilirken ardında istikrarlı bir Irak 
bırakmak istiyor.”buyurmuşlardı. Aslında bu söz her şeyi anlatmak-
taydı... Bunları sıralarsak;

“Kürt meselesi” artık yerel bir konu değildir. Yıllardır “Kuzey 
Irak” diye bir gerçek vardır, ve Irak’taki güvenlik zafiyeti ABD için 
önemlidir.

132)  Milliyet / 12 Ağustos / sh.16
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Türkiye Kuzey Irak’taki PKK varlığı nedeniyle o bölgeye müda-
hil olmaktadır ve ilgilidir.

Bu da bölgedeki istikrarı olumsuz etkilemektedir.
Bu nedenle PKK’nın silahı bırakması gerekmektedir.
Bu ise bir projeyle ya da açılımla giderilebilir...
Ancak Türkiye’nin bu açılımı yapabilmesi için yalnızca hükü-

metin siyasi ağırlığı yetmemektedir. Buna bir devlet projesi, ya da bir 
parlamento desteği vermek gerekmektedir...

Maalesef MHP halkın havasını indirme rolündedir. Bu nedenle 
CHP kilit partidir. Çünkü ancak CHP gelişmenin içine katılırsa, par-
lamento ağırlığı meydana gelecek ve böylece hükümet daha rahat 
hareket edecektir. Bu nedenle ABD’nin Irak’taki çıkarı, Türkiye’nin 
geliştireceği “açılım” ya da “çözüm programı”yla doğrudan ilişkilidir... 
Evet bütün bunları alt alta sıralayınca ABD elçisinin Baykal’ı ziyare-
tindeki amaç ortaya çıkmaktadır...” diyen Fatih Çekirge, Kürt açılı-
mında, yani Türkiye Kürdistanının kurulmasında, CHP’nin AKP’ye 
destek vermesi gerektiğini, zaten bu talimatın ABD büyükelçisince 
kendisine iletildiğini; Amerika ve İsrail’in bölgedeki çıkarlarını koru-
manın kutsal(!) ve kaçınılmaz bir görev gibi görülmesini öğütleyerek, 
Hürriyet’in Yahudi havariliğini bir kez daha ispatlıyordu.

Kürt Açılımı Neyin Diyeti Olmaktaydı?
Ruhsar Şenoğlu’nun şu saptamaları önemli ve anlamlıydı:
Türkiye 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana en şiddetlim krizini ya-

şamaktaydı. 18 milyar dolarlık “kaynağı belirsiz para” olmasaydı, 
Türkiye’de ne ekonomi kalırdı, ne AKP iktidarı!” Ekonomist ve si-
yasetçiler konuyla ilgili ayrıntılarda farklı tartışma yürütüyorlar ama 
yukarıdaki saptamada birleşiyorlardı. Bu, 18 milyar doların 12-13 
milyar doları “kaynağı belirsiz” kara paraydı! Bütün bunların üzeri-
ne, 27 Temmuz - 5 Ağustos günlerinde, Borsa’yı yüzde 110 şişiren 
bir manipülasyon yaşandı. Para, doğrudan banka-holding hissele-
rine akmıştı. Ergenekon konusunda çeşitli defalar “hukuk içerisin-
de hareket edilmesini” isteyen “büyük sermayenin” kasasına “Sus 
Payı”ydı!.. Bu kara paranın doğrudan doğruya Obama’nın emriyle, 
CIA bağlantılı spekülatörler marifetiyle ve çeşitli kanallar üzerinden 
Türkiye’ye yönlendirildiği ortaya çıkmıştı. Piyasasın paraya doyurul-
ması, 29 Mart yerel seçimleri öncesinde Tayyip iktidarıyla Fetullahçı-
lar arasında kurulan mutabakatın bir parçasıydı. “Kürt Açılımı”ndan 
önce Tayyip ile Gül arasındaki buzlar da eritilmeye çalışılmıştı. 
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ABD Patron, APO Taşeron, AKP Piyon Konumundaydı!
Zira “Kürt Açılımı” Abdullah Gül’ün ABD’yle imzaladığı söy-

lenen “iki sayfa dokuz maddelik” gizli anlaşması içinde önemli 
bir yer tutmaktaydı. Gül’ün Sedat Sertoğlu ile röportajında itiraf 
ettiği, 2 Nisan 2003 günkü Vatan gazetesinde yayımlanan gizli 
anlaşmanın ilgili maddeleri şunlardı:

5. Madde: Kukla devlet Türkiye tarafından resmen tanınacaktı.
6. Madde: PKK’ya af çıkarılacak ve PKK yasallaştırılacaktı.
7. Madde: Güneydoğu belediyelerine özerklik sağlanacak ve 

Türkiye adım adım federasyonlara ayrılacaktı.
Eşkıya Başı Apo: “Kürt Toplumu Ana Dilinde Eğitimini Ve 

Öz Savunmasını Yapacak, Özel Savunma Gücünü Oluşturacak” 
diyordu!?

Apo şöyle buyuruyordu; 
Devlet ve Demokratik Kürt Ulusu: Benim çözüm modelim şu-

dur: Devlet olacak, diğer tarafta da demokratik Kürt ulusu olacak. 
Kürtler devletin varlığını tanıyacak, kabul edecek. Devlet de Kürt-
lerin demokratik ulus olma hakkını kabul edecek. Böylece orta bir 
yerde buluşacak, uzlaşacaklar. Sonra devlet isterse yine her yerde 
bayrağı olacak, isterse her yere hizmet götürecek, isterse her yerde 
Türkçe öğretecek.

Kürtlerin Meclisi ve Öz Savunma Gücü Olmalıdır: Kürtlerin 
her alanda örgütlenmesinin önü açılacak, Kürtler demokratik bir ulus 
olarak varlık kazanacak. Kendi sporunu, eğitimini, dini örgütlenme-
lerini, meclisini, belediyelerini yapabilirse kendisi yapacak, kuracak. 
Hatta kendi öz savunması bile olacak. Kendi ihtilafl arını çözecek bir 
savunma gücü olacak. Kürtler, kendini demokratik bir şekilde örgüt-
leyecek, savunacak. Bu süreçte önümün açılması için, bunu hep 
beraber yürütebilmemiz için koşullarımın düzeltilmesi lazım.

Türkler ve Kürtler Yan Yana Bulunmalıdır: Her şey tepeden 
tırnağa değişmek durumunda. Toplumun yeniden yapılandırılmasın-
dan, en küçük hücresine kadar değişimden, demokratik toplumdan 
bahsediyorum. Anadilde eğitimden, kültürden bahsediyorlar. Benim 
çözümümde Türkler de Kürtler de kendi dillerini, kültürlerini, tarzla-
rını ortaya koyacaklar, ikisi de yan yana olacak. Toplum kendi de-
mokratik işleyişini, öz yönetimini, eğitimini, hatta öz savunmasını 
yapılandıracak. Devlet buna engel olmayacak.

Gülen’le Yaklaşımlar ve Ortak Çalışmalar Olması Doğaldır: 
Fetullah Hoca’yı takip ediyorum, okuyorum. Olumsuz değer-
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lendirmiyorum. Kürdistan’da okulları cemaatleri var, örgütlüler. 
Demokratik temelde, karşılıklı yaklaşımlar olabilir.

Eski Genel Kurmay Başkanı Hilmi Özkök, Abdullah Öcalan’la 
aynı şeyleri savunuyordu!

Anayasa’nın 66. maddesinde bir tanım var. Türk devletine 
vatandaşlık bağıyla bağlı herkes Türk’tür, diyor. Bu maddenin 
değişmesi gerektiğini savunanlar var. Siz ne diyorsunuz? soru-
sunu Sn. Özkök şöyle yanıtlıyordu:

- “Atatürk’ün söylediği bir söz vardır. Türkiye Cumhuriyetini kuran 
Türk halkına, Türk milleti denir. Böyle bir tarif yapar. Ne Mutlu Tür-
küm diyene sözünden de anlaşıldığı gibi Türk bir genel “sıfat kelime” 
olarak ifade edilmiştir. Türk kelimesi etnik kökeni ifade amacıyla de-
ğil, bir genelleme yaparak, kimseye bir ayrıcalık atfetmeksizin bütün 
Türkiye vatandaşlarını kastederek kullanılmıştır. Kelimenin lafzını 
değil anlamını, manasını dikkate almak lazım. Anlamında halk ikna 
edilmelidir. Bu kelime kullanılıyor ama anlamı budur denmelidir.  
Devlete isim verme konusunda birçok ülke kendilerine göre 
çözümler bulmuştur. Mesela Osmanlı demiş, Selçuklu demiş, 
Amerikalı demiş. Genellikle çok etnisiteli ülkeler etnik referans 
vermekten bazen çekinmişlerdir. Hatta tarafsız olsun diye baş-
ka uluslardan kral ödünç alanlara bile rastlamak mümkündür. 
Ama hepsi şöyle veya böyle bir çözüm bulmuştur. Biz de çözüm 
bulmalıyız. Bunları ifade ederken Türkiye’nin adını değiştirmeyi teklif 
ettiğim sanılmasın. Esasen bunu düşünen ve ifade edene rastlama-
dım. Amacım çözüm yollarının çeşitli olabileceğine dikkat çekmektir. 
Birçok akıllı insan vardır Türkiye’de. Oturup bunu konuşacaklar, bir 
çözüm önerecektirler. Ama dediğim gibi çözüm geniş bir katılım-
cılıkla olmalı, dayatma, başlamadan bitirme olmamalıdır. Çözüme 
ulaşmada bütün tarafl ara rol ve sorumluluk düşüyor”133 diyerek kürt 
açılımına destek veriyordu.

“Amerikan Gladyosunun Türkiye Ayağı!”
Bütün bu Ergenekon senaryolarının ve “Kürt Açılımının” mimarı 

Siyonist Yahudilerin güdümündeki Amerikan Gladyosu olmaktaydı. 
Ankara’da, Amerikan Büyükelçiliği’nde oturuyorlar, her şeyi oradan 
yönetiyorlardı. Türk-Amerikan savunma işbirliği anlaşması gereği 
Türkiye’de bulunan ve ODC (Off ice of Defence Cooperation) adı 
verilen birim Gladyo’nun faaliyetlerine perdelik yapmaktaydı. ABD 
Ankara Büyükelçisi James Jeff rey’nin ise “Stay Behind”ın (Süper 

133)  Milliyet / 17 08 2009 / Fikret Bila



NATO), bir başka deyişler Amerikan Gladyosunun önemli isimle-
rinden biri olarak tanınmıştı. Bu nitelikte birinin Ankara’ya büyükelçi 
atanması, o dönem “Amerikan yönetiminin Türkiye’de daha saldır-
gan bir politika izleyeceği” yorumlarına yol açmıştı.

Brüksel Zirvesi Sonuç Bildirgesi’nin “Türkiye” başlıklı bö-
lümünden; “Presidency Conclusions” yani kesinleşmiş BAŞ-
KANLIK kararı… Yani Ortadoğu’da tek merkezli yeni bir devlete 
doğru yaklaşılmaktaydı.

Madde.23’te: “…müzakerelerin yalnız Türkiye’yle değil, di-
ğer devletlerle de yapılabileceğini… Müzakereler sırasında Tür-
kiye birkaç devlete bölünürse veya güneydoğu bölgesinde bir 
Kürt devleti kurulursa, yeni bir karara gerek olmaksızın onlarla 
da müzakere yapılacağına ….” Kayıtları yer almaktaydı. Bu tek 
madde bile; bazılarını hala uyandırmıyorsa, onlar ya ahmaktı 
veya bile bile hıyanete ortaklıktı.

Seyredince mide bulandıran bir riyakarlık ve sahte bir tavırla; 
Recep Başbakan’ın Meclis Grup toplantısında hamasi nutuklarla 
yürek dağlaması(!..) Başta Bülent Arınç ve diğer, Milli Birliğimi-
ze duyarsız Milletvekillerinin duygulanıp ağlaması… Saman TV, 
Kanal 7 ve diğer yandaş yağcıların bu samimiyetsizliği sırıtan 
gözyaşlarını döne döne ekrana taşıyıp aktarması, bize Fetullah 
Gülen’i hatırlatmıştı. O da bir zamanlar salya-sümük çok ağla-
mıştı ama sonunda kaçıp Amerika’ya ve Siyonist tanrısına sı-
ğınmak zorunda kalmıştı… Üstelik artık ağlamayı da bırakmıştı. 
Acaba Milletin maddi ve manevi sorunları mı halledilip aşılmıştı, 
yoksa Yahova’ya kavuşunca vuslata mı ulaşmıştı?!.

 ● Alçaklığın İsbatı ve “Namuzsuz”ların İzharı
ABD Yahudi Konseyinde Kürt Açılımı:
Washington’daki “The Atlantic Council”de yapılan bir toplantıda 

“Kürt Açılımı” nın yol haritası tartışılıp taslağı hazırlanıyordu. Bu giri-
şimlerden ne ABD’nin ne de AKP’nin resmen bir ilişkisi yok gibi görü-
nüyordu. Ama fikren ve fiilen bu “Atlantik Konseyi” Yahudi lobilerinin 
güdümünde bulunuyor, Amerikan yönetiminin ise bu Siyonist lobi-
lerin kontrolünde olduğunu herkes biliyor. Yani “alçaklık ve namus-
suzluk” doğrudan değil dolaylı tezgâhlanıyordu. Peki, Türkiye’den 
Kimler Katılmıştı? 

 Star Gazetesi’nden Nuh Yılmaz: SETA Vakfı’nda çalışıyor Baş-
bakan Danışmanı İbrahim Kalın’a Washington’dan rapor veriyor. 
George Mason Üniversitesi’nde Doktora yapıyordu. 
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 Sabah Gazetesi’nden Ömer Taşpınar: Aslen Brookings ve Na-
tional Defense Üniversity’de görev yapıyor. Başbakan’ın oğlu bir yıl 
önce stajyeriydi. AKP ile ABD lobileri arasında köprü kuruyor.

 Radikal ve Referans’tan Cengiz Çandar: Kuzey Irak ve Kürt 
meselesiyle ilgili toplantılara “Kanaat Önderi” sıfatıyla sürekli çağrılı-
yor. ABD’deki sinsi ve Siyonist merkezlerle çalışıyordu.

Aslı Aydıntaşbaş: Şimdi Akşam’da yazıyor. Aynı günlerde Rum 
Lobisinin desteklediği Wilson Center’da bir de konuşma yapıyordu. 
Davetiyelerde “Sabah Gazetesi Eski Ankara Büro Şefi” yazıyordu. 
Fetullah Hoca’ya yakınlığı ile tanınıyordu.

Birde, Washington’daki toplantının mimarı David Philips’i 
tanıyalım:

Bay Philips Atlantic Council toplantısından bir ay önce Temsilciler 
Meclisi’ndeki bir oturumda küstahça “Türkiye Ermenistan’la kapıyı 
açma konusunda yalpalıyor. Gül başka konuşuyor, Erdoğan başka 
konuşuyor. AB hedefinde samimi olup olmadığının sınavı bu konu 
olacak” diyordu. İşte bu Philips, Kürt raporu için Norveç Büyükelçi-
liği’nden “FON” buluyor ve ayrıntılı bir rapor hazırlıyordu.  Philips’e 
para veren Norveç’in Washington Büyükelçisi Wegger Strommen 
20 Mayıs’ta Fetullah Gülen Cemaati’nin Washington şubesi Rumi 
Forum’da “Barış ve Uzlaşı Çabaları” konulu bir de konuşma ya-
pıyordu. Rumi Forum’un davetlilerini “özenle” seçtiğini ve hatta ce-
maatin seçim kampanyalarına para topladığı birçoğu Yahudi kökenli 
Amerikalı politikacıyı özellikle konuşmacı olarak davet ettiğini ayrıca 
belirtmeye gerek yoktu. Atlantic Council toplantısı sadece David Phi-
lips’e para ile Kürt raporu yazma imkanı vermekle kalmıyor, Norveç 
Büyükelçisiyle Rumi Forum’u yakınlaştırıyordu. Aslı Aydıntaşbaş da 
aniden Akşam gazetesine transfer oluyor ve üçüncü yazısında “Ce-
maat ABD’de güç kaybetmiyor. Tam tersi çok güçlü” diyordu.

 Akşam’dan Nagehan Alçı:  
“Atlantik Konseyi ABD’de sayısız örnekleri olan düşünce kuru-

luşlarından biri. Bu tip toplantıları birçok konu üzerine düzenliyor. 
Böyle bir toplantının Amerikan Devleti  tarafından ısmarlanması söz 
konusu olamaz. Olsa ve ortaya çıksa sistem büyük zarar görür. El-
bette yönetim bu tip toplantıların sonuçlarından haberdar ediliyor. 
Bu sonuçlar Türk Hükümeti’ne de gidiyordur ancak amaç uygulan-
mak üzere hazırlanan bir sonuç metni çıkarmak değil, tavsiyelerde 
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bulunmak.  Aksi düşünce kuruluşlarının çalışma mantığına aykırı.”134 
Sözleriyle; Washington’daki “Atlantik Konseyi” toplantısında, 
AKP’nin sahiplenip savunduğu “Kürt Açılımını” tartışıp karara 
bağlamasıyla, Amerikan yönetiminin bir ilgisi bulunmadığını ve 
sadece bilgisi olduğunu iddia ederek, kendi kısır aklıyla hem 
ABD’yi, hem de AKP’yi aklamaya çalışıyordu. Ve tabii gülünç 
duruma düşüyordu. Bu zavallı, sanki Amerika’da Yahudi lobile-
rinin yetkinliğini ve bu “düşünce kuruluşlarının” yönetimi nasıl 
etkileyip yönlendirdiğini kimse bilmiyordu.?

Gelelim organizatörü (Yine Yahudi lobilerinin etkili adamı) 
David Phillips’e... Phillips sadece Kürt konusu ile ilgilenmi-
yor sanılmamalıydı. O Kriz çözümleri uzmanıydı ve daha önce 
de Türkiye’yi ilgilendiren Kıbrıs ve Ermeni meseleleri  üzerine 
çalışmıştı. Hatta Kıbrıs ile ilgili yazdığı bir rapor da yine çok 
tartışılmıştı. Zaten Atlantik Konseyi’nde yapılan toplantının ki-
lit ismi Necmeldin Kerim olmaktaydı. Kerim, Washington’daki 
Kürt Enstitüsü’nün Başkanıydı. Kürtler’in siyasetine ve ABD ile 
ilişkilerine yön veren isimlerin başındaydı. Norveç “Avrupa’nın 
İsrail’i” biliniyordu. 1993 Oslo Barışı diye Siyonist vahşetini 
meşrulaştırma ve masumlaştırma adına, İsrail ve Filistin arasın-
daki sürece kapılarını açan Norveç olmuştu. PKK meselesinde 
de uzun bir süredir aktif bir rol oynuyordu. Saddam devrildik-
ten sonra Mahmur Kampı’nın bir kısmı boşaltılmış ve örgütün 
lider kadrosundan bir grup Norveç’e konuk olmuştu. Bu süreç-
te Necmeldin Kerim Norveç ile diyalogdaydı. Şimdi de Atlantik 
Konseyi’ndeki toplantı için Norveç’i yeniden devreye sokuyor-
du. Bu arada üçüncü bir isim daha vardı; Yahudi asıllı Peter 
Galbraith. Galbraith ABD’li bir eski bir diplomattı. Kerim’e de 
Phillips’e de yakındı. Emekli olduktan sonra uzun yıllar Irak’taki 
Kürtler’in danışmanlığını yapmıştı. Galbraith’in eşi Norveç asıllı 
bir Yahudi olmaktaydı. 

Hıyanet Programı ve Yol Haritası
Sır gibi saklanan ve bir türlü açılmayan “Kürt açılımı” nın mi-

marı ABD mi, AKP hükümeti mi” tartışmaları mide bulandırıyordu. 
Bundan iki ay önce hazırlanan bir “rapor” a dikkat çekiyordu. Atlantik 
Konseyi isimli kuruluş bu yılın haziran ayında “Türkler ve Irak Kürt-
leri Arasında Güven Tesisi” başlıklı bir rapor hazırlanıyordu. Proje 

134)  26.08.2009
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Direktörü ve raporu kaleme alan kişi David L. Phillips... Kendisi, 
ABD’nin dış politikasında oldukça etkin bir Yahudi olduğu biliniyordu.

Ayrıca proje grubunda eski ABD Büyükelçisi Ross Wilson, ABD’li 
General Charles Wald ve Soros’un kurduğu Açık Toplum Enstitü-
sü’nün politika analizcisi Mike Amitay da bulunuyordu. Bu raporu 
tercüme eden Dicle Eroğul “irkildim, çünkü yazılanların nasıl bire bir 
uygulattırıldığını gördüm” diyordu... İşte bu sinsi ve Siyonist belge-
nin “öneriler” bölümünden birkaç satır başlığı:

Bağlantıları kurumsallaştırın: Kürdistan Bağımsız Yönetimi’nin 
(KBY), İstanbul, Bursa ve Diyarbakır’da ticaret ofisleri açmasını sağlayın.

Kürdistanı meşrulaştırın: Diğer Kürdistan liderlerinin yanı sıra, 
Mesud ve Neçhirvan Barzani’nin Türkiye’ye daha çok ziyaret yap-
masına ve ilişkilerin gelişmesine zemin hazırlayın.

Kerkük sorununu çözün: Kerkük’ün statüsü için anlaşmayı er-
telemek, azınlık grupların heveslerini şiddetlendirecek, kırılganlığı 
arttıracak ve şiddet olasılığını kuvvetlendirecektir. Bu sorunu bir an 
önce çözüme yaklaştırın.

PKK’yı siyasallaştırın: PKK sorununun çözümü, güvenlik ön-
lemlerinin ötesinde adımlar gerektirmektedir. Nihai çözüm Türki-
ye’nin sürdürülebilir demokratikleşmesinde ve gelişiminde, aynı 
zamanda PKK liderleri ve birlikleri için af organizasyonu yapmakta 
yatmaktadır. 

Tutukluları serbest bırakın: Demokratikleşmeyi geliştirmek için 
DTP’li tutukluları serbest bırakın.

Yasal reformları yapın: Türkler, federalizmi bölünmeyle eş an-
lamlı gördüğünden, daha az göze çarpan “adem-i merkeziyet” plan-
larını tasarlayıp devreye sokmaya bakın.

Türklük tanımını değiştirin: “Türklüğü” vatandaşlık olarak tanım-
layan Anayasa’nın 7. Maddesi’ni değiştirin. Terörle Mücadele Yasa-
sı’ndaki 215, 216, 217, 220. maddeleri ve Türk Ceza Kanunu’-ndaki 
301. madde gibi gerici yasal düzenlemeleri yürürlükten kaldırın.

Yargıyı ıslah edin: Katı, hesap sorulamaz ve aşırı tutucu olan 
yargının ıslahı için de önlemler alın. 

Öcalan’ı muhatap alın: Ankara, Öcalan’la konuşmayı redde-
debilir fakat DTP etkin birer muhatap olabilir. Erdoğan’ın, DTP’yle 
görüşmesini ve geniş kapsamlı görüşmeler için bir kanal olarak gör-
mesini sağlayın.

Avrupa ile entegrasyonu: Türkiye’nin AB üyeliği yolundan sap-
masını önleyin ve katılım sürecini hızlandırın.
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ABD’li Siyonist Konsey’in İstemediği ve Kaldırılmasını Tav-
siye Ettiği Ceza Kanunları:

MADDE 215:
İşlenmiş olan bir suçu veya işlemiş olduğu suçtan dolayı bir kişiyi 

alenen öven kimse, iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Hal-
kı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama 

MADDE 216: 
(1) Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından 

farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve 
düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği 
açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, bir 
yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet 
veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılayan kişi, altı aydan 
bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(3) Halkın bir kesiminin benimsediği dinî değerleri alenen aşağı-
layan kişi, fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması hâlinde, altı 
aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

MADDE 217:
Halkı kanunlara uymamaya alenen tahrik eden kişi, tahrikin 

kamu barışını bozmaya elverişli olması hâlinde, altı aydan iki yıla 
kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

MADDE 220:
(1) Kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla örgüt kuranlar 

veya yönetenler, örgütün yapısı, sahip bulunduğu üye sayısı ile araç 
ve gereç bakımından amaç suçları işlemeye elverişli olması hâlinde, 
iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ancak, örgü-
tün varlığı için üye sayısının en az üç kişi olması gerekir. 

(2) Suç işlemek amacıyla kurulmuş olan örgüte üye olanlar, bir 
yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(3) Örgütün silâhlı olması hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre veri-
lecek ceza dörtte birinden yarısına kadar artırılır. 

(4) Örgütün faaliyeti çerçevesinde suç işlenmesi hâlinde, ayrıca 
bu suçlardan dolayı da cezaya hükmolunur. 

(5) Örgüt yöneticileri, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen bü-
tün suçlardan dolayı ayrıca fail olarak cezalandırılır. 

(6) Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi, 
ayrıca örgüte üye olmak suçundan dolayı cezalandırılır. 



(7) Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, ör-
güte bilerek ve isteyerek yardım eden kişi, örgüt üyesi olarak ceza-
landırılır. 

(8) Örgütün veya amacının propagandasını yapan kişi, bir yıldan 
üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçun basın ve yayın 
yolu ile işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. 

Özetle... 
Yahudi Atlantik Konseyi, Türkiye’de teröre ve teröriste özgürlük 

istemekteydi!
Bakalım bir türlü “açılamayan” Kürt açılımında, Türk Ceza Ka-

nunu’nun bu maddelerinin kaldırılması ne zaman gündeme gelecek 
ti?135

Bu açılıma “milli ve yerli proje” süsü vermek isteyenlerin meyme-
netsiz maskeleri düşmekteydi! 

Şimdi söyleyin: “alçaklar ve namussuzlar” kimlerdi?
ABD Kongresi’ne sunulan “Kürt açılımı” raporları, açılımın 

ABD projesi olduğunu ispatlıyordu.
Tayyip Bey “Kürt açılımına Amerikan Projesi diyenler bunu 

ispatlayamazlarsa alçaktırlar namussuzdurlar” diyedursun, 
Amerikalılar bu projeyi rapor halinde ABD Kongresi’ne resmen 
sunmuşlar. Hem de saklı gizli değil, açık açık. Sunum tarihi 15 
Ekim 2007. Raporun adı: “PKK’nın silahsızlandırılması, dağıtıl-
ması ve toplumla yeniden kaynaştırılması”. Raporu derleyen 
kurum: Amerikan Dış Siyaseti Ulusal Komitesi. Derleyen kişi: 
David Phillips (Deyvid Filips okunuyor) 

İşte belge, işte ABD raporunun İngilizce aslı, (link için tıkla-
yınız:)

(http://docs.google.com/gview?a=v&q=cache:udlYXluw4HYJ:www.
ncafp.org/aboutus/pressreleases/articles/PKKFINALReport10-)

 ● Kamu Güvenliği Müsteşarlığı ve Geleceğimizin 
CIA’ya Ismarlanması 

Türkiye’de bir süredir güvenlik konusunda birtakım çalışma-
lar yürütülüyor, yeni uluslararası düzenin beraberinde getirdiği 
belirsizliği aşabilmek, güvenlik algısını dünyanın yeni para-

135)  Vatan Gazetesi /23-24 / 08 / 2009 / Mustafa Mutlu
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metrelerine paralel hale getirebilmek için çaba harcanıyordu. 
Yapılan çalışmaların en somut örneğini, Kamu Güvenliği Müs-
teşarlığı oluşturuyordu. KGM’nin kuruluş tasarısı Meclis’te ele 
alınırken yapılan eleştiriler dikkat çekiyor: Muhalefet partileri, 
Kamu Güvenliği Müsteşarlığı’nı iktidarın kendi “derin devleti” 
olarak algılıyordu. Müsteşarlığa verilen örtülü ödeneğin nerede 
kullanılacağını soruyor, dinlemeler yoluyla toplumda oluştu-
rulan korku ve endişe ortamının bundan sonra bu Müsteşarlık 
eliyle mi devam ettirileceği kaygısı dile getiriliyordu. Meclis’teki 
tartışmalardan anlaşılan o ki, muhalefetin Kamu Güvenliği Müs-
teşarlığı konusunda çok ciddi kaygıları bulunuyordu.

Yine anlaşılıyor ki, iktidar tüm toplumu ilgilendiren, toplum-
sal uzlaşma ve işbirliğine ihtiyaç hissedilen böylesine önemli 
bir konuda, daha önce pek çok konuda olduğu gibi, bir uzlaşma 
zemini aramaya yanaşmıyordu. Muhalefet liderlerini ve millet-
vekillerini konuyla ilgili olarak bilgilendirmiyor, destek ve kat-
kılarını alma ihtiyacı duymuyordu. Bu yapılmadığı gibi, İçişleri 
Bakanlığı toplumun farklı kesimlerinin (sivil toplum örgütleri, 
üniversiteler, medya kuruluşları ve konunun uzmanları vs.) gö-
rüşlerine başvurmuyor, onların stratejik bakış açılarını konuya 
dahil etmiyordu. Böylece, kamu güvenliğinin sağlanması için 
çok stratejik görevler üstlenebilecek, ülkemizin güvenliğini teh-
likeye atabilecek unsurlarla başarılı bir mücadele verilmesine 
katkıda bulunabilecek bir mekanizma daha kurulurken, ölü do-
ğuyordu. Üzerinde bin türlü spekülasyon yapılıyor, şaibeli hale 
getiriliyordu. Kamu Güvenliği Müsteşarlığı konusunda, hem 
muhalefet partilerinde hem de toplumda oluşan soru işaretle-
rinin hızla cevaplanması, gerekli açıklamaların tüm detaylarıyla 
yapılması gerekiyordu. Haklı eleştiriler mutlaka değerlendiril-
meli, bu yeni mekanizma ülke güvenliğine hizmet edecek hale 
getirilmeliydi. Bürokratik oligarşiden şikâyet eden siyasal ik-
tidarın, kamunun güvenliğinin söz konusu olduğu bir konuda 
bile aynı zihniyet kalıplarıyla hareket etmesi dikkat çekiyordu.

“Kamu Güvenliği Müsteşarlığı” TSK’nın yetki alanını daralt-
ma maksatlı mıydı?

Adı:  “Kamu Düzeni ve Güvenliği “Müsteşarlığı (KDGM)”...  oluyordu.
Amacı: “Terörle mücadelede, koordinasyon zaafını giderme” 

gösteriliyordu.
Yetkisi: Sonsuzdu!..
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Hükümet, terörle mücadelede koordinasyon zaafını giderme ba-
hanesiyle yeni bir müsteşarlık kuruyordu. Yasası hazırdı. Üstelik 81 
ilde örgütleneceği, hatta gerek duyulursa, ilçelerde de bürolar ku-
rabileceği öngörülüyordu. İlk kez Mayıs ayında “açılım” çalışmaları 
kapsamında gündeme gelen Müsteşarlığın esas amacının, Tayyip 
Erdoğan’ın fiilen kurduğu “Özel Örgütü”nü yasal statüye kavuştur-
mak olduğu saptanıyordu.

İçişleri Bakanlığı bünyesinde kurulması planlanan Müsteşarlığın 
dinleme yapıp yapmayacağı tasarıda tam olarak belirtilmiyordu. Bu 
konu, “veri, bilgi ve belgeleri toplamak” olarak ifade ediliyordu. Ta-
sarıya göre, Müsteşarlıkta belirli bir proje kapsamında sözleşmeli 
olarak yabancı uzmanların da çalışabileceği söyleniyordu. Burası 
çok önemliydi. Çünkü şu anda fiilen sürdürülen CIA komutası işte bu 
mekanizma aracılığıyla yasallaştırılmış olacaktı.

KDGM bünyesinde, Dışişleri Bakanlığı, Genelkurmay, MİT ve 
Emniyet’in elde ettiği stratejik bilgi ve istihbaratları değerlendirmek 
üzere, İstihbarat Değerlendirme Merkezi oluşturuluyordu. “Ekono-
mik, askeri, sosyolojik, psikolojik istihbarat KDGM ile tek elde top-
lanmış olacak. Emniyet, MİT, askeri istihbarat, KDGM ile F Tipi yo-
ğunlaşmanın en fazla olduğu İçişleri Bakanlığı’na bağlı olacak. Bu 
sayede İçişleri Bakanlığı, bakanlık olmaktan daha öte bir yapı ola-
cak” deniyordu.

Yavuz Donat 2003’te şunları yazmıştı:
“Başbakan Recep Tayyip Erdoğan birkaç kez “yolsuzlu-

ğun damarına girdik” demişti, ama hiçbir ayrıntı vermemişti. 
Bu konuda sorulan sorulara da “bekleyin” demekle yetinmiş-
ti. Sebebini araştırdık… Ve gördük ki Ankara’da, yolsuzlukla-
rı araştırma konusunda, TBMM’deki komisyonun dışında bir 
başka organizasyon daha şekillenmiş… Doğrudan Başbakan’a 
bağlı, ama İçişleri ve Adalet Bakanları’nın bilgileri dahilindey-
miş… Bütün “iç güvenlik birimleri” de bu organizasyonun için-
deymiş. Çalışmalar gizliymiş. Çalışmaları yürütenler ise en az 
beş yıldır yolsuzluk dosyaları üzerinde çalışan, operasyonel 
yeteneği yüksek, tribünlere oynamayan bir ekipmiş… Bu işle-
rin yürütüldüğü karargâha gelince, o da gizliymiş... Bir bakanlık 
binası değil, ama Ankara’nın göbeğinde, fakat “gözlerden uzak, 
kulaklara kapalı, dış etkilenmelerden arındırılmış, TBMM’ye yü-
rüme mesafesinde” bir yermiş...
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“TBMM dışında... Başbakan’ın orkestra şefl iğindeki bir orga-
nizasyonda... Yargıdan, güvenlikten ve ekonomik birimlerdeki 
uzmanlardan oluşan bir takımla” hızlı bir çalışma yürütülmek-
teymiş... Organizasyon bir denizaltı gibi, sessiz ve derinden 
yol almakta ve operasyon liderleri takım disiplinine ve gizlili-
ğe riayet etmekteymiş… Çalışmalar çok yönlü imiş… Örneğin 
“Önemli bir şahsiyet (siyasetçi değil), yurtdışından, üç yıl bo-
yunca mal getirmiş.” Ama gümrük kayıtlarında görünen mal 
ile, Türkiye’ye giren mal birbirinden farklı imiş… Devletin kaybı 
yüzlerce trilyona erişmişmiş.

Bu organizasyonun çalışmaları belli bir noktaya geldikten 
sonra, iki ayrı düğmeye aynı anda basılıverecek ve bazı kişiler, 
doğrudan yargıya gönderilecekmiş… Bazı kişilerle ilgili olarak 
da Yüce Divan kapısının aralanması için TBMM’ye başvuru sü-
reci işletilecekmiş.”

Kamu Güvenliği Müsteşarlığı’nda Altay Tokat ta görev ala-
cak mıydı?

CHP İzmir Milletvekili Bülent Baratalı, Tayyip Erdoğan’ın Cü-
neyt Zapsu aracılığıyla Emekli Korgeneral Altay Tokat’a, TSK 
içinde gizli istihbarat birimi kurması teklifini Meclis gündemine 
taşıdı. Tayyip Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle 5 Şubat’ta soru öner-
gesi veren Baratalı, iktidarın kurmayı planladığı Kamu Düzeni ve 
Güvenliği Müsteşarlığında E. Korg. Tokat’a görev verilip verilmeye-
ceğini sormuştu. İşte Erdoğan’a sekiz kritik soru:

1- 11 Nisan 2004’te Bolu’da düzenlenen bir toplantıda, sizin adı-
nıza Cüneyt Zapsu aracılığıyla E. Korg. Altay Tokat’a bir ekip kurul-
ması teklifinde bulundunuz mu? Bu toplantıya katılanlar size danış-
mış mıdır?

2- Dinleme ve takip amaçlı gizli bir ekip kurulması konusunda 
telefon kayıtlarına da yansıyan bu görüşmeler bilginiz dahilinde mi, 
yoksa Cüneyt Zapsu’nun kendi tasarrufunda mı yapılmıştır?

3- 2003 yılından bugüne kadar, E. Korg. Altay Tokat’la telefonla 
ya da yüz yüze bir görüşmeniz kayıtlı mıdır?

4- E. Korg. Altay Tokat’ın Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı 
içinde yeri ve rolü olacak mıdır?

5- Çağdaş demokrasilerde özel tim veya örgüt kurmanın anaya-
sal dayanağı var mıdır?

6- Halen gündemde olan Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlı-
ğı’yla ilgili olarak, illegal olarak dinleme ve takip yapan bu oluşu-
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mun yasal güvenceye kavuşturulması şeklindeki kuşkuları gideri-
ci tedbirler alınmış mıdır?

7- Halen görevde olan Telekomünikasyon İletişim Başkanı (TİB) 
Fethi Şimşek’in bu ekip veya timle bir bağlantısı var mıdır?

8- 5397 sayılı MİT, Polis ve Jandarmaya telekomünikasyon yo-
luyla yapılan iletişim tespit, dinleme ve kaydetme konusunda yetki 
veren kanun Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesine rağ-
men, görevde olan TİB Başkanı Fethi Şimşek’e yeni oluşturulan 
müsteşarlıkta bir görev sağlanacak mıdır?

Ergenekon davasını gizli örgüt mü yürütüyordu?
“Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, Erdoğan’ın 2004 yılın-

da kurulması için emir verdiği gizli birimin yasallaştırılması anlamına 
geliyordu.” Erdoğan Gizli Örgütü”nde yabancı istihbarat elemanla-
rının da yer aldığı biliniyordu. “Bu örgüt, okyanus ötesinden emir 
alıyordu?” uyarıları maalesef dikkate alınmıyordu.

CIA güdümlü Özel Örgüte yasal kılıf mı hazırlanmıştı?
20 gün boyunca Genel Kurul’da tartışılan Kamu Düzeni ve Gü-

venliği Müsteşarlığı kanunu Meclis’ten geçerek Abdullah Gül’ün 
onayını alıyordu. Bu Müsteşarlıkla Tayyip Erdoğan’a bağlı Özel Ör-
güt yasal kılıfa kavuşuyordu. Tasarıya göre, Müsteşarlıkta belirli bir 
proje kapsamında sözleşmeli olarak yabancı uzmanlar da çalışabi-
liyordu. Şu anda fiilen sürdürülen CIA komutası işte bu mekanizma 
aracılığıyla yasallaştırılmış oluyordu. Ulusal güvenlik konusunda en 
yetkili kurum olacak bu müsteşarlığın kapıları, yabancı ülke ajanları-
na da sonuna kadar açılıyordu. KDGM bünyesinde, Dışişleri Bakan-
lığı, Genelkurmay, MİT ve Emniyet’in elde ettiği stratejik bilgi ve is-
tihbaratları değerlendirmek üzere, İstihbarat Değerlendirme Merkezi 
oluşturuluyordu. Ekonomik, askeri, sosyolojik, psikolojik’ istihbarat 
KDGM ile tek elde toplanmış olacaktı. Emniyet, MİT, askeri istihba-
rat vs. KDGM ile İçişleri Bakanlığına bağlanacaktı. Bu adeta devletin 
İçişleri Bakanlığı değil Erdoğan’ın özel bir yapısı gibi çalışacaktı.

35 CIA Ajanı Ankara’da karargâh kurmuşlardı!
Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk, 4 Şubat’ta TBMM Genel Kuru-

lu’nda “Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı” görüşmeleri sırasın-
da İçişleri Bakanı Beşir Atalay’a, önemli bir soru yönetiliyordu. Ata-
lay’ın yanıtlanmaktan kaçındığı bu soru üzerine, Milletvekilleri ile ya-
şanan diyaloglar TBMM tutanaklarına göre aynen şöyle yansıyordu:
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Ali Rıza Öztürk- 5 Kasım 2007 Oval Ofis görüşmesinden sonra 
Ankara’ya gelen 35 kişilik üst düzey ABD subay ya da istihbaratçıla-
rı, üç aylığına Türkiye’ye gelmiş olmaları iddia edildiği hâlde, bunlar 
geriye dönmüşler midir? Dönmemişlerse neden dönmemişlerdir?

İçişleri Bakanı Beşir Atalay- Bende bir bilgi yok o konuda, bir 
bilgim yok. Size vereceğim bir cevap yok. Yani geldiyse, gelmediyse 
bilmiyorum.

Diyaloglar böyle. Türkiye Cumhuriyeti’nin İçişleri Bakanlığı 
koltuğunda oturan Beşir Atalay, bu kadar önemli, üstelik kendi 
Bakanlık alanı içine giren güvenlikle ilgili bir konuda “bilmiyo-
rum”dan başka bir yanıt vermiyordu.

Bu heyetin gelişi şöyle duyurulmuştu: “Tayyip Erdoğan’ın Ameri-
kan Başkanı Bush ile 5 Kasım 2007’deki görüşmesinden sonra An-
kara’ya sessiz sedasız bir heyet gizlilik koşulları altında yollanmıştı. 
Heyette üst düzey subaylar ve subay görünümünde istihbaratçılar 
vardı. 35 kişiden oluşan CIA-Pentagon karma heyeti, Amerikan Bü-
yükelçiliği yakınındaki bir binaya taşınmıştı. Heyetin ziyaret nede-
niyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadığı gibi basında konuyla ilgili 
tek satır haber yer almamıştı. Peki, ne için gelmiş bulunmaktalardı? 
Ekip, Türkiye’deki en üst düzey Amerikan askeri temsilciliği olan, ba-
şında bir Tümgeneral’in bulunduğu ODC ile irtibat içinde çalışıyordu. 
ODC (Off ice of Defense Cooperation)’nin Türkiye’deki resmi göre-
vi Türk-Amerikan savunma işbirliği oluyordu. Ama ODC, başından 
beri bir operasyon merkezi olarak işlev görüyordu. Bütün tertipler 
bu merkez tarafından planlanıyor, Türkiye’deki uzantılar aracılığıyla 
işleme geçiliyordu. Edinilen bilgiye göre, heyet doğrudan Emniyet 
İstihbaratı ile çalışıyordu. Çalışmalarını sürdürdüğü yer ise, Emniyet 
İstihbarat Dairesi’nin Ankara Yıldız’daki merkezi oluyordu.

Atalay’ın altında imzası olan mekanizma 
Peki, nasıl oluyor da Amerikalı heyet ile Emniyet İstihbarat Dai-

resi birlikte çalışıyordu? Oysa heyetin CIA’cı üyelerinin Türkiye’deki 
muadil kuruluşu MİT, Pentagon’dan gelenlerinki ise TSK oluyordu!..

Sorunun yanıtı şuydu: Amerikalı üst düzey ajanlar, doğrudan Ata-
lay’ın altında imzasının bulunduğu ABD ile Türkiye arasındaki “terö-
re karşı işbirliği” mekanizması sonucu Türkiye’de, hem de Atalay’a 
bağlı Emniyet İstihbarat Dairesi ile işbirliği içinde çalışıyordu. Hü-
kümet’in Açılım Koordinatörü Atalay’ın bu konudaki sorular üzerine 
soğuk terler dökmesinin nedeni buydu.
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ABD’nin karma istihbarat teşkilatı
5 Kasım 2007’deki görüşmede anlaşmaya varılan konu da “kar-

şılıklı istihbarat paylaşımı”ydı. ABD’nin Türkiye’ye PKK ile ilgili istih-
barat vereceği söyleniyordu. 5 Kasım 2007’den sonra adım adım 
Emniyet İstihbarat Dairesi’yle ABD derin devletinin en kritik kurumu 
olarak CIA, Askeri İstihbarat, FBI ve diğer Amerikan İstihbarat örgüt-
lerinin mensuplarından oluşan bir karma heyet tek kelime ile ülkemi-
zi karıştırmaya geliyordu.

TSK sıkıştırılmakta, “Devlet sırrı” sulandırılmaktaydı!
Başbakan Yardımcısı Arınç’a yönelik sahte suikast hazırlığı iddia-

sıyla yürütülen soruşturma kapsamında yapılan kozmik oda arama-
ları yüzünden tartışılan “devlet sırrı” kavramını düzenleyen tasarı, 
20 ay sonra tekrar gündeme taşınmış, Genelkurmay ve MİT tasarıya 
karşı çıkmıştı. TBMM Adalet komisyonunda Mayıs 2008’den beri gö-
rüşülmeyi bekleyen tasarı için oluşturulan komisyon, üye değişimleri 
nedeniyle işlevsiz kalmış ve yeni bir alt komisyon da kurulmamıştı. 
Ardından TBMM Adalet Komisyonu’nda yapılan seçimle oluşturulan, 
5 kişilik alt komisyonda AKP’den Mehmet Tunçak, Mehmet Emin Ek-
men, İlknur İnceöz, CHP’den Turgut Dibek ve MHP’den Metin Çoba-
noğlu görev yapacaktı.

Yetki hâkimlerden müsteşara geçiyordu!
Halen, “bir belgenin devlet sırrı niteliğine sahip olup olmadığına, 

hâkimlerce karar verilirken”, bu konuda karar yetkisini 5 müsteşarın 
inisiyatifine bırakan, itiraz halinde ise Başbakan’ın başkanlık ede-
ceği bir üst kurula son sözü söyleme yetkisi tanınan tasarı, Mart 
2008’de TBMM’ye sunulmuş, aralarında Genelkurmay Başkanlığı 
ve MİT’in de bulunduğu bazı kurumlardan düzenlemeye karşı çıkıl-
mıştı. Adalet Komisyonu’nda alt komisyon oluşturulmasıyla yeniden 
raftan indirilen tasarı, özetle şu düzenlemeleri öngörüyordu:

“Devlet sırrı” tanımı yeniden yapılıyordu.
Tasarının 3. maddesinin ilk fıkrası ile “Devlet sırrı” tanımı net bir 

şekilde ortaya konuyor. Devlet sırrı niteliğindeki bilgi ve belgeler 
“Açıklanması veya öğrenilmesi, devletin dış ilişkilerine, milli savun-
masında ve milli güvenliğine zarar verebilecek, anayasal düzenli ve 
dış ilişkilerinde tehlike yaratabilecek ve bu nedenlerle niteliği itiba-
riyle gizli kalması gereken bilgi ve belgeler” olarak tanımlanıyordu.

5 müsteşara karar yetkisi veriliyordu.
Tasarı ile bilgi ve belgelere devlet sırrı niteliğini verme işlemini 
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yapmak üzere Devlet Sırrı Kurulu’nun oluşturulması hükme bağla-
nıyordu. Kurul’un Başbakanlık Müsteşarı’nın başkanlığında, Adalet, 
Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları müsteşarlarından 
oluşması öngörülüyordu. Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Bakan-
lar ve MGK’ya ise, kendi görev alanlarına ilişkin bilgi ve belgelerin 
devlet sırrı olarak belirlenmesini Kurul’a doğrudan teklif edebilme 
imkânı tanınıyordu.

Son sözü üst kurul söylüyordu.
Tasarı ile kurulca alınan kararlara karşı açılan davalarda nihai 

olarak görüş bildirmek üzere Başbakan’ın Başkanlığı’nda, Adalet, 
Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri Bakanlarından oluşan “Devlet Sır-
rı Üst Kurulu” oluşturuluyordu.

Cumhurbaşkanı’na özel yetki tanınıyordu!
Tasarıda Cumhurbaşkanlığına ait bilgi ve belgelerin niteliğini ise 

Cumhurbaşkanı takdir etmesi hükme bağlanıyordu. Tasarıda “dev-
let sırrı niteliği taşıyan bilgi ve belgeler, mahkemece talep edildiğin-
de, kurul gerekçesini belirterek buna izin vermeyebilir” hükmü yer 
alıyordu. Yani tasarıya göre mahkemelerce talep edilen devlet sırrı 
niteliğindeki bilgi ve belgelerin mahkemelere gönderilmemesi an-
cak kurulun kararına bırakılıyordu. Tasarıda devlet sırrı niteliğindeki 
belgelerin mahkemelerce tarafl ara incelettirilmesinde CMK’nın 125. 
maddesindeki usulün uygulanması hükme bağlanıyor. Söz konusu 
madde de “Devlet sırrı niteliğindeki bilgileri içeren belgeler, ancak 
mahkeme hâkimi veya heyeti tarafından incelenebilir. Bu belgelerde 
yer alan ve sadece yüklenen suçu açıklığa kavuşturabilecek nitelik-
te olan bilgiler, hâkim veya mahkeme başkanı tarafından tutanağa 
kaydettirilir” hükümlerini içeriyordu.

“Devlet Sırrı”na BOP Eş Başkanı karar kılacaktı!
AKP, “Devlet Sırrı” niteliği taşıyan belge ve bilgileri belirle-

mek için “Devlet Sırrı Kurulu” kurmaya çalışmaktaydı. 2008 yı-
lında hazırlanan yasa taslağı TBMM Adalet alt Komisyonu’nda 
tartışılacaktı. Tasarıya göre, bilgi ve belgelere devlet sırrı nite-
liğini verme yetkisi, Başbakanlık Müsteşarı’nın başkanlığında, 
Adalet, Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları müste-
şarlarından oluşan Devlet Sırrı Kurulu’na ait olacaktı.

Hukuk devletine aykırıydı.
Kurulun bilgi ve belgelerin nitelenmesine ilişkin kararlarına karşı 

açılan davalarda da nihai görüşü Başbakan’ın başkanlığında; Ada-
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let, Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri Bakanlarından oluşan Dev-
let Sırrı Üst Kurulu belirleyecekti. TBMM Adalet Komisyonu üyesi 
Turgut Dibek yaptığı açıklamada, devlet sırrı niteliğindeki belgelerin 
kararlaştırılmasında bağımsız yargının da yer alması gerektiğini be-
lirtmişti. Düzenlemenin hukuk devletine aykırı olduğunu vurgulayan 
Dibek, tasarının Seferberlik Bölge Başkanlığındaki aramanın ardın-
dan hızla Meclis gündemine getirilmesine dikkat çekmişti.

Bazı yazarların saptama ve saptırmaları
“Ordu, mühimmat-silah ve araç gereç bakımından ABD’ye 

muhtaç ve bağımlı hale sokulmuş, subayların moral eğitimi bile 
Amerikan sistemine uydurulmuşsa… Subaylar halktan uzakta, 
sanki farklı ülkelerin insanları gibi toplumdan ayrı lojmanlarda 
kendi dünyaları içinde yaşıyorsa... Genç subay adayları ABD 
eğitim sistemi içinde kendi tarihsel kökünden ve manevi kültü-
ründen bağımsız, teknolojik robot misali kodlanıyorsa… Ordu-
nun halkın inanç kimliğine özgü duygu ve düşüncesi, geleceğe 
yönelik temel bir ideolojisi kalmamışsa… Ordunun teknik yapı-
lanması ve konuşlanması bile yurdun ihtiyaçlarına göre değil 
ABD ve batılı müttefiklerin öngördükleri tehditlere ve NATO’nun 
ileri cephe harekâtına göre düzenleniyorsa… Bu arada yurdun 
güvenliği için savaşan ordunun bir askeri başarıya ulaşmasın-
dan çekinen BOP hizmetçisi yeni yöneticiler, ABD ile gizliden 
anlaşmalar yapıyor ve yeni silahları “yani güvenlik kurumları-
na” vermeye başlıyorsa… Yani savaşan ordu mühimmatsız ve 
silahsız kalıyor; cephe gerisinde orduyu aşağılamak için yapıl-
madık şey bırakmıyorsa… Ve bu iktidar ordunun gizli ve strate-
jik kapılarını “şeff afl ık” diyerek açıyor, komutanları ve subayları 
aşağılamak için yaygın bir karalama propagandasına girişiyor; 
Ordunun yetersiz, subaylarının yeteneksiz ve manevi değerler-
den habersiz olduklarını sürekli yayıyorlarsa… Orduyu hırpa-
lamak ve onurunu kırmak için halkın gözü önünde araçlarına 
el konuluyor, subaylar karakollarda sorguya çekiliyorsa... Polis 
teşkilatı da BOP görevlisi iktidarın ideolojik bekçiliğini yapmak 
üzere yeniden kurgulanıyor, milli çıkarlara ve anayasal kural-
lara aykırı biçimlere sokuluyorsa…” şeklinde doğru saptamalar 
yapan Mustafa Yıldırım:

“Amerikan ağzıyla “simetrik” ve “asimetrik” diyerek gerçek-
leri örtme kolaycılığının ve sızlanmanın kime ne faydası ola-
cak?” diye soruyor ve bütün bunların İran’da yaşandığını söy-
leyip sonunda zehrini şöyle kusuyordu:



“Sonunda olan oldu; o yenilmez, güçlü rejim bekçisi ulusal 
ordu, beş-altı yılda dağılıp gidiyor ve yeni iktidarın silahlı güç-
leri rejimin sahibi yapılıyordu. İktidar halkın eski büyük impa-
ratorluk hülyalarını fetvalarla canlandırıyor ve sınırların yapay 
olduğunu, ulusçuluğun bölücülük ve asıl birleştiricinin din ol-
duğunu yayıyor; komşu ülkelerde silahlı isyana yönelecek tim-
ler eğitiyordu.”

Yani TSK’nın da, dinden uzak hatta düşman olması gerekti-
ğini vurgulamaya çalışıyor, İran ordusunun da bu hatayla bo-
zulduğunu savunuyor ve Şah’ın dönemindeki gibi Amerika’nın 
jandarması kalmasını arzuluyordu. Ama yukarıdaki “Amerikan 
karşıtı” söylemleriyle sadece solculuk edebiyatı yapıyor ve 
sahtekârlık sergiliyordu. Çünkü Türk ordusunun her yönden 
güçlü, bağımsız ve başarılı olması, halkıyla ve inancıyla barış-
masından geçiyordu.

 ● Zaman Gazetesi PKK’nın Yayın Organı mıydı?
Yok, “Demokratik çözüm programı,” yok, “Kürt açılımı pla-

nı!” Son günlerde bu kelimeler daha sık duyulmaya ve daha çok 
okunmaya başlanmıştı. Önce Öcalan’ın konuyla ilgili bir hazırlık 
içinde olduğu haberleri yayılmıştı. Ardından Hükümetin önceliği 
O’na kaptırmamak için Kürt açılımı planını açıklayacağı kulakla-
ra fısıldanmıştı! İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın Kürt açılımı planı 
ile ilgili olarak turlara başlamıştı. Bakan Bey Kürt açılımı ile ilgili 
hazırlıkların devam ettiğini söyledi ama bu hazırlıkların ne oldu-
ğuna hiç dokunmamıştı. “Bu sürece herkes gelsin katılsın” diye 
çağrılar yapmıştı. Bir de esas açıklamayı Başbakan Erdoğan’ın 
yapacağını tekrarlamıştı. Amma velakin kimse katılması istenen 
bu sürecin neyi kapsadığı hakkında bilgi sahibi olamamıştı! İpucu 
olarak sayılabilecek şeyler ise “Çözüm sürecinin yönü demokra-
tikleşme olacaktır” cümlesinde saklıydı. Yani Güneydoğu Fede-
rasyonlaşacak, PKK siyasallaşacak, bölücülük yasallaşacaktı!..

Polis Akademisi’ndeki “Kürt Çalıştayı” TSK’ya başkaldırıydı!..
Fetullahçıların güdümündeki Polis Akademisi, ‘’Kürt Mesele-

si’nin Çözümü: Türkiye Modeline Doğru Çalıştayı’’ düzenlemişti. 
Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan, yaptığı yazılı açık-
lamada, Polis Akademisinin bilimsel özerkliğe sahip bir yüksek öğre-
tim kurumu olduğunu kaydetmişti. Akademinin yasal görevlerinden 
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birinin de güvenlikle ilgili konularda ulusal ve uluslararası düzeyde 
bilimsel araştırmalar ve çalışmalar yapmak olduğunu ifade eden 
Arslan, Akademinin bu yolla güvenlik konusundaki bilimsel biriki-
me ve güven toplumunun inşasına katkıda bulunmayı hedefl ediğini 
belirtmişti. Polis Akademisi bünyesinde faaliyet gösteren araştırma 
merkezlerinin 21 Temmuz 2009’da ‘’Terörün Yeni Trendleriyle Mü-
cadele’’ konulu uluslararası bir çalıştay düzenlediğini hatırlatan Ars-
lan, bu çalıştaylar serisi kapsamında son dönemde yoğun şekilde 
tartışılan demokratik açılımlar konusunu ele almak amacıyla Polis 
Akademisinin ev sahipliğinde 1 Ağustos 2009’da ‘’Kürt Meselesi’nin 
Çözümü: Türkiye Modeline Doğru’’ başlıklı bir çalıştay düzenlenece-
ğini bildirmişti.

DTP ile PKK ayrıymış!
Başbakan Erdoğan, PKK’ya “Terörist Örgüt” demedikleri için 2 

yıldır görmezden geldiği DTP ile Kürt Açılımı için bir araya gelmişti. 
“DTP’yi PKK ile aynı kefede değerlendirmiyorum.” Diyen Erdoğan, 
Kürt Açılımı konusunda MHP ile görüşmeye ise gerek görmemişti. 
Demokratik Toplum Partisi (DTP) randevu talebini uzun süre yanıt-
sız bırakan Başbakan Erdoğan, Kürt Açılımı çevresinde DTP lideri 
Ahmet Türk’le bir araya gelmişti. Erdoğan daha önce DTP’nin ran-
devu talebi için, “DTP, PKK’yı terör örgütü olarak ilan etmedikçe 
kendileriyle Türkiye Cumhuriyeti Başbakan’ı olarak görüşemem” 
demişti. Erdoğan Haziran’da da Ahmet Türk’e randevu vermeyi dü-
şündüğünü ancak şehitler nedeniyle vermediğini söylemişti. Erdo-
ğan görüşmeyle ilgili olarak, Ben DTP’yi PKK ile aynı kefede değer-
lendirmiyorum, değerlendirmek istemiyorum. Eylemleri, şu bu ayrı 
konular. Parlamentoda olması sebebiyle olayı böyle değerlendirmek 
durumundayım” demişti. Erdoğan MHP ile görüşüp görüşmeyeceği 
konusunda ise şu yanıtı verdi: “Bu konuyla ilgili MHP kapıları ka-
pattı. MHP böyle bir görüşmeye gerek görmediği gibi, bu başlatılan 
çalışmayı “Vatan’a İhanet” olarak vasıfl andırıyor. Şimdi içinden ne 
çıkacak onu bile bilmeden olaya böyle yaklaşan bir zihniyetle neyi 
görüşeceksiniz?

Ruşen Çakır  “Kürt sorununu çözmek” bahanesiyle Türki-
ye’nin çözülmesine arka çıkmıştı.

“Kürt sorunu sadece Türkiye’nin sorunu değil; Irak, İran ve Suri-
ye’de de Kürtler yaşıyor ve bunların her birinin değişik boyut ve ağır-
lıkta kendi Kürt sorunları var. Öte yandan “Pan-Kürtçülük” olarak ta-
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nımlayabileceğimiz tüm Kürtleri tek bir devlet çatısı altında toplama 
fikri yakın bir zamana kadar çok güçlü olduğu için farklı ülkelerdeki 
Kürt hareketlerinin birbirleriyle şu ya da bu şekilde ilişkileri mevcut. 
Herhangi bir ülkenin kendi Kürt sorununu kendi içine kapanarak çö-
zebilmesi mümkün değil. Örneğin Türkiye, PKK’lıların yerleşmelerini 
ve sınırdan sızmalarını engelleyebilmek için Irak ve İran’la belli bir 
ilişki kurmak zorunda. Diyelim ki PKK’nın silahsızlanması noktasına 
gelindi; yaşanması zorunlu olan “geçiş süreci”nde yine başta Irak 
olmak üzere komşu ülkelerin, hatta belki de bazı uluslararası kuru-
luşların yardım ve katkılarına ihtiyaç olacaktır.

Kısacası, şu günlerde açıklanması beklenen “Kürt açılımı”nın 
çok ciddi bölgesel, uluslararası ve diplomatik boyutları olacağı mu-
hakkak. Kısmen bu olgu nedeniyle, kısmen tescilli bazı Amerikancı-
larımızın Kürt sorunun çözümüne “herkesten çok angaje” oldukları 
şeklindeki aldatıcı görüntü yüzünden ve nihayet “komplocu” yakla-
şımların da etkisiyle bazıları söz konusu açılımı, başta ABD olmak 
üzere bazı dış güçlerin “siparişi”, “dayatması” ve hatta “ürünü” ola-
rak görüyorlar. Doğru olduğunu düşünmüyorum. Nitekim Kürt açılı-
mının en başındaki kişi olduğu her geçen gün daha fazla belirgin-
leşen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Kayseri’de bu tür yorumlardan 
duyduğu rahatsızlığı şöyle dile getirdi: “Mesele Türkiye’nin kendi 
sıkıntılarını, kendi problemlerini kendisinin çözme iradesidir. Türki-
ye’nin birçok meselesi vardır. Bu meseleleri çözmek de bizim kendi 
inisiyatifimizle ne kadar çok gerçekleşirse, o kadar çok doğru olur. 
Kürt sorununun, ülkemizin bir numaralı ve en çetrefil sorunu olması, 
bunun çözümünün imkansız olduğu anlamına gelmeyebilir. Türkiye 
toplumu pekala bu sorunu çözebilir ve eğer bunu başarabilirse diğer 
dertlerinden çok daha kolay bir şekilde kurtulma şansına sahip olur. 
Evet biz kendi başımıza bu sorunu çözebiliriz ve galiba çözüme de 
adım adım yaklaşıyoruz” diyordu ve tabi Siyonist odakların davulunu 
çalıyordu.

Ankara’nın göbeğinde ve DTP kongresinde resmen Apo’ya 
biat ediliyordu!

Günlerdir bekliyorum, büyük medyadan birisi bile sesini çıkarmı-
yordu. Tıs yoktu. Çıt yoktu. Bırakın medyayı, yargıdan da ses çıkmı-
yordu. Türkiye’yi yönetenler ise kör sağır ve lal davranıyordu.

Ankara’da yapılan DTP Kongresi tam bir PKK kongresiydi. Kandil 
dağında yapılsaydı, bundan farklı, bundan öte yapılamazdı. Abdullah 
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Öcalan ve Murat Karayılan’ın kardeşleri kongre salonunda kendileri-
ne ayrılan özel bir bölümde oturdular. Parti liderliğini temsilen. Dört bir 
yanda Öcalan posterleri, PKK’nın askeri ve siyasi kanatlarının afiş-
leri vardı. 20 bin kişi Öcalan’a özürlük diye bağırdı. Ve daha vahimi, 
DTP Kongresi boyunca çalınan, salondakilerin coşturan, bir dakika 
bile susmayan bir “Türküydü” İşte bu türkü kanımızı donduruyordu. 
Türkünün adı “Oramar türküsü”. Yeni uydurulmuştu. Türküyü yazan 
kim biliyor musunuz? Dağlıca Baskınını düzenleyen teröristler. DTP 
kongresi boyunca çalınan bu türkü Dağlıca baskınını anlatıyordu. 
Gerilla dedikleri teröristlerin Dağlıca’ya nasıl geldiğini, Türk askerini 
nasıl vurduğunu, silahların nasıl konuştuğunu, askerlerimizin nasıl 
çaresiz kaldığını anlatan ve Dağlıca Baskını’nı yapan teröristlerin 
övüldüğü, Dağlıca Baskınını kutsayan bir türkü. Ve bu “Terör türküsü” 
DTP Kongresi boyunca fon müziği olarak durmaksızın çalınıyordu. 
Ama hiç, kimseden ses seda çıkmıyordu. Bırakın gazeteleri, savcıla-
rımız bile suskundu. Sadece basın savcılığı, basın suçları açısından 
bir inceleme başlatıyordu. Teröre methiye düzülüyor, Dağlıca Baskı-
nını yapan teröristler övülüyor, TSK ve şehitlerimize hakaret ediliyor 
ve kimsenin kılı kıpırdamıyordu!

Ve hala “DTP legal bir parti” sayılıyordu. Legal partilerin 
PKK’yı övme, TSK’yı sövme hakkı bulunuyordu!? Ve bütün bun-
lar Ankara’nın göbeğinde oluyordu. Ankara’da bir spor salonu Kandil 
Dağına çevriliyordu. Terör türküleri, Öcalan posterleri Ankara’nın gö-
beğinde dalgalanıyordu. Öcalan’ı Türkiye’ye getiren Albay ve İmra-
lı’nın bağlı olduğu orgeneral ise (Ergenekon Sanığı olarak) hapiste 
bulunuyordu” çıkışları haklıydı.

Hatta Ilımlı İslamcı ve Fetullahın Zaman Gazetesi, sanki PKK 
ve DTP’nin sözcüsü gibi şu başlıkları atmakta ve “Kürt Açılı-
mı”nı kutsal bir proje gibi savunmaktaydı. Bir zamanlar, Erba-
kan Hoca’nın Ecevit CHP’siyle koalisyon kurup, tarihi ve talihli 
hizmetler yapmasını bile büyük bir suç sayan Nurcu-Fetullahçı 
kafalar şimdi dinsiz ve cani PKK Militanlarının hepsinin aff ını ve 
Demokratik Kürdistan’ın kurulmasını alkışlamaktaydı.

Fetullahçı Zaman Gazetesi, Kürt açılımında kimlerin kazığını 
yağlamaktaydı?

‘Haçlı seferleri utancımızdır’ diyordu, XVI. Benedickt Anderson, 
ardından Müslüman dünyadan özür diliyordu... Papa, Müslüman 
dünyadan özürle kalmadı bir de Yahudi soykırımı nedeniyle Yahudi-
lerden özür diledi. (Asıl amaç Yahudilere yaranmaktı, Haçlı özrü 
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araçtı.) Psikolojik engellerin aşılmasındaki etkileri bir tarafa, tertemiz 
bir sayfa açmakla da ilişkisi vardır özrün. Özrün, kendine güvenen, 
gelecek projeksiyonu için birlikte karar vermeyi de öneren bir tarafı 
vardır. Bazıları için özrün değeri, özrün gereklerini yerine getirmekle 
anlamlı bulunsa da, kelebek etkisi kadar da olsa, yılların biriktirdiği 
tortuları başka türlü yerinden oynatmak mümkün değildir. Özür, sa-
mimiyet taşıdığı sürece, siyasetin dar alanlarına hapsedilen çetrefil 
sorunlara çözüm üreten üst bir dildir. Özrün ehemmiyetini ve gücünü 
artıran şey, hem kim tarafından söylendiği hem de zamanlamasıdır. 
Sözgelimi sürekli çizgi ve makas değiştiren bir siyaset adamından 
herhangi bir konuda gelebilecek ‘özür’ bir anlam taşımayabilir, bu-
nun içindir ki Gandhi haklı olarak, medeniyetimizin temelindeki en 
büyük hastalığı tutarlı olmaya bağlamış; söz-inanç-eylem birlikteliği-
ni bu nedenle temel şart olarak koşmuştu. 

Evrensel yasaların dili gönül dilidir, çıplak insan gerçeğine uy-
gundur, ne taktik ne de stratejik amaçlar taşırlar... Doğrudan insanı 
ve mutluluğunu merkeze alırlar, Demirel’in büyük bir pervasızlıkla 
ifade ettiği “Devlet, politikaları gereğince adam öldürebilir.”de saklı 
olan katliam ve vahşeti de toptan reddederler. (Yıllarca Nurcular 
ibadet aşkıyla S. Demirel’e hizmeti şeref saymışlardı. Fetullah-
çıların o çok övündükleri dış ülkelerdeki CIA merkezi mektep-
lerini bu Demirel’in desteği ile açmışlardı.) Bir insanın ölümü ile 
tüm alemin ölümü arasında ilişki (o zaman Fetullah Filistin ve Irak 
katliamlarının suç ortağıdır) kuran güçlü bir medeniyetin aksları 
arasında bulunmak, yahut insanı yaşat ki devlet yaşasın düsturuna 
yazıtlarında yer veren bu kültürün evlatları, daha ne zamana kadar 
katliamları devlet politikasının bir gereği olarak görmek zorundadır? 
Diyarbakır hapishanelerinde Kürtlere yapılan işkenceler, ırza 
tecavüzler, adam öldürmeler, kin, nefret duygularının doğrudan 
devlete yönelmesine neden olmamış mıydı? (Çarpıtma ve PKK 
terörünü masumlaştırma)

Kürt sorunu ile yüzleşme bu nedenle sadece bir ırka mensup 
insanlara dönük günah çıkarmakla üstesinden gelinebilecek bir 
mesele değil. Bu her şeyden önce, yüzyılların bilgeliğine kan bu-
laştıran zihniyetle de gerçek bir hesaplaşma olmalıdır. Başlangıcı 
bunun içindir ki bir özürle açılmalıdır. Ancak zihni kodlarımızda, Kürt 
sorununu katmerleştiren, bu kültürün cellatlarına karşı gerçek bir he-
saplaşma zarurettir, bunun için gerçeğin tecellisine imkân veren çe-
likten bir irade ortaya koymak şarttır. Ergenekon, bu hesaplaşmanın 
adresi olmalıdır. Kürt sorununun çözümünü Ergenekon’a bağlarken, 
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söylemeye çalıştığımız şey, bu sürecin bizi demokratik bir devlet pa-
radigmasına götüreceğine duyulan inançtır. “Despot bir devlet, bir 
parstan daha tehlikelidir ve yırtıcıdır” 

Öcalan’ın inisiyatifi hükümete kaptırmamak için tahtereval-
linin öte ucunda pozisyon kaptığı bir alanda, polemiğe girme-
yerek, doğru işler yapan AK Parti’nin sürecin yönetimi ile ilgili 
söz sahibi olduğunu göstermesi, olabildiğince güvenlik politi-
kalarının dışında özel bir söylem geliştirmesine bağlıdır. (Yani 
Apo’nun projesini uygulamalıdır.) 

Bunun için küçük bir özür... Devlet olarak, bugüne kadar Kürtlere 
yapılan zulmü ve şiddet politikalarını tel’in etmek, ardından devlet 
adına zulme uğrayan hakları elinden alınmış Kürtlerden özür dile-
mek... Özür, iktidara ve devlete zarar vermeyecektir, tersine devletin 
Kürt evlatlarına sarılmasına, onları kucaklamasına yönelik güçlü bir 
mesaj verecektir. 

Öldürülen ailelerin çocuklarına yapılacak bir-iki ziyaret, çok mu 
yanlış olur yani? İnsanî açıdan, terör zanlısı da olsa, onları kin nef-
rete değil, barışa sevk etmek neden yanlış olsun ki... Erdoğan, ka-
rizmatik gücünü kullanmayı eğer bir süreden beri saklıyorsa, bunu 
açığa çıkarmanın tam zamanı. Böylece taktik düzeyde AK Parti’nin 
etkisini kesmeye çalışan Öcalan ve siyasetteki uzantılarının da bek-
lemediği etkiyi ortaya çıkarabilir... Ardından genel af gelebilir, sivil 
yeni bir anayasada Kürtlerin anayasal vatandaşlığı konusu da tatlıya 
bağlanabilir. PKK kaynaklarını yakından izleyenler, genel bir af bek-
lentisinin ne denli yüksek bir beklenti haline geldiğini satır aralarında 
okuyabilir... Kin ve nefret tohumlarının sona ermesi için kanı kanla 
temizlemek doğru değil. Devlet kuşatıcı bir genel af ilan edebilirse, 
kan yerine barışın egemen olduğu bir zemine doğru yol alamaz mı-
yız? 

Elbette ki, Öcalan’ın sorunun çözümünde katkısı olabilir, an-
cak bu Öcalan’ın çizdiği sınırlar arasında değil, özgürlüklerin 
bütün vatandaşlara hiçbir kimlik ve aidiyet farkı gözetmeksizin 
tanınması ile sağlanabilir. 

Orgeneral Başbuğ Diyarbakır toplantısında, açılım yapmak is-
terken, toplumun bütün kesimlerinden temsilcileri çağırmamak su-
retiyle, doğru ve güzel bir açılımı zaafl arla malul hale getirmişti... 
Erdoğan, şimdi daha iyisini yapabilir, Diyarbakır’da bütün toplum 
kesimlerini hiçbir ayırım yapmaksızın mümkünse de pozitif ayrımcı-
lık yaparak, devletin babalığını gösterebilir, hem böylece muhatabın 



kim olduğu gösterilmiş olur... (Türkleri ve on binlerce şehidi ve 
ailesini değil, PKK teröristlerini ve DTP’lileri demek istiyor)

Sayın Erdoğan’ın önünde, Türkiye’nin umutlarını tazeleyen 
önemli bir süreç bulunmaktadır. Cumhurbaşkanı Gül gibi, kendisini 
demokrasiye ve kronik sorunların çözümüne adamış demokrat bir 
Cumhurbaşkanı ile sorunun askerî yöntemlerle çözülemeyeceğine 
inanan bir Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın İlker Başbuğ’un 
varlığı, samimi adımların atılmasının ne denli gerekli ve zorunlu oldu-
ğunu göstermiyor mu? Şimdi, Öcalan’ın ön almak ve hataya sürük-
lemek suretiyle inisiyatifi belirlemek istediği Kürt sorununa, Kürtlerin 
dramına son verecek”136 (diyordu Zaman Gazetesi. Yani Öcalanın 
planlarını ondan önce davranıp biz uygulamalıyız ve İsrail’den” 
aferini” Apo’ya kaptırmamalıyız diye öğüt veriyordu.)

 ● Fetullahçılarla Barzani İttifakı ve F. Tipi Yapılan-
manın Azgınlaşması  

ABD ve İsrail Fetullahçıları Kürt sorununda aktör yapmak 
istiyordu!

Irak’ın işgalinden ve Kuzeyde fiili Kürdistan’ın tesisinden 
sonra, Emperyalist ve Siyonist odaklar Fetullahçılara tesfiye, 
yani pürüzleri düzeltip, bölge halkını köleleştirme görevini 
veriyordu. Güneydoğu’daki ve Kuzey Irak’taki Fetullah örgüt-
lenmesi Barzani’lerle birlikte yürütülüyordu. Fetullah Gülen 
grubu 2003’ten bu yana Kuzey Irak’ta, 2000 yılının başlarından 
itibaren de Güneydoğu’da ciddi bir faaliyet gösteriyordu. Son 
dönemde cemaatin faaliyetlerinin yoğunlaşması ve Kürt soru-
nunda bir aktör haline gelmeye çalışması Ordu’nun da tepkisini 
çekiyordu.  Çünkü buradaki Cemaat’in Kuzey Irak’taki faaliyet-
lerine bakılırsa 13 tane koleji bulunuyordu. Yine cemaatin bazı 
kolları ihaleler alıyor. Barzanicilerle ciddi diyalogları sürüyor-
du. Ortak konferanslardan biri Diyarbakır’da yapılacaktı, tehdit 
üzerine ertelendiği biliniyordu. PKK ve Hizbulah, Fetullahçılara 
karşı ortak hareket ediyor görüntüsüyle, bunlara mazeret ve 
meşruiyet kazandırıyordu. Cemaat orada Bediüzzaman Said-i 
Nursi’nin dini yapısını öne çıkarıyor ve Bediüzzaman sevgisini 
istismar ediyordu. Buna karşılık PKK özellikle mitinglerinde Be-
diüzzaman posterlerini taşıyordu. 

136)  Zaman / 28 07 2009 / Ahmet Turan Ayhan 
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Cemaatin hem devletin hem de ordunu içine sızma çaba-
sı geçmişten bu yana biliniyor ve bazı Paşaların tepkisi de bu 
kapsamda örgütlenmenin arttığı bir döneme denk geliyordu. 
Kuzey Irak’ta giderek yoğunlaşan diplomasi çabalarını da göz 
önünde bulundurursak tepkinin dışa vurma dönemi, önemli 
bulunuyordu. Uğur Mumcu’nun Güneydoğu için “karanlık bir 
kuyu” tespiti şimdi daha iyi anlaşılıyordu. DTP operasyonunun 
da bu gelişmelerle alakalı okunması gerekiyordu. Gözaltına alı-
nanların önemli bir bölümü daha önce örgütün dağ kadrosun-
da faaliyet göstermiş kişilerden oluşuyordu. Şöyle bir gerçek 
var; artık ortada PKK’nın dağdaki 5-6 bin kişilik kadrosundan 
çok, şehirlerdeki milis yapılanması çok ciddi bir tehlike haline 
geliyor. Yani PKK resmen sivilleşiyor ve siyasileştiriliyordu! 
Bu noktada DTP’nin milletvekilleri Fetullahçıları hedef almaya 
başlıyordu. Bu operasyonu da Emniyet’in yaptığı düşünülür-
se kimlerin önünün açılmak istendiği ortaya çıkıyordu. Çünkü 
Cemaat Emniyet’in içinde oldukça kuvvetli görünüyordu. Gü-
neydoğu’da yoksul kentlerdekiler Barzaniciliğin etkisiyle Fetul-
lah’ın okullarına götürülüyor, Cemaat’in Kürt sorununda aktör 
olmaya başlaması Abant toplantılarıyla başlıyordu. Daha önce 
bunun ekonomik ve siyasal alt yapısı oluşturuluyordu. 2008’in 
Ocak ayında Diyarbakır’daki patlamadan sonra iki uçakla TUS-
KOM’a bağlı 600 Fetullahçı işadamı Diyarbakır’a götürülüyor 
ve tonlarca gıda maddesi dağıtılıyordu. Cemaatin bir kolejinde 
yapılan bu yardım toplantılarına Diyarbakır Valisi de katılıyor-
du. Yani DTP ile F. Tipi’nin çatışması danışıklı dövüşe benziyor, 
daha doğrusu; her ikisinin yuları da aynı odakların elinde bulu-
nuyordu.

Güneydoğu’da Fetullah güçlendiriliyordu!
 AKP iktidarı ile birlikte Güneydoğuda Fetullahçıların çalışmaları 

yoğunlaşmıştı. Genelkurmay Başkanının 14 Nisan’da Harp Akade-
milerinde yaptığı 2 saatlik konuşmasındaki en önemli vurgu, cema-
atler ve Güneydoğu’daki gelişmelerle ilgili mesajlarıydı: “Bugün 
bazı cemaatler ekonomik güç olmaya gidiyor. Sorun dini duy-
gularının kendi amaçları için alet olarak kullanılmasıdır. Kendi-
lerini demokratik güç olarak takdim etmekte ve güç olarak gös-
termektedirler. Hedefl erine ulaşmada kendileri için en büyük 
engel olarak Türk Silahlı Kuvvetleri’ni görmektedir. Bunun için 
her fırsattan istifade ederek, destekleyicilerinin de yardımıyla 
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Türk Silahlı Kuvvetleri aleyhine faaliyetlerde bulunmaktadırlar. 
Türk Silahlı Kuvvetleri bu yapılanlara karşı, hukuk devleti kap-
samında sessiz ve etkisiz kalmayacaktır.”

Başbuğ’un konuşmasındaki cemaatlerden kastedilenin Fetullah 
Gülenciler olduğu genel bir görüş olarak günlerce gazetelerde tar-
tışılmıştı. Aslında TSK’nın Fetullah Gülen’e karşı tavrı yeni değildi. 
28 Şubat sürecinde tarikatlara karşı açıktan yürütülen mücadele ve 
bazı yasal düzenlemelerin ardından 1999’da ABD’ye giden Gülen 
bir daha Türkiye’ye dönememişti.

“TSK başka bir aktörün devrede olmasını istemiyordu!”
Fetullahçı yapılanmanın Kürt sorununda da kendini bir taraf ola-

rak ortaya koyduğu görülüyor. Emre Aköz 15 Nisan’da Sabah’taki 
köşesinde şöyle yazmıştı. “Cemaat, sadece Güneydoğu’daki 
değil, Kuzey Irak Kürdistan’ındaki faaliyetleriyle de Kürt mese-
lesinin çözümünde bir aktör olarak ortaya çıkıyor... TSK şimdi 
de bundan rahatsız: müzakere sürecinde devletin resmi kurum-
larından başka bir aktörün (hele bir cemaatin!) devrede olma-
sını (rol çalmasını) istemiyor.”  sözleriyle, eski pornocu, yeni 
BOP’çu ve AKP’nin borusu Emre Aköz, farkında olmadan, Gü-
neydoğu sorununun çözümünde (yani Türkiye’nin çözülmesin-
de) TSK’nın değil Fetullahçıların aktör olmasına çalıştıklarını da 
dolaylı biçimde deşifre ediyordu!

Diyarbakır’da 100’ün üzerinde istismarcı dernek kuruluyor-
du…

AKP iktidarı ile birlikte Güneydoğuda emperyalizme teslimiyetçi 
tarikatların çalışmaları yoğunlaşmıştı. Sadece Diyarbakır’ın Bağlar 
ilçesinde ve Şehitlik semtinde 100’ün üzerinde dernek ortaya çık-
mıştı. Hizbullahcı olarak bilinen Mustazafl ar Derneği öncülüğünde 
oluşturulan “Peygamber Severler Platformu” tarafından 8 Mart 2009 
günü istasyon alanında düzenlenen mitinge 40 bin kişi katılmıştı. Mi-
tingde ayrıca Kürtçe Mevlit de okutmuşlardı. Yine bölgede Fetullah 
Gülen cemaatine bağlı ilköğretimden liseye kadar çok sayıda okul 
ve dershane açılmıştı. Nil Koleji ve Sur Dershaneleri bunlardan ba-
zılarıydı. Fetullahçılar kermes ve yardım organizasyonları alanında 
etkinliklerini yoğunlaştırıyorlar. Hüseyin Gülerce’ye göre de Gülen 
cemaatinin önceliği Güneydoğuydu. “Camia”nın gücünün önemli 
bölümünü artık Güneydoğu sorununa yönlendirdiğini söylüyor ve 
ekliyordu: “Güneydoğu’da eğitim faaliyetlerine Gülen camiası 
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öncülük ediyor. Başta Van ve Diyarbakır olmak üzere Güney-
doğu’un her yerinde kolejleri, üniversite hazırlık dershaneleri 
ve okuma salonları var” diyordu.137  Geçmiş yıllarda Fetullahçı Işık 
sigortanın acenteliğini yapan, aynı zamanda avukat olan Muham-
met Akar bazı misyonerlik faaliyetlerinin içinde de yer alıyordu. Şeyh 
Sait’in kardeşi olan ve İstiklal Mahkemesi tarafından idam edilen 
Şeyh Tahir’in torunlarından Muhammet Akar halen AKP Diyarbakır il 
başkanı yardımcılığı görevinde bulunuyordu.

Kendi sitesinden açıklıyordu:
“Gülen’den Kürt Sorunu Açılımı” başlığıyla tr.fgulen.com 

sitesinde yer alan 2007 tarihli yazıda, “PKK’nın Dağlıca baskı-
nından sonra artan toplumsal gerilim üzerine, Türklerle Kürtler 
arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi mesajı yayınlanan Fetullah 
Gülen’in çağrısı cemaati de harekete geçirdi” deniyordu. Fetul-
lah Gülen sadece doğudakileri değil tüm Türkiye’deki Kürtleri 
örgütlemekten bahsediyordu: “Güneydoğu insanına hamasi 
destanlarla yaklaşmak, televizyon, radyo ve gazetelerde hepi-
miz kardeşiz demek kolaydır. Her şey gibi Müslümanlığın da 
lafı ve nazarisi faydasızdır. Ama esas olan nazari Müslümanlığı 
ameli Müslümanlığa çevirmek ve uygulamaktır. Anadolu’nun 
yiğit insanları, Doğu ve Güneydoğu’da mahrumiyetler içinde 
yaşayan kardeşlerini ne kadar sevdiklerine inandırmalıdır. Git-
mek suretiyle gelmelerini sağlayacak, arada yıkılmayan sağlam 
köprüler kuracaklardır. Bu vesileyle onların hallerini görecek ve 
anlayacaklardır. O bölgenin insanı çok civanmerttir, kahraman-
dır. Sadece Doğu’ya gitmek meselesi de değil, şimdi İstanbul, 
Mersin, Antep gibi yerler Güneydoğu’dan gelen insanlarla dolu. 
Belki önce buralara da açılmak lazımdır.”

Amerika ve Fetullahçı gladyo
DTP eliyle PKK’nın siyasallaşması ve Güneydoğudaki Federa-

tif Kürdistanın oluşturulması girişimlerini gizlemek ve dikkatleri suni 
gündemlere çekmek üzere TV ekranlarından ve gazete sütunla-
rından hiç düşürmeyen Ergenekon dalgalarıyla da toplum avutulu-
yordu. Oysa operasyonu yapanlar kendilerini gizlemiyordu. Ahmet 
Türk’ün üç ay önce yaptığı “sonuna kadar gidin, başını ezin” 
çağrısını Amerika ve Avrupa en başından beri zaten yapıyordu. 
Operasyonun; Fehmi Koru, Nazlı Ilıcak, Engin Ardıç vb. gibisinden 
şakşakçıları ise, en başından beri yurtseverlere, “bu işin arkasında 

137)  Zaman, 13 Kasım 2007
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Amerika var, Avrupa var; hiçbir şansınız yok” diye yazıp duruyor-
du. Bunlardan birisi olan Mehmet Altan 21 Nisan 2009’da kendisi 
ile yapılan röportajda bu gerçeğin altını bir kez daha kalın bir çizgi 
ile çiziyordu: “Bence AKP’ye kalsa Ergenekon kapanır bile. AK 
Partiyi aşan bir irade Ergenekon’un peşindedir. Siyaset kuru-
muyla askeri kurumların anlaşmasını önleyen başka bir irade 
çalışıyor... Burası NATO ülkesi. Burada NATO’nun ve Amerika 
Birleşik Devletlerinin istemediği hiçbir darbe olmaz” sözleri hala 
tazeliğini koruyordu. Amerika, Ergenekon tertibini Fetullahçı Gladyo 
aracılığı ile yürütüyor. AKP ise sanki eli mahkûm gibi, bir oldu bitti 
halinde önüne konan “Ergenekon dalgalarını” sahiplenmek zorunda 
kalıyordu!

Gladyo’nun hamlesi geliyordu!
Fetullah’çı Gladyo’nun bütün bu gelişmelere cevabı şöyle olmuştu:
1. Ergenekon’un 12. Dalgası ile yurtseverlere ve Cumhuriyet’e 

yönelik saldırısını, sonuna kadar götürme amacında olduklarının 
mesajıydı.

2. DTP Operasyonu ile Amerika’ya; hükümetin kendi kontrolünde 
olduğunu ve bölgede PKK’ya ve DTP’ye geçit vermeyeceğini kanıt-
lamaya çalıştı.

3. Mülkiyeti Dalan’a ait ama kontrolü Ordu’ya ait olan İstek Vakfı 
arazisinde yaptığı toprağa gömülü cephane operasyonu ise, TSK’yı 
kontrol altına almaya yönelik saldırıyı sürdürecek gücünün olduğunu 
gösterme çabasıydı. Kısacası Fetulahçı Gladyo ve kaderini onunla 
birleştirmiş olan AKP’nin “Ya herro, ya merro” hamleleri çaresizlik 
çırpınışlarıydı.

DTP: ‘Operasyonların arkasında Fetullah var!’ diyordu!
 DTP Genel Başkan Yardımcısı Emine Ayna, DTP’ye yönelik 

yürütülen operasyonu 21 Nisan’da, TBMM’deki DTP Grup Toplan-
tısı’nda eleştiriyordu. Ayna, DTP’ye yönelik operasyonu, AKP ile 
Fetullah Gülen’in ortaklaşa sürdürdüğünü belirtiyordu. Ayna şöyle 
konuşmuştu:

“Partimize yönelik operasyonu başlatan ve sürdüren de 
AKP-Fetullah Gülen Ergenekon’udur. Savcılık gizlilik kararı 
almasına rağmen AKP ve Fetullah Gülen medyasına bir takım 
senaryoların servis yapılması bile DTP operasyonunun arka-
sında hangi güçlerin bulunduğunu kanıtlamaya yeter. Bu, yerel 
seçimlerde yaşadığı yenilgiyi hazmedemeyen AKP’nin darbe 
girişimidir.”
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Ayna’nın DTP Grup Toplantısı’nda Ergenekon tertibine ilişkin 
söyledikleri de dikkat çekiyordu. Ergenekon operasyonuyla gözaltı-
na alınanların AKP karşıtı olduğunu vurgulayan Ayna “AKP Ergene-
kon’u tasfiye ederek kendi Ergenekon’unu yaratıyor” diye coşmuştu. 
Oysa DTP’nin de, AKP’nin de, Fetullah Gülen’in de yuları aynı Siyo-
nist Yahudi Lobilerinin elinde ve emrinde tutuluyordu.

DTP’li Demirtaş: “Gülen rahatsız oluyor” diye uyarıyordu.
DTP Grup Başkanvekili Selahattin Demirtaş’a Emine Ayna’nın 

açıklamasında neyi kastettiği sorulduğunda şöyle yanıtlıyordu:
“Bizim yürüttüğümüz ideolojik çalışma, Fetullah Gülen ce-

maatinin Doğu ve Güneydoğu’da örgütlenmesini engelliyor. 
Çalışmalarımız, bölgede Ilımlı İslâm’ın da güçlenmesini önlü-
yor. Bu da Fetullah Gülen’i rahatsız ediyor. Gülen de zaten AKP 
ile iç içe. Partimize yönelik operasyonun Gülen ve AKP tarafın-
dan yürütüldüğünün bir göstergesi de Gülen’in gazete ve tele-
vizyonlarında çıkan haberler. Gözaltına alınan arkadaşlarımıza 
ve avukatlarına verilmeyen bilgiler, cemaatin yayın organların-
da yayınlanıyor.”

Fırat Haber: “Fetullah intikam alıyor!” diye yazıyordu.
Öte yandan PKK’nın yayın organı Fırat Haber Ajansı’nda 16 

Nisan’da ilginç bir haber-yorum yayınlandı. Selim Zafer imzalı ha-
ber-yorum, “Fetullah, 2’nci Abdülhamit’in intikamını alıyor” baş-
lığını taşıyordu. Yazıda, Ergenekon operasyonlarıyla devletin en 
tepesinde görev yapmış Kemalistlerin suçlandığı belirtiliyor. “Çete 
ile mücadele ediyoruz, denilerek kamuoyu maniple edilmektedir” 
denilen yazıda NATO’nun yeni konsepti çerçevesinde Ilımlı İslam’a 
ihtiyaç duyduğu anlatılıyordu. Böylece PKK’lılar eliyle Fetullahçı-
lar aklanmaya ve kahramanlaştırılmaya çalışılıyordu. Fırat Ha-
ber Ajansı’nın haber-yorumundaki en dikkat çekici bölüm de şöyle 
yazıyordu:

“Jandarma Genel Komutanının silahlı örgüt kurup yönet-
mesi abesle iştigal bir durumdur. Zaten kendisi beş yüz binlik 
silahlı bir güce komuta etmektedir. İstihbarat ve diğer birçok 
olanakla birlikte oldukça güçlü bir nüfuz alanına sahip bir Kur-
may yöneticinin emekliliğinde silahlı teşekkül oluşturması akıl-
lara ziyan bir durumdur. Hakeza aynı durumlar diğer suçlanan 
şahıslar içinde geçerlidir.”

Oysa AKP’nin ve Fetullah Gülen’in yollarını açan siyonist ve 
sabataist şebeke PKK ve DTP’nin de yularını elinde tutuyordu.
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Ergenekon operasyonu 6 amir ve 40 memurun üzerine mi 
yıkılmaya çalışılıyordu? “F tipi polis şefl eri kaçmaya hazırlanı-
yordu!”

Bazı kaynaklardan ulaşan bilgilere göre, Ergenekon operasyo-
nunda kilit roller üstlenen İstanbul Emniyeti’ndeki F tipi (Fetullahçı) 
polis şefl eri görev yerlerinin değiştirilmesini istiyordu. Aynı kaynak-
lar, Fetullahçı polislerin panik halinde olduklarını söylüyorlar. Bir yet-
kilinin verdiği bilgi de şöyle: “Bir başkomiser İstanbul’dan ayrıldı.” 
Kaynaklar, kilit konumdaki başkomiserin İstanbul’dan ayrılmasıyla, 
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde (TEM) görevli polis 
şefl erinin yer değiştirme taleplerinin arttığını belirtiyordu. Gelişme-
ler; Ergenekon operasyonlarının başında olan emniyet amiri, başko-
miser ve komiser düzeyinde polis şefl erinin “kaçış hazırlığı” olarak 
değerlendiriliyordu.

TEM’in yanı sıra Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür-
lüğü’nde de başka illere tayin olmak isteyenlerin olduğu, bunların 
sayısının 18’i bulduğu söyleniyordu. 5. dalga operasyonun hemen 
ardından, halen görevine devam eden bir emniyet amiri: “Ergene-
kon operasyonu 6 amir ve 40 memurun üzerine kalacak” diyordu. 
Polis şefl erinin görev yeri değişimi isteklerinin tayin-terfi döneminde 
olması “kaçış hazırlığı” görüşünü güçlendiren bir diğer olguydu. İs-
tihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek hakkında ise, üst düzey 
bir emniyet yetkilisi şöyle dedi: “Emniyet bürokrasisi içinde Rama-
zan Akyürek’e güvensizlik yüzde 90!” İstanbul Emniyeti’nde görev 
yaptığı dönemde siciline “Fetullah” notu düşülen Akyürek’e, Hrant 
Dink cinayetinde “ihmali” olduğu gerekçesiyle açılan soruşturma da 
hala devam ediyordu.

Rus ve Ermeni belgeleriyle Barzanilerin Kürtlere ihaneti or-
taya çıkıyordu!

Çarlık ve Ermeni arşiv belgeleri, Ermeni çetelerinin Birinci Dün-
ya Savaşı sırasında yaptıkları Kürt katliamını, tartışmaya yer bırak-
mayacak bir açıklıkla ortaya koymaktaydı. Bu yüzden, Osmanlı’ya 
karşı Ruslarla işbirliğine sıcak bakan ayrılıkçı Kürt aşiretleri bile 
Ermenilerle yan yana gelmekten şiddetle kaçınmışlardı. Bir aşiret 
hariç: Barzaniler. Molla Mustafa Barzani’nin büyük kardeşi Ermeni 
Çeteci Andranik’e yardıma koştuğu yıllarda da Taşnaklar Ermenis-
tan illerinde Kürt katliamına devam ediyorlardı... Barzani aşireti, son 
dönemde ABD’nin Kuzey Irak’ta kurduğu kukla devletin en temel da-
yanağı olarak sık sık gündeme taşınmıştı. Özellikle ABD’nin Irak’ı 
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işgalinin ardından Barzaniler, Büyük Ortadoğu Projesi’nin bölgedeki 
baş piyonu yapılmıştı. Tarihin sayfaları aralandığı zaman, Barzani-
lerin bugün oynadığı rolü Birinci Dünya Savaşı sırasında ve sonra-
sında da oynadığı anlaşılmaktaydı. Mehmet Perinçk’in bu konudaki 
araştırmaları ufuk açıcıydı. Batılı emperyalist devletlerin ve Çarlık 
Rusya’sının Osmanlı topraklarını paylaşma stratejisinde Taşnaklara 
önemli bir görev düşüyordu. Rus devlet arşivlerindeki belgeler, bu 
stratejinin taşeronluğunda Taşnakların yanına Barzani aşiretinin de 
kullanıldığını gösteriyordu. Kürt aşiretlerinin önemli bir kısmı Türk 
hükümetinin yanında yer alırken Barzaniler, Ermeni çeteleriyle de 
işbirliği içinde emperyalist devletlerin safında Türk ordularına karşı 
savaşıyordu. 

Barzanilerden şeyh Abdusselam Bölücülükten idam ediliyordu!
Musul vilayetinde bulunan Barzan aşireti, uzun yıllar boyunca 

ayrılıkçı faaliyetler ve ayaklanmalar nedeniyle Osmanlı hükümetiyle 
sık sık baş kaldırmıştı. Birinci Dünya Savaşı’na doğru 1914 yılında 
aşiretin reisi Şeyh Abdüsselam, İran Azerbaycan’ı üzerinden Tifl is’e 
kaçmış ve burada Çarlık Rusya’sının yetkilileriyle görüşerek Türki-
ye’ye karşı savaşta Ruslardan destek ve yardım sözü almıştı. Hatta 
150 ruble maaşa bile bağlanmıştı. Şeyh Abdüsselam, Musul’a dö-
nerken diğer Kürt aşiretlerinin yardımıyla Türk makamları tarafından 
yakalanmıştı. Türk makamlarına yardım eden Kürt aşiretleri daha 
sonra Rus orduları tarafından cezalandırılmıştı. Şeyh Barzani ise 
14 Aralık 1914’te (başka anlatımlara göre Ocak 1915’te veya 1916 
yılında) “bölücülük yaptığı, 30 güvenlik yetkilisini şehit ettiği ve 
hükümete karşı isyan hazırlığı içinde olduğu” gerekçesiyle asıl-
mıştı. Ondan sonra aşiretin başına Mesut Barzani’nin babası olan 
Molla Mustafa Barzani’nin ağabeyi Şeyh Ahmet geçmişti. Şeyh Ah-
met, Şeyh Abdüsselam’ın büyük oğlu olmaktaydı.138

Rus ve İngiliz Konsoloslarının ve Siyonist odakların Barzani-
lere ilgisi nereden geliyordu?

Rus devlet arşivlerindeki belgeler de Barzanilerin bu faa-
liyetlerini net bir şekilde ortaya koyuyordu. Barzaniler, daha 
1912 yılının sonlarında, himayesi altına girmek için Ruslara 
başvuruyordu.139

138)  Masud Barzani, Mustafa Barzani i Kurdskoe Osvoboditelnoe Dvijenie 
(1931-1961 gg.), Hulusi Turgut, Barzani Olayı, Doğan Kitap, İstanbul, 
Temmuz 2008, s.368.
139)  Rusya Askeri Tarih Devlet Arşivi (RGVİA) fond 2000, liste 1, dosya 60, 
yaprak 651-652; 
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Şeyh Abdüsselam, Şeyh Taha’ya gönderdiği mektupta da 
Rusların Kürtlerin kurtarıcısı olacağını, Ruslarla iyi ilişkiler kur-
ması gerektiğini belirtiyordu. Şeyh Barzani, Talat Paşa’ya gön-
derdiği bir telgrafta ise ayaklanmaları Rusya’nın Musul Konsolo-
su’nun öğütleriyle organize ettiğini söylüyordu. Tabi Şeyh Bar-
zani, diğer taraftan İngiliz desteğini almak için de çabalıyordu.140

Kafkas Askeri Bölgesi Kurmay Başkanlığı’ndan Tümgene-
ral Yudeniç’in 27 Mayıs 1913 tarihinde Tifl is’ten Genelkurmay 
İdari Başkanlığı’na “gizli” kaydıyla gönderdiği raporda ayrılıkçı 
Kürt aşiretleri içinde iki eğilimin olduğu belirtiliyordu. Birinci 
grup İngiliz güdümündeyken, diğer grup Rusya’nın yardımını 
aramaktadır. Rusya’nın Musul’daki konsolos yardımcısı Kirsa-
nov’un aynı raporda aktarılan anlatımına göre Barzaniler, birin-
ci grubun başını çekmektedir. “Birjevıe Vedemosti” gazetesinin 
bölgedeki muhabiri Berezovskiy ise Diyarbakır’daki Rus dip-
lomatı N. S. Vışinskiy’e Musul’daki İngiliz Konsolosluğu’nun 
şüpheli ve ikili bir rol oynadığını belirtiyor. İngilizler, kendisini 
dost gibi gösterip bütün gücüyle Ruslara karşı çalışmakta, Rus 
etkisini kırmaya çalışarak Kürtleri ve Ermenileri onlara karşı si-
lahlandırmaktadır.141

“Şeyh Barzan’ı Türkiye’ye kimler ve niçin gönderiyordu?”
Rusya’nın Urimiye’deki konsolos yardımcısı Vvedenskiy’in 

Tahran’a gönderdiği 21 Temmuz 1914 tarihli gizli telgrafta ise 
Barzanilerle ilgili şu satırlar dikkat çekiyordu: “Şeyh Barzan’ın 
(Şeyh Abdüsselam kastedilmektedir) Türkiye sınırlarına gön-
derilmesinin tam zamanı olduğu fikri kabul görmedi mi? Ufak 
miktarda silah ve mermi desteği yapıldığı takdirde Türkiye’yle 
savaş durumunda onun yardımı faydasız olmayacaktır.”142

30 Temmuz 1914 tarihli başka bir belgede de İran’da görev 
yapan Rus Albayı A. İ. İyas, Barzani aşiretinin Türk ordularının 
cephe gerisinde ayaklanma ve karışıklık çıkartmak için kullanıla-
bileceğine işaret ediyordu.143 Türkiye’nin Tahran elçisi, İran’daki 
Rus diplomatların bu faaliyetlerinden rahatsız olmuştur. Türk 

140)  Bkz. B. Nikitine, “Les Kurdes Racontes Par Eux-memes” L’Asia 
Françaises, 1925, No. 231
141)  Rapor için bkz. RGVİA fond 2000, liste 1, dosya 7716, yaprak 421, 421 
arkası, 422, 422 arkası.
142)  RGVİA fond 2000, liste 1, dosya 3851, yaprak 19. Vvedinskiy
143)  AVPRİ fond “Missiya v Persii”, 1914, dosya 85, yaprak 7’den aktaran: 
M. S. Lazaryev, age, s.296 vd.
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elçisi, Eylül başında Rus temsilcileriyle yaptığı görüşmede Hoy 
ve Urimiye’deki Rus konsoloslukların desteğiyle Şeyh Abdüsse-
lam Barzani’nin Türkiye’ye karşı giriştiği düşmanca hareketleri 
protesto ediyordu.144

Rus Dışişleri Bakanı Sazanov, Savaş Bakanı Suhomlinov’a 
gönderdiği 23 Temmuz 1914 tarihli gizli bir mektupta, Türkiye 
Kürtlerine Abdürrezak Bey ve Şeyh Barzan aracılığıyla etki ede-
bileceklerinin altını çiziyordu. Raporda her iki aşiret reisinin o 
anda Kafkasya’da yaşadıkları da belirtiliyordu. Yetkili, yukarda 
anılan aşiret reisleri aracılığıyla Türkiye Kürtleri arasında kış-
kırtma faaliyeti yürütmek için erken olduğunu, Türkiye’nin daha 
tam tavrını belirlemediğini, ancak hazırlıklar yapılarak ihtiyaç 
olan silah ve mühimmatın nasıl aktarılacağının tespit edilerek, 
gerekli durumda sevkıyatın hemen yapılabilmesi lüzumunu ifa-
de ediyordu.145

“Şeyh Barzan, Türkiye’den intikam için hazırlanıyordu!..”
Kafkas Askeri Bölgesi Kurmay Başkanı Yudeniç, 10 Ağustos 

1914 tarihli şifreli telgrafında Türklere düşman unsurlar kullanılarak 
ayaklanmaların örgütlenmesi gerektiğini vurguluyordu. Yudeniç’in 
ifadesiyle Türkiye’den Şeyh Barzan ve İran’dan Şeyh Taha, Türk-
lerden intikam almak için hazırdır. Yudeniç, telgrafında, Ermenileri 
ve Kürtleri silahlandırmak amacıyla, 25 bin silah ve 20 milyon mer-
mi talep ediyordu.146 Yudeniç, 18 Ağustos 1914 tarihli raporunda da 
Türkiye Ermenileri, Kürtleri ve Asurîleri arasında ayaklanma çıkar-
ma konusuna değiniyordu. Şeyh Barzan’ın Türklerden intikam al-
mak için yanıp tutuştuğunu belirten Yudeniç, Barzanilerin çıkaracağı 
bir ayaklanmanın Türklere büyük sorun yaratacağını ve Türklerin 
önemli bir kuvvetini ayaklanmayı bastırmak üzere kendi üzerine 
çekeceğini ifade ediyordu. Yudeniç, raporunun devamında Kotur 
Hanı’nın ve Zerza aşiretinin Türkler için ciddi bir tehlike yaratmasa 
da Barzanilerle ortak hareket ettikleri takdirde Kürtler arasında Türk 
düşmanlarının sayısının artmış olacağını vurguluyordu. Yudeniç, ar-
dından bu Kürt aşiretlerine çok fazla silah ve mermi göndermenin 
gerek olmadığını, ancak başarılı bir ayaklanmanın örgütlenmesi için 
küçük bir miktara ihtiyaç olduğunu söylüyordu.147

144)  M. S. Lazaryev, age, s.301.
145)  RGVİA fond 2000, liste 1, dosya 3851, yaprak 17, 17 arkası.
146)  RGVİA fond 2000, liste 1, dosya 3851, yaprak 36, 36 arkası.
147)  RGVİA fond 2000, liste 1, dosya 3851, yaprak 12, 12 arkası, 13.
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“Hıristiyanların Şeyhi” Barzani Misyoner Papazlarıyla işbir-
liği yapıyordu!

Şeyh Abdüsselam, diğer taraftan Osmanlı Devleti’ne karşı İngiliz-
lerle işbirliğinin peşinden koşmaktadır. Kendisini ziyarete gelen İngi-
liz misyoner papazlarına “Hindistan’a gittiniz, sizi istemedikleri halde 
orada kaldınız. Oysa biz sizi istiyoruz, neden bize gelemiyorsunuz? 
Burada her yerde hoşnutla karşılanırsınız” diye sitem ediyor. Şeyh 
Barzani, ayrıca misyonerlere onlarla birlikte İngiltere’ye gitmeyi teklif 
etmiştir. Amacı, Canterbury Başpiskoposluğuna uğramak, Başpis-
koposu köylerinde okul açmaya ikna etmek, sonra da yardımlarıyla 
Kürdistan’ın kurulmasına yönelik hazırlıklar yapacağı Windsor’da 
Kral George’a çıkmaktır. Şeyh Barzani, bölgedeki Britanya Konso-
losluğuyla da sık sık görüşüyordu. Hatta bazı toprakları ele geçirip 
İngilizlere devretmeyi bile planlamıştı. Lakabı “Hıristiyanların Şeyhi” 
olan Barzani, Birinci Dünya Savaşı sırasında cihada karşı çıkmış, 
müritlerinin katılmasını yasaklamış ve cihadı engellemek için güçlü 
bir biçimde müdahalelerde bulunmuştu. Tabi bu durum, İngiliz mis-
yonerle tarafında büyük takdirle karşılanmıştı.148

Celal Bayar da Barzani Aşireti’nin Birinci Dünya Savaşı sırasın-
da İngilizler ve Ruslarla işbirliği yaparak Osmanlı ordularını arkadan 
vurduğunu ifade ediyordu. Osmanlı arşivlerinde bu işbirliğini kanıtla-
yan belgeler bulunuyordu.149

Barzaniler Ermeni çetelerinin imdadına yetişiyordu.
Barzanilerin emperyalistlerle işbirliği Birinci Dünya Savaşı son-

rasında da devam etti. Mesut Barzani, “Mustafa Barzani ve Kürt 
Kurtuluş Hareketi (1931–1961)” adlı kitabında Sevr Antlaşması’nın 
Kürtler için bir umut yarattığını ifade ederken, Lozan Antlaşması’nı 
ise “utanç verici” olarak tanıtmaktaydı.150 Ancak Mesut Barzani’nin 
kitabında babasının ağzından aktardığı aşağıdaki satırlar, aşiretin 
o dönemde oynadığı rolü göstermesi açısından oldukça çarpıcıydı:

“Barzaniler, Asurîlerin yanında Ermenilerle de sıcak ilişki içindey-
diler. Bu noktada Ermenilerle ilişkiler bağlamında bizzat Barzani’den 
(Molla Mustafa Barzani-MP) dinlediğim bir olayı aktarmak istiyorum. 
‘Ermeniler, 1920–1921 yıllarında soykırıma uğradıkları sırada, And-

148)  W.A. Wigram-Edgar T. A. Wigram, İnsanlığın Beşiği Kürdistan’da 
Yaşam, Avesta Yayınları, İstanbul, 2004, s.174, 
149)  Hulusi Turgut, age, s.350, 356 vd., 367 vd.
150)  Masud Barzani, age, s.10 vd.
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ranik Paşa, Şeyh Ahmet’e (Molla Mustafa Barzani’nin büyük karde-
şi-MP) bir mektup göndererek yardım istemişti. Bunun üzerine Şeyh 
Ahmet, Veli Bey ve silahlı 200 kişiyi gönderme emri verdi. Ben de 
bu grubun içindeydim. Ermenilere yardım etmek üzere diğer Kürt 
aşiretlerinin bölgelerinden geçtiğimiz sırada bize ‘Nereye gidiyor-
sunuz’ diye sorduklarında ‘Ermenileri vurmaya gidiyoruz’ diyorduk. 
Çünkü maalesef Türk hükümeti birçoklarını bunun Müslümanlarla 
Hıristiyanlar arasında bir savaş olduğuna ve Türkiye’nin İslam adı-
na savaştığına inandırmıştı. Biz Ermenilere yardım ettik ve onları 
Suriye’ye kadar götürdük. Kurtardığımız aileler arasında Andranik 
Paşa’nın ailesi de vardı. Türk orduları ile girdiğimiz çatışmalarda 14 
Kürt savaşçısını yitirdik.”151

Mustafa Barzani’nin anlatımında iki nokta dikkati çekiyordu: 
Birincisi, Barzanilerin bölgedeki Türk-Kürt ayırt etmeden Müslüman 
nüfusa karşı şiddetli bir şekilde kırım politikası izleyen Ermeni çete-
lerinin komutanı Andranik’e yardım etmesidir. İkinci nokta ise bunu 
diğer Kürt aşiretlerinden gizlemeleri, Ermenilere karşı savaşmaya 
gittiklerini söylemeleridir. 

Birinci Dünya Savaşı ve sonrasında Kürtlerin önemli bir 
kısmı Türkiye’nin cephesinde yer almış ve süreç içerisinde bir 
millet olarak kaynaşma iradesiyle ortak vatanın kuruluşunda 
kan dökmüşlerdi. Tabi bu süreçte Ermeni çetelerinin faaliyet-
lerinden bölgede en fazla muzdarip olanların başında Kürtler 
gelmekteydi. Bu olgu, Türkiye’nin karşısında saf tutan ayrılık-
çı Kürt aşiretleri ve liderleri tarafından da net bir şeklide ifade 
edilmektedir. 

Ermeni çeteleri, Kürtlere karşı zehir fışkırtıyordu!
Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde ayrı bir Kürt devleti ku-

rulması için faaliyet yürüten, İttihat ve Terakki’nin keskin muhalifi, 
Kürdistan Teali Cemiyeti’nin aktif üyelerinden, Koçgiri İsyanı’nın li-
derlerinden ve bizzat Mustafa Kemal’in emriyle tutuklanmış olan ve 
hatta Ermenileri Kürtlerin ırkdaşı olarak gören Nuri Dersimi’nin ilk 
defa İsveç’te yayımlanan hatıralarında Ermeni çetelerinin faaliyetle-
riyle ilgili yazdıkları, Barzanilerin Andranik’in yardımına koşmalarının 
ne anlam ifade ettiği açısından önemlidir.152 Nuri Dersimi, meselenin 

151)  Age, s.26.
152)  Hatıralarında geniş yer ayırdığı Ermeni meselesiyle ilgili bölüm için 
bkz. Vet. Dr. M. Nuri Dersimi, Hatıratım, Roja Nü Yayınları, Stockholm, 
1986, s.38 vd.
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19. yüzyılın sonunda Ermeni çetelerinin Ruslardan aldıkları destek-
le gerçekleştirdikleri tecavüzlerle ortaya çıktığını belirtir. Dersimi’nin 
ifadesiyle Taşnaklar uzun yıllar boyunca yayın organlarında Kürtlere 
karşı kin ve düşmanlıklarını gizlememişler, Kürtlere karşı zehir fış-
kırtmışlar ve yaptıkları katliamları kahramanlık olarak nitelemişlerdir. 
Türkiye karşıtlığını gizlemeyen Nuri Dersimi, Birinci Dünya Savaşı 
sırasında Doğu Cephesi’nde bulunmuş ve hatıralarında Barzanilerin 
yardımına koştuğu Ermeni çetelerinin cins, yaş ayrımı yapmadan 
Kürtlere karşı başvurdukları vahşi katliam metotlarını ayrıntılarıyla 
nakletmiştir. Buradan kısa bir bölüm aktarıyoruz:

Yüz binlerce Kürt’ün kanına giriliyordu!
“Ermeniler, ‘Ey Kürtler, nere gitseniz bizden kurtulamazsınız’ 

diye hücum etmişlerdi. (...) Harp devam ettiği müddetçe Ermeni 
silahlı kuvvetleri Kürtlere, Kürt köylerine, kadın ve kızlarına bila 
merhamet saldırış yaparak yüz binlerce Kürdün kanına sebe-
biyet vermiş oldular. Bu harp sırasında Ermenilerin Kürdistan 
mıntıkasında irtikâp etmiş oldukları cürümler haddini aşmış ve 
birçok Kürt ocakları sönmüş ve bu ‘cerayim-i vahşiye’den ev-
latlarını kaybeden anneler, kocalarını ölmüş gören gelinler hep 
kara giymişlerdi. Babaları Ermeniler tarafından öldürülen bin-
lerce öksüz Kürt yavruları harabe damların duvarları önünde aç 
ve çıplak dilenmiş ve en son açlıktan ölmüşlerdi. (...) “[Ermeni 
çeteleri] gebe kadınların karnını deşerek ruşeymlerini yerlere 
dökmüş, memedeki çocukları süngülere takmış, kestikleri Kürt-
lerin derilerinden cep yapmak gibi türlü zulüm ve vahşetler yap-
mış, (...) henüz memede olan çocukların karınlarını yarıp tuzlat-
mış ve bazen de bir süt emen çocuğun başını keserek annesi-
nin karnına sokmuş, insanlığa ve akla sığmayacak eziyetlerle 
Kürdistan’dan yüz binlerce Kürdü yakmışlardır.”153

Dersim’in önemli Kürt aşiret reislerinden Seyit Rıza ise şu 
olaylara tanık olduğunu anlatıyordu:

“Gayet büyük ve tamamen ahşaptan mamul bir binanın içeri-
sinde binlerce erkek, kadın, kız, çoluk-çocuğun mezkur binaya 
doldurularak müthiş bir surette ateşler ve canhıraş bir tarzda 
ateş dumanları içerisinde yanmakta olduğunu ve mezkur bina-
nın dış kapısı altında bir çay gibi kan ve yanmakta olan zaval-
lıların suları akmakta olduğunu gözümle gördüm. (...) Binlerce 

153)  Age, s.46, 48.
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felaketzede insanların Kürt olduklarını ve hiç olmazsa insan 
olduklarını görerek ve bilerek hüngür-hüngür ağlamaktan ken-
dimi zapt edemedim.”154

Nuri Dersimi, Kürtlerin felaket ve sefaletini tasvir etme lü-
zumunu Alman veya Amerikan misyonerlerinin vicdanlarında 
hissetmediklerini, Ermeni katliamlarından Kürtlerin mesul tu-
tulduğunu ama Kürt katliamlarından asla Ermenilerin sorumlu 
sayılmadığını belirtmekteydi.155

Kinyas Kartal itiraf ediyordu:
“ Ermeniler soyumuzu sopumuzu kazıyıp yok etmek istiyorlardı!”
Birinci Dünya Savaşı’nı yaşamış ve hatta Çarlık Rusyası’nın as-

keri okullarında eğitim görüp Rus ordusunda subay olarak görev 
yapmış olan Kürt Brukan Aşireti’nin reisi Kinyas Kartal ise Ermeni 
çetelerinin Müslümanları bölgeden söküp atmak istediklerini, köyleri 
basıp, ev ve ekinleri yaktıklarını anlatıyordu:

“Bu çetelerden birisi bir gün (1917-1918) bizim aşiretin köylerin-
den Zeve’ye geldi. Kadın erkek, çoluk çocuk ne varsa hepsini kat-
lettiler. Canlı varlık bırakmadılar. Bütün evleri ve tarlaları yaktılar. Bi-
zim aşiretin yaşlılarından Kafkasya’daki Zeve köyünde Ermenilerin 
yaptığı katliamı bilmeyen yoktur. Bu acı hatıranın ağıtları bile vardır. 
Ermenilerin bize yaptığı asıl büyük mezalim İran’dan geçerken yol 
boyunca oldu. Hiç beklenmedik bir anda çeteler saldırıya geçerlerdi. 
Geceleri çadırları basar sırf öldürmüş olmak için ateş ederlerdi. Hay-
van sürülerimizi toplu halde imha eden Ermeni çeteleri hatırlıyorum. 
Adeta soyumuzu sopumuzu kazıyıp yok etmek istiyorlardı.”156

Kürtler, Taşnaklarla işbirliğine karşı kesin tavır alıyordu!
Barzaniler dışındaki Kürt aşiretleri, Ermenilere yardım etmek 

şöyle dursun, yan yana gelmekten bile şiddetle kaçınmışlardır. Çar-
lık arşivlerindeki bir belgeye göre Rusya’nın Erzurum Başkonsolosu 
Adamov’la 1914 Haziranında bir görüşme yapan Hayderan aşireti 
şeyhleri, Ruslarla işbirliğine yanaşmakla birlikte Taşnaklarla ilgili ke-
sin olumsuz bir tavır takınmışlardır.157 Bir Sovyet yetkilisi ise Anka-
ra’dan yazdığı 3 Şubat 1923 tarihli raporda Birinci Dünya Savaşı sı-
rasında bulunduğu işgal bölgelerinde görüştüğü Kürtlerden devamlı 

154)  Age, s.47.
155)  Age, s.67.
156)  Kinyas Kartal, Erivan’dan Van’a Hatıralarım, [1986], s.3, 11.
157)  Adamov’un 19 Haziran 1914 tarihli raporu için bkz. AVPRİ fond 
“Turetskiy stol (novıy)”, 1914, dosya 5350, 
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olarak şunları duyduğunu aktarmıştır: “Ruslardan korkmuyoruz. An-
cak bizi öldüren, kadınlarımızın onurunu ayaklar altına alan Erme-
nilerden korkuyoruz, siz Ruslar da buna göz yumuyorsunuz.”158

Buna benzer tepkiler, İngiliz belgelerine de yansımıştır. Bu bel-
gelere göre Kürt aşiretleri, bölgede Ermenilerin yönetici unsur olarak 
kendilerine dayatılmasından dolayı kızgınlardır ve bunun yalnızca 
şiddeti doğuracağını hatırlatmışlardır. Böyle bir durumda en güçlü 
işgal ordusu bile barışı sağlayamayacaktır. Kürt aşiretleri, diğer ta-
raftan Ermeni çetelerinin Adana’daki varlığından ve davranışları ise 
acı içinde anlatılmaktadır. Haftalık yayınlanan Kürdistan dergisinin 
1919 yazında çıkan bir sayısında Bitlis ve Van’da Ermeniler tarafın-
dan katledilen Kürtlerin sayısı yaklaşık yüz bin olarak açıklanmış-
tır.159 Aynı şekilde önde gelen ayrılıkçı Kürt aşiret reisi ve şeyhlerinin 
Şam’da çıkan “Aş-Şaab” gazetesinde yayımlanan mektuplarında, 
Taşnakların Kürtleri aldattığı, Kürtlerin köle olacağı Ermeni yurdu 
için savaşta, Türklere karşı onları bir silah olarak kullanmaya çalış-
tıkları vurgulanmaktadır.160

Yukarıdaki olgular, Barzanilerin neden Kürt aşiretlerinden 
gizleyerek Ermeni çetelerine yardım ettiklerini açık bir şekilde 
ortaya koymaktadır. Barzaniler, düşman Rus ordularıyla işbir-
liği içine girmenin ötesinde ayrılıkçı, Türkiye karşıtı Kürt aşi-
retlerinin bile tepkisini çekebilecek bir eylem içerisinde bulun-
muşlardır. 

Çarlık ve Ermeni kaynaklarındaki Kürt kayıpları ürkütüyordu!
Çarlık Kafkas Ordusu Karargâhına bağlı askeri mahkemede gö-

rülen bir dava, Kürt nüfusun maruz kaldığı mezalimin boyutlarını 
farklı bir gözden yansıtıyordu. Ermeni gönüllülerinin yargılandıkları 
davanın karar metni, insanın tüylerini ürpertiyordu:

“Azerbaycan-Van Birliğine bağlı Kolordu Mahkemesi, 1916 yılı 
10 Eylül günü, gereken heyet toplanarak, 3’üncü ve 4’üncü Ermeni 
Gönüllü Birliklerine bağlı Ermeni gönüllülerden sanıklar Seno Aru-
tunyan, Hay (hem de Ayk) Ohanyan ve diğerlerinden oluşan top-

158)  Raporun ilgili bölümü için bkz. Rusya Toplumsal Siyasal Tarih Devlet 
Arşivi (RGASPİ) fond 544, liste 3, dosya 122, 
159)  Bkz. Ahmet Mesut, İngiliz Belgelerinde Kürdistan (1918-1958), Doz 
Yayınları, İstanbul, Mayıs 1992, s.53 
160)  Bkz. M. S. Lazaryev, Kurdistan i Kurdskiy Vopros (1923-1945), RAN, 
Moskva, 2005, s.111.
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lam sekiz kişiyle ilgili davayı görerek; onları Kürt kadın ve kızlara 
tecavüz, 26 kadın ve çocuğa kasıtlı olarak işkence etme ve ölümcül 
yaralayarak öldürme konusunda suçlu bularak, adı geçen sanıkların 
tümünün asılarak idam edilmelerine ve tüm imtiyazlarının alınması-
na karar verdi.”161

Ermeni gönüllülerini silahlandıran ve kullanan Çarlık ordularının 
bile mahkeme kararıyla kayıt altına aldığı bu tür katliamlar, Barza-
nileri Ermeni çetelerine yardım etmekten alıkoymamış. Ermeni mil-
liyetçilerinin yayın organı olan Mşak gazetesinde Kürtlerin Birinci 
Dünya Savaşı sırasında Ruslara ve Ermenilere karşı nüfusunun 
dörtte üçünü kaybettiği, yüzlerce köyünün yerle bir olduğu ifade edil-
dikten sonra bir Ermeni gönüllü birliği komutanının şu sözlerine yer 
veriliyordu: “Bence savaş sırasında Kürtler her şeylerini kaybet-
ti. Eğer bizim güçlerimize karşı savaşmaya devam ederlerse, 
Doğu Kürdistan ve Diyarbakır bölgesindeki arda kalan zavallı 
Kürtlerin sayısı 250.000’i geçmeyecek.”162

Ermeni çetelerinin Kürtlere yönelik katliam politikaları sa-
dece Birinci Dünya Savaşı’yla da sınırlı kalmamıştı. Barzaniler, 
Andranik’e yardım gönderdiği dönemde Ermenistan sınırları 
içerisindeki Kürt nüfusu, etnik temizlik politikası sonucunda 
Ermeni tarihçi Lalayan’ın verdiği istatistike göre yüzde 98 azal-
mıştı. İki buçuk senelik Taşnak iktidarında 1918’de 25 bin olan 
Kürt nüfusu, 1920’de 500’e düşmüş durumdaydı.163

Ermeni milliyetçilerinin Kürtlere hakaretleri niye gizleniyordu?
Ermeni çetelerinin Kürt nüfusa yönelik bu katliam politikalarında 

Ermeni milliyetçiliğinin Kürtlere bakışı da önemli rol oynamış ve bu 
saldırıların zeminini hazırlamıştı. Ermeni milliyetçiliğinin ilk teoris-
yenlerinden Grigori Yeremeyeviç Artsruni, 11 Mayıs 1879 tarihinde 
Tifl is Zanaatkârlar Kulübü’nde Ermenice olarak verdiği ve daha son-
ra “Türkiye Ermenilerinin Ekonomik Durumu” başlığıyla kitap olarak 
basılan derste; “Kürtlerin vahşi olduğunu, geçmişe, tarihe, ede-

161)  Mehmet Perinçek, Rus Devlet Arşivlerinden 100 Belgede Ermeni 
Meselesi, Doğan Kitap, İstanbul, Mart 2007, s.92 vd.
162)  “Poteri Kurdov V Nastoyaşuyu Voynu”, Armyanskiy Vestnik, 13 Kasım 
1916, No. 42, s.15 vd.
163)  A. A. Lalayan, Taşnak Partisi’nin Karşıdevrimci Rolü (1914-1923), 
Kaynak Yayınları, Şubat 2006, s.92.
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biyata sahip olmadıklarını uydurmaktaydı”. Ermeni liberalizminin 
fikir babasına göre doğa, bütün halklara aynı yeteneklere sahip be-
yin vermemişti; Türklerin ve Kürtlerin dilleri, kültüre ve medeniyete 
uygun bulunmamaktaydı. Bu yüzden insanlığın genel mutluluğu için 
kültüre yatkınlığı olmayan halklar, kültürlü halklar tarafından yutul-
malı, güçlü halkların etrafında toplanmalı ve sonunda onlara karışıp 
uyum sağlamalıydı.

Taşnakların da ideolojik önderi olan Artsruni, Ermeni milliyetçi-
liğinin ideolojik temellerini attığı kitabında Kürtleri göçebe olarak 
tanımlayıp ve en önemli meşguliyetlerinin yağma olduğunu aktar-
maktaydı. Ona göre Kürtler, Ermenilerin en güvenilir uşağı olmuş-
lardı, ancak uygun bir fırsat bulduğunda efendisinin evini terk etmiş, 
eşkıyalara katılarak efendisinin evini yağmalamış, onu öldürmüş, 
eşine, kızlarına tecavüz etmiş, mallarını çalmış, evini yerle bir etmiş, 
bağını, tarlasını yakmışlardı!.. 

Sovyet Ermenistanı’nın önemli devlet ve bilim adamlarından 
A. B. Karinyan’ın Taşnakizmin “temel İncili” olarak nitelendirdiği164 
bu kitapta Kürtler, sinsi eşkiyalar olarak tanıtılmaktaydı.165 Erme-
ni milliyetçiliğinin şoven bakış açısını göstermesi açısından Viktor 
Gordon’un 1962’de Paris’te yayımlanan “Şovalye Ale Emat” isim-
li romanındaki satırlar da anlamlıydı. Romanda bir “Kürt aşiretini 
ziyaret eden iki Ermeniye aşiret reisi, 6 karısından birini bir ge-
celiğine sunmaktaydır. Kadın, bu iki Ermeniden o gece hamile 
kalacak ve böylece iki erkek çocuğu olacaktır. Bu da aşiret rei-
sine büyük bir şeref kazandıracaktır.”166

Barzanilerin Ermeni çetelerinin yardımına koşması, bütün 
bu olgular değerlendirildiğinde emperyalist planlarda kiralık 
figüran olduklarının ispatıdır. Emperyalizmle işbirliği yapmak, 
insanda hiçbir kimlik ve ahlaki değer bırakmamaktadır. Geriye 
kalan sadece üstlenilen “görevi” yapmaktır. “Görev” için feda 
edilmeyecek hiçbir şeyleri kalmamıştır. Artık Büyük Ortadoğu 
Projesi’nde üstlenilen görevi de böyle okumalıdır. 

Barzaniler, şimdi de ABD’nin kukla devletinin baş rol oyun-
cusu olmuşlardır. Ermeni çetelerinin lideri Andranik’in kurtarı-

164)  Karinyan’ın bu ifadesi için bkz. A. B. Karinyan, Ermeni Milliyetçi 
Akımları, Kaynak Yayınları, Mayıs 2006, s.47.
165)  Grigori Artsruni, Ekonomiçeskoe Polojenie Turetskih Armyan, 
Tipografiya A. Gattsuka, Moskva, 1880, s.23 vd.
166)   Bkz. Nuri Dersimi, age, s.69.
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cılığına soyunmanın, bölge halklarını arkadan vurmak anlamına 
gelmesinin yanında Kürt halkının en basit çıkarlarıyla bile bağ-
daşmadığı, hatta buna ters düştüğü açıktı. Barzanilerin kukla 
devletin bekçiliğine de bu temelde bakılmalı ve en başta Kürtle-
re karşı bir hareket olduğu anlaşılmalıdır.

Barzani’nin kurtardığı Andranik Ozanyan, ‘Kürt ve Türk kati-
li, korkunç bir canavar’ olarak tanınıyordu.

Andranik Torosoviç Ozanyan, Şubat 1865’te Şebinkarahisar’da 
doğmuşlardı. 1890’lı yılların başında Ermeni çetelerine katılmış, 
Andranik’in çetesi, Türk ordularıyla sadece 1904 yılında otuzun 
üzerinde çatışmaya karışmıştı. Birinci Balkan Savaşı sırasında Bul-
garistan’da Ermeni gönüllü birliklerini örgütleyerek Türkiye’ye karşı 
savaştı. Birinci Dünya Savaşı’nda Birinci Ermeni Gönüllü Birliği’nin 
komutanlığını yaptı ve Rus ordularının yanında yer aldı. Vladikaf-
kaz’da çıkan Trek gazetesinin 10 Ağustos 1916 tarihli sayısında 
Andranik’ten şöyle bahsediyordu: “O, Türkler için yolu boyunca 
sadece başıbozukların (Düzensiz Kürt birlikleri kastedilmekte-
dir-MP) cesetlerini bırakan büyük, korkunç bir canavardı. (...) 
Onun ardından savaş meydanında oluk oluk Türk kanı akardı.” 
Bir Amerikan Ermenisi olan William Saroyan, Arap Lawrence’ın 
Arabistan’da oynadığı rolü Andranik’in Türkiye’de oynadığını vurgu-
lamıştı. Saroyan’a göre Batılı emperyalislerin çıkarları için Andranik, 
Türk ordularına karşı savaşmış, Batılı devletler onu Ermenilere öz-
gürlük verileceği sözleriyle kandırmıştır. Andranik, daha sonra yurt-
dışına kaçmış ve 1927 yılında California’da (ABD) ölmüş, bir sene 
sonra külleri Paris’e getirilip orada gömülmüştü.

Çarlık generali Bolhovitinov’un raporundan: “Ermeni birlik-
leri, Kürt köylerinde hiçbir canlı bırakmıyordu”

Rus Kafkas Ordusu’nun Birinci Dünya Savaşı sırasında kurmay 
başkanı Tuğgeneral L. M. Bolhovitinov’un 11 Aralık 1915 tarihli rapo-
runda şunlar yazmaktaydı:

- “Biz bu bölgeyi işgal ettiğimizde Ermeni birlikleri de Kürt köy-
lerinde taş üstünde taş bırakmadıkları gibi, amansızca hiçbir canlı 
da bırakmamışlardır. Bu şekilde ihtiraslar körüklenmiş ve iki milliyet 
arasındaki ilişkiler sonuna kadar gerilmiştir. Hemen hemen her [Rus] 
subayı, [Ermeni] birliklerinde sadece gönüllüler değil, komutanların 
arasında da disiplinsizliğe, itaatsizliğe, iç çatışmalara, entrikalara, 
böbürlenmelere, korkaklıklara, farklı farklı hırsızlık ve gasp olayları-



na ve hatta bizim tarafımızdan işgal edilen Türk topraklarında Müs-
lüman sivil halka karşı tecavüzlere tanık olmuştur. Buna benzer te-
cavüzlere ve cins ve yaş gözetmeksizin Kürt nüfusunun neredeyse 
tamamının imhasına yönelik gönüllülerin ele geçirilen yazışmaları 
ve gönüllülerin faaliyetlerinin çileden çıkardığı tarafsız kişilerin mek-
tupları bulunmaktadır.”

- “Rasul Bey ve akrabası Halil Bey (Kürt aşiret reisleri), bize tam 
itaat etmelerinden ve alaylarını dağıtma sözünü yerine getirmelerin-
den dolayı, kişisel güvenlikleri, dokunulmazlıkları ve geçmişte yap-
tıklarının unutulacağı garantisiyle Iğdır’a gönderilmelerine rağmen 
daha sonra casuslukla ve ordumuza saldırmakla suçlanarak Erivan 
Valisi tarafından tutuklanmışlardır. Bu arada, onların Türkiye’de ka-
lan malları, Ermeniler ve Ermeni gönüllüleri tarafından tamamen 
yağmalanmıştır. Rasul Bey, bu olaya çok kızmış ve bizim tarafımız-
dan Erivan vilayetine yerleştirilmesine ve devletten emekli maaşı 
bağlanmasına rağmen serbest bırakıldıktan kısa bir süre sonra, uy-
gun bir fırsatını bularak Türkiye’ye kaçmıştır. (...) Ordu karargâhının 
dosyalarındaki belgelere göre, Rasul Bey’in akrabalarıyla birlikte 
bize teslim olduğu dönemde aralarında Sipkan, Haydaran ve Sıraç 
aşiretlerinden Abdulmecid, İbrahimoğlu ve Hüseyin Bey’in de bulun-
duğu diğer Kürt beyleri de teslim olmayı planlamaktaydılar. Ancak 
Rasul Bey’in ve mallarının başına gelenleri öğrenir öğrenmez derhal 
niyetlerinden vazgeçmişlerdir… Ermeni halkının Kürtler tarafından 
tamamen yok edildiğine dair bilgiler, General Nikolayev tarafından 
bilinmemektedir ve onun açıklamalarına göre Van’dan Teperiz’e 
doğru yaklaşık 50 000 mülteci yola çıkmıştır ve Kürtler tarafından öl-
dürülenlerin sayısı 100’ü geçmemektedir. Teperiz’den Bergrikale’ye 
doğru dönüş yolunda hastalıklardan ölen Ermeni cesetlerinin sayısı 
ise 500’den fazla değildir.”167

 ● Fetullahçıların Erbil Tuzağı ve TSK Gıcıklığı
Yeni Şafak’ın AKP yandaşı (dolasıyla ABD ve İsrail yalakası) 

Hakan Albayrak (16 Şubat 2009) “Kürdistan’a hoş geldiniz” başlı-
ğıyla “Abant Platformu ve Selahaddin Üniversitesi’nin düzenlediği 
“Barışı ve Geleceği Birlikte Aramak” konulu konferans için geldiğim 
Erbil’de Hawler Plaza Oteli’ne yerleşirken saat 04:00 civarındaydı. 

167)  Raporun tamamı için bkz. L. M. Bolhovitinov, Ermeni Raporu Doğan 
Kitap, İstanbul, Mart 2009
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Dışarıdan Kur’an sesi geldi. Pencereyi açtım. Ses cami hoparlörle-
rinden geliyormuş. Kur’an’dan sonra dua, niyaz, salavat. Sonra yine 
Kur’an. Bu böyle bir saat kadar devam etti. Nihayet ezan okundu. Çok 
yorgun olduğum için namazı otel odasında kılmaya niyetliydim, ama 
bu topraklara ‘giriş’ için en uygun yerin cami olduğu fikri beni canlan-
dırdı. Çıktım, 100-150 metre yürüdüm, bir cami buldum, cemaate ka-
rıştım. Cemaat kalabalıktı. Kalabalık ve poşulu. Sünnetler kılındıktan 
sonra müezzin Kur’an okudu ve “Ya Rabbena ecirna minennar” (Ey 
Rabbimiz, bizi ateşten koru) diye dua etti. Tekrar tekrar, tekrar tekrar. 
Biz de müezzine katıldık. Adeta trans halinde, bir ağızdan, “ecirna 
minennar, ecirna minennar, ecirna minennar...” Amin velhamdu lillahi 
rabbi’l alemin. Cemaatle namazdan ve tesbihattan sonra yine ce-
maatle dua. Duadan sonra yine bir ağızdan -belki yüz kere- kelime-i 
tevhid…” sözleriyle, BOP ve Arzı Mevud projesinin ilk adımı olan 
Irak’ı ve Türkiye’yi parçalamak için kurdurulan Kürdistan hıya-
netine İslamiyet sosu katarak tam bir münafık tavrıyla din is-
tismarı yaparken, Selahaddin Üniversitesi Rektörünün çok özel 
İsrail yetiştirmesi ve ABD bendesi olduğunu ya bilmiyordu veya 
gizliyordu. Hakan Albayrak şöyle devam ediyordu:

“İsmi bölgesel yönetimdir, federe hükümettir, şudur budur, ama 
neticede bir devletle karşı karşıyayız. Kürdistan devleti bölgemize 
hayırlı-uğurlu olsun. Hayırlı-uğurlu olabilmesi için onu tırmalamak-
tan vazgeçmeli, ona saygı gösterip itimat telkin etmeli, onunla sıkı 
dostluk ilişkileri kurmalıyız. Öz kardeşlerimizin bize karşı bir tedbir 
olarak ABD-İsrail şemsiyesi altına girmek zorunda kalmaları (yahut 
böyle bir mecburiyet hissetmeleri) bizim için büyük bir utançtır. Er-
bil’den sonra Süleymaniye’de de konsolosluk açan ve bu vesile ile 
Dışişleri Bakanı’nı göndererek Kürdistan Bölge Yönetimi ve halkına 
layıkıyla iltifat eden İran, ilm-i siyasetin gereğini yapıyor. Kürdistan 
Televizyonu’ndaki haber bültenlerinin yarısı konferans haberleriyle 
geçiyor… Neredeyse bütün konuşmalar haber bültenlerinde uzun 
uzun özetleniyor… “Bütün konuşmalar” değil; çünkü Ankara’yı in-
citebileceği düşünülen konuşmalar ayıklanıyor. “Peşmerge” üzerin-
den Kürt düşmanlığı yaparak fitneyi beslemek için hiçbir fırsatı kaçır-
mayan bir kısım medya ve dahî bir kısım siyaset utansın!”

Evet, alçaklık bu çukurlaşmadan çok yüksek kalıyordu. Bu 
siyonist senaryosu Konferansa, İsrail’in Gazze katliamına bir 
kınama mesajı bile yayınlamayan, asrın fitnetullahı Fetullah Gü-
len ise şu mesajı gönderiyordu:

“Son asırda bölge uluslararası yoğun bir siyasi ilgiye maz-



306 AHMET AKGÜL

har olmuştur. Şüphesiz savaş da barış da farklı insani ve ulus-
lararası ilişkiler öğretmekte ve ciddi kazanımlar sağlamaktadır. 
Getirdiği dramların yanında belki öğretici, insanı olgunlaştırıcı 
yanları da mevcuttur. Fakat eninde sonunda toplumsal hayata 
yani normalleşme sürecine geri dönmek gerekmektedir. Şüphe-
siz esas zorluk bundan sonra başlamayacaktır. Ciddi fedakâr-
lık, sabır ve tahammül gerekir. Türkiye’de binler hatta milyonlar 
bu coğrafyaya zihnen, fikren ve manen alaka duymaktadırlar. 
Karşılıklı kardeşlik, yakın dostluk ve komşuluk ilişkileri içeri-
sinde terettüp edecek her fedakârlığa, tecrübe alışverişine ve 
bilgi paylaşımına açık yüreklilikle ilgi göstermektedirler.”

Bay fitnetullah bu sözleriyle Kürdistan’ın resmen ilanına 
arka çıkıyor, hatta “Türkiye Kürdistanı’nın oluşmasına hazırlıklı 
ve tepkilere sabırlı ve dayanıklı olun” mesajını veriyordu.

Konferansın düzenleme kurulunda yer alan Zaman Gazetesi 
yazarı Prof. Dr. Mümtaz’er Türköne konuşmasında, Erbil’de ya-
şayan Kürtlerden çok daha fazlasının Türkiye’de yaşadığına dikkat 
çekiyordu. Kürtlerle Türkler arasında bir düşmanlık olmadığını vur-
gulayan Türköne, “Bizimle gelenlerden kaç tanesi Kürt inanın 
bilmiyoruz. Çünkü hepimiz Kürt’üz. Türkiye’de yaşayan 72 mil-
yon gibi ben de biraz Kürt’üm. Bir Kürt gibi düşünüyor, yaşı-
yor ve geleceğe bakıyorum.” mesajını veriyordu. Kentin Kürtlerin 
diyarı olduğu kadar Arap ve Türkmenlerin vatanı olduğuna da işaret 
etti. İlk Türk sosyoloğu Ziya Gökalp’in Diyarbakırlı bir Türk milliyet-
çisi olduğunun altını çizen siyaset bilimci Türköne, Ziya Gökalp’in: 
“Kürt’ü sevmeyen bir Türk, Türk değildir. Türk’ü sevmeyen bir 
Kürt, Kürt değildir” sözlerini aktarıyordu.

Khanzad Otel’de Saad Abdullah Kongre Salonu’ndaki konferan-
sın açış konuşmasını Erbil Valisi Nevzad Hadi yapmıştı. Irak’ın ku-
zeyindeki Kürt bölgesi ile Türkiye arasındaki ilişkileri geliştirmenin 
kaçınılmaz olduğunu belirterek, “Geçmişteki hatalardan ders alıp, 
geleceğe dostlukla bakalım” hatırlatması yapmıştı. Sert tavırların 
ve askerî operasyonların hiçbir zaman sorunlara çare olmadığını 
ifade ederek, “günün diyalog günü olduğunu” ve geçmişin hata-
larına takılmamak gerektiğini vurgulamıştı. 

Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Kültür Bakanı Falakaddin Kake-
yi, yıllardır kopuk olan ilişkilerin yeniden kurulduğunu hatırlatmıştı. 
TRT’nin Kürtçe yayına başlamasını ‘çok olumlu bir adım’ şeklinde 
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niteleyen Kakeyi: “Kürtçe bir TV kuruldu. Kürt dilinde de önemli 
bir gelişme kat edildi. Üniversitelerde bölümler açılacak. Bu da 
iki toplum arasındaki ilişkileri geliştirecek. Bütün gücümüzle 
barışın ve dostluğun yanındayız” itirafında bulunmuşlardı. Musul 
Türk Başkonsolosu Hüseyin Avni Botsalı ise, Türkiye’nin Irak’ın 
Avrupa’ya açılan kapısı olduğunu ve o kapının hiçbir zaman ka-
panmayacağını vurgulamıştı. Onun ardından söz alan Mukiriyani 
Araştırma Merkezi Başkanı Aso Kerim, toplantının iki toplum için 
barış ve dostluk getireceğini söyledi. Selahattin Üniversitesi (SÜ) 
Rektörü Muhammed Sadık ise: “Konferansta konuşulanlar sade-
ce bugün değil, iki ülkenin geleceği için yol gösterici olacak” 
temennisinde bulunmuşlardı.

Başkanlığını Siyonist güdüm Selahaddin Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Şirzat Neccar’ın yaptığı toplantıda Fetullahçı-Ame-
rikancı Işık Üniversitesi (IÜ) Rektörü Salih Hoşoğlu konuşmalar ya-
parken, Zaman yazarı Ali Bulaç, yöneltilen sorulara: “K. Irak Fe-
dere Kürt Bölgesi’nin başkenti Erbil’deyim. Bunu söylemekten 
gocunan biri değilim.” diye hava atmışlardı.

Fetullahçılarla PKK’lılar aynı doğrultudaydı:
Fitnetullahcılar Erbil’de Kürdistan’ın kuruluşunu kutlarken PKK’lı-

lar da Türkiye’de genel isyan hazırlığı yapıyordu.
DTP etiketli PKK’nın vekilleri isyan gösterilerine katılıyordu!.. 

Dünyanın en demokratik ülkesi Türkiye’de, üç gün, ülkeye, devlete 
karşı silahlı başkaldırı halindeki çete, şehirlerin altını üstüne geti-
riyordu!.. Polise saldırılıyor, caddelere dehşet taşınıyor, işyerlerine 
zarar veriliyordu... Çünkü, çete başının yakalanıp hapse tıkılmasının 
yıldönümüydü ve çete “Neden bizim reisi yakaladınız!” diye devlete 
isyan ediyordu… Dünyanın en hoşgörülü ülkesi olduğu için de Tür-
kiye’de bu gösterilere, çeteyi TBMM’de temsil etmesine yol verilen 
milletvekilleri yön veriyordu!.. Mesela Batman ilinde Bengi Yıldız, 
Ayla Akat Ata adlarındaki PKK Milletvekilleri, Belediye Başkanı Hü-
seyin Kalkan ile birlikte, militanlaştırdıkları kadroları, “vatandaştır” 
diye ellerinde molotof ve sopalarla gösterilere sürüklüyor, polisin üs-
tüne saldırıyordu. Allah’ım ülkemiz ve devletimiz, bu denli sahipsiz 
ve çaresiz mi bulunuyordu?

Dünyanın hiçbir ülkesi, bankaları, limanları, telefonları ya-
bancıya satıldı diye alkış tutmazdı. Dünyanın hiçbir ülkesinde 
bir fabrika bile kurulmadığı halde “büyüyoruz” diye sevinç çığ-
lıkları atılmazdı. Dünyanın hiçbir ülkesi, girmediğimiz halde, 
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AB’ye girdik diye havai fişek fırlatmazdı... Dünyanın hiçbir eko-
nomi profesörü, ekrana çıkıp, borcumuz arttığı halde, utanma-
dan, borcumuz azaldı diye milleti aldatmazdı. Dünyanın hiçbir 
başyazarı, gazete okumayın diyen başbakanın yanağını okşa-
mazdı... İngiltere hariç, dünyanın hiçbir ülkesinde, ekonomiden 
sorumlu Bakan Mehmet Şimşek gibi İngiliz vatandaşı olmaz-
dı... Dünyanın hiçbir sanayi odası başkanı, dünyanın en yük-
sek faizini vererek sanayinin canına okuyan hükümette sanayi 
bakanlığı koltuğuna kurulmazdı... Dünyanın hiçbir demokratik 
ülkesinde, partiler oy için kömür, buzdolabı, çamaşır makine-
si dağıtmaz, hiçbir hukuk buna fetva çıkarmaz, hiçbir seçmen 
de, kendi parasıyla kendine avanta dağıtana dua yapmazdı... 
Dünyanın hiçbir ahalisi, doğalgaz faturaları, elektrik faturaları, 
benzin faturaları ortadayken, enfl asyon düştü diyeni “he valla” 
diye göbek atmazdı... Dünyanın hiçbir parlamentosu, emekliye, 
memura yüzde 2 zam verirken, kendine yüzde 30 zam yapamaz-
dı. Dünyanın hiçbir medyası, ithalat rakamlarını göstermeden, 
ihracatı “rekor” diye manşetlere taşımazdı. Resmi işsiz güya 3 
milyon... Çünkü, dünyanın hiçbir ülkesinde, “İş arıyor musun?” 
diye sorulduğunda “İş aramaktan umudumu kestim” diyen 2 
milyon kişi, “İşsiz değil bu” diye hesap dışı bırakılmazdı. Be-
nim oğlan gemicik aldı, ayda 50 bin dolar taksitle ödeyecek, 
küçük oğlan da pırlantacı açtı diyene, “Bu ülke seninle gurur 
duyuyor” diye tempo tutulmazdı” çıkışları birilerine batsa da 
doğruları yansıtmaktaydı.

Ve dünyanın hiçbir ülkesinde, adım adım çözülmeye ve çö-
küşe doğru gidildiği halde “Aman şükür Demokratikleşiyoruz, 
Küreselleşiyoruz!” diye bilinçsizce bayram kutlanmazdı. Ama 
bütün bu hıyanetler sonuçsuz kalacaktı. Çünkü bu fesatlıkların 
arkasındaki siyonist İsrail’e, tarihte ilk defa TSK ültimatom yağ-
dırmıştı. “Asker’den askere ‘ilk kurşun’ sıkılmıştı.”

Türkiye, 1995’ten bu yana İsrail’e verdiği desteği artık de-
vam ettirmesi imkânsızdır. Çünkü artık iki ülkenin Ortadoğu’yu 
dönüştürmek için giriştikleri büyük macerada yolları çatışmak-
tadır. 

“Müslüman Arap kuşatmasını Türkiye ile kırmak” İsrail’in böl-
gesel stratejisinin en önemli aşamasıdır. Bunu büyük oranda başardı 
da. Çünkü Türkiye, yıllardır İsrail’e karşı yükselen öfkeyi kontrol etti, 
etkisiz bıraktı. Ama artık İsrail’i sırtında taşımayacaktır. Çete Gene-
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rali Mizrahi, İsrail devletinin bilinçaltında olanları açığa çıkarmıştır: 
“Biz Filistinlileri katlettiysek siz de Ermenileri katlettiniz”, “biz 
Filistin’de işgalciysek siz de Kıbrıs’ta işgalcisiniz”, “biz Filis-
tin’de savaş suçu işlediysek siz de Güneydoğu’da işlediniz” di-
yerek küstahlaşmıştı. Açıklama, Türkiye’nin en hassas sıkıntılarının 
İsrail tarafından algılanış biçimini, ilişkilerin kötüleşmesi halinde nasıl 
Türkiye’ye karşı koz olarak kullanılacağının işaretlerini taşımaktaydı. 
Bu İsrail ordusundaki, devletindeki Türkiye algısını deşifre eden bir 
açımlamaydı. Dolayısıyla, İsrail Genelkurmay Sözcülüğü’nün “bizi 
bağlamıyor” ifadesi gerçeğin üstünü örtmekten çok uzaktı. 

Siyasilerin değerlendirmeleri dönem dönem farklılaşmıştı. 
Bülent Ecevit Cenin katliamını “soykırım” olarak tanımlamış-
tı. Başbakan Erdoğan ise Şeyh Ahmed Yasin’in katledilmesini 
“devlet terörü” olarak vasıfl andırmıştı. Ama ilk kez askerden 
askere böylesine bir sertlik yaşanmaktaydı. 

Çünkü bugüne kadar Türk-İsrail ilişkileri askeri bir karak-
ter taşıyordu. Siyasilerin nüfuz edemediği bir alan sayılıyordu. 
Neredeyse bilinmeyen bir el tarafından yönetiliyordu. 23 Şubat 
1996’da Çevik Bir’in imza koyduğu Askeri Eğitim İşbirliği An-
laşması’nda, 28 Ağustos 1996’da imzalanan Savunma Sanayi 
İşbirliği Anlaşması’nda, 14 Mart 1996’da imzalanan Serbest 
Ticaret Anlaşması’nda sivillerin rolü yoktu. Diğer gizli anlaş-
malarda, istihbarat anlaşmalarında, operasyon ortaklıklarında 
sivillerin rolü yoktu. Bu anlaşmaların yoğun olarak 1996’da ya-
pılmasına ve 28 Şubat müdahalesindeki İsrail rolüne özellikle 
dikkat çekmek gerekiyordu. Konya’da İsrail uçaklarının uçma-
sından İran ve Suriye sınırlarında İsrail gözlem evleri kurulma-
sına kadar bilmediğimiz derin ortaklıklarda sivillerin belirleyici 
rolü olmuyordu. Ve aynı Çevik Bir sonra AKP’nin özel danışma-
nı ve akıl hocası yapılıyordu.

Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşması Meclis’ten ve Türk halkın-
dan gizleniyordu. Meclis’e onaylatılıyor ama tartışılmıyordu. 
Milyarlarca dolarlık askeri anlaşmalar ihalesiz, bilinmeyen bir 
el tarafından İsrail’e peşkeş çekiliyordu. Üstelik bunların suçu, 
yine siyonist ve masonik merkezlerce, Erbakan’a fatura edili-
yordu. 170 adet tankın modernizasyonu, hiç tecrübesi olmama-
sına rağmen tepeden bir emirle İsrail’e veriliyordu. Tankların 
tamamı 2003’te teslim edilecekti, ama 2009’da bile hâlâ teslim 
edilmiyordu. Proje 290 milyon dolardan 687.5 milyon dolara 
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yükseltiliyor, bir tankın bakım maliyeti 4.5 milyon doları geçi-
yordu. Oysa bir Leopar-2 tankı Almanya’dan 1 milyon dolara 
alınıyordu. Bu tanklar artık işe de yaramıyordu. Gazze saldırı-
larının hemen öncesinde Aselsan ve Elbit Systems üzerinden 
141 milyon dolarlık bir anlaşma yapıyordu. Böylesine bağımlılık 
ilişkisi söz konusuydu. Vergilerimizin milyarlarca doları, birileri 
tarafından İsrail’e aktarılıyor, vaat edilen teknoloji transferleri 
yapılamıyordu.

AKP’li siyasilerin İsrail’e karşı çıkışları bazen rol icabıydı, 
bazen oy avcılığıydı, bazen siyonist çeteye daha büyük tavizleri 
gizleme kılıfıydı. Ama şimdi TSK’nın tavrı, taktik değil, stratejik 
bir adımdı ve tarihin kırılma noktasıydı!

18. Abant Erbil Toplantısı Sonuç bildirgesi ve Fetullahçıların 
hıyanet ortaklığı.

Kuzey Irak’ta yapılan Abant Platformu toplantısından 13 madde-
lik bir değerlendirme çıkmıştı. Bu başlıklar, Siyonist hesapları açığa 
vurmaktaydı. İnsan hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğü, karşılıklı 
güven ve istikrar temaları kılıfıyla bir araya gelen katılımcılar hoşgö-
rü ve kardeşliğin teşvik edilmesi hususuna vurgu yapmıştı.

İşte sonuç bildirgesi:
“Türkiye ile Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi arasındaki mü-

nasebetlerin geliştirilmesi sadece iki tarafa değil bölgeye de ba-
rış ve istikrar taşıyacaktır. Bu gelişme Irak’ta bulunan Kürtlerin, 
Arapların, Türkmenlerin, Asurilerin, Süryanilerin, Keldanilerin, 
Ermenilerin ve tüm Ortadoğu halklarının faydasına bir gelişme 
olacaktır.” Bu madde Kürdistan’ın resmen ilanı ve Türkiye tara-
fından tanınması anlamındadır.

“Tarih, Coğrafya ve Kültür, Türk ve Kürt halklarını kardeş kıl-
mıştır. Bize düşen bu kardeşlik bağlarını güçlü kılacaktır.” Bu 
büyük İsrail’e “Kardeşlik kılıfıdır.”

“Irak’ın Türkiye sınırı aynı zamanda Irak’ın Avrupa kapısıdır. 
Türkiye’nin Irak sınırı ise tarihe ve medeniyete açılan kapıdır. 
Bu kapılar sonuna kadar açık kalmalıdır.” Bu ifadeler Siyoniz-
min Küreselleşme amacına AB jelatini geçirme planıdır.

“Türkiye ile Kürdistan Bölgesel Yönetimi arasındaki ilişkilerin 
geliştirilmesinde siyasetin yanında kültür, ekonomi, ticaret, eğitim 
ve sağlık alanlarında da çok daha yakın bir işbirliği gerçekleştirilme-
lidir.” Yani siyonizm ve emperyalizm karşıtı duyarlılıklar kırılmalıdır.



“Sınırdan geçişlerin kolaylaştırılması için gerekli düzenle-
meler acilen yapılmalıdır.” Yani PKK’ya kolaylık sağlanmalıdır.

“Demokratik hak ve hürriyetlerin güvence altına alınması de-
mokratik kurumların güçlenmesi ve ilişkilerde demokratik ak-
törlerin seferber edilmesi tarafl arca vazgeçilmez addedilmek-
tedir.” Yani Irak Kürdistanı’ndan sonra, demokratik ve federatif 
Türkiye Kürdistanı’na da zemin hazırlanmalıdır.

“Erbil’de bir Türk Konsolosluğu ve Ankara’da Irak Kürdistan 
Bölgesel Yönetiminin bir temsilciliğinin açılması genel bir arzu 
olarak dile getirilmiştir.” Yani BOP’un en önemli aşaması, Kür-
distan’ın resmiyet kazanmasıdır.

 ● Korkunç Tezgâh: Ordu-Polis Arasına Nifak Sokulması
İngiliz Jane’s dergisinde çarpıcı bir Gülen analizi yapılmıştı!
Uluslararası savunma dergisi Jane’s’e göre: “Fetullah Gü-

len hareketi Türkiye’de AKP ve ordunun yanı sıra üçüncü bir 
güç haline geldiği” şeklinde algılanmalıydı. Jane’s Defence We-
ekly dergisinin çatı kuruluşu “Jane’s Information Group” sitesinde 
yayımlanan “Gülen hareketi: Türkiye’nin üçüncü gücü” başlıklı 
analizde, “Fetullahçıların, Ergenekon davasıyla ilişkilendirilip 
suçladığı Türk ordusuna sızana kadar saldırılarını sürdürece-
ği” değerlendirilmesi yapılmıştı. Gülen hareketinin kurduğu örgütler 
ve ağlar sayesinde milyonlarca doları kontrol ettiğine işaret edilen 
değerlendirmede, hareketin televizyon kanalları ve gazeteleri gibi 
modern iletişim araçlarıyla küresel alanda nüfuzunu kullandığı hatır-
latılmıştı. Yazıda “başa geldiği tarihten bu yana AKP’yi destekle-
miş olan Gülen hareketinin AKP ile özdeşleştirildiği, oysa iki si-
yasi güç arasında ideolojik bir yarış süregeldiği” iddia edilerek: 
“Hem AKP hem de Gülen cemaatinin muhafazakâr değerleri ve 
İslam’la politikanın birleştirilmesini savunmasına karşın, bun-
lar yarış eden siyasi örgütler” olarak algılanmalıydı. 

Gülen cemaati polise sızdı
Türkiye’de iktidarda kalma hedefinin AKP ile Gülen cemaatini 

“kazançlı bir ittifak” içinde tuttuğu ifade edilen analizde,” AKP’nin 
Fetullahçı kadroları kilit bürokratik görevlere getirdiği ve cemaatin 
örgütlerini koruduğu” yazılmıştı. Cemaat üyelerinin, bakanlıklar da 
dahil olmak üzere, hükümet içinde önemli görevlere geldiğine dikkat 
çekilerek “Gülen hareketinin özellikle Türk polis teşkilatı ve istihbarat 
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kanadında çok etkin bir konuma sahip olduğu” açıklanmıştı. Gülen 
hareketinin polis gücü ve bürokrasi içindeki varlığına karşılık, hala 
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içinde yer edinemediğine işaret edile-
rek; “TSK’nin bu tutumu nedeniyle Gülen hareketinin, kontrolündeki 
medya yoluyla orduya saldırmaya başladığı” yorumu yapılmıştı.

Gülen medyasının emniyetten sızdırılan bilgilerle orduyu Erge-
nekon davasıyla ilişkilendirerek TSK’ye yönelik suçlamaları “göze 
çarpan bir biçimde” yayımladığı belirtilerek: “Öyle görünüyor ki 
Gülen cemaati Türkiye’de daha fazla paya sahip olmak peşin-
dedir. Hareket kendi üyelerini ve yandaşlarını orduya sokana 
kadar TSK’ye güçlü bir biçimde karşı koymayı sürdürecektir” 
saptamaları yapılmıştı.

Gülen hareketinin güçlü bir siyasi partiyle ilişkilerin yararlarını 
düşünerek AKP’yi desteklemeyi sürdüreceği söylenen yazıda: Tür-
kiye’nin “İslamcı blok” ve “laik blok” olarak iki kutba ayrıldığı 
görüşüne karşın; aslında bu ülkede AKP, TSK ve Gülen hareke-
tiyle üç kutbun yer aldığı vurgulanmıştı. Gülen hareketine yönelik 
“Türkiye’de en iyi örgütlenmiş taban hareketi” nitelemesinin ya-
pıldığı analiz yorumlar; “Gülen hareketi Türk siyasetinin etkin bir 
üçüncü gücüdür ve önümüzdeki yıllarda dünya bunu çok konu-
şacak” denilerek Fetullahçılığın, küresel siyonizmin bir kolu ve 
emperyalizmin İslamcı ekolü olduğu gerçeğini de dolaylı biçim-
de açığa çıkarmaktaydı.

Ve zaten Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in “DERİN DEV-
LET ASKERDİR; Ne zaman, ‘ülke uçurumun kenarına geldi, iç 
savaşa gidiyoruz yahut Türkiye çöküyor’ iddialarını askerler 
bayrak yaparsa, onun sonucu darbeye varır. Türkiye, bunu bir-
kaç defa yaşadı. Buna bir ad bulmak isterseniz, o zaman; asker, 
devlettir. Derindeki devlettir. Yahut derin devlettir.” suçlaması da 
orduyu karalama komplosunun bir parçasıydı. İngiltere’deki Yahudi-
lerin kontrolündeki Uluslararası Savunma Dergisinin bu analizleri-
nin bir amacı da: “Fetullahçıları olduğundan daha güçlü tanıtıp 
etkinleştirmek, rakiplerini ürkütmek ve beynelmilel siyonizmin 
kontrolünde bulunduğunu göstermek” olduğu da sırıtmaktaydı. 

Geçmişte NATO-Gladyo bağlantısı kurulan ve Ergenekon’un te-
melini oluşturan yapılanma yüzünden TSK ile Emniyet arasındaki 
ilişkiler müthiş biçimde gerilmiş ve TSK’nın üst düzey komutanla-
rı Emniyet’e yönelik peş peşe sert açıklamalar yapmıştı. Bu süre-
cin sonunda Emniyet’in elindeki ağır silahların tamamı alınmış ve 
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PKK’yla mücadelede etkin rol oynayan Emniyet Özel Harekât timleri 
dağıtılmıştı. O dönemdeki bir kritik MGK toplantısından önce basına 
“ismini saklı tutmak koşuluyla” bilgi veren bir polis şefi, askerin dar-
be yapma olasılığına karşı çok ilginç bir yorum yapmıştı: “Askerin 
darbe yapabilmesi için 167.000 kişilik polis gücünün desteği-
nin de alınması gerektiğini vurgulamıştı. Çok özel eğitim gören, 
gerilla taktiğiyle savaşan yedi bine yakın özel tim görevlisinin 
mevcudiyetini polisin desteği alınmazsa iç savaşa bile gidilebi-
leceğini” açıklamıştı.

Artık, Ergenekon kampanyasına son günlerde, askerin yanında; 
polis ve jandarma ile ilgili söylentiler de katılıyordu. Çeşitli kaynak-
lardan, hırpalanmak istenen asker karşısında, polisin yeni eğitim ve 
teknik yetenek ile çağın en ileri olanaklarına, istihbarat ve operas-
yon gücüne kavuşturulacağı öne sürülüyordu. Halen kırsal dışında 
da etkisi hissedilen jandarmanın yeni bir yapılanmayla değişikliklere 
uğrayacağı ve etkinliğinin kırılacağı ayrıntılı yabancı incelemelerine 
konu oluyordu. Bunlar bize 1960’lı yıllarda Ankara’da yayılmış olan 
bir söylentiyi hatırlatıyordu. Adalet Partisinin Mason İçişleri baka-
nı Faruk Sükan gelecekteki olası asker müdahalesini önlemek 
için, onları durdurmaya yetecek kadar geniş bir polis ordusu 
düşünüyordu. Ama bu, çok tehlikeli projeye Süleyman Demirel 
korkup onay vermediğinden o dönem rafa konulmuştu. Bugün 
de, rahatlıkla gözlenir bir şekilde, fırsat bulunduğunda, asker 
çeşitli yönlerden eleştirilmeye, toplum nezdindeki itibarı azal-
tılmaya çalışılıyordu. Bunun için de, etkisi maalesef, kurallara 
uygunluğu son derece tartışmalı olan kimi gözaltılar ve tutuk-
lanmalar kullanılıyordu. Böyle olunca, dayanaksız ve haksız 
eleştirilere maruz kalan her kurum gibi TSK’da, kendini etkili 
şekilde savunma olanaklarına kavuşturmak istiyordu. Türki-
ye’de, maalesef Batı’nın kimi ülkesinde olduğu gibi, toplum 
karşısında tam saygınlık kazanmış, yazdıkları genelde ‘doğru’ 
kabul edilen, ciddi ve milli yayın organı pek bulunmuyor olma-
sından ileri geliyordu. 

Asker maalesef, demokratik sivil zeminde, eskiden karşılaş-
madığı hasımlarla ve onların hiç alışık olmadığı yöntemleriyle 
karşılaşıyordu. Bu yöntemlerin askeri yıpratmaya ve yalnız bı-
rakmaya yönelik olduğu ise sırıtıyordu. Evet, polisimizi askeri-
mize karşı kışkırtmak, güvenliğimizin bu iki önemli kurumu olan 
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ordu ile emniyet teşkilatımızı birbirine rakip olarak hazırlamak, 
AB ve ABD’nin talimatıyla yapılıyor ve hain ellerce tezgâhlanı-
yor ve Fetullahçılık tam bir fesatlığa dönüşüyordu...

“Yakınlaşma” adı altında kukla devleti resmileştirme hazırlı-
ğı: Fetullahçı Abant Platformu’nun Barzanicilik çıkarması

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı tarafından hazırlandığı ve onursal 
başkanlığını Fetullah Gülenin yaptığı bilinen Abant Platformu, 15-16 
Şubat’ta gerçekleştireceği toplantısını kukla Barzani devletinin söz-
de başkenti Erbil’de gerçekleşiyordu. Türkiye ile Kürdistan Bölge Yö-
netimi İlişkileri Ortadoğu’nun Geleceği” başlıklı konferansın açış ko-
nuşmasını kukla devletin sözde başbakanı Neçirvan Barzani, Abant 
Platformu’ndan Mümtazer Türköne ve Erbil Üniversitesi Rektörü 
Muhammed Sadık yapıyordu. Konferansa Türkiye’den Mete Tuncay, 
Mehmet Akan, Cengiz Çandar ve Eser Karakaş başta olmak üzere 
yüze yakın gazeteci ve akademisyen çağrılıyordu. Celal Talabani ve 
Mesut Barzani de konferansın davetlileri arasında. İki gün sürecek 
olan konferansın düzenleme kurulunda Ali Bulaç, Mümtazer Türkö-
ne, Altan Tan, Ferhat Kentel ve Salih Yaylacı yer alıyordu.

Fetullahçılardan ABD’ye tam destek: Kölelik ve teslimiyet tavrı
Konferansın düzenleyicileri arasında yer alan Mümtazer Türkö-

ne, “toplantının hedefinin kukla devlet yönetimi ile Türkiye arasın-
daki yakınlaşmaya katkıda bulunmak” olduğunu belirtiyordu. Söz 
konusu yakınlaşma “açılım” adı altında AKP hükümeti ve Abdullah 
Gül tarafından hararetle yürütülüyordu. Hükümetle birlikte hareket 
eden Fetullah Gülen’in yeni Hasan Sabbah tarikatı ise, kukla dev-
letin resmileştirilmesi yolunda ABD’ye tam destek veriyordu. Halen 
ABD’de yaşayan Fetullah Gülen, 2008 yılında Erbil’de Işık Üniversi-
tesi’ni kurdurmuştu. Gülen’in bölgede ilk ve ortaöğretim düzeyinde 
11 okulu daha bulunuyordu. Abant platformu benzer bir toplantıyı 
geçen yaz Diyarbakır’da yapacağını duyurmuştu. “Kürt sorunu: 
Barışı ve Geleceği Birlikte Aramak” adıyla 4-6 Temmuz 2008 ta-
rihleri arasında düzenlenmesi planlanan toplantı PKK’nın karşı çık-
ması üzerine iptal edilmişti. 13 Eylül 2008 tarihinde de söz konusu 
toplantının sonuç bildirgesini Dicle Üniversitesi’nde açıklayacağını 
duyuran Abant Platformu, PKK’nın yan kuruluşlarından biri olan 
“Amed Demokratik Halk İnisiyatifi”nin uyarısı üzerine bu toplan-
tıyı erteliyordu.

ABD tarafından yürütülen kukla devletin resmileştirilmesi süre-
cinde, sözde başkent Erbil’e yüklenen görev dikkat çekiyordu. 23 
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Ocak tarihinde Türkiye’ye gelen Irak Dışişleri Bakam Hoşyar Zeba-
ri, Türkiye, Irak ve ABD arasında kurulan üçlü mekanizmanın 
komuta merkezinin Erbil’de kurulacağını açıklıyordu. Yakın bir ta-
rihte Irak’ı ziyaret etmesi beklenen Abdullah Gül’ün de, bu ziyaretin-
de Erbil’e gitmesi bekleniyordu. AKP hükümeti ve Abdullah Gül’ün, 
Irak ve kukla devletle ilişkilerini, Ergenekon tertibinin gölgesinde yü-
rütmesi dikkatlerden kaçmıyordu. ABD’nin kukla devleti meşrulaştır-
mak amacıyla hem Abdullah Gül ve AKP hükümeti hem de Fetullah 
Gülen aracılığıyla faaliyetlerini yoğunlaştırdığı belirtilirken; hüküme-
tin önümüzdeki dönemde hem PKK hem de kukla devlet konusunda 
kritik adımlar atılması bekleniyordu. Türkiye-Irak ve ABD arasındaki 
üçlü mekanizmanın komuta merkezinin, kukla devletin sözde baş-
kenti Erbil’de kurulacak olması da kukla devletin tanınması yolunda 
atılmış ciddi bir adım olarak görülüyordu.

O süreçte Fehmi Koru, Fetullahçı Gladyo adına tehditler sa-
vurmaktaydı.

“Fetullahçı Gladyo adına konuşuyor” havası veren Fehmi 
Koru yüksek perdeden uyarıyordu. Artık Fetullahçıların aleyhi-
ne konuşanların başına büyük belalar açılmaktaydı. Sadece ifa-
de özgürlüğünüz değil, haberleşme, özel hayatınızın gizliliği ve 
dokunulmazlığı, eleştiri hakkınız gibi anayasa ile teminat altına 
alınan hak ve özgürlükleriniz “pamuk ipliğine” bağlıydı.

Bunun son kanıtlarından biri Fehmi Koru’nun 24 Ocak 2009 
tarihli Yeni Şafak’taki yazısıydı. Hazret hiç çekinmeden, Fetul-
lahçı Gladyo adına Ergenekon Davası’na bakan mahkemeyi, 
Türkiyeyi savunan vicdanlı aydın kesimini, FETÖ kumpaslarını 
protesto eden geniş halk kitlelerini, velhasıl FETÖ yapılanması-
na boyun eğmeyen herkesi şöyle tehdit ediyordu:

Ergenekon davası başarısız olursa katliamlar başlayacakmış!?
Fetullahçı Gladyo adına Fehmi Koru şunları söylüyordu: “Tür-

kiye Ergenekon süreci başladığından bu yana kitlesel alt-üst 
oluşlar ve siyasi suikastler yaşamıyor. (...) Ben dâhil, belli bir 
mücadele veren herkes kendisini daha rahat hissediyor.”

Ancak Fehmi Koru’nun bir öngörüsü var. Ergenekon süreci ba-
şarısız olursa, Prof. Muammer Aksoy’un öldürülmesiyle 1990 yılında 
başlayan ve Bahriye Üçok, Uğur Mumcu ve Ahmet Taner Kışlalı’nın 
öldürülmesi, Sivas-Madımak katliamı ile süren “karanlık dönem” ye-
niden başlayacakmış. “Ergenekon süreci başarıyla (!) tamamlandığı 
takdirde milletçe huzur ve istikrarlı bir hayata kavuşacakmış!?
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Anlamayanlar için
Tehdidini anlamayan kalmasın diye F. Koru, tekrar tekrar vurgulu-

yordu: “Ergenekon süreciyle birlikte başlayan siyasi suikastsiz 
ve toplumsal alt-üst yaşanmayan yeni dönemin getirdiği ferah-
lama, ‘karanlık’ günleri geride bıraktığımızın müjdesi” imiş ve 
“içinden geçtiğimiz dönemin kıymetini her halükarda bilmek, 
elimizden kaçırmamak çabası” göstermemiz lazımmış!..

F. Koru, “1990 yılından 2007’nin ilk aylarına kadar hayatını, si-
yasi suikastlerde kaybedenlerin haddi hesabı yok. Çok değerli ay-
dınları, gazetecileri, öğretim üyelerini, askerleri ‘yapay’ bir ortamda 
kaybettik” sözleri ile Fetullahçı CIA-MAAT’ın cinayetlerini hatırlata-
rak, “Cumhuriyetçi düşünürlere, Atatürk milliyetçilerine, vicdan ehli 
gazetecilere, öğretim üyelerine ve askerlere” ölüm tehdidinde bulu-
nuyordu. Cürete bakın!

Ya Fehmi Koru’nun “kırk katırı”; ve ya Fetullahçı Gladyo’nun 
“kırk satırı”...

Bu durumda, vatanseverlerimiz, siyonizme ve emperyalizme 
hayır diyenlerimiz ve AKP tahribatına direnenlerimiz ve asker-
lerimiz ne yapacaktı? F. Koru, bunu da yazmıştı: “Bu günlerde 
ağzından ‘karanlık’ sözcüğünü çok fazla çıkaranlar, o sözcüğün 
yerine ‘aydınlık’ sözcüğünü, ‘karanlıklar imparatorluğu’ sözcü-
ğünün yerine ise ‘demokratik Türkiye’ kavramını kullanırlarsa 
daha isabetli olacak”mış.

Peki böyle yapmazsak ne olacaktı? Bunun cevabını da ya-
zının başında açıklamıştı. “Ergenekon süreci başarısız olursa, 
aydınların, gazetecilerin, öğretim üyelerinin siyasi suikastlere 
uğradığı, Madımak katliamı gibi toplumsal alt-üst oluşların ya-
şandığı ‘karanlık dönem’ yeniden başlar”mış!..

Böylece Fetullahçı Gladyo, F. Koru’nun ağzından “fışkırttığı 
sıvı” ile kaç kuşu birden avlamaktaydı? Vurulması öngörülen 
hedefl er arasında davaya bakan mahkeme de bulunmaktaydı. 
Davaya bakan mahkeme, Fetullahçı Gladyo’nun yürüttüğü ope-
rasyon ile hazırlanan “tezgâhı” bozarsa, mahkemeden tahliye 
ve beraat kararları çıkarsa, “karanlık dönem yeniden başlaya-
cak”mış. “Ergenekon sürecinin başarısız olması halinde “su-
ikastler ve katliamlar başlayacak” tehditleri savrulmaktaydı. 
Öyle ya, Fetullahçı Gladyo dışında bu suikastleri ve katliamları 
kim yapacaktı?
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40 yıldır suikastleri, katliamları yapan güç Amerika ve NA-
TO’nun emrindeki kontrgerilla değil miydi? Bugün Fetullahçı-
ların oluşturduğu Gladyo’nun katillerini geçmişte koruyanlar, F. 
Koru’nun “ağababaları” değil miydi? “Kahrolsun komünistler” 
naraları ile halka ve gençliğe saldıranlar, Amerika’nın 6. filosu-
nu “kıble yaparak” namaz kılanlar F. Korular’ın, BOP Eşbaşkan-
larının yandaşları hatta bizzat kendileri değil miydi?

Fetullahçı şebeke neyin korkusunu taşıyordu?
“Ergenekon süreci başarılı olmazsa suikastlar, katliamlar yeni-

den başlayacak” öngörüsü, aynı zamanda “AKP iktidarının “başa-
rısızlığı” olacak anlamını da taşıyordu. F. Koru, Fetullahçı Gladyo 
adına tehditler savururken BOP Eşbaşkanını da “harcamış” olmuyor 
mu? Görünüşte “evet”! Ama bu öngörü, AKP’nin kaçınılmaz yıkılışı-
nı, başka bir deyişle “deliğe süpürülmesini” yakın gören F. Koru’nun 
konumunu da gösteriyordu. F. Koru Türkiye’ye ABD’den bakıyordu. 
Ergenekon tertibi bozulunca BOP Eşbaşkanlarının da “bozulacağı-
nı” düşünüyor ve görüyordu. O zaman “yeni senaryolar hazırla-
mak gerekiyordu!”

Oysa Ergenekon tertibi başarılı olmazsa Türkiye; ABD ve NATO 
kenesinden kurtulacaktı!.. Türkiye Cumhuriyeti, Mustafa Kemal Ata-
türk’ün işaret ettiği gibi; tam bağımsız olacaktı! İşte o zaman “uydur-
ma” Ergenekon belgeleri ve tüzüğünün yerine kontrgerillanın, Süper 
NATO’nun Fetullahçı Gladyo’nun gerçek belgelerinden okuyacağız. 
Miletimizin sağ-sol diye nasıl birbirine kırdırıldığının, halkımızın Kah-
ramanmaraş’ta, Çorum’da, Sivas’ta nasıl katliama uğratıldığını, Tür-
kiye’de “Küçük Amerika” sürecinde hükümetlerin nasıl kurulup, nasıl 
yıkıldığını o zaman bütün çıplaklığıyla görüp anlayacağız. Mustafa 
Kemal, “Gençliğe hitabe”sinde “Memleket dâhilinde iktidarda bu-
lunanlar emellerini, istilacıların emelleriyle birleştirmiş olabilir-
ler” derken bu günleri anlatmaktaydı. Atatürk’ten sonra, Amerikan 
mandacısı İsmet İnönüyle başlayan, Celal Bayar’la zirveye ulaşan  
“Küçük Amerika” sürecinde iktidarlar, ABD’nin ve NATO’nun suç or-
tağı olmuşlardı. Bu süreç devam ediyor. ABD ve NATO’nun ülkemiz-
deki suç ortakları sürecin sonuna yaklaştıklarını elbette görüyorlar-
dı. Belki de bu yüzden, şimdiye kadar ortak oldukları suçları “yükle-
yecek” failler yaratmaya çalışıyorlardı.” Ama çırpındıkça batıyorlar 
ve bitiyorlardı!..



318 AHMET AKGÜL

Fetullahçıların Erbakan garezinin perde arkasında ne yatıyordu?
Gülen Hareketi’nin Ergenekon bahanesiyle Erbakan’ı sıkça 

gündeme getirip Susurluk olayının sorumluluğunu onun boy-
nuna yıkması tam bir Siyonist uşaklığıdır. Çünkü bu konuda çif-
te standart uygulanmakta, haksız ve insafsız davranılmaktadır. 
Bu tavır Fetullahçıların Erbakan’a muamelesinin “garez” oldu-
ğu kanaatini doğurmaktadır. Şimdi neden çifte standart uygula-
dıklarını ve nerede insafsızlık yaptıklarını açıklayalım.

 Gülen Hareketi’nin yayınlarında ısrarla “Erbakan’ın 1996’da 
Susurluk’taki kazada ortaya çıkan ilişkilerin üzerine gitmediği” 
yazılıp konuşulmaktaydı. Bu hareketin yazar-çizer takımı, “eğer 
Erbakan o günlerde Susurluk meselesinin “fasa fiso” olduğunu 
söylemeyip olayı soruştursaydı belki 28 Şubat da olmayacaktı, 
bugün Ergenekon olarak bilinen örgüt de daha o gün ortaya 
çıkarılıp dağıtılacaktı” İddialarını sıkça tekrarlamaktaydı. Ayrı-
ca bunlara göre, Erbakan Susurluk’u ciddiye almayıp üzerine 
gitmediği için iktidarı yıkılmıştı. Onların tabiriyle “fasa fiso mu, 
ciddi bir iş mi olduğunu anlamıştı!”

 Önce bu takımın Erbakan’ı her defasında böyle saygısızca 
anmalarındaki edepsizliğine dikkat çekip sözde “hoşgörü sah-
tekârlıklarının” nasıl maskenin altından sırıttığını hatırlatmamız 
lazımdır. İkincisi, 28 Şubat’ın hararetli günlerinde bir kez olsun 
müdahaleye karşı çıkmamış, hatta kışkırtmış ve hiç sıkılmadan 
gidip 28 Şubat medyasında Erbakan’ı kötülemeye çalışmış Fe-
tullah Gülen’in ekibinin şimdi kalkıp Erbakan’ın müdahaleye 
direnmediğinden söz etmesi ikiyüzlülük, yani münafıklıktır. Gü-
len Hareketi’ne mensup bazı insanlar, “Fetullah Gülen eğer 28 
Şubat medyasına çıkıp Erbakan’ı kötülemese ve müdahaleye 
destek vermeseydi, Müslümanların üzerine büyük bir felaket 
geleceğinden” dem vurup durmaktadır. Onlara göre Fetullah 
Gülen, Erbakan’ı kötüleyerek sözde Müslümanları kurtarmıştır! 
Sanki dönemin darbeci generaline ağlak mektup yazarak eman 
dileyen Erbakan’dı!

Bütün bunlar sahtekârlığın ve Siyonist hizmetkârlığının bir 
parçasıydı.

Biz, Hz. Peygamber’den böyle mi öğrendik? “Git din düşmanla-
rının ve kin fırsatçılarının arasında bir mümin kardeşini kötüle, böy-
lece de başka dindarları kurtar!” mı buyurmuşlardı? Gülen Hareketi 
28 Şubat döneminden kesinlikle sabıkalıydı ve şu ana kadar da bu 
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konuda bir tek özeleştiri yapıp tövbe etmiş görünmüyorlardı. Yapma-
ları gereken, Erbakan’a hakaret ve İslam davasına hıyanet etmeyi 
artık kesip o günlerde büyük bir hata yaptıklarını ve din düşmanla-
rının arasına karışıp müminlerin iktidarını yıkmak için gösterilen ça-
balara destek çıktıklarını itiraf edip pişmanlık duymalarıydı. Bunlar 
işin haksızlık ve insafsızlık yanıydı. Diğer yanında ise tam bir çifte 
standart vardı. Çünkü bugün Ergenekon örgütü adı altında kovuştur-
maya konu olan mesele, aslında 2002 yılında Başbakan Erdoğan’ın 
önüne geldiği halde Erdoğan bugüne kadar bu konuda bir tek adım 
atmamıştı.

Bunu nereden anlıyoruz? Şuradan: Ergenekon iddianamesi 
oluşturulurken savcılık Genelkurmay’a ve MİT’i Ergenekon is-
minde bir örgütü bilip bilmediklerini soruyordu. Genelkurmay, 
kendi bünyelerinde böyle bir örgüt olmadığını bildiriyordu. Ra-
dikal gazetesi yayın yönetmeni İsmet Berkan’ın verdiği bilgiye 
göre MİT kendi bünyesinde böyle bir örgüt olmadığını söyle-
dikten sonra, 2002 yılında isimsiz bir zarfl a kendilerine Erge-
nekon denen örgütle ilgili bazı temel dokümanların gönderildi-
ğini, kendilerinin de bazı araştırmalar yaptıktan sonra konuyu 
Genelkurmay Başkanlığı’na ve Kasım 2003’te de Başbakanlığa 
bildirdiklerini, daha sonra başka bir fırsatta aynı bilgileri bir ki-
tapçık haline getirerek Başbakan’a bir kez daha sunduklarını 
söylüyordu. Bu bilgiye göre MİT’in Ergenekon’u 2002 yılında 
öğrenmiş bulunuyordu. Kurum daha sonra bilgisini genişletip 
2003’te bilgi vermesi gereken yerlere sunmuştu. Demek ki Baş-
bakan Erdoğan, Ergenekon’u 2003 Kasım’ında biliyordu.

Yani Kasım 2005’teki Şemdinli olayından ve Mayıs 2006’daki 
Danıştay saldırısından çok önce bu konudan haberdardı. Ve 
Başbakanlık, ellerindeki bu bilgiye rağmen hiçbir şey yapma-
mıştı. Erdoğan 2003’te harekete geçebilir ve bugünkü soruş-
turma o tarihte yapılabilirdi, bu gerekliydi, ama kasıtlı olarak 
savsaklamıştı… Fakat Erdoğan 2005 Kasım’ındaki Şemdinli 
olayında da harekete geçmiyorlardı. Hatta bu olaydan tamamen 
uzak durmuşlardı. Mayıs 2006’da Danıştay’a saldırı yapıldı, o 
zaman da savsaklamışlardı. Aradan tam iki yıl geçmiş, Haziran 
2008’de Ümraniye’de bazı mühimmatın bulunmasından sonra 
Ergenekon soruşturmasının düğmesine basılmıştı. Oysa Gülen 
Hareketi’nin bu süre boyunca Erdoğan’a bir kez olsun eleştiri 
yönelttiğine tanık olunmamıştı. Çünkü suç ortaklarıydı ve mü-
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nafıklık huylarıydı. Oysa Erbakan’ı Kasım 1996’da patlak veren 
Susurluk’a müdahale etmemekle suçluyorlardı. Hem bugün 
Erdoğan’a verdiği medya desteğini vermeyip, aksine köstek 
oldukları halde bu suçlamayı yöneltiyor, hem de Erbakan, Su-
surluk olayından 3 ay sonra koalisyon ortağının çözülmesi ne-
deniyle iktidarda kalamadığı halde ondan bu kadar kısa sürede 
bir şey yapmasını bekliyorlardı!? Halbuki 28 Şubatın arkasında 
İsrail vardı, kendileri de onların yanındaydı.

 Demek ki Recep T. Erdoğan 2003’ten 2008’e kadar tam 5 yıl 
hiçbir şey yapmadığı halde bir tek eleştiri bile yöneltmiyorlardı. 
Bu tabloya bakınca sormak gerekmiyor mu, Gülen Hareketi’nin 
Erbakan’a garezinin sebebi gerçekten Susurluk olayına ilişkin 
“fasa fiso” açıklaması mıydı, yoksa İsrail’in uykularını kaçıran 
D-8 planı mıydı? Erbakan, Susurluk meselesinin hükümete yö-
nelik bir komplo olduğunu fark ettiği için o günkü şartlarda za-
man kazanmak ve dış bağlantılarını bulup ortaya çıkarmak için 
“fasa fiso” demiş olmalıydı. Buradan geriye bakınca keşke öyle 
yapmasaydı ve ilk günden itibaren üzerine gitseydi diyebiliriz. 
Ama bunu mesela biz diyebiliriz de Gülen Hareketi asla ve kata 
diyemez! Çünkü o gün 28 Şubat’ın safına geçmiş, Erbakan’a 
savaş açmışlardı.

Erdoğan 2003’ten beri bildiği halde Ergenekon’a dokunma-
mıştı. Peki o zaman neden Erbakan korkaklıkla suçlanırken, Er-
doğan kahraman sayılmaktaydı? Bu ne çarpık mantıktı!?

 Gülen Hareketi’nin asıl derdi Susurluk falan değil de, Erba-
kan döneminde iktidar alanında ellerini kollarını sallayarak cirit 
atamadıkları olmasındı? Yoksa Erbakan aleyhinde gösterdikleri 
çabalarla katkıda bulundukları 28 Şubat sürecinden aklanmak 
için Erbakan’ı Susurluk’un üzerine gitmemekle suçlayıp suyun 
üstüne çıkan yağ mı olmak istiyorlardı? Sebebi ne olursa olsun, 
Gülen Hareketi 28 Şubat’taki kabahatinden kurtulabilmek için 
Erbakan’ı kötülemeyi sürdürmek yerine ondan özür dileklerini 
açıklamalı, ciddi bir özeleştiri yapmalı ve o günlerde müdahale-
ye direnmek bir yana, adeta destek vererek iktidarın yerle yek-
san edilmesine katkı sundukları için halkımız ve özellikle din-
darların bedduasından kurtulmaya çalışmalılardı.

Ha, bu arada, Ali Kırca’nın 18 Haziran 1999 akşamı ATV’de 
yayınlandığı ve zaman zaman başka marazlı medyanın da tek-
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rarladığı; “Fetullah Gülen’in Devleti ele geçirme ve şeriat düze-
nini  yerleştirme” iddialı eski kasetlerinin  amacı ise; Fetullah’ı 
kötülemek ve kösteklemek değil, dindar halkımıza ve kendi 
taraftarlarına: “Hoca Efendi hazretlerinin, bugün emperyalist 
Amerika’da ve Yahudi lobilerinin kucağında olmasına bakma-
yın.. Bunlar, düşmanları oyalamak ve İslam’ı hakîm kılmak için 
yapılmaktadır. Yoksa işte Onun asıl niyeti ve samimiyeti, bu 
yürekleri dağlayan ve gözyaşları çağlayan kasetlerden anlaşıl-
maktadır” mesajını kafalara kazımaktır.

Mehmet Kamış Zaman’daki 11.02.2009 tarihli yazısında “29 
Mart yerel seçim olmaktan çıktı” başlığıyla

“Seçimler yaklaştıkça yolsuzluk dosyaları havada uçuşmaya 
başladı. Bazen incir çekirdeğini doldurmayan haberler, ‘büyük 
yolsuzluk’ diye veriliyor ve seçim yaklaştıkça muhalefetin en 
önemli kozu oluyor. Bu haberlerin detaylarına indiğinizde, bü-
yük çoğunluğu için ‘iyi de ne var bunda?’ demekten kendinizi 
alamıyorsunuz. Bu bilgilerin bazılarının bürokrasideki küskün-
lerden sızdırıldığını tahmin etmek zor değil. Seçim sürecinde 
beklentilerini bulamayanlar öfkesini, elinde tuttuğu ve kendin-
ce yolsuzluk olarak düşündüğü işleri diğer partililere vererek 
dışa vuruyor. Kendi değerinin farkına varmayan partisini ceza-
landırmayı deniyor” diyerek AKP içindeki yolsuzlukları ve men-
faat kavgalarını bir nevi itiraf ediyor ve açıklamaya çalışıyordu.

Fetullahçı Mehmet Kamış “Seçim sürecinde kilit partilerden 
birisi Saadet Partisi olacak. AKP ile kavgası olanların, can simi-
di diye sarıldıkları partilerin başında geliyor. AKP’den aday gös-
terilmeyenlerin B planı olarak tercih ettikleri parti olarak göze 
çarpıyor. Medya da ona büyük önem veriyor. İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi başkan adaylarını Star TV ekranlarından canlı 
olarak açıklamaları oldukça ilginçti. Haberin başlangıcında ise; 
Saadet Partisi’nin bu seçimlerde ne kadar başarılı olacağı uzun 
uzun anlatıldı. Söz konusu haber kanalının muhtemel hesabı 
Saadet Partisi’nin mümkün olduğu kadar çok oy tırpanlaması 
üzerine kurulu. 28 Şubat sürecinde ağza alınmadık iftiralarla ka-
raladıkları parti konusunda bugün farklı bir strateji yürütüyor-
lar. Saadet Partisi’nin, küskünlerin gittiği bir parti olması kadar, 
bazı medya gruplarının büyük oyununda rol alması da çok yan-
lış. Bu anlamda Türkiye’de oynanan bütün oyunların farkında 
olacak birikime sahip Numan Kurtulmuş yönetiminin, bu med-



ya gruplarının oyununa gelmeyeceğini bilmek güzel” sözleriyle 
ise, Numan Kurtulmuş’a akıl veriyordu.

 Şimdi soralım:
1- Hâlâ Saadet’in başında bulunan ve Milli Görüşü parçala-

mak için fırsat kollayan Numan Bey bu konuda size bir garan-
ti mi verdi ki, bu kadar emin ve kesin konuşuyorsunuz? Daha 
önce Refah Partisine karşı sağcı ve solcu Masonları destekledi-
ğinizi nasıl unutuyorsunuz ve hala utanmıyorsunuz?

2- S. Numan Kurtulmuş SP’nin Genel Başkanı görüntüsüyle, 
aslında AKP’nin yedek lastiği olacak diye mi destek oldunuz ve 
alkış tutunuz?

İşte Fetullah’ın cahil fetvacılarından ve Zaman yazarlarından 
Ahmet Şahin’in; ülkemizin, bölgemizin, İslam ve insanlık âle-
minin bin türlüm sorunları varken, o: “Namazda çalan telefonu 
nasıl kapatmak lazım?” diye başlık atıyor şu hikmetli çözümü 
yumurtluyordu: “Bazı telefon zilleri gerçekten de cami içinde 
ibadet edenleri tedirgin edecek oyun havaları çalmakta, namaz 
içindeki huzuru gerçekten de bozmakta, böylece camiye nama-
za gelenin kazandığı sevap mı, yoksa oyun havaları dinleterek 
sebep olduğu günah mı daha fazla sorusunu akla getirmekte-
dir. Bu sebeple telefona müzik sesi değil de kuş sesleri gibi 
tabii hafif sesler koydurmak suretiyle rahatsızlığı asgariye in-
dirmeye gayret etmelidir.”

İşte Zaman’ın saman çuvalı Hocasına bir soru daha biz sora-
lım: Cep telefonlarındaki kuş sesleri gibi; bir kişi kafeste gezdir-
diği keklik, kanarya, kedi veya finosunu, Ezanın sesini duyunca 
camiye getirip pencereye koysa ve namaz esnasında bunların 
ötmesi veya miyavlaması tutsa, bu sesler cemaatin huzuruna 
ve namazın ruhuna zarar verir mi vermez mi?.  Filistin’in ferya-
dını duymayan ve bir tek kelime ile İsrail’i kınayamayan Fetul-
lah fetvacıları, bakın nelerle uğraşıyor!

 ● TSK ve Jandarmanın Yıpratılması
Amerika’nın sesi, Fetullah Gülen takipçisi Mustafa Ünal:
“Çankaya sonrası dışarıda görmeye pek alışık olmadığımız Ah-

met Necdet Sezer eşiyle beraber evinden konser için çıktı. İki sol 
partinin liderleri Deniz Baykal ve Zeki Sezer, piyanist Say’ı dikkat-
le dinleyenler arasında. Sabih Kanadoğlu’nun varlığı sürpriz değil, 
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onun Fazıl Say hayranı olduğu biliniyordu zaten. YARSAV Başkanı 
Ömer Faruk Eminağaoğlu da protokolde ilk göze çarpanlardan. Fa-
zıl Say siyasetin ve yargının zirve isimlerini buluşturmayı başardı. 
Eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel acaba niye yoktu? Dave-
tiye mi gönderilmedi yoksa programı mı uygun değildi? Demirel’in 
tutku derecesinde olmasa bile çağdaş müziğe ilgisi olduğunu yakın-
dan biliyoruz. 28 Şubat’ın hararetli günlerinde Mozart’ın Dokuzuncu 
Senfonisi’ni büyük keyif alarak dinlediğini bütün Türkiye görmüştü. 
Hatta eline mikrofonu alarak ağzına kadar dolu salona doğru dön-
müş ve ‘İşte çağdaş Türkiye’ diye bağırmıştı. Senfoniye gösterilen 
ilgi karşısında sevinç çığlığı atmıştı. Dün gibi hatırlıyorum, Demi-
rel’in tavrını anlamakta zorlanan kimi siyaset arkadaşları ‘Bizim 
Süleyman Bey aslında senfoniden hiç anlamaz, davul olsa neyse, 
coşması normal diyebiliriz. Senfoni niye coşturdu ki?’ diye tepki gös-
termişlerdi. Herhalde Demirel’i coşturan müzik değildi, konserden 
verilen mesajdı.”168 diyordu. Peki bu bay Nurcular ve Fetullahçılar, 
yıllarca Mason Demirel’in sağ kolu gibi çalışıp destek vermiyor 
muydu? Nurlu Süleyman’a şimdi ne olmuştu?

Hüseyin Gülerce:
“Cumhuriyet elitleri, kendi halklarına güvenmiyorlar. Demokrasiyi 

de bu yüzden baştan beri hazmedemediler. Dünyanın gidişi böyle 
deyip demokrasiye kerhen geçtiler. Demokrasilerde eşit yurttaşlar 
vardır. Onlar ise “biz asılız. Dıştan eşit görünsek bile eşit olamayız” 
dediler. İşte o sebeple, “halk seçse bile biz yöneteceğiz” deyip dik-
lendiler. Bunun için de askeri öne çıkardılar. Sendikalarıyla, iş dün-
yasıyla, medyasıyla, üniversiteleriyle, yüksek yargı mensuplarıyla 
her defasında askeri tahrik ettiler. Sokaklara cübbelerle çıkıldı. Yargı 
mensuplarına kışlalarda brifingler verildi. Derin provokasyonlar dev-
reye girdi. Öyle yaptılar. 27 Mayıs 1960’ta, 12 Mart 1971’de, 12 Eylül 
1980’de, 28 Şubat 1997’de, 27 Nisan 2007’de, hep silahlı kuvvetleri 
sahneye sürdüler… Toplum mühendisliğinin kralı bu ülkede yapıldı. 
İşte mesela bir eski bakan, şimdi diyor ki: “Atatürk’ün Selanik’teki 
evine ses bombasını MİT attırdı...”169 diyordu. Peki, Fetullah Gülen 
28 Şubat sürecinde, kanal kanal dolaşıp Erbakan aleyhindeki 
gelişmeleri hararetle destekleyen konuşmalar yapmıyor muy-
du? Yahu bunların yüzü hiç kızarmıyor muydu? 

168)  13 Şubat 2009 Zaman
169)  13 Şubat 2009 Zaman
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Yine Zaman yazarı İhsan Dağı:
Bir başka skandal da bir başka Ergenekon sanığı İbrahim Şahin’in 

savcılık soruşturmasındaki iddiaları. Doğrudan Genelkurmay’la ilişki 
halinde olduğunu ve kendisine terörle mücadele için kurulacak bir 
birimin başına geçmesinin önerildiğini söylüyor Şahin. Yapacağı işi 
de ‘iç temizlik’ olarak niteliyor. Evinde Alevi ve Ermeni toplum lider-
lerine yönelik suikast planları, ‘hainler’in ve ‘özür dileyen aydınların’ 
listesi bulunan bu kişinin ne tür bir ‘temizlik’ peşinde olduğu belli. An-
cak soru şu: İbrahim Şahin gibi birisini mevcut koşullarda hiç kimse 
resmi/legal bir yapılanmanın başına getirme cüreti gösteremeyece-
ğine göre, acaba birileri Şahin’i ‘olağanüstü bir gelişme’nin ardından 
‘iç temizlik’ yapmak için hazırlamaya mı başlamış? Yani, birileri hâlâ 
‘darbe tezgâhları’ mı kuruyor? Darbe sonrası da elindeki listelerle ve 
kurduğu ölüm timleriyle ‘iç temizliği’ İbrahim Şahin’e yaptırmayı mı 
planlıyorlar?”170 diyerek ve Hüseyin Gülerce’yle ters düşerek, İb-
rahim Şahin denen CIA- kontrgerilla maşasını haklı buluyor ve 
Ordumuza yapılan iftiraları doğruymuş gibi gösteriyordu.

Kaldı ki İbrahim Şahin, bu ifadelerin kendisine ait olmadığını 
açıklamıştı. Peki, TSK’yı hedef alan bu küstahça iddiaları kim 
uydurup hazırlamış ve niye basına sızdırılmıştı? 700 bin kişilik 
dünyanın en güçlü ve donanımlı ordusuna sahip bir Genelkur-
may, öyle 300 kişilik gizli ve başıboş çetelere ihtiyaç duyacağı-
na hain ve kiralık kafalar dışında hangi ahmaklar inanacaktı? 
Şu Fetullahçı bilinen, gönüllü Siyonist ve emperyalist uşakları, 
caydırıcı ve göğüs kabartıcı güçlü bir ordumuzun varlığından 
niye bu kadar rahatsızdı?

“Çeteleşmenin” baş aktörü Mesut Yılmaz ve Fetullahçılardı!
Mesut Yılmaz, iktidarını ‘Bırakın yapsınlar, bırakın geçsinler” fel-

sefesi üzerine inşa eden, “Benim memurum işini bilir”, “Anayasa’yı 
bir sefer delsek ne çıkar” diyen, iktidarda kalabilmek için ‘her yolu 
mübah’ sayan ‘liberal’ zihniyetin en acı meyvelerinden ve önem-
li temsilcilerinden birisi konumundaydı. Türk milletini ‘dönüştür-
me’ projesinin uygulamasında gösterdiği üstün gayretlerden 
dolayı, bağlı bulunduğu mahfiller tarafından ‘Malta Şövalyesi’ 
unvanıyla ödüllendirilen Turgut Özal tarafından ‘keşfedilerek’ 
siyasete kazandırılan Yılmaz’ın yıldızı kısa sürede parlamıştı. 
Abdullah Çatlı destekli ‘anahtar teslimi’ kongre ile Özal’a rağ-

170)  13 Şubat 2009 Zaman
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men ANAP’ın tepesine taşınmıştı. Özal’ın kurduğu ‘hanedanlık’ 
zinciri ile adeta ‘Lale Devri’ni’ yaşayan ve nitelik değiştirerek 
‘adam satın alma’ politikası haline dönüşen yolsuzluklar, taze 
prens Mesut Yılmaz döneminde adeta ‘çağlar üzerinden’ sıç-
rama yaparak ‘çeteleşme’ sürecine ulaşmıştı. Mesut Yılmaz, 
iktidarları döneminde ‘ticaret-siyaset-bürokrasi-mafya-medya’ 
ekseninde kurulan menfaat şebekelerinin, ‘kardeş/kuzen/kayın-
birader’ ilişkilerini kullanarak memleketi yağmalamasına, ban-
kaları hortumlamasına fırsat hazırlamıştı.

Kuzen Mehmet Kutman’ın önderlik ettiği ‘borsa oyunlarında’ 
milletin tokatlanmasına göz yumanlardandı. Mavi Akım Projesi 
ile Türkiye’yi 20 yıl boyunca ‘pahalı’ Rus doğalgazına mahkûm 
bırakmıştı. ‘Kapalı kapılar’ arkasında kurduğu ‘karanlık ilişki-
ler’, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de burnunda ‘yumruk’ 
olarak patlamıştı. 28 Şubat sürecinde, kendisine ‘iktidar’ havu-
cunu gösteren ‘postmodern’ cunta ile birlikte hareket eden Yıl-
maz, sırtını ‘tekelci sermayeye’ dayayarak, Anadolu’da yeşer-
meye başlayan ‘yerli sermayenin’ işini birkaç hamlede bitirmeyi 
başardı. AKP, onun günahları üzerinde boy atmıştı. ‘Yolsuzluk’ 
iddiasıyla Yüce Divan’da yargılanan ilk ‘Başbakan’ olan, ancak 
‘aklanmak’ yerine ‘Rahşan Aff ı’ sayesinde paçayı sıyıran Mesut 
Yılmaz, iktidar partisi karşısında ciddi bir ‘muhalefet boşluğu’ 
olmasını fırsat bilerek, yeniden ‘kurtarıcılığa’ soyunmaktaydı.

Mesut Yılmaz Rize’de hemşerilerine şöyle haykırmıştı:
“Anavatan’ın da içinde olduğu, AKP’ye karşı iktidar alterna-

tifi olabilecek siyasi partiyi oluşturmaya çalışıyorum. Hazırlık-
larımı yaptım. Seçimden sonra yola çıkacağım. Son kez sizden 
destek istiyorum.”

Kimse de çıkıp kendisine sormamıştı: Ya hu, hangi yüzle ve 
cesaretle bunları konuşmaktasın? Ve işte şu Fetullahçılar ve 
Nurcular, yıllarca bu mesut Yılmaz denen mason çete başının 
partisini alkışlamış ve arka çıkmışlardı. Ve şimdi de Demirel’in, 
Özal’ın ve Mesut Yılmaz’ın yeni versiyonu Recep T. Erdoğan’ı 
sahiplenmekten yüzleri bile kızarmamaktaydı.

Zaman Gazetesinden Emine Dolmacı Orduyu karalama kam-
panyası doğrultusunda “YAŞ’ın yeni kodları: İrtica, ahlaksızlık, 
uyuşturucu...” yazısında şunları söylüyordu:

YAŞ kararları, ‘yargı yolu açık olmadığı’ gerekçesiyle hep eleş-
tirildi. Bu şekilde, özellikle ‘irticacı’ damgasını yiyen personel, ‘di-
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siplinsizlik’ gerekçesiyle görevden ihraç edildi. Bu uygulama 2006 
yılında birden değişti. ‘Uyuşturucu’, ‘ahlak dışı davranışlar’ ve ‘irtica’ 
kararlara girdi. Biz de politika değişikliğinin anlamını okumaya ça-
lıştık. O dönemler 12 Eylül’ün ve etkilerinin yoğun yaşandığı yıllar-
dı. Yüksek Askeri Şûra, yaptığı toplantılar sonucunda bugünkü gibi 
ihraçlar gerçekleştiriyordu. Aradan 26 yıl geçti. Bu sürede bin 636 
kişi kurumdan geri dönüşsüz bir şekilde gönderildi. Son 15 yılda ise 
bu rakam bin 288 oldu. Ancak son yıllarda bir politika değişikliğine 
gidildi. ‘Disiplinsizlik’ nedeni ile yapılan ihraçlar, detaylı açıklanmaya 
ve ‘ahlaka aykırı davranışlar ve uyuşturucu’ ile ‘irtica’ telaff uz edilme-
ye başlandı. 2006 yılında gerçekleştirilen bu değişiklik, bir taraftan 
Silahlı Kuvvetler’de uyuşturucu kullanımı artıyor mu sorusunu gün-
deme getirirken, bir taraftan da askerin hükümetle arasını iyi tutmak 
için irtica nedeniyle atılanları gölgelemek amacıyla böyle bir yola 
gittiği belirtiliyor. 

Her şey Eskişehir 1. Hava Taktik Komutanlığı’ndaki uyuşturucu 
kullandığı tespit edilen askerlerin dosyalarının YAŞ’a gelmesiyle baş-
ladı. 2006 Ağustos şûrasında bu sebeple Eskişehir’den 9 kişi ihraç 
edildi. Toplamda ise 19 ihracın 2’si irtica 17’si ahlaki durum ve uyuştu-
rucu alışkanlığı olarak gösteriliyordu. Bir sonraki şûrada çıkan 37 kişi-
lik ihraç kararı da Eskişehir’de başlayan soruşturmayla ilişkilendirildi. 
Bu dönemde Eskişehir’le birlikte Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü Komu-
tanlığı’ndan da 9 kişi ihraç edildi. 2007 Ağustos şûrasında, 10’u irtica, 
diğerleri uyuşturucu ve ahlaki durum olmak üzere 23, 2007 Aralık şû-
rasında, 7’si irtica, diğerleri ahlaki durum ve uyuşturucu olmak üzere 
38, 2008 Aralık şûrasında ise 5’i irtica, diğerleri uyuşturucu ve ahlaki 
durum olmak üzere 24 kişi ihraç edildi. 2006 Aralık şûrasında ‘uyuştu-
rucu’ gerekçesiyle TSK’dan resen emekli edilen Ramazan Bayramoğ-
lu, hayatı boyunca sigara bile kullanmadığını söylüyor. Diyarbakır 8. 
Ana Jet Üssü’nde görev yapan Bayramoğlu, bir yılbaşı kutlamasında 
uyuşturucu kullandıkları gerekçesiyle 100’e yakın kişiyle birlikte sor-
guya alınmış. 2 gün süren sorguda uyuşturucu kullanıp kullanmadık-
ları sorulmuş, arkasından da ağızlarından bazı isimler alınmak isten-
miş. Bunun için psikolojik baskı gördüğünü de söyleyen Bayramoğlu, 
o zaman söz verilen doktor muayenesi ve saç testinin yaptırılmadığını 
aktarıyor. Daha sonra aralık şûrasında kendisinin de aralarında oldu-
ğu 9 kişinin görevine son verilmiş. Bayramoğlu, arkadaşları hakkında, 
“Aramızda kullanan kişi var mıydı bilmiyorum, ancak oradaki insanlar 
pırıl pırıldı.” değerlendirmesini yapıyor. 
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Ramazan Bayramoğlu’nun hikâyesi aksi bir örnek, ancak YAŞ 
kararlarıyla resen emekli edilen bir kişinin hakkını arayamadığının 
da tipik misali. Emekli askeri hâkimlere göre, bunun sivil ve askerî 
mahkemelerde görülmesi mümkün ancak YAŞ’a getirilmesi bir tercih 
olarak ortaya çıkıyor. Psikiyatr Ayhan Akcan’a göre bu, tüm toplumda 
olduğu gibi Silahlı Kuvvetler’de de uyuşturucu kullanımının artmasın-
dan dolayı olabilir; çünkü yaşanan her dört adli olaydan birinin uyuş-
turucuyla bağlantısı bulunuyor. Emekli askerî hâkim Yusuf Çağlayan 
birliklerde kenevir ekimine şahit olmuş bir isim. Ona göre, rütbesiz 
askerlerde uyuşturucu kullanımı oldukça yaygın. Bu alanda çalışan 
hem askerî hem de sivil yetkililer, Silahlı Kuvvetler’de uyuşturucu kul-
lanımının artmış olabileceğini, bunun için de ciddi boyutta ve çözüm 
öneren araştırmaların yapılması gerektiğini dile getiriyorlar.”171

Oysa, TSK’nın asıl sıkıntısının, NATO bağlamında ABD’nin 
güdümüne sokulması ve bağımsız hareket kabiliyetinin sınır-
landırılması… Ve yine AB’ye giriş hevesiyle ve demokratikleş-
me bahanesiyle, Ordunun etki ve yetki alanlarının daraltılması 
iken; bu yöndeki gafl et ve hıyanet girişimlerini açıkça destek-
leyen Zaman’cıların ve Ilımlı İslamcıların: Toplumun her ke-
siminde hızla yaygınlaşan ve doğal olarak ama en az oranda 
ordu mensuplarına da bulaşan “uyuşturucu kullanımı ve ahlaki 
sorunlar” öne çıkarmaları, elbette yıpratma ve çamur atma he-
saplıdır. Genelde TSK’yı yıpratmaya ama özellikle ve öncelikle 
jandarmayı etkisiz kılmaya yönelik girişimler giderek yoğunlaş-
maktadır. Çünkü Jandarma NATO’nun kontrolü dışındadır.

TSK NATO güdümündeydi, ama Jandarma bağımsız hareket 
etmekteydi, bu nedenle Fetullahçılara hedef seçilmişti.

Jandarma Eski Genel Komutanı Org. Eşref Bitlis piyade, Org. 
Şener Eruygur ise topçu sınıfındandır. NATO dışı ulusal bir kuvvet 
olma niteliği nedeniyle Jandarma Genel Komutanlığı ABD ve AB’nin 
hedefindeydi. Kuzey Irak’ta kukla Kürt Devleti’nin oluşmasını ön-
lemeye yönelik çalışmaları nedeniyle Orgeneral Eşref Bitlis, ABD 
tarafından katledilmiştir... Esas amaç, TSK’nin küçültülmesi, Jan-
darma’nın ulusal niteliğinin yok edilmesiydi. Türkiye, Kuzey Atlantik 
Konseyi’nin 20-25 Şubat 1952’deki Lizbon Toplantısı’na tam üye ni-
teliğiyle ilk defa gitmişti. Toplantı sonunda yayınlanan nihai bildiride 
Türk ve Yunan ulusal kuvvetlerinin bağlanacakları komutanlık konu-

171)  14 Aralık 2008 / Zaman
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sunda tam bir görüş birliğine varılamadığı not edilmişti. Daha son-
raları bu sorunlara çözüm getirilmişti. TSK’nın yüzde 90’ının NATO 
emrine verilmesine karar verildi. Bu durum, TSK’nın harekât kontro-
lünün geniş ölçüde yabancı ellere bırakılması ve ABD’nin doğrudan 
doğruya kendi gizli stratejisinin gereklerine göre Türkiye’ye verdiği 
silahlarla yetinilmesi, Türk Ulusal Savaş Sanayisi’nin baltalanması 
sonuçlarını doğuruvermişti.

Ayrıca, Silahlı Kuvvetleri’nin en büyük bölümünü NATO emrine 
veren, ABD ve müttefiklerine 50 milyon metrekarelik yurt toprakla-
rı üzerinde üsler ve gözetleme istasyonları sağlayan Türkiye; NA-
TO’nun savunma külfetini, çoğu Batı Avrupa Ülkesi’nden daha bü-
yük oranda yüklenmişti. 1960’lara kadar Belçika milli gelirinin yüzde 
3,8’ini, İtalya yüzde 4,1 ‘ini, Norveç yüzde 4’ünü ve Hollanda yüzde 
4,3’ünü ayırırken; Türkiye her yıl NATO’ya milli gelirinin yüzde 5’ini 
vermişti. ABD, Batı Avrupalı müttefiklerini, Avrupa’da konvansiyonel 
savaş yürütebilmeleri için Türkiye’nin üyeliğine “Türkiye’nin en azın-
dan 15-20 tümen sağlayacağı gerekçesiyle” ancak ikna edebilmişti. 
NATO’ya katıldığımız günlerde ABD’li uzmanlar, özellikle Türk Genel 
Kurmayı’nın “komutan yetiştirme” yolundaki çabalarından vazgeç-
mesini, bütün Türk Kurmaylarını komutan niteliğinde değil, karargâh 
subayı niteliğinde eğitilmesini telkin etmişlerdi.

Türk ordusunu ulusal komuta mekanizmasından yoksun bırak-
maya yönelik ABD planı Türk Genelkurmayı’nca zaman içinde tör-
pülenmiş ve önlenmişti. “O günlerde ABD Yardım Kurulu Başka-
nı; göreviyle ilgili konularda Türkiye Genelkurmay Başkanı’nın 
müşaviriydi. Aralarında ikili olarak haftalık toplantılar yapılmak-
ta ve askeri yardımın akış şekli içinde Türkiye’ye gelmekte olan 
silahlı malzemenin durumunu gözden geçirmekteydi.” Müşavir-
liğe de zaman içinde son verilmişti.

Muhsin Batur: Bu NATO ile Ulusal savunmamız nasıl sağla-
nacaktır?

“Muhsin Batur ‘Biliyorsunuz biz NATO üyesi yapılmışız. Biz uzun 
yıllar bu vecibeleri (NATO’nun gereklerini) birinci plana almışız. De-
mişiz ki, bizim Milli Savunma planlarımızın amacı NATO içinde kendi 
savunmamızı temin etmektir ve buna göre bir teşkilat, buna göre bir 
para ayırmışız. Ama Türkiye NATO  için aynı önemi taşımamaktaydı. 
Bu durum özellikle Kıbrıs olaylarından sonra anlaşılmıştı. Yani karşı-
mıza çıkan durum karşısında yalnız bırakılmıştık. Türkiye için birinci 
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öncelik NATO vecibelerini yerine getirirken yeni durumlar karşımı-
za çıktığına ve yalnız bırakıldığımıza göre artık NATO vecibelerine 
bağlılıktan kurtulmalıdır. Bu yeni şartları karşılayacak silahlı kuv-
vetlerimizi kurmak ve onu güçlü kılmak lazımdır” uyarısında bulun-
muşlardı. Muhsin Batur, ‘NATO vecibelerini ikinci plana atıp ve 
milli hedefl er için uygun bir silahlı kuvvetler teşkilatı ve silah-
sızlanma programı uygulamalıyız. Biz sadece (ABD’den) para 
istemeyi bırakmalıyız… Artık bunları tartışmalıyız. Meclis’te ve 
kamuoyu önünde?’ diyen Batur, sözü SEİA’ya (Savunma Ekono-
mik İşbirliği Antlaşması) getirmişti. ‘Diğer konu Türk-Amerikan 
antlaşması meselesidir. Yine savunmamızı iştiyakla ona bağlı-
yoruz. Şimdi bu antlaşma imzalanırsa ne olur? Biliyor muyuz 
arkadaşlar bunları? Yine bilmiyoruz. Peki bilmediğimize göre 
hâlâ oturup tartışmayacak mıyız burada? Mesele Türk-Ameri-
kan antlaşması imzalanırsa üsleri açarız. İmzalanmazsa üsleri 
kapatırız meselesi midir? Mesele bu değil ki, denizde bir dam-
la su bu mesele. Milli Savunmanı nasıl idare edeceksin, nasıl 
güçlendireceksin? esas mesele burada. O halde bizim Meclis 
olarak bilmemiz lazım gelen mesele, hükümetin bilmesi lazım 
gelirken maalesef bildiğine kani olmadığım. Mesele: Türki-
ye’nin yeni koşullar karşısındaki yeni ulusal savunma konsepti 
ne olacaktır? Bunu cevabı aranmaz ve gereği yapılmazsa, daha 
uzun seneler NATO içinde yalnız kuzeye (Rusya’ya) müteveccih 
bir savunma ve silahsızlanma içinde olacaktır’.”

Ordusunu Tümüyle NATO Emrine Veren Tek Ülke Türkiye’dir!
Toktamış Ateş “NATO üyesi hiçbir ülke Türkiye gibi Silahlı 

Kuvvetleri’nin tümünü NATO’nun emrine vermemiştir” diye ya-
zıyordu 25 Şubat 1999 tarihli Cumhuriyet’te. Bunun anlamı TSK 
ile ilgili tüm bilgilerin NATO üyesi ülkelerin Genelkurmayları’n-
ca en ufak ayrıntısına kadar bilinmesi ve gerektiği zaman silahlı 
kuvvetlerin NATO amaçları dışında kullanılmasına izin verilme-
mesi demektir. Türkiye bunu Kıbrıs konusunda yaşamış ve ne-
den sonra dördüncü bir ordu (EGE) oluşturarak bunu NATO em-
rine vermemiştir. Ancak Türkiye’nin NATO’ya girmekle yitirdiği 
şey, ‘NATO Standartları’na’ uymak gerekçesiyle savunma sana-
yini tümüyle ihmal etmesi ve silah konusunda ABD’ye mutlak 
bir bağımlılık içine girmesidir. Bu yanlışlıklardan dönülmesi de 
ancak Kıbrıs konusunda ABD’nin hasmane tavrı görüldükten 
sonra ve Erbakan sayesinde gerçekleşecektir.
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Mümtaz Soysal da “NATO, Amerikan’ın askeri egemenliğini 
örten bir şaldır” demişti. “NATO kuvvetlerinin entegrasyonu, 
milli kuvvetlerin Amerika’nın emrine verilmesinin kılıfı yerinde-
dir. Bu, büyük devletlerin küçükleri kontrolüne almasını kaçınıl-
maz hale getirmektedir.

“New York’taki sanayici, Londra’daki tüccar, Paris’teki ban-
ker, Rotterdam’daki armatörler, kendi yataklarında rahat uyu-
sunlar diye, yarım milyonluk Türk Ordusunu NATO emrine ve-
rip gece nöbetine dikmeye hakkımız yoktur. Üstelik elimizdeki 
gücün ulusal yararlarımıza değil, batılı büyük devletlerin amaç-
larına göre düzenlenmesi, en haklı olduğumuz davalarda bile 
hareketsiz kalmamız sonucunu doğurmuştur.”

Çünkü; “NATO, ABD’nin müttefiklerini takip ve kontrol altın-
da tutabilmek için icat ettiği bir teşkilattır. BM de aynı şekilde. 
Çünkü ABD, BM’nin yüzde 60’tan fazla giderini karşılamaktadır. 
Bu NATO giderlerinin yüzde 17’den fazlasıdır. NATO artık eski 
NATO değildir, emekliye ayrılmıştır. ABD müttefiklerini takip ve 
kontrol için METO’yu (Middle East Treaty Organization) kura-
caktır.”

“Türkiye’deki Amerikan özel üstlerini, NATO başkomutanın-
dan öğrendim”

Çetin Altan “1953 yılında Fatin Rüştü Zorlu, Türkiye’nin NATO 
nezdindeki daimi temsilcisiydi Paris’te. Ben o tarihte Ulus’a yazı-
yordum” diyor; “Ve muhalefete düşmüş CHP yöneticileriyle sabah 
akşam beraberdim. Zorlu’yu Ankara’dan tanırdım. Paris’e gittiğim-
de, kendisiyle ‘Palais de Rose - Gül Saray’ adlı villasında baş başa 
bir konuşmamız olmuştu. Bana; “Bir devlet sırrı vereceğim sana” 
demişti, “Ne yaz ne de kimseye söyle. TSK’nın yüzde 95’ini NA-
TO’ya bağladım. Bütçedeki büyük bir ağırlıktan kurtulduk böy-
lece.!?”

Tüylerimin nasıl diken diken olduğunu hâlâ hatırlıyorum. TSK 
yüzde 95 oranında bir merkeze bağlanmıştı. Ben hemen sormuş-
tum: “Peki; İsmet Paşa’nın haberi var mı bundan?”

Zorlu “Yok” demişti. Yıllar sonra öğrendim ki neler varmış. Bir 
tartışma çıkmıştı aramızda Zorlu’yla. Ben bunu sır olarak saklaya-
mam Fatin Bey, demiştim, ne meclisin ne de muhalefetin haberi 
olmadan Türk Ordusu’nun yabancı merkeze bağlanması ufak 
tefek bir şey değil. Ben bunu yazacağım.” İşte AKP iktidarıy-
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la Fetullahçı CIA-MAAT’ın ortaklaşa başlattıkları Ergenekon ve 
Balyoz kumpasları da, Menderes’in Bakanı Fatin Rüştü Zor-
lu’ların TSK’yı yozlaştırma hıyanetlerinin bir devamıydı.

“1953 yılında bir NATO davetiyle ilk kez Avrupa’ya gitmiştim. NA-
TO’nun Başkomutanı Hava Orgeneral Norstad’la da o gezi sırasında 
Paris’te tanışmıştık. Biz Türkiye’de sadece NATO üslerinin bulundu-
ğunu sanıyorduk ve o üslere ne bizim bakanların ne de generallerin 
girebildiği çalınıyordu kulaklarımıza. Norstad’a; Türkiye’deki NATO 
üslerine neden bizim bakanlarla generallerin giremediğini? sor-
muştum. Norstad, “Onlar NATO üsleri değil ki, Amerika’nın özel 
üsleri”, yanıtını vermişti. Türkiye’de NATO üslerinden başka bir de 
Amerika’nın özel üsleri bulunduğunu kimsenin bildiği yoktu.”

1974 Barış Harekâtında: “Donanmamız NATO emrinde, Kıb-
rıs’a silah sevkiyatı yapamayız” denmiştir!

TMT’nin (Türk Mukavemet Teşkilatı) Kıbrıs için silah sevkiyatı ko-
nusunda yardım bekleyen TMT liderlerinden İsmail Tansu’ya; sonra 
Cumhurbaşkanı yapılacak olan dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı 
Oramiral Fahri Korutürk’ün verdiği cevap çarpıcıdır: “Donanmamı-
zın tüm gemileri NATO emrindedir. En küçük gemilere varıncaya 
kadar hepsinin her an nerede olduğu NATO Başkomutanlığı’n-
ca izlenmektedir. Herhangi bir gemimiz görev yeri dışına çıktığı 
takdirde hemen anlaşılacak ve araştırmaya kalkışılacaktır. Bu 
da silah sevkiyatı faaliyetlerinin açığa çıkmasına neden olabilir. 
Bu sebeple silah sevkiyatı günlerinde bir gemi tahsis etmemiz 
mümkün olmayacaktır.”

Attila Karaosmanoğlu’nun anısı da işbirlikçi zihniyetlerin ayarını 
yansıtmaktadır: “İlk Milli Güvenlik Kurulu toplantısında haşhaş 
konusu yine gündemde idi. Toplantıda Cumhurbaşkanı ve Ge-
nelkurmay Başkanı benim bir bezirgan gibi pazarlık yapmam-
dan utandıklarını ve askerlerimizin giydikleri faniladan ayakla-
rındaki postallara kadar her şeyin Amerika’dan geldiğini, onun 
için meseleye farklı bir yaklaşımımız olması gerektiğini söyle-
diler.”

Jandarma ve Ege Ordusu dışında, TSK tamamen NATO’nun 
emrindedir!?

İsmail Soysal, kitabında şu bilgileri aktarmıştır: “Türkiye; Jan-
darma birlikleri, 1975’te kurulan ve eğitim birimlerinden oluşan 
Ege Ordusu ve zaten NATO bölgesine girmeyen Kıbrıs’taki Si-
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lahlı Kuvvetleri dışındaki tüm Kara ve Hava Kuvvetlerini, Avru-
pa Müttefik Yüksek Komutanlığı (Türkiye bir komutanlığa bağ-
lıdır) emrine vermiştir. Deniz kuvvetleri’ni ise tümüyle bir süre 
ulusal komutanlık emrinde tutabilmiştir.”

Demirel’den Rusya’ya: NATO’ya nasıl izah ederiz! tedirginliği…
Rusya’nın Ankara B. Büyükelçisi Albert Çernicev, anlatmış-

tı: “Demirel, tam Sovyetler Birliği’nin dağıldığı sırada bize şöyle bir 
teklif getirdi: ‘Artık Sovyetler Birliği dağılmıştır. Rusya artık bu kadar 
silahı ne yapacaktır? Bunun için bize kimi silahlarınızı ucuz fiyata 
satın… 600 milyon dolara kadar silah alabiliriz’ dedi. Bu satıştan 
önce Demirel’le görüşürken bana ‘Ama biz NATO’dayız, Sizden si-
lah almamızı nasıl izah edeceğiz?’ deyince ben hemen cevap ver-
dim. ‘Jandarmanız var, silahları ona alın. Nasılsa sizin jandar-
ma NATO’da değil.’ Sonra konuştuk ve helikopter ve zırhlı askeri 
araç satışı gerçekleşti. Hepsini 600 milyon dolara Türkiye’ye verdik. 
Aslında soğuk savaş bittiği için bizim de o kadar silaha ihtiyacımız 
kalmamıştı.”

Jandarma, Kurtuluş Savaşında da yurt savunmasında hiz-
met vermiştir

Açıkça görüldüğü üzere, TSK’nın bağlı birlikleri NATO emrine 
verildiği halde sadece Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı birlik-
ler NATO emrine verilmemiş, 18 Şubat 1952’den bu yana 54 yıldır 
tam anlamıyla Milli bir kuvvet olarak gelmiştir. Jandarma Genel Ko-
mutanlığı bu bağlamda Jandarma Kuvvetleri Komutanlığı niteli-
ğindedir. Başındaki Orgeneral’in görev ve terfi itibariyle Kara, Hava 
ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Orgeneral’den hiçbir niteliksel farkı 
görülmemektedir. İçişleri Bakanlığı’na bağlı olarak 1930’da teşkilat-
landırılan Jandarma, Türkiye yüzölçümünün yüzde 91’inin iç güven-
lik, istikrar ve huzurundan sorumlu birimdir. 1914-1918 yıllarında I. 
Dünya Savaşı ve ardından Kurtuluş Savaşı’nda yurt savunmasının 
bir parçası olarak görev üstlenmiştir.

Jandarma teşkilatı bugünkü statüsünü 1930 yılındaki düzen-
lemeyle kazanmıştır. Kara kuvvetlerindeki piyade, topçu, tank, 
istihkâm, muhabere olmak üzere sıralanan altı muharip sınıfın 
altıncısıdır. Diğer muharip sınıfl ar gibi Harp Akademisi’ne girme 
ve kurmay subay olma hakları vardır. Jandarma sınıfına men-
sup generaller Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın diğer general-
leri ile birlikte terfi sıralamasına sokulmaktadır. Fakat bugüne 
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kadar jandarma sınıfından bir orgeneral olmamış en yüksek rüt-
be olarak korgeneralliğe ulaşılmıştır. Jandarma Eski Genel Ko-
mutanı Orgeneral Eşref Bitlis piyade, Orgeneral Şener Eruygur 
ise topçu sınıfındandır. NATO dışı ulusal bir kuvvet olma niteliği 
nedeniyle Jandarma Genel Komutanlığı ABD ve AB’nin hede-
fi yapılmıştır. Kuzey Irak’ta kukla Kürt Devleti’nin oluşmasını 
önlemeye yönelik çalışmaları nedeniyle Orgeneral Eşref Bitlis 
ABD tarafından suikasta uğramıştır. O nedenle AB kriterlerinde 
ve uyum paketlerinde Jandarma Genel Komutanlığı, Kara Kuv-
vetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutalığı’nca sağlanan 
“sınır güvenliği”nin özel bir birlik tarafından sağlanması sürekli 
olarak Türkiye’ye dayatılmaktadır. Esas amaç TSK’nin küçültül-
mesi, pasifize edilmesi yanı sıra ulusal kuvvet olma niteliğiyle 
görevini sürdüren Jandarma Genel Komutanlığı’nın bu niteliği-
nin ortadan kaldırılmasıdır. AKP iktidarının, Jandarmayı tama-
men İçişleri Bakanlığına bağlama ve TSK’dan ayırma çabaları 
da, NATO’nun ve Haçlı odakların bir planıdır.

NATO’da karar mekanizmaları ABD’nin elindedir.
NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Başkomutanlığı (SACEUR) 

NATO Konseyi’nin emrinde çalışır. Onun kararlarını uygulamakta-
dır. Konsey’de kararlar oybirliği ile alınır. Türkiye de her NATO üye-
si gibi veto hakkına sahip bulunmaktadır. Türkiye’nin iştiraki olma-
dan NATO Konseyi karar alamayacaktır. Karar almadan da konsey 
NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Başkomutanlığı’na hiçbir harekât 
yaptıramayacaktır. Ancak yine de 1958’deki Lübnan olayları sıra-
sında bu ülkeye gönderilen Amerikan birliklerinin bir NATO üssü de 
olan İncirlik Üssü’nden faydalanmaları, 1960 yılında ABD ile Sov-
yetler Birliği arasında gerginliğe yol açan U-2 uçağının İncirlik’ten 
havalandıktan sonra Pakistan’a uğrayıp Sovyetler Birliği üzerinden 
uçmaktayken düşürülmesi olayı, Kosova Savaşı’nda NATO Müttefik 
Kuvvetleri Başkomutanlığı’nın Yugoslavya’ya karşı nükleer başlıklı 
füzelerle saldırması ve Kosova’daki Türk Kara ve Hava Kuvvetleri 
birliklerinin bu saldırılara katılmaları, Türkiye’ye veto hakkı tanın-
maksızın oldu bittiler karşısında bırakıldığının kanıtlarıdır. Kaldı ki 
Türkiye’nin bugüne kadar NATO Konseyi’nde veto hakkını kullandı-
ğına da tanık olunmamıştır.

“Veto edersen, yalnız kalırsın!” korkusu verilmektedir
Daha barış zamanında, askerî planlama çerçevesinde, ulusal si-

lahlı kuvvetlerinin tümü SACEUR emrine verilediğine göre, savaş 
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çıktığında SACEUR Başkomutanı bu ulusal kuvvetleri kullanma yet-
kisi doğmaktadır. İlgili üye devletin bu durumda kendi anayasasına 
göre ki genellikle parlamento kararıyla -savaşa katılma kararı alması 
ve bununla silahlı kuvvetlerinin NATO Başkomutanlığı emrinde ha-
rekete geçirilmesi için hükümete yetki vermesi lazımdır. Üye devlet 
bunu yapmaktan kaçınırsa, yalnız kalmak gibi bir riski göze almış 
olacaktır. Bu nedenlerle, “Türkiye’nin NATO Konseyi’nde veto hakkı 
vardır, NATO’ya tahsis ettiği ulusal kuvvetlerini NATO Başkomuta-
nı’na kullandırmayacaktır. Bunun için de veto yetkisini devreye so-
kacaktır” gibi sözlerin hiçbir geçerliliği bulunmamaktadır. Türkiye’nin 
NATO emrindeki kuvvetlerini, “ulusal çıkarları doğrultusunda kullan-
ma” konusunda öne sürülen gerekçeler, bugüne kadarki uygulama-
lara göre havada kalmaktadır.”

Türkiye NATO’ya ABD kararıyla girmiştir
ABD senatosu 2 Haziran 1948’de ABD Başkanı’na BM yasa-

sı uyarınca: “karşılıklı, ortak ya da bölgesel nitelikte savunma 
paktları oluşturma ve ülkenin ulusal güvenliğine karşı silahlı 
bir saldırı durumda, tek başına ya da başka devletlerle birlik-
te, yasal savunma hakkını kullanma isteğini açıklama” yetkisi 
tanıdı. Bu karar üzerine ABD, Kanada ve Batı Avrupa Birliği’nin 
beş üyesi ile İtalya, Danimarka, Norveç, Portekiz, İrlanda top-
lam 12 devlet Washington’da North Atlantic Treaty Organiza-
tion (NATO) Savunma Paktı’nı imzaladı. Antlaşma 24 Ağustos 
1949’da yürürlüğe girip geçerlilik kazanmıştır. Türkiye 1950 yı-
lında iki kez NATO’ya girmek için resmen müracaatta bulunmuş, 
ikisi de reddedilip sonuçsuz bırakılmıştır. Daha sonra ABD ani 
politika değişikliği yaparak Türkiye’nin NATO’ya alınması için 
ısrara başlamış ve NATO Konseyi 1951’de Yunanistan ve Türki-
ye’yi NATO’ya davet etmeyi kararlaştırmıştır. ABD bu karar de-
ğişikliğine gitmemiş olsaydı Türkiye NATO’ya sokulmayacaktı. 
Türkiye ve Yunanistan 18 Şubat 1952’de (Rusya’ya karşı korun-
mak bunun karşılığında ise Amerika’nın güdümüne razı olmak 
koşuluyla) NATO’ya üye olarak alınmışlardır. 

Erbakan’ın samimiyeti, sağcı ve solcu masonların sahte 
ordu sevgisi

6. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk’ün görev süresinin dolma-
sı üzerine CHP; 27 Mayıs darbesi ve 12 Mart Muhtırası sürecin-
de aktif rol alan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Muhsin 



Batur’u aday göstermişti. 22 Şubat 1980’de 41 adayla başlayan 
seçimler 11 Eylül 1980 tarihine kadar devam etmişti. 124 tur sü-
ren seçimler bir gün sonra gelen darbe ile kesilmişti. 2008 yılı 
Kurban Bayramı sonrası Cuma namazını Sultanahmet Camii’n-
de kılan Erbakan Hoca, imam odasında dinlenirken bu tarihi 
olay hakkında ilginç anekdotlar nakletmişti. Sorunu aşmak için 
CHP’nin adayı Muhsin Batur’a oy verdiklerini belirten Erbakan, 
bunun karşılığında kendi beklenti ve isteklerini kabul ettirdiklerini 
söylemişti. Batur’la aralarında geçen diyalogları şöyle nakletmişti: 
“Muhsin Batur bir gün parti merkezimize gelerek bizden oy is-
temiş ve ‘Siz bana oy vermeseniz de ben kısaca yapmak iste-
diklerimi size anlatmak istiyorum’ demişti. Kendisine; ‘Dur, bu 
kısaca olacak bir şey değil. Önce sen bizim isteklerimizi dinle!’ 
dedik. ‘Buyurun anlatın!’ dedi. Biz de bunun bir toplantı ha-
linde olmayacağını; 2’şer saatten olmak üzere üç toplantı dü-
zenlemek gerektiğini söyledik. Kabul etti. İlk günkü toplantıda 
İslam’ın zararlı bir din olmadığını, ikinci toplantıda İslam’ın fay-
dalarını, üçüncü toplantıda ise İslamiyet olmadan hiçbir hayırlı 
şeyin başarılamayacağını izah ettik. Bu toplantıların ardından 
Batur kalkıp şöyle dedi: ‘Sayın Erbakan, öyle şeyler anlattınız 
ki, siz oy verseniz de vermeseniz de, seçildiğim takdirde bu 
anlattıklarınızı kendime ilke edineceğim.” Batur’la özel olarak 
anlaştıkları gibi: “oylarını, şifreli kullandıklarını” ifade eden Er-
bakan, böylece MSP’nin değil CHP’nin kendisine oy vermediği-
nin anlaşıldığını belirtmişti. Bunun üzerine Batur’un Ecevit’e, 
“Hem aday gösteriyorsunuz, hem de oy vermiyorsunuz!” şek-
linde tepkisini gösterdiğini söylemişti.”172

 ● TSK’ya Sızan Köstebekler; Ya Fetullahçı ve CIA 
Ajanıdır, Ya Komünist ve Komitacı Ulusalcıdır, Veya 
İktidara ve Arkasındaki Güç Odaklarına Satılmıştır

Kendisini bu aziz milletin bir ferdi ve tabii temsilcisi; askerini 
ise; bu milletin kendisi ve gönüllü fedaisi gören hiç kimsenin 
“orduyu ele geçirme veya güçsüzleştirip etkisizleştirme” gibi 
bir gayesi ve gayreti olması mümkün değildir. Bir vücudun bü-
tün hücreleri ve sistemleri, bedenin tamamının sağlığını ve bir-

172)  14 Aralık 2008 / Zaman
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birine uyum sağlamasını, kendi varlığının ve bekasının devamı 
için, nasıl gerekli görüyor ve bunun için görevini yerine getiri-
yorsa, şuurlu ve sorumlu herkesin ve her kesimin de T.C. Dev-
letinin bütün kurum ve organlarının güçlü, uyumlu ve huzurlu 
olmasını temenni etmesi ve bunu temin için çaba göstermesi 
beklenir. Orduyu ele geçirmeye veya etkisizleştirmeye çalışan-
lar, elbette ve kesinlikle bizden değildir ve bu girişimleri kendi-
lerini milletimizin bir parçası saymadıklarının göstergesidir. Ve 
yine, Yüce Dinimizi ve manevi şuurun gelişmesini potansiyel 
tehdit ve tehlike görenler ve İslam’ı irtica ile özdeşleştirenler 
de, yüzde yüz eminiz ki, milletimizin değil, dış güçlerin hizmet-
çisi, şahsi ve şeytani dürtülerinin kölesidir. Elbette farklı organ-
larımıza ve azalarımıza sızan mikropları, oluşan hastalıkları ve 
sakatlıkları, kan ve sinir damarlarındaki tıkanıklıkları, elbirliği 
içinde tedavi edip gidermek, sağlıklı hücrelere zarar vermeden 
kangrenleşen ve kanserleşen bölümleri temizlemek de milli bir 
görevdir. Ancak, ameliyat yapmakla, öldürmek için bıçaklamak 
çok farklı şeylerdir.

GKB Org. İlker Başbuğ’un, dışarıya bilgi ve belge sızdırmaları 
hususunda ilk defa ve en yetkili ağızdan:

“Şu anda bu konuda tam 61 soruşturma açılmış bulunmak-
tadır; 20 subay şüphe üzerine tutuklanmıştır ve bir subay da 
suçu sabit görülüp 3 yıl hapis cezasına çarptırılmış ve TSK’dan 
atılmıştır” sözleri ve yine dışarıya sızdırılan bu bilgi ve belgele-
rin basın ve medyada çarpıtılıp saptırılarak, ekleme ve çıkarma-
lar yapılarak yayınlandığını ve TSK aleyhine kamuoyunun ka-
fasının karıştırıldığını ısrarla belirtmesi; Ordu içinde; hainlerin, 
işbirlikçilerin, emir-komuta zinciri ve askerlik disiplini dışında 
hareket edenlerin varlığını resmen ilan ve itiraf olarak görül-
meliydi. Ve ordunun bağırsaklarını temizlemesi için büyük bir 
fırsat olarak değerlendirilmeliydi. Ama AKP iktidarından bunu 
beklemek ham bir hayaldi.

O sırada CHP Lideri Deniz Baykal’ın; Recep Erdoğan’a: “Dar-
be iddialarını haklı kılan ciddi belge ve bulgularınız varsa, hiç 
durmayın, gereğini yapın ve GKB ve ilgili kuvvet komutanlarını 
derhal görevden alın!” çıkışları karşısında Kasımpaşalı kabadayı-
lığını unutan Başbakan’ın: “Biz dolduruşa gelmeyiz. Yangına kö-
rükle, benzinle gitmeyiz!” yollu açıklamaları ise ilkokul tiyatro 
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çocuklarına bile yakışmayan hafifl iklerdi. Ve hele MHP’li yetkili-
lerin: “Genelkurmayın açıklamalarını tatmin edici bulmuyoruz. 
Ve darbe iddialarının birer uydurma iddia olmasını umuyoruz” 
diyerek, yaklaşan seçimlerde oy devşirme hayaliyle ve demokrasi 
havariliği ile Sn. İlker Başbuğ’u ve orduyu töhmet altında tutan ve 
“doğru söylediklerine inanılmadığı” havası yayan sözleri de ibret ve 
hayret vericiydi.

“Balyoz darbesi”nin aslı, 3 yıl önce tapındığınız Amerika’da 
hazırlanmıştı!

 Yalaka ve yandaş medya; “Balyoz Darbe Planı” diye hücu-
ma kalkıştıkları ve TSK’yı yıpratmadan öte, yıkma gayretiyle 
çırpındıkları senaryonun tam 3 sene önce Amerika’nın “HUD-
SON INSTITUTE” adlı ve Siyonist Yahudi Lobileri hizmetkârı bir 
düşünce kuruluşunda aynısıyla tartışıldığını niye toplumdan 
saklıyordu? Bu Şeytani planı hazırlayan Amerikanın amaçlarına 
yaranmak için kutsallarını ve namuslarını bile rüşvet vermeyi 
şeref sayan bu soysuzlar, neden ordumuza saldırmak ve salya-
sını akıtmak için fırsat kolluyordu? Bu arada komünist ve Şa-
manist artıklarının, AKP’nin akreplikleri bahanesiyle Erbakan’a 
taş atmaları; O’nun Siyonist İsrail’e ve yerli kutiklerine attığı 
kazıkların, kuyruk acısının henüz geçmediğini gösteriyordu!..

İşte İsrail MOSSAD’ıyla, PKK ve Kürtçü partilerin işbirliği 
yaptığı Siyonist senaryo:

Hudson Institute adlı Amerikan düşünce kuruluşunda tartışılan 
senaryoda, Türkiye’nin K. Irak’a yönelik olası bir harekâtı tartışılı-
yordu. Katılımcılardan, “İsrail’li ajanlarının PKK’lılarla yan yana 
gösteren videoların bulunması” gibi sürprizlerin de değerlendiril-
mesi isteniyordu. Hudson Institute adlı Siyonist güdümlü Amerikan 
düşünce kuruluşunda ele alınan ve yoğun eleştiriler alan senaryo, 
Türkiye’nin K. Irak’a yönelik olası bir harekâtının sonuçlarını tartıştı-
rıyordu ve ülkemize yönelik bir dış destekli darbe niteliği taşıyordu. 
Hudson Institute’un uzmanlarınca hazırlanan ve 13 Haziran’daki 
toplantının katılımcılarına önceden gönderilen dört sayfalık senaryo 
metninin geniş bir özetini sunuyoruz:

Senaryonun arka planı: Türkiye’yi karıştırma kurgusu: Re-
cep Bey’e operasyon baskısı yoğunlaşıyormuş!..

“Hudson Institute Türkiye Çalıştayı” başlıklı metin, “Arka 
plan: Türkiye ve PKK” bölümüyle başlıyordu. Bu bölümde, 
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“Başbakan Erdoğan üzerinde, K. Irak’a tek tarafl ı müdahaleye 
yetki vermesine yönelik iç baskı son bir yılda arttı. Fakat şim-
di, PKK’nın bir dizi bombalama eylemi ve önümüzdeki millet-
vekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle daha da ateş-
lenen K. Irak’a askeri harekât çağrıları en üst dereceye erişti” 
saptaması yapılıyordu.

‘AKP-laikler gerginliği’ tırmanıyormuş!..
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt’ın 12 Ni-

san’da, sınır ötesi operasyonun “gerekli” olduğunu söylediği-
ni vurgulayan metin, Başbakan Erdoğan’ın, ordu talep ederse, 
Meclis’ten “operasyon yetkisi” çıkaracaklarına ve Büyükanıt’ın, 
“gerekli yetkinin 12 Nisan’da zaten istendiğine” ilişkin sözlerini 
aktarıyordu. 60 bin Türk askerinin Irak sınırına yığıldığının belir-
tildiği metinde, “AKP ile laik kurumlar arasında aylardır yükse-
len gerginlik, mayısta parlamentoda tıkanmaya, anayasal krize 
ve Türkiye çapında kitlesel gösterilere neden oldu” ifadesi yer 
alıyordu. Metinde, askeri harekât olasılığı şu sözlerle değerlen-
diriliyordu:

“Türkiye ve PKK arasındaki durum muhtemelen kaynama 
noktasında. Türkiye’nin, yeni bir terörist eyleme karşılık ver-
me amaçlı ya da içerideki siyasi entrikanın bir sonucu olarak, 
Irak’ta PKK’ya karşı büyük bir operasyon düzenlemesi olasılığı 
giderek artıyor. Böyle bir müdahalenin etkileri felakete yol aça-
bilir, zaten istikrarsız bir bölgeyi iyice istikrarsızlaştırılabilir.” 
Metinde, “Iraklı Kürtlerin, ABD’nin Irak’taki en tutarlı destekçile-
ri olduğu” vurgulanıyor ve ABD’nin, Türkiye’nin olası sınır ötesi 
operasyonuna karşı açıklamaları hatırlatılıyordu. 

Senaryo: “Kuzey Irak’a” saldırı başlıyormuş!..
Hudson Institute’un toplantı metninde, “Into Northern Iraq” 

(Kuzey Irak’a) başlıklı bölümde sunulan senaryo özetle şöyle 
hazırlanıyordu:

18 Haziran: Bir intihar saldırganı, patlayıcı yüklü kamyone-
tiyle, Beyoğlu’nda karakol binasına çarpar... Saldırıda en az 50 
polis memuru, turist ve alışverişteki insanlar hayatını kaybeder. 
200 kişi ağır yaralanır. Hiçbir örgüt sorumluluk üstlenmese de, 
eylemi PKK’nın yaptığı söylentisi birkaç saat içinde yayılır.

19 Haziran: İçişleri Bakanlığı yetkilileri, saldırganın, K.  
Irak’taki PKK kampında eğitim gördüğünü açıklar. Genelkur-



may bu saptamayla hemfikir olur... Genelkurmay Başkanı Org. 
Büyükanıt, Irak sınırı korunmadıkça ve örgütün emir-komuta 
yapısı dağıtılmadıkça, PKK’nın büyük şehirlerdeki eylemlerini 
sürdüreceğini açıklayarak, derhal sınır ötesi harekât yapılması-
nı ister. ABD Dışişleri, Türkiye’ye itidal çağrısı yapar.

23 Haziran: İranlı yetkililer, Şam’a patlayıcı taşıyan bir kon-
voyun, İran’daki PKK’lıların saldırısına uğradığını açıklar. Saldırı 
talimatını, PKK’ya Amerikalıların verdiği iddiasındaki Tahran, K. 
Irak’a yönelik Türk harekâtına lojistik ve askeri destek vaat eder.

24 Haziran: Ankara’da, Anayasa Mahkemesi önündeki inti-
har saldırısında, (eski) Mahkeme Başkanı Tülay Tuğcu ağır ya-
ralanır ve kaldırıldığı hastanede ölür. Kullanılan patlayıcıların 
Beyoğlu eylemindekiyle aynı olduğu anlaşılır.

25 Haziran: Eylemleri, PKK’nın yaptığı İçişleri ve Genelkur-
may tarafından açıklanır. Milyonlarca kişi, Ankara, İstanbul, 
İzmir ve Samsun’da, orduyu PKK’ya öldürücü darbe vurmaya 
çağıran mitingler düzenler.

25-28 Haziran: Başbakan Erdoğan, aşırı milliyetçileri cez-
bederek seçim öncesinde siyasi sermaye sağlamak amacıyla, 
TBMM’den sınır ötesi operasyon için yetki kararı çıkarttırır.

29 Haziran: 50 bin Türk askeri, şafak vakti Irak sınırını geçer; 
sınırın ötesinde kontrol noktaları oluşturur ve PKK ile küçük 
çatışmalara girerler. ABD Dışişleri ve Irak, harekâtı kınar. Daha 
sonra Beyaz Saray, Türkiye’nin kendisini savunma hakkından 
söz eden bir açıklama yapar.

30 Haziran: Mesud Barzani, Türk ‘işgalini’ kınar ve peşmer-
genin Kürdistan’ı savunacağını bildirir.

“Potansiyel sürprizler” yaşanıyormuş!..
Bu bölümde, dikkate alınması istenen potansiyel gelişme-

ler arasında, “Beyoğlu’ndaki saldırıyı düzenleyen kişinin Suri-
ye’deki Hizbullah kampında eğitildiğine ilişkin yeni bulgular”; 
“Türk askerinin, Kandil Dağı’nda MOSSAD eğitim kılavuzları ve 
İsrailli ajanları PKK militanlarıyla yan yana gösteren videolar 
bulması” ve “K. Irak’taki bir peşmerge birliğinin Türk Özel Kuv-
vetleri’ne saldırması, ardından çatışmada ölenlerden birinin 
peşmerge üniformalı bir Amerikan askeri olduğunun anlaşılma-
sı” gibi sürprizlerin değerlendirilmesi isteniyordu.

Davet mektubu Zeyno Baran’dan geliyormuş!
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Toplantı için gönderilen Zeyno Baran imzalı davet metninde 
şöyle denilmişti: “Bir dizi olayın Türkiye’yi, K. Irak’ta PKK’ya 
karşı operasyon düzenlemeye sevk etmesine ilişkin akla yakın 
bir senaryo geliştirdik. Bu kapalı, off  the record toplantıya ka-
tılanlar, bu krizi müteakip olayları ‘oynayacaklar.’ Katılımcılar, 
ABD hükümetinden yetkilileri, think-tank (düşünce kuruluşu) 
camiası mensuplarını ve Türk Genelkurmayı’nın think tank’i 
SAREM’den üst rütbeli subayları kapsayacak.” Davetiyenin 
son bölümünde, çağrılılardan, toplantıya katılıp katılmayacak-
larını mümkün olan en kısa zamanda bildirmeleri ve katılmaları 
halinde kendilerine senaryonun detaylarını içeren metnin top-
lantıdan önce gönderileceği belirtilmişti. Hudson Institute’ta 13 
Haziran’da düzenlenen toplantıya, ABD’li bazı yetkili ve analiz-
cilerin yanı sıra, Genelkurmay Başkanlığı bünyesindeki Strate-
jik Araştırma ve Etüd Merkezi’nin (SAREM) Başkanı Tuğgeneral 
Süha Tanyeri, Türkiye’nin Washington’daki Savunma Ataşesi 
Tuğgeneral Bertan Nogaylaroğlu ve diğer bazı Türk askeri yet-
kililerin katıldığı öğrenilmişti. 

ABD’li emekli Korgeneral William E. Odom ile Hudson Ens-
titüsü Avrasya Politikası Merkezi Direktörü Zeyno Baran’ın yö-
nettiği toplantıda, Kürdistan Bölgesel Hükümeti Washington 
Temsilcisi ve Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani’nin oğlu Ku-
bad Talabani’nin de hazır bulunduğu öğrenilmişti.173

Şu anahtar sorular hâlâ yanıtsızdı:
Hudson Institute’un toplantı metninde, bu senaryoyla ilgili 

olarak ele alınması önerilen şu sorular ise Siyonist Yahudinin 
Şeytani hesaplarını ortaya koymaktaydı:

Beyaz Saray ve ABD Dışişleri’nin Türk operasyonuna tep-
kisi gerçekçi miydi?

Irak’ın komşuları; İsrail ve Arap Birliği bu saldırılara nasıl 
tepki verirdi?

AB ne tepki verir? Bu, Türkiye’nin adaylık müzakerelerini 
fiilen bitirir miydi?

Türk ordusu K. Irak’taki PKK’ya karşı başarılı bir operas-
yon yapabilir miydi?

Küçük bir Peşmerge birliği ile Türk Özel Kuvvetleri arasın-
da iki tarafta da kayıplara yol açan bir çatışmanın sonucu neler 
getirirdi?

173)  Bak: 17.6.2007 / Milliyet / Yasemin Çongar / Washington
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TSK, İran’ın ortak operasyon teklifini kabul eder miydi? 
Türkiye-ABD ilişkileri ve NATO dayanışması bundan nasıl et-
kilenirdi?

Bağdat’ın tepkisi ne olabilirdi? Barzani’yi ve Kürtleri mi 
yoksa Türkiye’yi mi desteklerdi?

ABD Kongresi, Türkiye’ye 1974’teki gibi yaptırım tehdidin-
de bulunursa bundan Türkiye nasıl etkilenirdi?

Türkiye’deki Anayasa ve Danıştay Mahkemesi saldırısının 
El Kaide’nin işi olduğu yönündeki yeni bulgu, Türk operasyo-
nunu nasıl etkilerdi?

Son zamanlarda Balyoz darbe iddialarıyla ilgili, sözde El-Ka-
ide ile Ergenekon arasında irtibat kurulmaya çalışılması, bütün 
bu sinsi senaryoların 3 yıl öncesinden ABD’deki Yahudi mutfa-
ğında pişirildiğini ve şimdi BOP eşbaşkanları eliyle servis edil-
diğini gösteriyordu!..

Konumuza dönelim; Peki, Karargâhtan bilgi ve belge sızdıran 
bu hain köstebekler, acaba kimlerin emrinde çalışmaktaydı?

1- Bunlar, ya; doğrudan ordumuzun karşısına çıkamayacak-
larını ve asla yıkamayacaklarını çok iyi bilen, ama en azından 
zehirli elleri ve dilleriyle tırmalayıp yaralayacaklarını ve bu ya-
raların mikrop kapıp azacağını düşünen: Fetullahçı, Amerikan 
ajanı, CIA ve MOSSAD bağlantılıydı…

2- Ya Orduyu yıpratıp, yorgun bırakarak; “bizden başka sahi-
biniz yok” havası oluşturarak, TSK’yı kendi güdümüne alacağını 
sanan Encümen-i Daniş uzantılı ve Kemalist kılıfl ı Sabataist, Ko-
münist ve Şamanist bazı ulusalcılar ve Masonik komitacılardı…

Çarpıcı bir örnek: İşte, “Mason Sancaktarı” emekli albay’ın 
cenaze reklamı!?

Loca mensuplarının tercih ettiği gazetenin ilan sayfalarında 
dikkatimizi çeken bir ölüm ilanı... Bu ilan, emekli bir topçu al-
bayın 5 Şubat’ta vefat ettiğini, 8 Şubat pazartesi günü de Ko-
catepe Camii’nde öğle namazını müteakip askeri törenle kal-
dırılacağını duyuruyordu. Mevtanın askeri üniformalı fotoğrafı 
da ilanda kullanılıyordu. Kariyer bilgilerinden Emekli Topçu 
Albay olduğunu da öğreniyoruz. Ama asıl dikkat çekeni ‘Em. 
Top. Alb.’ kısaltmasından hemen sonra ‘Mason Sancaktarı’ diye 
cesur (!) bir kariyer tanımlamasının yapılıyordu. “Em. Top. Alb. 
ve Mason Sancaktarı!?” deniyordu. Belli ki, orduya sızmış bir 
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hiyerarşik yapı bulunuyordu. Anlıyoruz ki, bu hiyerarşik sistem-
de masonlar askeri bir disiplin ile faaliyetlerini sürdürüyordu. 
Üstatlar, nazırlar, eminler, sancaktar, koruyucu, gözcü... Gözcü-
nün bile olduğu bir yapılanmayı tasavvur edebiliyor musunuz!? 
Peygamber ocağında albaylık ile mason locasında sancaktarlık 
yan yana düşünce oldukça tuhaf kaçıyor ve kafa karıştırıyordu.  
Kökü dışarıda olan ve bizzat Mustafa Kemal tarafından kapıları-
na kilit vurulan mason localarına üyelik konusunda artık Genel-
kurmayın mutlaka bir şeyler yapması gerekiyordu. Zira emekli 
ya da muvazzaf askerler localarda görev almaya devam ettiği 
müddetçe, silahlı kuvvetlerimiz kafes, balyoz, kozmik oda, dar-
be gibi tartışmalardan kurtulamayacağa benziyordu.174

3- Veya; TSK aleyhine kullanılmak ve çarpıtılıp piyasaya su-
nulmak üzere bu bilgi ve belgeleri sızdıranlar, para ve makam 
karşılığı vicdanlarını, AKP iktidarına ve arkasındaki güç odakla-
rına satmış soysuz ve sorumsuz insanlardı.

4- Ya da, Dış güçler ve yerli Masonik merkezlerce etnik ve 
mezhebi farklılıklar kaşınıp kışkırtılarak çıkartılan bazı isyanla-
rın sert tedbirlerle bastırılmasının güya intikamını almak ama-
cıyla; “Laikliğin teminatı” gibi yaftalarla hala istismara çalışılan 
ve açıkça ayrımcılık-kayırımcılık yapıldığı sırıtan kesimleri öne 
sürüp ordu içinde sinsi ve Siyonist güdümlü bir mezhep cunta-
sı kurma hayaline kapılan ve bu yolda elde edilen bazı başarı(!)
larıyla şımaranlardı!

Sn. G.K.Başkanımız, “TSK’dan dışarıya bilgi sızdırılması ve 
bunların hangi sorunlara yol açacağıyla” ilgili bir soruya şu 
yanıtları veriyor ve ordu içindeki köstebeklerin varlığını itiraf 
ediyordu:

“Bilgi sızması çok önemli bir konudur. Bu sadece bizim de 
sorunumuz değil. Bu bütün dünyada orduların, gizli servislerin, 
hükümetlerin sorunudur. Her yerde bu tür sızmalar oluyordur. 
Bugün TSK’da bilgi sızmasının çok fazlaymış gibi görünmesi-
nin nedeni şu: TSK odak? yani hedef. Bu odağı başka yere çe-
virin, belki durum daha da kötüdür. Bizim hatalarımız yok mu, 
var. Ama bir yandan da hedefteyiz. Bizden sızdırıyorlar. Sonra 
da onu sızdırıyorlar başka yerlere.”

“Personelden kaynaklanan kişisel zafiyet yok mu?” sorusu-
nu ise şöyle yanıtlıyordu:

174)  Kulis Ankara, 12 Şubat 2010, Milli Gazete
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- “TSK büyük ve güçlü bir kurum. Yanlış düşüncede olan var 
mıdır diye sorsanız “Yoktur” diyemem, elbette vardır. Çeşitli ne-
denlerle olabilir. Bazen bir terfide beklentiye ulaşamamak bile 
nedendir.”

Öyle ise, “ülserin (basit yaranın müzminleşmesinin) ihmal 
edilir ve tedavi geciktirilirse kanserleşmesi; kanser hücreleri-
nin ise vaktinde temizlenmemesi halinde kangrenleşmesi ka-
çınılmaz bir neticedir. Bunun gibi, gayri meşru veya tecavüz 
ilişkileriyle oluşan ceninin gizlenmesi beyhudedir. Ya erkence 
deşilecek veya gizlendikçe bebek büyüyecek, seni rezil edecek 
ve sonun da gelecektir. Sn. Başbuğ siyasi iktidarlar üzerinden, 
TSK’nın yetersiz, çaresiz ve aciz bırakılma hesaplarını deşifre 
etmekle, bizce de oldukça önemli bir yaraya parmak basıyordu:

“Personel giderimiz yüzde 50, işletme bakım gibi cari gider-
lerimiz yüzde 25, silah alımı modernizasyon yüzde 25 pay tutu-
yor bütçemizde!” 

Murat Bardakçı şaşırıyor ve “peki nasıl silah alıyorsunuz?” 
diye soruyordu. Orgeneral İlker Başbuğ burada, “Turgut Özal’ı 
rahmetle, şükranla anmamız lazım. O olmasa yanmıştık” diyor 
ve 12 Eylül sonrasında TSK’nın güçlenme sürecine girdiğini ha-
tırlatıyordu.

- Savunma Sanayii Fonu olmasa hiçbir şey yapamayız. Eli-
miz kolumuz bağlanır. Ama bizim asıl olarak personel giderleri-
ni azaltmamız lazım. Bunun tek çaresi modernizasyondur. He-
def, orduyu modernize ederek küçültmek. Modern, sayı olarak 
azalmış ama caydırıcılığı artmış bir ordu.

Peki, İlker Bey, Irak Savaşı’nda gördük ki, ne yapsak zor. 
ABD geldi üç Thunderbolt uçakla Irak’ın bütün tank gücünü 
yok etti. Bu teknolojiyi yakalayamayacağımıza göre, bize ver-
meyeceklerine göre boşuna mı masraf ediyoruz. Gerek var mı 
bu kadar orduya?” sorusuna:

- “Bu coğrafyada askeri olarak güçlü olmazsanız yaşaya-
mazsınız. Türkiye kendi bölgesinde güçlü olmak zorundadır. 
Caydırıcı olmak zorundadır. Caydırıcı olmazsanız, bazılarının 
yanlış hesaplar yapmasına, olmayacak işlere girişmesine ne-
den olursunuz. Türkiye’nin gücü, Türkiye’ye karşı yanlış hesap-
lar yapılmasını engellemek içindir” şeklinde yanıtlıyordu. 

O zaman şunu sormak lazım. Komşumuz İran nükleer silah 



344 AHMET AKGÜL

geliştirdi. Bunu artık herkes biliyor. İran’ın nükleer güç olması 
Türkiye’yi etkiler mi? Bu Türkiye’nin aleyhine bir gelişme mi-
dir? Sorusuna:

“Hem de nasıl etkiler. Tabii ki Türkiye’nin aleyhine bir geliş-
medir ve tabii ki Türkiye’yi etkiler.”175 Yanıtı ise, peki o zaman 
İsrail’in nükleer yığınakları niye sorun olarak görülmüyor? so-
rusunu akla getiriyordu.

Taraf Gazetesi bunları nasıl elde ediyordu?
Taraf Gazetesi’nde ilk günden itibaren çıkan haberler hep gün-

dem oluşturuyor ve ortamı sarsıyordu. Ancak bu gazete bu bilgileri 
nasıl ele geçiriyor ve bu gazete hangi imkânlarla ve niçin kurulmuş-
tu? Adeta sırf bunları açıklamak için kurulmuş ve neşriyat yapıyor 
izlenimini veriyordu. Bu gazete hakkında da kamuoyunun bilgilen-
meye ihtiyacı vardı ve fotoğrafın tamamının aydınlanması için bu 
mutlaka gerekiyordu.

Darbeden ziyade, darbe söylentilerinden çıkar sağlayanlar 
bulunuyordu!

Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, ‘’Biz göre demok-
rasilerde en ideal husus iktidarların seçimlerle, demokratik yöntem-
lerle yer değiştirmesidir’’ diyordu. Orgeneral Başbuğ, Genelkurmay 
Başkanlığı Karargâhı’nda düzenlenen Kazım Karabekir’i anma top-
lantısının ardından gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin soru-
larını yanıtlıyordu. Kazım Karabekir’in ‘’vatandaş! yanlış bilgi fe-
laket kaynağıdır. Her işin, evvela hakikatini ara ve öğren, sonra 
münakaşasını istediğin gibi yap’’ sözlerini anımsatan Orgeneral 
Başbuğ, “Bugün buna çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Biz 
diyoruz ki demokrasilerde en ideal husus iktidarların seçimler-
le, demokratik yöntemlerle yer değiştirmesidir’’, Peki “darbe id-
dialarının gündemde kalmasından kim menfaat sağlıyor?’’ diye 
soruyordu. ‘’Balyoz Planı’’na ilişkin iddiaların 7 yıl önceki bir tatbikat 
planı çerçevesinde olduğunu ifade ederek, bununla ilgili soruştur-
manın sonuçlarının en kısa zamanda açıklanacağını bildiriyordu. 
Silahlı Kuvvetlerin talimnamelerinin hücumla ilgili bölümlerinde, ‘’Al-
lah, Allah’’ diye askere taarruz ettirildiğini belirten Orgeneral Başbuğ, 
‘’Nasıl olur da bu TSK o Allah evini camiyi bombalattırmayı dü-
şünür. Bu vicdansızlıktır, orduya iftiradır’’ diye haykırıyordu. Baş-

175)  Fatih Altaylı ile Murat Bardakçı’nin GKB Org. İlker Başbuğ görüşmesi, 
Habertürk, 11.02.2010
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buğ, bugüne kadar TSK içinde bilgi sızdırmalar kapsamında açılan 
soruşturma sayısının 61 olduğunu belirterek, bunlardan 9 tanesinin 
yargı safhasına dönüştüğünü, 3 yıl hapis cezası alan bir subayın da 
TSK’dan uzaklaştırıldığını hatırlatıyor, ayrıca şu anda 10 kişinin de 
bu suçlamalardan tutuklu olduğunu belirtiyordu.

E. Yarbay Gürol Doğan’ın tutuklanması, acaba; TSK’daki F. 
Tipi Gladyo ekibini koruma çabası mıydı?

“Fetullahçı” diye bilinen şebekenin alt kesimi ve destekçi-
leri; dindar, dürüst, ibadet ve istikamet ehli, ülkesine ve devle-
tine bağlı, çevresine saygılı ve duyarlı insanlarımızdır. Ancak 
Kur’an’ın lanetlediği malum ve mel’un Yahudi Lobilerince, şöh-
ret ve servet karşılığı kandırılan elebeşları ve kendilerine Fe-
tullahçı sıfatı takılan eski Mason, Gladyo ve mafya artıkları ve 
rantiye baronları -ki bunlar yüzde beşini bile tutmamaktadır- bu 
saf ve sadık cemaatin temsilcisi ve Risale-i Nur’un takipçisi 
rolüyle dış güçlere ve Masonik merkezlere hizmet ve maalesef 
milletimize hıyanet hesabındadır. Ama tabanın da artık bunların 
farkına varması ve tavır alması lazımdır.

Ergenekon tertipçilerinin “yalancı şahit” ayarlaması!
Birinci Ergenekon davasının 131’inci duruşmasında “İtirafçı 

olmadan Ergenekon’dan kurtulmak imkânsız. Ben de itirafçı 
olmaya karar verdim” diyerek sözlerine başlayan Selim Akkurt, 
kaçak yaşadığı yıllarda polisin bilgisi dahilinde gezdiğini anlatmıştı. 
“Kuvayı Milliye Derneği’ne onların istekleriyle girdim” diyen Selim 
Akkurt’a, Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün’ün “Kim bu po-
lisler” sorusu üzerine: “Mutlu E, Ali Fuat Y. ve İsmail E.” İsimlerini 
aktarmıştı. MİT’in de bilgisi olduğunu savunan Akkurt, “Hizbullah ve 
DHKP/C’ye yönelik operasyon yapılacağı” vadiyle kandırıldığını, an-
cak; “Terör örgütüne operasyon yapacağız diye TSK’ya operasyon 
yapıldığını” vurgulamıştı.

Akkurt’un: tutuklanmadan birkaç ay önce İstanbul Emniyet 
Müdürlüğü’nde Celalettin Cerrah ve savcılar, Turan Çolakkadı 
ve Zekeriya Öz ile görüştüğünü de anlatarak, “Beni oraya İsmail 
E. getirdi. Beni onore edecek sözler söylediler. Bana güvendik-
lerini belirtip övgüler ve görevimi başarıyla yaptığımı söyledi-
ler”, ardından “Fehmi Koru ve Osman Baydemir’e suikast ya-
pacak gibi telefonda konuşmamı istediler” itirafl arı çarpıcıydı. 
Selim Akkurt, Muhammet Yüce ile “suikast yapacaklarmış gibi” 
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telefonda nasıl konuştuğunu da tekrarlamıştı. Selim Akkurt, 
Muhammet Yüce’nin de: ‘MİT’çi Mustafa’ adlı birisiyle görüş-
tüğünü anlatarak, “Buradaki sanıkların hiçbiriyle fikri birliğim 
yok. Benim yedi sülalem Fetullahçıdır. Beş yıl imam hatipte 
okudum. Bir ara Sülaymancıların yurdunda kaldım. Fetullahçı-
lar için her şeyi yaparım. Benim ne işim var bunlarla. Beni bir 
örgütten yargılayacaksanız Fetullahçılık örgütünden yargıla-
yın” diye konuştuğunu da hatırlatmıştı.176

Hatırlayacaksınız Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 12 Ocak’ta 
emekli Yarbay Gürol Doğan’ı tutuklamıştı. Doğan, Fetullah cemaa-
tiyle bağlantısı saptanan astsubayların soruşturmasına uzman ola-
rak katılmış, konuşmalarından ve davranışlarından bunların yalan 
söylediklerini ispatlamıştı. Emekli Yarbay Doğan “astsubayların 
ifadesinde hipnoz ve işkence uygulamakla” suçlanmıştı. Ancak 
Doğan’ın Avukatı Metin Ceylan, yaptığı açılamada: “İfadeler alınır-
ken müvekkilinin Kayseri’de dahi olmadığını” anlatmış ve “Hipnozun 
mümkün olmadığı yönündeki Bilirkişi Raporu da dikkate alındığında 
bu davanın arkasında her halükârda siyasi baskı olduğunu vurgula-
mıştı. Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne 13 Ocak’ta itiraz dilekçesi 
veren Avukat Ceylan’ın: “Müvekkilim mahkemeye çıkmak için İz-
mir’den gelmişti. Kaçma şüphesi yoktu. Kayseri’ye geldiğinde 
yaklaşık 600 sayfalık bir dosyayla karşılaştık. Kendisi dosyayı 
duruşmadan iki gün önce aldı. Ben de bir gün önce aldım. Mah-
kemeden savunma yapmak için zaman istedik ancak verilmedi” 
sözleri çarpıcıydı.

Emekli Yarbay Doğan, gözaltındaki şahısların konuşmalarından 
ve hareketlerinden yalan söyleyip söylemediğini anlamak için onlar-
la sohbet yapmıştı. Zaten sanık da 11 Mart 2009 tarihli ek ifadesinde 
‘Çay içtik, pasta yedik’ ifadesini tekrarlamıştı... Ancak, Ali Balta, 6 
gün sonra ne olduysa önceki ifadelerini değiştirip yalanlamıştı. Bal-
ta, 17 Mart 2009 tarihinde daha önceki ifadelerinin hipnoz yoluyla 
alındığını iddia ederek konuyu çarpıtmaya kalkışmıştı. Diğer iki ast-
subayın ise “hipnoz yapıldığı” yönünde bir iddiaları ise olmamıştı. 
Emekli Yarbay Doğan’ın yargılandığı duruşmaya Fetullah cemaatine 
yakınlığıyla bilinen 20’nin üzerinde avukat katılmıştı. Çünkü soruş-
turma, Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki Fetullahçı yapılanmanın orta-
ya çıkarılmasının yolunu açacaktı.

176)  27.01.2010 / Radikal
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Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı yapının üzerine 
giden Hâkim Albay Ahmet Zeki Üçok için de, Genelkurmay Başkan-
lığı’na suç duyurusunda bulunduğu anlaşılmıştı. Albay Üçok, Karar-
gâh evleri soruşturmasını yürütürken, hakkında ortaya atılan “rüş-
vet” ve “sahtecilik” suçlamalarıyla 26 Eylül 2009’da tutuklanmıştı. 
3 Mart 2009- F Tipi Yapılanma Ortaya Çıktı: 3 Mart 2009 tarihinde 
Kayseri 2’nci Hava ikmal Bakım Merkezi ile 12’nci Hava Ulaştırma 
Üs Komutanlığı’nda görev yapan üç astsubay gözaltına alınmıştı. 
Astsubayların gözaltına alınma nedenleri açıklanmazken, soruştur-
maya F tipi medyadan tepkiler yağmıştı. Soruşturmanın içeriği orta-
ya çıkınca F tipi medyanın ilgisi anlaşılmış. Bu Astsubayların Fetul-
lahçı oldukları saptanmıştı.

Fetullahçı Astsubay Ali Balta’nın İtirafl arı: Gözaltındaki astsu-
baylardan Ali Balta, lisedeyken cemaate katıldığını, Kayseri’de Işı-
kevi’ndeki liderlerinin emriyle sahte evrak hazırladığını açıklamıştı. 
Ali Balta’nın, yetkili askerlerin şifreyle açabildiği, “Doküman Yönetim 
Sistemi”ne girdiği ve Kayseri 2’nci Hava ikmal Komutanı Tümgene-
ral Rıdvan Ulugüler adına iki sahte emir hazırladığı ortaya çıkmıştı.

23 Mart 2009- Albay Temizöz tutuklanmıştı: TSK içindeki Fe-
tullahçı yapılanmaya karşı yürütülen soruşturmada, Kayseri İl Jan-
darma Alay Komutanı Albay Cemal Temizöz etkin rol oynamıştı. 
Bunun üzerine Albay Temizöz, Ergenekon tertibiyle 23 Mart’ta tu-
tuklanmıştı.

25 Eylül 2009- Albay Üçok Tutuklanmıştı: Hâkim Albay Ah-
met Zeki Üçok, Karargahevleri soruşturmasını yürütürken, Fetul-
lahçıların düzenlediği komployu açığa çıkarmıştı. Ardından 25 Eylül 
2009’da “örgüt üyeliği ve yağmaya azmettirmek” suçlamasıyla mah-
kemeye çıkarılmış ve tutuklanması sağlanmıştı.

12 Ocak 2010: E. Yarbay Gürol Doğan Tutuklanmıştı.
03 Şubat 2010- Eskişehir Alay Komutanı Albay Recep Gençoğlu 

tutuklanmıştı: Erzincan’da görevliyken İsmailağa Tarikatına ve Fe-
tullahçılara mensup bazı kişilerin şebekeleşip “ihaleye fesat karıştır-
ma, devlet aleyhinde kışkırtıcı faaliyetlerde bulunma” iddiasıyla takip 
edilip tutuklanmaları görevini yürüten Albay Recep Gençoğlu, önce 
gözaltına alınıp Erzurum’a götürülmüş, ama çıkarıldığı mahkemece 
serbest bırakılmış, ardından özel yetkili savcının isteği üzerine Eski-
şehir’de yeniden tutuklanmıştı.

O süreçte Recep Bey’in “özel tim” oluşturma sevdası var mıydı?
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Tayyip Erdoğan’ın özel örgütünü ilk kez 2003 yılında yazan, an-
cak o günden bu yana konuyu gündeme getiren milletvekillerine ve 
gazetecilere hiçbir açıklama yapmayan Yavuz Donat, konuyla ilgili 
sessizliğini 12 Ocak’ta bozuyordu. Yavuz Donat: “Doğrudan Baş-
bakan’a bağlı bir organizasyon. İçişleri ve Adalet Bakanları’nın 
bilgileri dahilinde. Bütün ‘iç güvenlik birimleri’ de bu organi-
zasyonun içinde. Çalışmalar gizli. Çalışmaları yürütenler ise en 
az beş yıldır yolsuzluk dosyaları üzerinde çalışan, operasyonel 
yeteneği yüksek, tribünlere oynamayan bir takım. Bu işlerin 
yürütüldüğü karargâha gelince. O da gizli. Bir bakanlık binası 
değil. Ankara’nın göbeğinde, fakat ‘gözlerden uzak, kulaklara 
kapalı, dış etkilenmelerden arındırılmış, TBMM’ye yürüme me-
safesinde bir yer” diyordu. Bu yazı birden fazla soru önergesine 
konu oluyordu, ama hiçbirine doğru dürüst bir yanıt verilmediği gibi, 
yazılanların yalanlanmadığı da dikkat çekiyordu. Ergenekon tertibini 
yürüten merkezin bu olduğu anlaşılıyordu. “Kozmik büro” aramala-
rında da, Yargıtay dinlemelerinde de, başsavcılara yönelik operas-
yonlarda da, yasaların üstünde bir kuvvete sahip olan, hep aynı “el” 
açık bir şekilde teşhis edilebiliyordu.

Orduya karşı ordu kurma hazırlığı mıydı?
Ağır silahlar ile teçhiz edilmiş Türk Ordusu dururken, Ame-

rikan güdümlü Fetullahçıların, yani münafık İslamcıların etkin 
olduğu emniyetin bazı personelini ağır silahlar ile donatmanın 
manası: “Orduya karşı ordu kurmak” oluyordu. Bu yasaya göre 
subayların silah ruhsatlarını bile valiler verecekmiş! Bu bile bü-
tün art niyetlerini ortaya koyuyordu. AKP yalakası yazarların 
“2011’de Türkiye’de iç savaş çıkacak” diye yırtınıp hava atma-
larının da nedeni böylece anlaşılıyordu.

ABD, AKP eliyle Türkiye’yi yönetmeye devam ederse, ortada 
Türkiye Cumhuriyeti diye bir devlet kalmayacağı anlaşılıyordu. 
Menderes döneminde başlatılan, günümüzde hızlandırılarak 
Şeytani amacına yaklaşan bir ordu düşmanlığı süreci kafa ka-
rıştırıyordu ve artık uyanmak gerekiyordu. Çünkü Müslüman 
Türk milletinin ordular kurarak milletleştiği, ordular kurarak 
devletleştiği ve yine Ordular kurarak medeniyetleştiği asla unu-
tulmamalıydı. Ordusu zayıfl atılarak Türkiye yıkılmak, en azın-
dan emperyalizmin güdümüne sokulmak isteniyordu. 

Gizli örgütün TSK içindeki “el”i ve uzantısı
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Amerikancı-Fetullahçı Gladyo’nun, arkasındaki iktidar avan-
tajıyla bu operasyonlarını Emniyet merkezli olarak yürüttüğü 
biliniyordu. Ama olayın bununla sınırlı olmadığı ortaya çıkıyor-
du. Yıl 2004... Cüneyt Zapsu 11 Nisan’da Bolu’da bir toplantı dü-
zenliyor. “Askerle hükümetin arası çok kötü” saptaması yapıl-
dıktan sonra, “Paşa”ya Tayyip Erdoğan’ın “teklifi” bildiriliyor: 
“Bir ekip kursun bize, görevlendirelim her bölgede. Türkiye’nin 
büyük bölgelerinde askeri istihbarat birimi kursun.” diyordu. 
İbrahim Bilgehan Taşdelen’in telefonu, bir kaçakçılık soruş-
turması kapsamında İstanbul 1 Nolu Devlet Güvenlik Mahke-
mesi’nin kararıyla 2004 yılında dinlemeye alınıyordu. Kayıtlara 
geçen görüşmeler, Tayyip Erdoğan’ın TSK içinde bir gizli örgüt 
kurmak için E. Korgeneral Altay Tokat’a Cüneyt Zapsu’lar aracı-
lığıyla görev teklif ettiğini ortaya koyuyor ve dinleme tutanakla-
rı, Ergenekon iddianamesinin 245. ek klasöründe yer alıyordu.

Gümrük kaçakçılığını yapan kişiler, “Baba”, “Paşa” diye hi-
tap ettikleri ve bürokrasideki işlerini takip eden emekli Korg. 
Altay Tokat’a, Tayyip Erdoğan’ın Cüneyt Zapsu vasıtasıyla TSK 
içinde özel bir birim kurması teklifi ilettiğini belirtiyordu. 1 Nisan 
2004’teki MGK toplantısının ardından “askeri hâlâ diskalifiye 
edemedik” diye yakınan iktidar, bu amaçla TSK içinde kuracağı 
“gizli örgüt’e geniş imkânlar sunuyordu. Paşa’ya, gizli örgütü 
“Tüm yetkilerle donatalım, gizli ödeneği enirine sunalım” tekli-
fi yapılıyordu. “300-500 falan filan, şu bu” diye tanımlanan pa-
rasal gücün kontrolü veriliyordu. Erdoğan’ın “TSK içinde özel 
örgüt kurumayı teklif ettiği emekli Korg. Tokat, solvent kaçak-
çılığı olayından dolayı sorgulanıyor ve “gizli bir el” tarafından 
kurtarılıyordu.

Solvent kaçakçılığı ve AKP’lilerin ortaklığı! 
İthal edilen gazyağının ÖTV ödememek için bir tür solvent 

olarak beyan edilmesiyle yapılan 7,5 trilyonluk vurgunla ilgi-
li Haziran 2004’te yapılan operasyonda 5 kişi tutuklanıyordu. 
Polisin ele geçirdiği belge ve banka dekontlarında emekli Kor-
general Mehmet Altay Tokat, Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı Kemal Albayrak ve Gümrük Müsteşar Yardımcısı 
Hüseyin Hüsnü Güler’in adları yer alıyordu. Esat Kurucu’nun 
Akbank Körfez Şubesi’ndeki hesabından Müsteşar Yardımcısı 
Kemal Albayrak ve emekli Korgeneral Mehmet Altay Tokat’a 
42’şer bin Avro’dan toplam 84 bin Avro (Yaklaşık 144 milyar 
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lira) havale yapılıyordu. Bununla ilgili belgeler ele geçiriliyordu. 
Esat ‘Kurucu’nun ayrıca Korgeneral Tokat’a 2004 model Passat 
marka otomobil, Albayrak’a 2004 Toyota cip, Güler’in çocuğuna 
da Peugeot 307 marka otomobil hediye ettiği ortaya çıkıyordu. 
Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2004/4556 sayılı fezlekesinde, Esat 
Kurucu ile İbrahim Bilgehan Taşdelen’in emekli Korgeneral Al-
tay Tokat’ı aracı ederek Gümrük Müsteşar Yardımcısı Hüseyin 
Hüsnü Güler, Gümrükler Genel Müdürü Vekili Sezai Uçarmak 
ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kemal Albayrak’ı 
organizasyon’a kattıkları bilgiler, belgeler ve kanıtlarla açıkla-
nıyordu. Başsavcılık, 19 Temmuz 2004 gün, 2004/5170 sayılı 
iddianame ile açtığı davada, firma yetkilileri hakkında ‘cürüm 
işlemek için teşekkül oluşturmak’, ‘resmî evrak’ta sahtecilik’, 
Albayrak ve Tokat hakkında, ‘Devlet memurlarına intisap’ iddia-
sıyla ‘menfaat temin etmek’ten suç duyurusunda bulunuyordu. 

İzmit Emniyet Müdürü niye kızağa alınmıştı?
Haklarında “çıkar amaçlı suç örgütü oluşturmak”tan dava 

açılan Esat Kurucu ve ortağı İbrahim B. Taşdelen’in doğrudan 
ve Altay Tokat vasıtasıyla AKP’nin en üst düzey yöneticileriyle 
bağlantıları dava dosyasında yer alıyordu. Üstelik bu durum tek 
tarafl ı bir çıkar ilişkisi olmanın ötesinde bir anlam taşıyordu. 
AKP’li yöneticilerin de “Özel” bir nedenle bu gruba kol kanat 
gerdikleri telefon konuşmalarından ortaya çıkıyordu. İşte bu 
nedenle kaçakçılık olayını ortaya çıkaran dönemin İzmit Emni-
yet Müdürü Ercüment Özbeyli kızağa alınıyordu. Telefon konuş-
malarında Taşdelen’in doğrudan ve Altay Tokat aracılığıyla, dö-
nemin İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, Çevre ve Orman Bakam 
Osman Pepe ile Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül’den yardım 
istediği ifadeleri yer alıyordu.

Uyuşturucu parasında da E. Korg. Altay Tokat’ın payı!
Tokat’ın adı 2007 yılında Paris’te başlayıp İstanbul’a sıçrayan 

PKK’nın kara para operasyonunda da geçiyordu. Paris’te 300 bin 
Avro’yu bozdurmak isterken şüphe üzerine yakalanan iki PKK’lı ifa-
delerinde, paranın sahibi olarak Hakkâri Yüksekovalı işadamı Hik-
met Serdar’ın adını veriyordu. İstanbul polisi bu kişinin telefonlarını 
dinlemeye başlayınca da Altay Tokat ile konuşmaları saptanıyordu. 
Uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı çetesinin elebaşı olmakla suçla-
nan Hikmet Serdar, İstanbul’da adamlarıyla birlikte 47 kilo eroin ile 
yakalanıyordu. Operasyonda telefon görüşmeleri nedeniyle Hikmet 
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Serdar’ın “Baba” ve “Paşa” diye hitap ettiği emekli Korgeneral Altay 
Tokat’ın adı geçiyordu. Görüşmede Serdar, uyuşturucu ticareti yap-
tığı şüphesiyle polisin kendisini dinlediğini söylüyordu. Tokat ise “Biz 
analarını...” cevabını veriyordu. Tokat bu operasyon nedeniyle ve 
şüpheli sıfatıyla savcıya ifade de veriyor, ama Tokat hakkında delil 
yetersizliğinden takipsizlik kararı çıkarılıyordu.

Korg. Tokat’ın kirli bağlantıları
Korg. Tokat’tan Savcı Zekeriya Öz’e uzanan bağlantı dikkat 

çekiyordu. Korg. Tokat’ın “kankası” olarak bilinen emekli Bin-
başı Zahit Engin, Ergenekon savcısı Zekeriya Öz ile çok yakın 
bulunuyordu. Ankara’da Başçavuş Sokak’ta bir bürosu olan 
Zahit Engin’in adı, önce PKK ve sonra JİTEM itirafçısı olan Ab-
dülkadir Aygan’ın “faili meçhul” cinayetler konusundaki açıkla-
malarında da geçiyordu. Ama Ergenekon soruşturmasında da 
Diyarbakır’daki faili meçhul cinayetlerle ilgili açılan davalarda 
da “şüpheli” olmaması hayret uyandırıyordu. Zahit Engin’i ta-
nıyanlar, Fetullahçılarla çok yakın mesai içinde olduğu bilgisini 
veriyordu. Nitekim Zahit Engin’in 2006 yılında çıkan bir demeci, 
Fetullahçılarla irtibatını kanıtlıyordu. Engin’in demecinin çıktığı 
gazete Zaman. Konu, 28 Şubat. Zaman gazetesindeki haberin 
sunuşunda, Engin parlatılıyordu. Zaman, Engin’in, 28 Şubat dö-
neminde kendisine verilen bir Vali yardımcısıyla ilgili personel 
istihbaratı talimatını reddettiğini yazıyordu. Engin, irticai faali-
yetleri araştıran Fetullahçı yardımcısını savunuyordu. 

2002’ye uzanan Gen. Altay Tokat-Gladyo alakası
Altay Tokat, 1999’da emekli edilmesinin gerekçesinin, “ahlaki ne-

denler” olduğu basına yansıyordu. Tokat, emrinde çalışan bir suba-
yın karısıyla makamında yakalanıyor ve bu nedenle emekli ediliyor-
du. 1999 yılında emekli edildikten hemen sonra MHP’ye katılıyor ve 
2000 yılındaki kongrede MYK üyeliğine seçiliyordu. Aynı zamanda 
Bahçeli’nin askeri danışmanlığını üstleniyordu. Emekli Korgeneral 
Altay Tokat, 27 Temmuz-2 Ağustos 2006 tarihli Aktüel dergisine ver-
diği demeçte Şemdinli olaylarıyla ilgili “Ben de mahkemeyi etkilemek 
için bomba attırdım” diye açıklama yapıyordu. Tokat’ın bu sözleri 
gazetelerde manşet olup günlerce tartışılıyordu. Tokat, Ergenekon 
tertibine giden yolda kritik bir aşama olan Şemdinli tertibinde böy-
lece boylu boyunca sahne alıyordu. Tokat, bu demecinin ardından 
MHP’de de barınamıyor, ama zaten AKP ile özellikle Cemil Çiçek 
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vasıtasıyla “derin bağları” bulunuyordu. Tokat’ın o tarihten bu yana 
hiç ortalarda gözükmemesi dikkat çekiyordu.

Atilla Tokat Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıv-
nkoğlu’na düşmanlık yapıyor, her yerde açıkça aleyhinde konuşu-
yordu. Ve “Onun görev süresinin uzatılmasını ben engelledim” 
diye övünüyordu. Güya Devlet Bahçeli, akıl hocası Altay Tokat’ın 
müdahalesiyle Orgeneral Kıvrıkoğlu’nun, görev süresinin uzatılma-
sına karşı çıkıyordu. Tokat bu olayla ilgili olarak 11 Ağustos 2003’te 
Fetullah Gülen’in Aksiyon dergisine şunları söylüyordu: “Doğrudur, 
aynen doğrudur. Harp yok, darp yok niye uzatıyorsunuz? Hayır, 
olmaz dedim. Çünkü Silahlı Kuvvetler’in sistemi bozulur. Pro-
sedüre göre, bir kişinin görev süresinin uzatılması için onun 
büyük bir başarı kazanması veya ülkenin harp içinde olması 
lazım. İşte onu engelledik. Özkök Paşa Genelkurmay Başkanı 
olamıyordu. Bizim dışımızda herkes evet demiş. Ben orada ol-
masam oluyordu.”     

Erken seçim kararında da imzası vardı!
Altay Tokat’ın misyonu o kadar kritik ki, Türkiye’ye karşı her 

türlü operasyonun içinde sırıtıyordu. Tokat, Orgeneral Kıvrıkoğ-
lu’yla ilgili görevini yerine getirdikten sonra, bu kez Türkiye’yi 
AKP’ye teslim edeceği kesin olan bir kararı Bahçeli’ye aldırtıyor 
ve 3 Kasım’da erken seçim kararı aldırıyordu. Temmuz 2002’de 
partisinin hiçbir yetkili organında konuyu görüşmeden ve daha 
bir hafta önce koalisyon ortaklarıyla birlikte basının karşısında 
“Erken seçim yok” diyen Bahçeli, 3 Kasımda erken seçim kara-
rını açıklıyordu. Bu kararın arkasında MHP’nin yetkili organla-
rı yoktu, ama Altay Tokat’ın talimatları etkili oluyordu. (Yani 28 
Şubat, Milli ve haysiyetli duruşuyla Büyük İsrail projesine en-
gel olan Erbakan’ı devre dışı bırakıp, siyonizmin yeni uşakları 
AKP’nin yolunu açmak için tertipleniyordu.) Altay Tokat, 28 Şu-
bat’ın ardından Fetullah Gülen’in yurtdışı okullarını parlatmak 
için yurtdışına götürülen birkaç emekli generalden birisi olma 
şerefini kazanıyordu. Altay Tokat’a göre, “Okullar Türkiye’nin 
dünyada güçlenmesine pozitif katkı yapıyordu.”

 “33 askerimizi Devlet öldürttü!” iftira talimatı Utah’tan mı 
ulaşmıştı? 

Türk medyasında 1993 yılında şehit olan askerler ile Ergenekon 
davası arasında ilişki kuran bir haberler fırtınası estiriliyordu. Konu 
zaman zaman olaydan sağ kurtulan askerlerin ifadeleri ile gündeme 
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gelse de kuşkusuz medyada fırtınayı başlatan olay 15 Aralık Günü 
Taraf Gazetesi’nin manşeti oluyordu. Taraf Gazetesi, “Ergenekon 
davası savcılarının 33 erin ölümü ile sonuçlanan olayı araştır-
dıklarını, olaydan sağ kurtulan 4 askeri de ifade vermeye çağır-
dıklarını” haber veriyordu. Gazete, olay üzerinde yaşanan şüpheyi 
ise olaydan sağ kurtulan Erdal Özdemir’in ağzından aktarıyordu. 
16 Aralık günü ise Habertürk bir adım daha ileri giderek Ergenekon 
Savcıları’na ifade veren Erdal Özdemir’in ifadesini ele geçirdiğini 
açıklıyordu. Habertürk’ün yayınladığı ifadede er Özdemir 33 askerin 
ölümünde ordunun payı olduğunu anlatıyordu. 17 Aralık günü haber 
ajanslarına yansıyan bir haber bu fırtınayı tersine çeviriyordu. Ajan-
sa konuşan Erdal Özdemir, Taraf Gazetesi’yle röportaj yapmadığını 
ve gazetenin konuşmayı hayali olarak hazırladığını iddia ediyordu. 
Özdemir Ajans’a “Bir gazetede birileri söylemediğim şeyleri ha-
ber yapıyor. Yazılanlara ben bile şaşırıyorum. Türk Silahlı Kuv-
vetleri’ne karşıymış gibi gösterilmeye çalışılıyorum” diyordu. 

Yine 17 Aralık günü Vatan Gazetesi’nin konu üzerine yazdığı 
haber olayın bir başka yönünü ortaya çıkarıyordu. Gazete olay-
dan sağ kurtulan ve birinci derece görgü tanığı olan 5 askere 
ulaşıyordu. Olaydan sağ kurtulan Adnan Gebeş, Erdem Doğan, 
Erkan Omay, Osman Partal ve Bünyamin Atlı, şu ana kadar sav-
cılık veya başka bir kurumdan ifade verme yönünde bir çağrı al-
madıklarını belirtiyordu. Kısacası 33 asker olayının Ergenekon 
davasına dahil edildiği balonu kısa sürede patlıyordu.

Peki, bu fırtınalar, niçin çıkarılmakta bu ahlaksız-alakasız de-
zenformasyon kimlerin işine yaramaktaydı? Fetullahçı ve Utah-
lı komiser bu bilgileri nereden almaktaydı?

Tarih 5 Aralık 2009… Taraf Gazetesi’nin “Utah’tan sızan ordu 
belgeleri ile” adı gündeme gelen yazarı Emrullah Uslu, 33 asker 
olayını o gün yazısına konu ediyordu. Emrullah Uslu bugüne kadar 
basın tarihinde yazılmamış iddiaları gündeme getiriyordu. Bu arada 
hatırlatalım Emrullah Uslu, Utah’tan 8 senelik çalışmalarını nokta-
laması için geri çağrıldığında tayini Bingöl Terörle Mücadele Şube-
si’ne komiser olarak çıkıyordu. Uslu o güne kadar bilinenlerin aksine 
33 askerin şehit edilmesi olayı duyulduğunda askerlerin saatlerce 
harekete geçmediğini iddia ediyordu. Emrullah Uslu’nun yazdığına 
göre, askerlerin meseleyi umursamadığını gören kendisinin de bir 
dönem üyesi olduğu Bingöl’deki özel harekât timleri isyan ederek 
harekete geçiyordu.
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Emrullah Uslu yazısının sonunda okuyucularına bir de müj-
de veriyordu: “Bu konuda çok yakında yeni gelişmelere hazır 
olun”!?... diyordu. Kısacası 33 asker olayında yaşananları Fe-
tullahçı-Utah’çı Emrullah Uslu olaydan çok önce haber verip 
keramet gösteriyordu! Tabii yine her zaman yaptığı gibi asker-
lere yönelik ithaf ve iftiraları ve emniyete yönelik iltifatları dik-
kat çekiyordu. Peki, adı cemaat ile gizli belgeler ile gündeme 
gelen komiser Emrullah Uslu’nun öngörüsünün kaynağı ger-
çekten kerameti ve gaipten haber vermesi miydi, yoksa, ABD 
ve İsrail’in gizli servisleri mi oluyordu?

Demokrasi hayranlığı mı, yoksa Haim Nahum planı mıydı?
Erbakan Hoca’nın ısrarla hatırlattığı, 7 adımda Türkiye’yi çö-

kertme hazırlığı olan ve Lozan’ın gizli dayatması sayılan, Ya-
hudi haham Haim Nahum’un Siyonist Planını; bu AKP iktidarı, 
demokratikleşme kılıfıyla uygulanmakta ve nihai hedefine, yani 
Türkiye’yi diz çöktürmeye yaklaşmaktaydı.

1- BASIN-YAYIN özgürlüğü diye, TSK’yı ve milli kurumları-
mızı, kasıtlı ve kışkırtıcı yayınlarla yıpratma ve yıkma hazırlığı 
yapılmaktaydı.

2- HASIM özgürlüğüne dönüşen AÇILIM safsatalarıyla, ülke-
miz Türk-Kürt düşmanlığına ve etnik-mezhebi çatışma ortamına 
hızla kaydırılmaktaydı.

3- “Cinsel serbestlik ve SAPIKLIK” özgürlüğü ile; her tür-
lü fuhuş serbestliği, eşcinsellik rezaleti ve yaygınlaşan porno 
filmleri ve TV. Dizileriyle, ailevi ve ahlaki yapımızın altına dina-
mitler koyulmaktaydı.

Bütün bu açılım ve saçılım senaryolarıyla, sosyal patlama 
boyutlarına ulaşan;

İşsizlik ve fakirliğin giderek artması,
Tarımın (hayvancılık ve ziraatın) yok olması,
Bütün sanayi kuruluşlarımızın ve stratejik varlıklarımızın 

yabancılara satılması,
Milli ve vicdani sorumluluk anlayışının zayıfl aması ve İsla-

mi duyarlılığın dumura uğrayıp azalması,
BOP (22 İslam ülkesinin parçalanıp, Büyük İsrail hedefine 

küçük lokma yapılması) uğruna Türkiye’nin “yumuşak demok-
ratik Kürdistan federasyonu”yla parçalanması,



● Ve sonunda bağımsız Cumhuriyetin, bağımlı eyalet ve de-
mokratik esaret konumuna sokulması süreci; Ya ciddi, cesaret-
li, bilinçli ve asker-sivil elbirlikli bir toplum tepkisiyle ve hukuki 
bir direnç ve dirayetle aşılacak, veya Türkiye harita üzerindeki 
bir Karpuz Cumhuriyeti halini alacaktı!..

 ● Öcalan Cumhurbaşkanı, Fetullah ise Diyanet ve 
Diyalog Bakanı Yapılsındı!

Avni Özgürel, radikal gazetesi yazarı Neşe Düzel’le yaptığı 
röportajda:

“Anayasanın” Kürt aydınlarının, Abdullah Öcalan’ın ve 
DTP kurmaylarının istekleri doğrultusunda (Türkçesi AB’nin 
dayatmaları ve Sevr’in uygulanması kapsamınsa) yeniden ya-
zılmasını.

Apo’nun İmralı’dan çıkartılıp geniş arazili bir çiftlik kona-
ğında ve ziyaretçileriyle rahatlıkla görüşebileceği şartlara ka-
vuşturulmasını

PKK’nın artık terör örgütü sayılmaması ve Kürt meselesi-
nin çözümü için birlikte masayla oturulmasını teklif ve tavsiye 
buyurmuşlardı!?.

AKP yanlısı, AB sevdalısı ve ABD-İsrail kuklası Radikal ga-
zetesinin en samimi yazarı Perihan Mağden Hürriyet’in ‘Türkiye 
Türklerindir’ şeklindeki sloganını bahane ederek; ‘vicdani ret’ 
hakkının yasallaşması çağrısının ardından bu kez de ‘İstiklal 
Marşı’nın sözlerinin değiştirilmesini’ teklif etmekten sakınma-
mışlardı. İşte Perihan Mağden denen madeni karışık ve AKP’ye 
aşık kadının yazdıkları: 

“Türkiye Kürtlerin değil miymiş?”…
“Hakikaten: Türkiye, Kürtlerin değil mi? Lazların, Çerkezle-

rin, Gürcülerin, Alevilerin, Ermenilerin, Rumların, Süryanilerin 
değil mi aynı zamanda Türkiye? Bu, Milliyetçi, ultra milliyetçi, 
feci milliyetçi, faşizan bir duruştur...”

“İstiklal marşı’nın sözleri gibi zırvaların(!) değiştirilmesi ge-
rekliymiş!..

Artık şiirler, şarkılar, oyun havaları, kokoz barış heyetleri ve 
içi boş zırvalıkların ötesinde çok temel, çok küçük; ama çok va-
him adımlar atmanın zamanı. Tammm zamanı. Diyelim: İstiklâl 
Marşı’nın topraklarımızda yaşayan diğer milletleri rencide eden 
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sözleri var. İstiklâl Marşı’nın bu sözlerini değiştirebiliriz. Alevi-
ler’e Diyanet bütçesinden hak ettikleri payı verebiliriz. “Türki-
ye Türklerindir” gibi yanlış sloganları alıp Tarih’in Yanlışlıklar 
Çöplüğüne fırlatıp atabiliriz. Abdullah Öcalan’ın hapishane ko-
şullarını düzeltebiliriz. Kürtçe eğitimi ilkokul müfredatına dahil 
edebiliriz...

“Meclis’te Kürtçe yemin edilmeliymiş!...
“Somut şeylerden başlayalım. Sembolik olduğu kadar ağırlı-

ğı olan şeylerden. Neden Meclis’te Kürtçe yemin edilmesin? Ne 
sakıncası var?”

Dikkatlerden kaçmayan bir husus vardı: Perihan Mağden’in 
de, Avni Özgürel’in açıkça dile getirdiği, Abdullah Öcalan’ın ser-
best bırakılması ve Kürdistan’a federatif bir özerklik sağlanmasıy-
dı. DTP milletvekilleri de aynı şeyleri savunmaktaydı. AB de aynı 
şeyleri dayatmaktaydı. Üstelik Avni Özgürel ve Perihan Mağden 
gibi yazarlar AKP taraftarıydı. Yani şifre de, şerefsizlikte açıktı.

Yahudilerin Abdullah Gül duası: ‘Yüce Rab, Türkiye Cumhu-
riyeti’nin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü korusun, kutsasın.’ 

Hürriyet gazetesinin haberine göre, Aaron Kohen (45), beş 
yaşından itibaren dini müzik eğitimi almaya başlayan İstanbul-
lu Musevi bir din adamıydı. Müzikle hep iç içe yaşadı. 2002’de 
ilk albümü Maftirim ile tanınmıştı. İkinci albümü Şevahot Lael 
(Allah’a Övgüler) sinagoglardaki törenlerde Türk makamlarıy-
la okunan dualardan bir derleme olmaktaydı. En dikkat çekici 
eser “Anoten” adlı Cumhurbaşkanını Kutsama Duasıydı. Os-
manlı döneminde sultanlar için okunan bu dua, cumhuriyetten 
itibaren cumhurbaşkanları için okunmaya başlanmıştı. Aaron 
Kohen “Anoten” duasının ilginç hikâyesini de anlatmıştı.

“Yüce Rab, Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Sayın 
Abdullah Gül’ü korusun, kutsasın. Onun beraberinde olsun. 
Onu yüceltsin ve onu görkemli kılsın!”

Bu sözler sinagoglarda okunan Anoten duasının İbrani-
ce’den Türkçeye çevrilmiş bir parçasıydı. Bu dua, duahanlar 
(hazan) tarafından sinagoglardaki bazı özel törenlerin ardından 
okunmaktaydı. Dönemin cumhurbaşkanı kimse, dua onun adı 
içinde geçecek şekilde uyarlanmaktaydı.” Ve 54. Hükümetin 
başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan dışında tüm cumhur-
başkanı ve başbakanlara okunduğu konuşulmaktaydı!
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Ali Bulaç’ın Fetullah Gülen yalakalığı
Yine aynı günlerde Ali Bulaç, “geçen ramazan bayramı ön-

cesi, Türkiye’den seçkin bir heyetle gidip, Amerika’da ki CIA 
çiftliğindeki konağında Fetullah Gülen Hz.lerini ziyaret şerefine 
eriştiklerini… Papa ve Hahamların hocasının itikaf halinde iken, 
kendilerini kabul etme lütfunu esirgemediklerini (Riyakarlığın, 
takva reklamının ve din istismarının bu kadarına pes doğru-
su!) Ve bu yüce kişinin (her halde bütün korktukları Ergenekon 
kapsamında tutuklu bulunduğu için) artık büyük bir cesaret ve 
metanetle, üstün bir fazilet ve feragatle; Pansilvanya’da ki muh-
teşem çiftliği bırakıp, sefalet ve mahrumiyet ülkesi Türkiye’ye 
teşrif edeceklerini, içten bir hasret ve muhabbetle müjdelemişti.

Artık, her sorunumuz anında halledilecek, her zorluğumuz, 
Hoca efendinin kerametiyle kısa zamanda bitecekti. Çünkü, ül-
kemizi, bölgemizi, ve insanlık alemini kurtaracak, (dolar faizi 
karışmış) feyizli fikirlerinin; ve BOP’u gerçekleştirecek ferasetli 
projelerinin, ta Amerika’dan buralara ulaşması çok büyük za-
man kaybına sebebiyet vermekteydi.. Ah bir Hoca efendi geley-
di. İnşallah, yine bir tutuklanma ve suikasta uğrama evhamına 
kapılıp, özellikle Ali Bulaç gibi siyasi ve sosyolojik emeller ve 
hayaller besleyenlerin, bu kutlu ve umutlu beklentilerine su koy 
vermeyeydi.  Bu Zevatı Kirama ve Hazerat-ı ihtirama, haddimiz 
ve yetkimiz olmadan, yapacağımız şu acizane ve naçizane tek-
lifimizin, lütfen ve istirhamen kabul edilmesi, bütün milletimi-
zi sevindirecekti. Keşke APO Hz.lerinin cumhurbaşkanı; Feto 
Hz.lerinin Diyanet ve diyalog Şeyhülislamı, Ali Bulaç kullarını 
başbakan, Avni Özgürel yalakasını da AB’ye entegrasyon ba-
kanı yapıverselerdi!.. Ha, nerdeyse unutacaktık; Kanada’da ki 
Haham çırağı ve Ergenekon’un dahi tanıdığı, Tuncay Güney’i 
de, tüm iç ve dış işlerinden yetkili süper Bakan atayıp bütün 
dertlerden kurtuluverselerdi.

İşte Fetullah Gülen kölelerinin ilgili yazısı… Ali Bulaç Yazmıştı 
(Zaman-22.10.2008): 

Ramazan Bayramı’ndan bir hafta önce Türk Kültür Derneği’nin 
New York’ta düzenlediği iftara katıldık. Bir gün sonra da -üstelik mü-
barek Kadir Gecesi’ne rastladı- Hocaefendi’yi ziyaret ettik. Ziyaretçi-
ler arasında kamuoyunun yakından tanıdığı simalar, eski siyasetçi-
ler, bürokratlar, bilim adamları-akademisyenler, gazeteciler, yazarlar 
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vardı. Hocaefendi, bir sünneti ihya ederek i’tikafa çekilmişti, nezaket 
gösterip kaldığı katta, âdeti olmadığı halde bize iftar verdi. Sahu-
ru da birlikte yapma fırsatını bulduk. (Önceden planlanmış tam 
bir riyakârlık reklamı.. A.A.) Bu, Amerika’da iken benim kendisini 
üçüncü ziyaretimdi. İlkini 2001’de, ikincisini 2004’te yapmıştım. Bu 
sefer açıkça Hocaefendi’yi sağlıklı buldum. Her zamanki gibi şekeri 
vardı, insülin yapıp iftar sofrasına gelmişti. Ama hamdolsun gayet 
dinç görünüyordu. Sağdan soldan sohbet ederken haddim ve yetkim 
olmayarak -ama çok sayıda insanın emanet mahiyetindeki dilek ve 
temennisini dile getirmek üzere- söz alıp Hocaefendi’ye ne zaman 
Türkiye’ye dönmeyi düşündüğünü? sordum ve şunları söyledim: 

“Türkiye’de sorunlar bitmez, her zaman ‘kritik bir dönem’den 
geçeriz, sizinle ilgili dava bitti, benim de şahsi fikrim ve arzum, 
hasretini derinden hissettiğinizi bildiğim ülkenize dönmeniz-
dir.” (Ali Bulaç bir zamanlar küçümsediği ve tenkit ettiği Fetul-
lah Gülen vesilesiyle Siyonist Lobilerin hizmetine hazır olduğu-
nu ima ediyor. A.A.) Sağ olsunlar, ziyaretçilerin tamamı beni des-
tekledi, onlar da uygun bir yol ve tarzda Hocaefendi’nin Türkiye’ye 
dönmesinde herhangi bir sakınca olmadığını teyiden beyan ettiler. 
Bir anda ziyaretimiz “Hocaefendi’yi ülkesine davet etme”ye dönüştü. 
(Zaten hepiniz, bunun için gitmiştiniz. A.A.)

Hepimiz şunu müşahede ettik, Hocaefendi bundan hayli memnun 
oldu, teşekkür etti. Ancak haklı olarak bazı mülahazalarda bulundu. 
Bir kere gelişinin mesele olmasını, başka amaçlar uğruna istismar 
edilmesini, gürültü-patırtıya sebebiyet vermesini, başka liderlerin ül-
kelerine dönüşlerine benzetilmesini istemiyordu. Biz bu daveti ya-
parken, oturum meselesi henüz neticelenmiş değildi. Zannedersem 
Hocaefendi biraz da sonucu bekliyordu. Hocaefendi’nin işaret ettiği 
bir nokta da şuydu: Artık hizmetler küresel ölçekler kazanmış bulun-
maktadır. Belki Amerika’da da yapılacak hizmetler olabilir ki, doğru-
dur. Amerika derin bir krizin içinden geçiyor, ama belli ki daha uzun 
bir süre dünyayı etkileyen güçlü bir platform fonksiyonu görmeye 
devam edecektir. (Zavallılar, Siyonist sömürü saltanatının asla 
yıkılmayacağını düşünüyor ve zalim Amerika’nın ayakta kalma-
sı ve krize atlaması için dua ediyorlar. A.A.)

Oturum meselesi olumlu yönde sonuçlandığına göre, Hocae-
fendi’nin dönüşüne daha ümit var bakabiliriz. Şahsi kanaatime göre 
“oturum hakkını kazanmış olması”nın Hocaefendi açısından önemi 
şudur: Anladığım kadarıyla Hocaefendi, Türkiye’ye dönse bile -Al-
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lahu a’lem- uzun süre kalmayabilir, sıklıkla yurtdışına çıkar, döner. 
Böylelikle gidiş-gelişlerde sorun olmaz. Bir insanın sevdiği yurdun-
dan uzakta kalması kolay değildir. Mekke’den Medine’ye hicret eden 
sahabelerden bir kısmı Mekke hasretiyle yataklara düştüler. Ne çare 
ki büyük insanların, büyük medeniyet hareketlerinin kaderinde ‘hic-
ret’ olur.” (Fetullah’ın dirençsiz ve dirayetsiz biçimde, korkarak 
ve cemaatini bırakarak Amerika’ya kaçmasını, sahabenin Hic-
retine benzeterek tam bir yalakalık ve yalancılık yapıyor. Çünkü 
Hz. Peygamberimiz, önce sahipsiz ve çaresizlerden başlayarak 
tüm sahabesini Medine’ye gönderdikten sonra kendileri Mek-
ke’den ayrılmışlardı.  Hele şu Ali Bulaç hazırladığı mealdeki 
ayetlerle Gülen’in ve kendisinin tutarsız tavırlarını bir karşılaş-
tırsın. A.A.)

Ve işte Fetullah Gülen’in istidracı veya CIA kaynaklı keramet 
kırıntıları!

2005 yılı AKSİYON dergisinden bir alıntı:
Fetullah Gülen o süreçte; “Emniyet, JİTEM, askerî istihbarat 

ve MİT istese Türkiye’de kuş uçurtmaz. Eğer onlara sormadan 
bir kuş uçuyorsa vazifede kusur etmişlerdir. Onların durumla-
rını bir gözden geçirmek lazımdır. Çünkü başka noktalarda fev-
kalade hassasiyetlerini de biliyorum” diyerek devlet kurumlarına 
yağcılık yapmaktaydı.

Devletin, gücünü vehimlere ve hiç olmayacak hayali endişele-
re kullanmasının hata olacağına değinen Fetullah Gülen, istihbarat, 
valiler ve Emniyet teşkilatının iyi çalışması halinde vaktinde bu işi 
yapmak isteyen insanların derdest edilebileceğini hatırlatmıştı. Gü-
len, “Hele birkaç tanesi konuşturulunca işin arkasındaki güçler 
de ortaya çıkarılır, derin devlete ait şeyler de anlaşılır” şeklinde 
konuşmaktaydı.

Gülen, “İnsanların bir de sürü tarafı vardır. Üç-beş tanesi soka-
ğa dökülünce, öbürleri de hemen ne varmış diye arkasından gider. 
Buna meydan vermemek için bütün istihbarat örgütlerinin tetikte ol-
ması gerekir. Bana öyle geliyor ki, Emniyet, JİTEM ve Milli İstihbarat 
Teşkilatı istese Türkiye’de kuş uçurtmaz. Ben şahsen bir vatandaş 
olarak gönül koyuyorum vicdanımda. Eğer onlara sormadan bir kuş 
uçuyorsa vazifede kusur etmişlerdir. Onların durumlarını bir göz-
den geçirmek lazımdır. Çünkü başka noktalarda fevkalade hassa-
siyetlerini biliyorum ben. Falan öğle yemeğinde ne yedi, akşama ne 
yemeği hazırlanıyor, sabah kahvaltısında ne kullanacak ona kadar 
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araştırma yapan insanlar Türkiye’de hercümerce sebebiyet verecek 
hadiseleri bilmiyorlarsa, ben ona bilemiyorlar demeyeceğim; teâmî 
yapıyorlar, görüyor, görmezlikten geliyorlar, diyeceğim. İçimden öyle 
geçiyor ki dişlerini sıksalar fitneyi, fesadı yuvasında boğarlar, Al-
lah’ın izni ve inayetiyle” buyurmuşlardı…

Yine Fetullah Gülen’le bir başka yalakanın yazısı: yıl 2004;
“Fetullah Gülen’in endişesini, gazetemizin manşetine taşı-

dık. Gülen, faili meçhul cinayetlerin yeniden ülkemizde baş-
layabileceğini ileri sürüyor. Kanaatimize göre, Türkiye’ye geri 
dönmek hususundaki tereddütleri de buradan kaynaklanıyor. 
Kendisini düşünmüyor ama, böyle bir cinayete kurban gitti-
ği takdirde ülkenin karışacağından çekiniyor” sözleriyle, onun 
Amerika’ya sığınmasına keramet kılıfı sarılıyordu.

“Gülen, 8-9 ay evvel, “bu tür şeyleri bilen” çok üst seviyelerde 
vazife görmüş bir kişinin “Önümüzdeki aylarda Türkiye’de kan göv-
deyi götürecek, seri cinayetler işlenecek” dediğini, bir dostu vasıta-
sıyla öğreniyordu!. O dostu, “Falan filân tür simalar bu dönemde 
Türkiye’de bulunmasalar iyi olur. Belki de onlar hedef seçilmiş 
olabilir” diye uyarıyordu!

Gülen, suikast için “Kimi seçerler?” diye sorduktan sonra, yoru-
munu şöyle sürdürüyordu: “Tabiî ki, sempati duyulan, kendisine 
itibar olunan, yaptığı işlerle beğeni toplayan insanları seçerler. 
Çok ses getireceği, toplum tarafından ciddi tepki gösterileceği 
için onların bertaraf edilmesine bakarlar” diyerek kendi zatı muh-
tereminin hedef seçilip öldürüleceğini ima ediyordu!

“Fetullah Gülen, bir takım gizli odakların mevcudiyetinden söz 
ediyor ve “eğer devlet bu konudaki hassasiyetini hissettirir, “Siz o 
hainleri bulup çıkarmazsanız, benim bulup çıkaracağım çok şey ola-
bilir” derse, bu gibi meselelerin önünün kesileceğini belirtiyordu. Bel-
li ki Gülen, güvenlik ve istihbarat birimlerinin içine sızmış bazı kötü 
niyetli kişilerden söz ediyordu.”

“Türkiye, bir değişim sürecinden geçiyor. Bunun sebebi sa-
dece Avrupa Birliği değil. Soğuk savaş sonrası dünya da değiş-
ti. Ama elbette, Avrupa referansı, değişime direnen güç odak-
larının iradesinin kırılması açısından önemli bir rol oynuyor. 
Türkiye’ye gerçek demokrasinin yerleşebilmesi büyük ölçüde 
askerin tavrına bağlı. Bu hususta Genelkurmay Başkanı Hilmi 
ÖZKÖK bize umut veriyor.” 
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“...Türkler, kendi kararlarını verecek ve kendi ülkelerini yö-
netecek kadar gelişmiş olduklarına inanmalarına rağmen, ko-
mutanlar hâlâ ikna olmamıştır. Kendilerini Atatürk’ün mirasçıla-
rı olarak görmekte ve yaptıkları her şeyi, Atatürk’ün ülkesi için 
ne istediğini, sadece kendilerinin anladığı gerekçesiyle açıkla-
maktadırlar. Atatürk’ün, ülkesi için istediklerini gerçekten savu-
nuyorlar mı? Yoksa bunun gerçekleşmesini engelliyorlar mı?

...Giderek daha çok sayıda Türk, ordunun, kendi amaçlarına 
ayak uyduramadığını, -Avrupa değerlerine bağlılığını açıklama-
sına rağmen- Türkiye’nin çağdaşlaşması ve gerçek demokrasi-
ye ulaşması önündeki belki de en önemli engel durumuna gel-
diğini düşünmektedir. Ordunun, tarihe, Türkiye’yi Atatürk’ün 
belirlediği yoldan geri çeviren güç olarak geçmeyi tercih etmesi 
düşünülemez” diyen Fetullah Gülen açıkça TSK karşıtlığı ya-
nında Avrupa ve Amerika şakşakçılığı yapıyordu. Evet Fetullah 
Gülen’e göre Türklerin huzur ve hürriyeti, ancak AB’ye girme-
sine ve ABD’ye boyun eğmesine bağlı bulunuyordu. Bunun en 
büyük engeli ise askeriye gösteriliyordu.

Zaman’ın münafıklığı, mide bulandırıyordu:  
Türkiye ve İslam düşmanı Siyonist ve emperyalist tayfanın 

TARAF’ını “demokrasi donkişotu” gibi alkışlayıp destekleyen 
ve referans gösteren Zaman Gazetesi, GKB’nının caydırıcı tav-
rı üzerine hemen çark edip: “Başbakan, Başbuğ’a sahip çıktı, 
medyaya yüklendi: üslup eleştirisi yapanlar, aynaya baksın” 
dedi şeklinde korkaklığının ve münafıklığının gereğini yerine 
getiriyordu.177 Ama aynı gazetenin aynı sayıda 1. ve 17. sayfa-
larında “Taraf’a da nokta koymak istiyorlar” başlığıyla Yahudi 
Taraf’ında olduklarını söylemekten çekinmiyorlardı.

Ve aynı Zaman Gazetesi’nin aynı nüshasında ve 25. yorum say-
fasında, eski ülkücü yeni Fetullah düdüğü Mümtezar Türköne, “As-
kerin Durduğu Yer” başlığıyla TSK’ya PKK ağzıyla hücuma geçiyor, 

Hüseyin Gülerce aynen DTP diliyle:
“Hâlbuki demokrasinin olduğu yerde kimse kimseye “doğru dur, 

doğru konuş, otur oturduğun yerde” gibi komutlar veremez. Bu an-
laşılır, tasvip edilebilir bir şey değildir. Zira demokrasilerde tek bir 
doğru yoktur. Sadece totaliter rejimlerde tek bir doğru olur. Demok-
rasilerde doğrular vardı. Diyalog ve uzlaşma kültürü ile bu doğruların 

177)  17. Ekim. 2008. sh.16
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herkes için yararlı olanı, ülke için faydalı olanı üzerinde mutabakata 
varılır, ortak bir alan ihdas edilir. Hukukun üstünlüğü, şeff afl ık, he-
sap verebilirlik, fikir ve ifade hürriyeti, özgürlüklerin kısıtlanmaması 
ilkeleri, herkes için geçerli kılınır. Demokrasilerde dayatma, buyur-
ganlık değil, ikna ve paylaşma vardır. 3. Terörle mücadelenin Silahlı 
Kuvvetler’e havale edilmesi yanlıştır. PKK terörü bu ülkede Kürt me-
selesi ile doğrudan ilgilidir. Kürt meselesi çözülmeden terörü kimse 
bitiremez. Dağa çıkışın önünü kimse alamaz. Asker ve siyasilerdeki 
yüksek tansiyonun anlattığı tek gerçek, bu meselenin çözümünün 
acilen bulunmasıdır. Birbirimizle uğraşacağımız yerde, ortak aklı, 
teenni ve sağduyu ile devreye sokmalı değil miyiz?” diyerek ayarını 
ortaya koyuyordu.

Ve ihsan Dağı: “Ben korktum! Ya siz?”
Kuvvet komutanlarını arkasına alıp genelde toplumu, özelde de 

medyayı ‘uyaran’ Genelkurmay Başkanı’nın konuşmasına hiç şaşır-
madım. Önceki günkü ‘çıkış’, Orgeneral Başbuğ’un devir teslim töre-
ninde yaptığı konuşmanın taşıdığı ‘derin mesaj’dan ve üsluptan hiç 
de farklı değildi. Dolayısıyla son konuşmaya da şaşırmadım, ama 
doğrusu korktum! Korkmayanlar da var; Orgeneral Başbuğ’un mu-
hataplarından Ahmet Altan dünkü yazısında ‘bizi korkutabileceğinizi 
sanmayın’ diyordu. Ama ben korktum arkadaş! Nasıl korkmam?

Avrupa’nın en büyük ordusunun genelkurmay başkanı ‘herkes 
dikkat etsin ve doğru yerde dursun’ diyor. Bunu söyleyen, bu mem-
lekette dört defa darbe yapan, başbakan asan, darbelerin ardından 
yüz binlerce insanı gözaltına alan bir ordunun genelkurmay başkanı. 
Elinde tankları var, savaş uçakları var, istihbaratı var, özel harp da-
iresi var... Böyle bir güç karşısında ‘dikkat’ etsem ne yazar? ‘Doğru 
yerde durmayı’ bırakın, ayakta duracak mecalim kalmadı... Korktum 
korkmasına da anlamadığım bir şey var: Bizim ordumuz neden bizi 
korkutuyor? Bizi değil, düşmanlarımızı korkutması gerekmiyor muy-
du ordumuzun? Biz bu orduyu bize değil düşmanlarımıza gözdağı 
versin, onları caydırsın, korkutsun diye kurmamış mıydık?” şeklinde 
kendi aklınca dalga geçmeye kalkışıyordu.

Ve yine hem çok keskin Erbakancı, hem de çok gri ve sinsi 
Recep T. Erdoğancı yerel Elaziz gazetesi, aynen Fetullahçı Za-
man Gazetesi tiyniyetiyle, 15. Ekim. 2008 tarihli baskısında, 2 ve 
3 sayfalarının sağ yanında AKP ve Recep T. Erdoğan’ı, Milli Gö-
rüşün hainleri ve iş birlikçileri arasında sayarken, sol tarafında 



ise Recep T. Erdoğan’ın: “Krizden fırsat çıkar sözü, iş birlikçile-
ri çıldırtıyor” sözlerini başlık atarak ve kahraman Recebe saygı 
ile sahip çıkarak kendi kendileriyle açıkça çelişkiye düşüyor ve 
gerçek ayarlarını deşifre ediyordu.

 ● Ergenekon-MOSSAD Bağlantısı ve Fetullahçıların 
Şarlatanlığı

Bülent Ecevit’in itirafl arı:
Eski başbakanlardan Bülent Ecevit, 1977 senesinde ‘Ergene-

kon’ olarak adlandırılan yapıyı deşifre ettiklerini, 1997’de katıldığı 
Can Dündar’ın programında anlatıyordu. Ecevit “Biz bunu 1977’de 
açıklamıştık. Tabii gladyo adıyla değil, Kontrgerilla adıyla değil, 
resmi adıyla açıklamıştık” diyordu. Benzer uygulamaların değişik 
ölçü ve biçimlerde başka NATO ülkelerinde de olduğunun anlaşıl-
dığını ifade eden Ecevit, “O yıllarda emniyetin birçok eksikliği 
bulunduğu için bu olayların üzerine çok etkili bir şekilde gidile-
miyordu. Bazı görev verdiğim kimseler de bu olayların üstüne 
bir noktadan sonra yürümediler veya yürüyemediler”  ifadesini 
kullanıyordu. Ecevit’in görev verdiği isimlerden biri de Ankara Cum-
huriyet Savcısı Doğan Öz’dü. Kontrgerilla ile ilgili rapor hazırlayarak 
Ecevit’e sunan Öz, 1977’de evinin önünde kurşuna diziliyordu. Sa-
nık İbrahim Çiftçi ise suçunu itiraf etmesine ve delillere rağmen As-
keri Yargıtay’ın baskısı sebebiyle yaklaşık 5 yıl cezaevinde kaldıktan 
sonra beraat ediyordu. 

“Ergenekon” Her Kurumun Üzerinde Bir Konumdaydı.
Dündar’ın programına katılanlardan Ergenekon soruştur-

ması kapsamında gözaltına alınan Erol Mütercimler ise, iki yıl 
önce yayınlanan ‘Ergenekon-Devlet İçinde Devlet’ adlı kitabın-
da örgüte ilişkin ilginç iddialar ortaya atıyordu. Kitapta, Erge-
nekon’u şöyle tanımlıyordu: “Ergenekon, herkesin üzerinde 
bir örgüttür. 27 Mayıs’ın ardından CIA ve Pentagon tarafından 
kurduruldu.” Madem öyleyse, şu Ergenekon iddianamelerinde, 
piyon olan Ergenekon’un, CIA ve MOSSAD patronlarına niye 
hiç değinilmiyordu? 15 yıl boyunca söz konusu örgüt üzerine 
araştırmalar yaptığını anlatan Mütercimler, örgütün adını ilk kez 
emekli Tümgeneral Memduh Ünlütürk’ten duyduğunu; “Ünlü-
türk Paşa, kendisinin de Ergenekon’un içinde olduğunu söyledi 
ve dedi ki ‘Ergenekon Genelkurmay’ın da hükümetlerin de bü-
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rokrasinin de herkesin üstünde bir örgüttür. Yasayla kurulmuş 
bir örgüt değildir. Bunun içinde subaylar var, emniyetçiler var, 
profesörler var, gazeteciler var, işadamları var, sıradan insan-
lar var. Bugün çeteler dediğimiz bu küçük birimler var ya, işte 
bunlar Ergenekon’un içinde birer bölüm, birer parça” dediğini 
aktarıyordu.

“Ergenokomik” senaryolar neyi amaçlamıştı?
Dünya “Ekonomik Kriz” operasyonundan, ülkemiz ise “Ergenoko-

mik Kriz” fırsatçılığından inim inim inliyordu. IMF ile yapılması düşü-
nülen anlaşma “yılan hikayesi”ni andırıyordu.

Ceza ve Tevkif evlerindeki Hükümlü ve Tutuklu sayısı her gün 
Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak tırmanıyordu. İçeride toplam 
112.000 kişi bulunuyor hükümlü ve/veya tutuklu başına günlük öde-
nek, 2 TL. Ama bu 2 TL. içeride en çok 86.000 kişi bulunabileceği 
varsayımı üzerine hesaplanıyordu. Birileri İmralı’daki caninin “çö-
züm projesi”ni(!) bekliyordu. Bir başkası “Güzel şeyler yakında” di-
yordu. Öbürü “Biz zaten projeyi başlattık” diye geveliyordu.

Kiralık kalemler, kiralık sütunlar, kiralık manşetler hep “çözüm” 
pompalıyordu! Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin geleceğini tamamıy-
la ipotek altına alacak ve ülkeyi dış güçlerin egemenliğine, sokacak 
“Nabukko Projesi” “Yüzyılın Projesi” olarak tanıtılıyordu. Ve daha 
pek çok melanet ve hıyanet almış başını gidiyordu. Ama AKP yö-
netiminde yakın gelecek çok karanlık görünüyordu. Bazıları Ekim 
2009’da Türkiye Cumhuriyeti Devletinin “ifl as”ını ilan etmesini bile 
bekliyordu. IMF bu gerçeği biliyor, çünkü bu yolun taşlarını IMF’ye 
bunu bildirenler döşüyordu. IMF, hava atmayı maharet sayan iktida-
rı “sözlerini tut!, söz vermek başka şey vermeye benzemez!” diye 
tehdit ediyordu. IMF ve onun arkasındaki Siyonist lobiler, “PKK’ya 
şartsız, kayıtsız genel af” istiyordu. Ya 2009 EKİM’de ifl as, ya da 
“GENEL AF” diye bastırıyordu. Ancak, Armenian and Kurdish Party 
(DTP+PKK) iktidar olsaydı bile, AKP kadar rahatlıkla bunları yapa-
mayacağını herkes biliyordu!

“ERGENEKON” Operasyonu Bir Dış Tezgahtı.
İktidar bu operasyonu kendisinin başlattığını ve yaptığını sanı-

yor, öyle söylüyordu. Kapalı kapılar ardında PKK’nın “dağ kadrosu” 
ve “lojistik kadrosu” ile sıkı temasta olan baz milletvekilleri son ya-
şanan HSYK sürecinde, “Arkadaşlarımız (Adalet Bakanı ve Adalet 
Bakanı Müsteşarı’nı kastederek) içeride meydan savaşı veriyorlar” 
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diye böbürleniyordu. Aslında “Ergenekon” sürecinin senaryo yazarı 
dışarıda. Yazılan, bu senaryonun birkaç başrol ve baş altı rol, esas 
oğlan ve esas kıza ezberletilmesi. Geri kalan oyuncular, bu sevk 
ve idare altında şov yapmak, kendilerini bu arada öne çıkarmak, 
en önde oturanların cüzdanlarını araklamakla meşguldu. Kısaca “pi-
yonlar”ın her biri kendini “şah” sanıyordu.

Mantıcıbaşı işin gerçeğini biliyordu. “Godoş” tipli, güdük bir 
“başyazar” da biliyordu. Merhum Cumhurbaşkanı Turgut ÖZAL’ın, 
Alparslan TÜRKEŞ’in, Adnan KAHVECİ’nin, Necip HABLEMİTOĞ-
LU’nun kaleminin kırıldığı toplantıda görev yapan hilkat garibesi 
akademisyen de biliyordu.

Doğaldır ki ABD’nin kucağından ahkam kesen Fetullah da biliyor-
du. Davos şarlatanı ile geri kalanların alayı “piyon”luk yapıyordu… 
Bu operasyonun gerçeğini bilerek sahnede rol almak durumunda 
olan başkaları da bulunuyordu. Bunların başında kimsenin inana-
mayacağı bir isim yer alıyordu. Hazine ve gömü avcısı, defineci; 
A.D. ve K.Ç.nin ortağı çok üst düzey bir bürokrat oluyordu. Gömü-
süne, hazinesine, kesesine el atan evladı da olsa “istifaya zorluyor”, 
“ipini çekiyor”,“kumpas kuruyor”du.

Öyle ise “Ergenekon” operasyonu ne oluyordu?
“Ergenekon” operasyonu aslında PKK’lı katillerin “Genel Af” 

ile salınmasına ve Kürdistanın kurulmasına yönelik tepkiler tör-
pülenmek için devletin içinde hakim noktalara oturmuş FETO’cu-
lara ve NATO’culara düzenlettirilen “Rehineler Operasyonu”ydu.

Bunu bilen yok muydu? VARdı. Buna kendini hazırlayan yok 
muydu? VARdı.

“Genel Af” sonrası dışarı çıkanların “ölüm listeleri”nde yer 
alanlar da “Ergenekon” operasyonunda içeri alınıyordu. “Genel 
Af” sonrası onlarla birlikte, PKK’lılar da çıkacaktı. Sonra…

Sonra, elinde kendisini ve ailesini savunmak için bir kena-
ra koyduğu 50-100 mermi, iki tabanca, bir tüfek bulunanların 
bu “savunma” amaçlı “zula”ları “Ergenekon” operasyonu ile 
patlatılacak ve PKK infazları karşısında bu insanlar çaresiz bı-
rakılacaktı. Ama bu aramalar sırasında, Fetullahçıların copları 
elinde bulunan kayıt dışı silah, mühimmat ta bu zulalara ilave 
edilip, “Ergenekon” operasyonu; “gerekli ve zorunlu” olan bir 
girişim gibi topluma yutturulacaktı…” diyenler, anlaşılan çok 
şey biliyordu…178

178)  http://blogspot.com / 29 Temmuz 2009
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MOSSAD’ın 17 milyar doları ve Ergenekon’un yuları!
Ergenekon iddianamesinin eklerinde, Perinçek’le ilgili bölümde, 

çok ilginç bir belge ortaya çıkıyor ve belgede “İsrail Gizli Servisi 
MOSSAD’ın öldürülen işadamı Nesim Malki marifetiyle Türki-
ye’ye tam 17 milyar dolar soktuğu” bilgisi yer alıyordu. Sonra bu 
17 milyar doların kimlere dağıtıldığına dair uzunca bir liste veriliyor 
ve en alta da şöyle bir not düşülüyordu:

 “MOSSAD kanalı ile 17 milyar dolar Türkiye’ye giriş yapmış. 
Bunun 9.7 milyar doları Nesim Malki eliyle piyasaya satılmış (te-
fecilik yapılmış). 7.3 milyar doların 5 milyar doları diğer Musevi 
vatandaşlar eliyle satılmış. 2.3 milyar doları MOSSAD’a yakın 
vatandaşlar eliyle satılmış.”

Peki 17 milyar dolar ne anlama geliyordu?
Meselâ Türkiye’nin GAP’a bugüne kadar harcadığı paraya denk 

düşüyordu. İnsanın inanası gelmiyor amma günlerdir, Aydın Doğan 
dışında, listede bu paradan pay aldığına dair adı geçenlerden bir 
açıklama bekledik, çıt çıkmıyordu. Biz, İsrail’in Türkiye’ye soktuğu 
iddia edilen 17 milyar doların ne anlama geldiği konusunda biraz 
daha zihin egzersizi yapınca ortaya ilginç bilgiler çıkıyordu.

 Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 23 Haziran 2006’da,  “1985’den 
günümüze kadar 10.4 milyar dolarlık özelleştirme yaptık”  açık-
lamasında bulunuyor ve bu açıklamayı gazeteler,  “Türkiye’nin 20 
yıllık özelleştirme geliri 10.4 milyar dolar”  olarak haberleştiriyordu. 
Yani İsrail’in Türkiye’ye soktuğu 17 milyar dolar, Türkiye’nin 2005 yı-
lından geriye doğru, son 20 yıllık özelleştirme gelirlerinin neredeyse 
iki katı oluyordu.

Türkiye Tüpraş’ın yüzde 51’i, 4 milyar 140 milyon dolara Koç-
Shell konsorsiyumunun olmuştu. Demek ki 17 milyar dolarla Tüp-
raşın tamamı üç kere satın alınabiliyordu. Telekom’un yüzde 55’ini, 
Türkiye Oger Telekom’a 6 milyar 550 milyon dolara elden çıkarıyor-
du. Yani MOSSAD’ın Türkiye’ye soktuğu 17 milyar doların üçte biri 
kadar bir fiyata satılıyordu. Bütün bu rakamlar gösteriyor ki, MOS-
SAD’ın Türkiye’ye soktuğu iddia edilen 17 milyar dolar ile neredey-
se Türkiye’nin en değerli şirketleri teker teker satın alınabiliyordu; 
çünkü 17 milyar dolar, ülke içi dengeleri altüst edebilecek bir miktar 
anlamını taşıyordu.

Ancak İsrail böyle bir parayı Türkiye’ye aktarabilecek ekono-
mik bir güce sahip bulunmuyordu!
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Peki o zaman bu 17 milyar doları Türkiye’ye nasıl sokuyor-
du? Şöyle; “MOSSAD’ın 17 milyar doları ‘sahte’ kâğıtlardan 
oluşuyordu. Evet, İsrail bunu sürekli yapıyordu. İsrail, başka 
ülkelerdeki gizli faaliyetlerini ABD’nin İsrail’e verdiği dolarların 
“Birebir aynısını basarak” yürütüyordu. ABD bunu biliyor ama, 
ses çıkartmıyordu. Fakat dikkatimizi yoğunlaştırmamız gereken 
nokta şu oluyordu:

17 milyar doların 9.7 milyar doları tefeci Nesim Malki eliyle 
piyasaya aktarılmış, kalan 7.3 milyar doların 5 milyar doları “di-
ğer Musevi vatandaşlar eliyle satılmışsa”, bu Türkiye’deki pek 
çok Musevi vatandaşın MOSSAD’la teşriki mesaî halinde oldu-
ğu anlamına da geliyordu.  Yine bu paranın, “2.3 milyar doları 
MOSSAD’a yakın vatandaşlar eliyle satılmış” ise, Türkiye’nin 
bir, “MOSSAD’a yakın vatandaşlar” cennetine dönüştüğü orta-
ya çıkıyordu. O zaman benim devletim nerede uyuyordu? Bun-
dan daha büyük, bundan daha derin, bundan daha tehlikeli bir 
“Ergenekon” mu olurdu!”179

Birbirlerinin kuyusunu kazmaya çalışanlar nasıl aynı örgütte 
buluşmaktaydı?

Ergenekonculukla suçlananların, biribirine saldırdıkları orta-
ya çıkıyordu. Üçüncü iddianamede, bazı gelişmelerin tetiklediği 
kırılma ve kavgalar ayrıntılarıyla yer alıyordu. Sanıklar, farklı or-
tamlarda birbirlerinin arkasından konuşuyordu. Bazı isimlerin 
görüşmelerinde kullandığı, “güvenilmez”, “sahtekâr” “hain” 
gibi ağır itham ve küfürler okuyanı hayrete düşürüyordu. Erge-
nekon terör örgütü soruşturması kapsamında hazırlanan 3. id-
dianameye göre, yargı, üniversite, medya, asker ve siyasetteki 
uzantıları deşifre eden operasyonlar, Ergenekon’un kimyasını 
bozuyordu.

Örneğin, emekli Orgeneral Hurşit Tolon’un Kent Otel toplan-
tılarına katılanların listesini istemesi endişe doğuruyor; Paşa 
‘paniklemekle’ suçlanıyordu. Kanaltürk’ün satılması, öfkeye yol 
açıyor; Yeni Parti lideri gazeteci Tuncay Özkan’ı da güvenilmez 
kılıyordu. Atatürkçü Düşünce Derneği’ni ele geçirme mücade-
lesi kıran kırana geçerken Şener Eruygur bir hayli bunalıyordu. 
Üniversitelerde hakimiyeti sürdürme çabalarını sekteye uğrat-
tığına inanılan sadık adamlar, eski YÖK Başkanı Kemal Gürüz 

179)  Hasan DEMİR / 5 Ağustos 2008
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öncülüğünde neredeyse aforoza uğruyordu. Bu arada, ‘Erge-
nekon’un avukatıyım’ diyen CHP Genel Başkanı Deniz Baykal 
salvolardan nasibini alıyordu. Peki Çoğu birbiriyle hiç karşılaş-
mayan veya fikirleri asla uyuşmayan ve biri birinin kuyusunu 
kazan bu insanlar, nasıl aynı “Ergenekon gizli örgütünün” ele-
manı sayılıyordu?

“Mustafa Balbay” sahtekâr birisiymiş
O süreçte ulusalcı çizgide boy gösteren eski Bakan Yaşar Oku-

yan pek sevilmiyordu. Engin Aydın, Yücel Yener’e, “Bu adama hiç 
güvenim yok.” diyordu. Yener’in karşılığı daha sert oluyor: “Bütün 
sahtekarları topluyorsunuz kardeşim. Dedim ya onun bi sev-
gilisi vardı. Onun işini yapmadım diye benim üstüme müfettiş 
gönderdi. Sahtekâr bir heriftir o ya.” karşılığını veriyordu. Aydın, 
‘biz kaç kişiyiz’ grubuyla ilişkilerin donduğunu değerlendirirken de 
“Okuyan’ın dümenleri bunlar. Bunlarda entrika hep var” diye 
bağırıyordu.

Sanık eski Genelkurmay Hukuk Müşaviri Erdal Şenel ifadesinde, 
tutuklu yargılanan Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Musta-
fa Balbay’ın Kanaltürk’ün satılmasına ‘ihanet’ dediğini anlatıyordu. 
Hurşit Tolon, dava arkadaşlarınca fazla hırpalanan isim oluyordu. Bir 
ADD şubesi için ağza alınmayacak ifadeler kullanan Tolon’un gözal-
tındayken Kent Otel toplantılarına katılanların listesini istemesi tepki 
çekiyordu. Listeyi tutan Engin Aydın, kızıyor: “Yani ispiyonculuk 
olur. Paşa, olmadık adamlarla gidip diyalog kurdu...” diyordu.

Doğu Perinçek’e güvenilmezmiş…
Operasyonların doğurduğu korku ve panik, eski İçişleri Bakanı 

Teoman Ü.’nün bir telefon görüşmesine yansıyordu. Ü. Engin Ay-
dın’a, “Niye aramıyorsunuz oğlum, bu Ergenekon’dan hepiniz 
korktunuz ya. İlhan Selçuk, o organize ediyor demiş senin 
için. Tolon, ihbar etmiş” diyor, Aydın’ın cevabı ise şöyle oluyordu: 
“Koca orgeneral, paniğe bak ya.” 

Doğu Perinçek’in birlikte hareket ettiği şahıslarla ilgili değerlen-
dirmeleri de ilginçti. Perinçek, “Bunların hepsi zavallı” diyordu. İP 
lideri içinse sanıklardan İlhan Selçuk, “Yav bi de şey var; bilemi-
yorsun ki, yani şu Doğu (Perinçek), yarın öbür gün ne yapar 
bilebiliyor musun?” ifadelerini kullanıyordu. Muhatabı İ. Yıldız, 
“Evet, Doğu’ya güvenilmez ama.” karşılığını veriyor, Selçuk ise, 
“Öbürleri daha iyi filan.” diye ekliyordu. 
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Tuncay Özkan’dan herkese hakaret ve eleştiri…
Tuncay Özkan da boş durmuyordu. Bir görüşmesinde Ergene-

kon davasının tutuklu sanıklarından Cumhuriyet Gazetesi Ankara 
Temsilcisi Mustafa Balbay hakkında ağır ifadeler kullanıyordu. Öz-
kan, “Mustafa Özbek’ten paraları alıp tüymek kolay değil. Her-
kes nasıl tepkili... Bunlar kudurmuş durumdalar. Cumhuriyet 
Gazetesi iki kere ifl as etti, vatandaştan topladığı paraları geri 
iade etmedi. Hisselerini mafya babası Gürbüz Çapan’a sattı.” 
diyordu. Ardından, Murat Ağırel’e ‘Cumhuriyet okuma, ART’yi iz-
leme’ kampanyası başlatması talimatı veriyordu. Özkan’ın ADD se-
çimlerine müdahalesi de hoş karşılanmamış. ‘Karışma’ telkinlerine 
kızan Özkan, bir arkadaşına “Ya bunların hepsi prostatlı” diyordu. 
Sanıklardan ADD yöneticisi Mustafa Yurtkuran için ‘geri zekalı’ ifa-
desini kullanıyordu. 

Kemal Gürüz’ün öfkesi…
Eski Uludağ Üniversitesi Rektörü Mustafa Yurtkuran, hükümete 

yakın bir isme yol açtığı gerekçesiyle Kemal Gürüz’ün hışmına uğ-
ruyordu. Eski YÖK Başkanı, telefon görüşmelerinde öfkesini kusu-
yor: “Karısını seçtirmek istiyor. Aradım, ulan sen dedim. Şener 
Paşa’ya, ADD’den bu adamı atın dedim. Sokağa çıkamayacak” 
dediğini aktarıyordu.

Deniz Baykal’ın değiştirilmesi
CHP lideri Deniz Baykal da bunlara pek yaranamamıştı. Bazı Er-

genekon sanıkları da Baykal için ağır ifadeler kullanıyordu. Şener 
Eruygur’un, “Güvenilmez” dediği Deniz Baykal için, “Mümtaz Hoca 
ile birleşmek lazım bu Baykal ile bir yere gidilmez” cümlelerini 
kullandığı, Engin Aydın’ın ifadelerinde geçiyordu.

İrtica paranoyasıyla fakültenin yer değişimi.. 
 Ergenekon terör örgütü davasının tutuklu sanıklarından eski Ma-

latya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu’nun görevdeyken 
Darende’deki ilahiyat fakültesini Malatya merkeze taşıtmasının da 
arka planı iddianamede yer alıyordu.  

Aytaç Yalman’a fişleme brifingi
Aramalarda ayrıca, Hilmioğlu’nun darbe planlarında ismi geçen 

dönemin Jandarma Genel Komutanı Aytaç Yalman’a Darende İlahi-
yat Fakültesi ile ilgili ayrıntılı bilgiler verdiği yazışma da bulunuyor-
du. Bu fakültede görevli öğretim görevlilerinin adı-soyadı ile unvan, 
branşları ve emekli sicil numaralarının, ilahiyat fakültesinin il mer-
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kezine alınması için yapılan yazışmaların gönderildiği iddianamede 
yer aldı. Hilmioğlu, fakültenin taşınmasının basında çıkması üzerine 
Yalman’ın kendisini telefonla arayarak bilgi istediğini, bunun üzerine 
söz konusu yazışmaları hazırladığını anlatıyordu.

İP’li gençlere ÇEV desteği
Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV) Başkanı Gülseven Yaşer’in İşçi 

Partisi’nin gençlik koluna üye gençlere Cumhuriyet Evleri adı 
altında ev açma projesi yürüttüğü tespit ediliyordu. 3. iddiana-
meye göre, Ergenekon sanığı avukat Hüseyin Buzoğlu ile evle-
rin hukuki yönünü tartışan Yaşer, pansiyonları Türkiye Gençlik 
Birliği’nin açmasını, kendilerinin de maddi destek sağlamayı 
planladıklarını söylüyordu.  

Korkunç senaryolar üretilmişti
Vatan’dan Okay Gönensin Masonu: “Üçüncü iddianame, ilk 

ikisindeki boşlukları dolduruyor, bir yanda darbe planlanırken, fark-
lı grupların giriştiği darbe ortamı oluşturma hazırlıkları da bu iddia-
namede birbirine bağlanıyor… İddiaların bazıları gerçekten dehşet 
verici. Ama en korkunç senaryo, bir Sünni-Alevi çatışmasına ilişkin 
hazırlık. Bunu sağlamak için öyle çok silah da gerekmiyor, iki bomba 
yetiyor. Önce Alevi cemaatinin önemli bir ismi otomobilinde havaya 
uçurulacak, Aleviler öfke içinde durumu anlamaya çalışırken, Sünni-
ler için önemli bir mekâna, bir camiye bomba konulup, bunu Alevile-
rin misilleme için yaptıkları söylentisi yayılacakmış. Sonra parmak-
larını kımıldatmadan olanları izleyecekler. Kürt sorununu çözmek 
için kıvranan, terör belasını savuşturmaya çalışan Türk toplumunun 
başına bu kez de Sünni-Alevi savaşı gibi vahim bir bela daha sa-
rılacak. Böyle bir ortamda PKK’nın silah bırakması da söz konusu 
olmayacak, Kürtler de bir şekilde çatışmaların içine çekilecek.

Bu, gerçek bir cehennem senaryosudur, gerçekleşmesi halinde 
ülkenin her yanı çatışma alanı olacak, ekonomi duracak, bir kez 
daha “iç savaş” ortamına girilecektir. Bir kez daha demek gereki-
yor, çünkü ülkemiz 12 Eylül 1980 askeri müdahalesine benzer bir 
senaryo uygulanarak getirildi. Kahramanmaraş, Sivas, Malatya ve 
Çorum’da Sünnilerle Aleviler çatıştı, çatıştırıldı. 90’ların ortasında 
Gazi Mahallesi olaylarında da benzer bir planın uygulandığına ilişkin 
birçok ipucu bulunuyor. Böyle bir iç savaş ortamına girilince, siyasi 
iktidar hangisi olursa olsun, olayları durdurmada başarısız olacak, 
bu arada planı uygulayanların “vatan haini” olarak gördüğü bazı kişi-
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ler de tek tek “halledilecek.” Oluk oluk kan akarken Silahlı Kuvvetler 
“mecburen” müdahale edecektir. Ve aynı şeyler bir daha yaşanacak, 
bütün demokratik haklar askıya alınacak, Türkiye’nin Batı ile ilişkiler 
tekrar en kötü düzeye inecek, ekonomi çok büyük yaralar alacaktır. 
Üçüncü Ergenekon iddianamesi esas olarak bunu anlatıyor.” diye-
rek Kürt açılımıyla Türkiye’nin parçalanmasını gözlerden sakla-
maya çalışıyordu.

Eski Rektör Mustafa Yurtkuran’dan ilginç sözler: “Atatürk 
matatürk! hikayesi”

Ergenekon Terör Örgütü davası kapsamında hazırlanan 3. iddi-
anamede, Uludağ Üniversitesi eski rektörü ve ADD Genel Başkan 
Vekili Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran’ın, Atatürk hakkında küçümseyici 
ifadeler kullandığı ortaya çıkmıştı. Yurtkuran’ın ‘Atatürk matatürk’ 
diyerek Atatürk’ü hafife aldığı, Tuncay Özkan’la birlikte ADD’yi ele 
geçirmeye çalıştığı anlaşılmıştı. Mustafa Yurtkuran’ın, Bursa ili Mu-
danya İlçesi Bademli Mahallesi’ndeki evinde ele geçirilen belgede 
mason olduğu, adına düzenlenen ‘Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar 
Büyük Locası Üye Kartı’nın olduğu da kesinlik kazanmıştı. Böyle-
ce masonların sadece istismar için Atatürk’e sığındıkları, ama aslın-
da ondan hoşlanmadıkları ispatlanmıştı.

“Karayalçın’a sıkı destek vermemiz gerekir”
Özel fihristinde Ergenekon’un yönetici konumundaki kişilerin 

telefon numaraları bulunan ve bunlarla sık sık görüştüğü anlaşılan 
Mustafa Yurtkuran’ın, rektörlük seçimlerinin yanı sıra, yerel seçim-
lerle ilgili de çalışma yürüttüğü 16 Aralık 2008 tarihinde Kemal Gü-
rüz’le yaptığı bir telefon görüşmesinde ‘memleketi bitirdiler’ diyen 
Kemal Gürüz’e, “Ankara’da Karayalçın’a sıkı destek vermemiz lazım 
abi” dediği, Kemal Gürüz’ün ise: “Ee veriyoruz zaten yani” cevabına 
karşılık Yurtkuran’ın, “Yani Karayalçın’a vereceğiniz destek An-
kara’yı kurtarabilir. Bursa’da da çok iyi bir aday çıkarttık.” söz-
leri dikkatlerden kaçmamıştı.

“Bir emriniz var mı paşa hazretleri?”
Şener Eruygur’la sık sık görüştüğü ve yapılacak eylemlerle il-

gili fikir alışverişinde bulunduğu tesbit edilen Yurtkuran’ın, 03 Mart 
2008 tarihinde yaptığı telefon görüşmesinde kullandığı “Bir emriniz 
var mı bana paşam” ifadesi de iddianamede yer almıştı. Tuncay 
Özkan’la da sık sık görüşen Mustafa Yurtkuran, Özkan’ın kendisi-
ne ADD Genel Başkanı olmayı teklif ettiğini aktarmıştı. Özkan’la bir 
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balık lokantasında yemek yediğini ve Özkan’ın: “Atatürkçü Düşünce 
Derneği’nin Genel Başkanlığı’nı yapan Mehmet Şener Eruygur as-
ker kökenli. Başkanlığını yaptığı dernek ise sivil toplum kuruluşu. Bu 
derneğin başkanlığını bırakması gerekir. Derneğin başkanlığını sen 
yap.” dediğini anlatmıştı.180

Osman Baydemir’i öldürmeyi düşünmüşlerdi..
Ergenekon yapılanmasının Diyarbakır Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Osman Baydemir’i öldürmek istediği, fakat polisin son anda te-
tikçiyi yakalamasıyla bu eylemin gerçekleşemediği anlaşılmıştı. İs-
tanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen Ergenekon 
soruşturmasıyla ilgili 3. iddianamede yer alan bilgilere göre, tetikçi 
Selim Akkurt’un 2 ayrı cinayet dosyasından firari olduğu yazılmış-
tı. Ergenekoncuların, 2007 yılında Diyarbakır Büyükşehir Belediye 
Başkanı Osman Baydemir, DTP Genel Başkanı Ahmet Türk ve DTP 
Milletvekili Sebahat Tuncel’e silahlı saldırıda bulunacağı ortaya çık-
mıştı. Ergenekon sanıklarından Mehmet Fikri Karadağ ve etrafında-
ki şahıslara yönelik yapılan teknik takip çalışmalarında Karadağ’ın 
Veli Küçük ile gizlice görüştüğü günlerde suikast hazırlığı yapıldığı 
ortaya çıkmıştı.

Hilmi Özkök’ün tuhaf yaklaşımı
Ergenekon savcılarına tanık olarak ifade veren Genelkurmay 

eski Başkanlarından Özkök paşa kendisine atfen yapılan yayınlar-
dan sonra “Ben öyle demedim” demek suretiyle yapılan yayınları 
yalanlıyordu. Ve bu yanlış haberleri muhabirlerin tecrübesizliğine 
bağlıyordu. Gazeteci Sevilay Yükselir de Özkök paşa ile telefonda 
bu söyleşileri konuşmuştu! Bizi “Oldu mu şimdi Paşam” diye sormak 
durumunda bırakan söyleşi de bu görüşme de gerçekleşiyordu!

Sevilay Yükselir soruyordu: Ergenekon savcılarına güveniyor 
musunuz?

Özkök paşa cevaplıyordu: İnanmasam güvenmesem tanık 
olarak gitmezdim karşılarına! (Demek ki Ergenekon savcıları 
Hilmi Özkök’ün kafasına yatkındı?!)

İşte bu cevap bizi hoplatıyordu! Çünkü normal hukuk devletinde 
savcıların bir görüşme talepleri olduğu zaman savcıya inanıp inan-
mamak gibi bir durum söz konusu olamazdı!.. İfadesine başvurul-
mak istenen kişinin savcılara “Size güvenmiyorum, inanmıyorum, 
bu nedenle de ifade vermeye gelmiyorum” deme lüksleri bulunmaz-

180)  Cihan 
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dı. Evet, Özkök paşa savcıların davetine icabet ederek hukuka olan 
saygısını ortaya koymuştur ama, bu “İnanmasam güvenmesem tanık 
olarak gitmezdim karşılarına” sözü bile ülkemizde bir kesimin yargıya 
bakış açısını ortaya koyması açısından oldukça anlamlıydı.181

Recai Kutan Ergenekon’u değerlendirirken “sonuna kadar 
gidilmeli” diyordu!

Malatya Valisi Ulvi Saran’ı makamında ziyaret eden Recai 
Kutan, Valilik çıkışında gazetecilerin sorularını cevapladı. Tür-
kiye’nin gerçek anlamda demokratik bir ülke olabilmesi için 
iyi bir fırsat ortaya çıktığını ifade eden Kutan, “Ergenekon so-
ruşturmasında hak ve adalet ölçülerinin zorlanmadan sonuna 
kadar gidilmesinden yanayız” şeklinde konuşuyordu. Oysa 
Erbakan Hoca Altınoluk’ta “Kürt açılımı, Milli Birliğimizi ve Din 
Kardeşliğimizi bozucu bir yaklaşımdır” dediği halde, Sn. Kutan: 
“Demokratik açılım”ı destekliyordu. Kutan, demokratik açılımla 
ilgili soru üzerine de: ‘’Millî Görüş partileri olarak bu meseleyi 
çok önceden çok detaylı şekilde ele aldık. Nitekim bundan bir 
süre önce Ömer Vehbi Hatipoğlu, ‘Kürt Sorununda Ezber Boz-
mak’ diye fevkalade şümullü bir araştırmayı yayınladı. Orada 
da bu görüşümüze uygun bir sürü sebep bir araya getirildi. Do-
layısıyla bu mesele çözülecekse bu genişlikte ele alınmalıdır. 
Şimdi hükümetin böyle bir adım atmış olmasından memnuniyet 
duyuyoruz.” diyordu.

Fetullahçı Gladyo’yu Eymür mü yönlendiriyordu?
Eymür’ün, Danıştay baskınından üç ay önce, Fetullahçı 

medyada ilginç bir tezle sahneye çıkması, aslında tertipteki 
görevini de gösteriyor. Eymür, 2006 yılı Şubat ayında, Haber 7 
adlı sitenin yazarı Baha Övünç’ü buluyor ve şu açıklamayı ya-
pıyordu: “Özel oluşumlar, sansasyonel eylemlerde kullanmak 
üzere adam topluyor!..  Çok değil yakın bir gelecekte, seçilen 
bu adamlar sansasyonel eylemlerle karşımıza çıkacak…”

Ergenekon operasyonu, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Da-
iresi’ndeki Özel bir klik tarafından yürütülüyordu. Adalet bakanı Meh-
met Ali Şahin, 25 Şubat 2008 tarihli Zaman gazetesinde yayımlanan 
röportajda açıkça “Anakara’da Emniyet Genel Müdürlüğü’nde 
tecrübeli elemanları İstanbul’da görevlendirdik” diyordu. Ope-
rasyonu, bu “özel görevli ekip” ile birlikte; Fetullah sicilli İstihbarat 

181)  Zeki Ceyhan, Milli Gazete, 11.08.2009
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Daire Başkanı Ramazan Akyürek’in İstanbul Emniyet’indeki kadrosu 
icra ediyordu. Ama perdenin arkasındakiler gizleniyordu. Ergenekon 
tertibinde CIA, operasyonun başından itibaren Mehmet Eymür’ü 
devreye sokuyordu. Fetullahçı Gladyonun elemanları, Eymür tara-
fından kullanılıyordu.

Eymür-Fetullah buluşması gerçekleşiyordu
Eymür’ün, Fetullahçıların güvenini kazanması, bundan sekiz yıl 

önceye dayanıyordu. Mehmet Eymür, 2000 yılında, MİT’in “Susurluk 
raporu”nda Fetullah Gülen suçlandığı zaman, en sıkışık anında Fe-
tullah’ı savunmuştu. Zaman Gazetesi’nin 26 Mart 2000 tarihli habe-
rinden aktaralım: “Mehmet Eymür, Erbakan’a sunulan, Fetullah 
Gülen’in adının da karıştırılmaya çalışıldığı Susurluk raporunun 
düzmece olduğunu açıklıyordu. Eymür 58 kişilik Susurluk liste-
sinin, Doğu Perinçek ve MİT Müsteşar Yardımcısı Mikdat Alpay 
tarafından uydurulduğunu” söylüyordu.

Eymür’ün bu iddiası ve Fetullah’ı aklama çabası, tam da “Er-
genekon belgelerinin üretildiği” tarihe denk düşüyordu. Eymür’ün 
ABD’deki görevi, “atin.org adlı internet sitesi aracılığıyla, milli devle-
tin tasfiyesine karşı mücadele eden güçlere ve Türk Silahlı Kuvvet-
lerine karşı tertiplere zemin hazırlamak” oluyordu. Eymür, AKP ikti-
darıyla birlikte ABD’den Türkiye’ye dönüyordu. Tayyip Erdoğan da, 
Eymür’ü gayri resmi danışmanı yapıyordu. Tayyip Erdoğan, BOP 
Eşbakanı olduğunu açıkladıktan ve Eymür’ü kendisine danışman 
yaptıktan sonra, Eymür sık-sık Türkiye’ye gelmeye başlıyordu.

Tertipler süreci hızlanıyordu
Aslında Ergenekon belgeleri yedi yıl önce, CIA’nın yönetiminde, 

Mehmet Eymür’ün desteğiyle yazdırılıyordu. Tuncay Güney, 2000 
yılı yazından itibaren birçok kişi ve kuruma belgeleri dağıtıyordu. 
Yine Eymür’ün aracılığıyla Tuncay Güney’e 10 yıllık ABD vizesi sağ-
landıktan sonra; 2001 Mart ayında operasyon başlatılıyor ve “Erge-
nekon Belgeleri” açığa çıkarılıyordu.

Tertipten sonraki safha, “Şemdinli” oluyordu
Tertipte sonraki safha, 9 Kasım 2005’deki Şemdinli olayları olu-

yordu. PKK’lı bir itirafçının “Şemdinli, PKK’nın komplosuydu” iti-
rafıyla iyice netleşen tertipte Tuncay Güney gibi şimdi ABD’ye yer-
leşen Ferhat Sarıkaya’nın yazdığı iddianameyle, bu defa dönemin 
kara kuvvetleri komutanı Org. Yaşar Büyükanıt hedefe konuşuyor-
du. Bununla Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Yaşar Büyükanıt’ın Ge-
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nelkurmay Başkanı olmasının önünü kesmek ve TSK’yı suç örgütü 
gibi göstermek amaçlanıyordu. Bu amaca ulaşıldığında, TSK’yı des-
tekleyen güçlerin “darbecilik” ile suçlanması planlanıyordu. Şemdinli 
tertibinde muvazzaf askerler üzerinden TSK’yı suçlama senaryosu-
nu yargı organı bozmuştu. Şemdinli olayında dikkat çeken önemli 
nokta ise, Türkiye’nin Milli güçlerine karşı operasyonda; PKK’nın, 
Fetullahçı Gladyo’nun AKP iktidarının ve BOP Eşbaşkanlığının aynı 
cephede buluşması oluyordu. 

Eymür’ün Avukatı, Zekeriya Öztürk’ün de Avukatlığını yapıyordu!
Ertaç Giray, eski Sarıyer C. Savcısı’ydı. Banker Bako olarak ta-

nınan Baki Cengiz Aygün, polis tarafından aranırken Giray’ın büro-
sunda saklandığı saptanmış, 1999 yılında “suç işleyeni saklamak” 
suçundan mahkûm edilmiş ve savcılıktan ayrılarak avukatlığa baş-
lamıştı. Bu Ertaç Giray, MİT Kontrterör Dairesi Başkan Vekili iken 
tasfiye edilen ve ABD’ye kaçan ve halen Princes Otellerinin güvenlik 
sorumlusu görevini yapan Mehmet Eymür’ün Avukatıydı. Giray, aynı 
zamanda Zekeriya Öztürk’ün de avukatıydı.  

Fetullah: “Ulusalcı Dalga” aşılacak diyordu!
Tertipte üçüncü sayfa 2006 yılı başında açılmıştı. Şemdinli ola-

yından 20 gün önce Fetullah Gülen’in “ulusalcı dalga aşılacak” 
iddiası o günün şartlarında, fazla konuşulmamıştı. Fetullah Gülen’in, 
18 Ekim 2005 günlü Yeni Aktüel’de yayımlanan iddialarına bakıldı-
ğında bugün yürütülen, “Ergenekon Operasyonu”nun, o tarihte çer-
çevesinin belirlendiği ortaya çıkmaktaydı. Fetullah Gülen açıklama-
sında “bu çerçeve”yi Ergenekon soruşturmasının başlamasından 2 
yıl önce şöyle hazırlamıştı: “Ölseler bir araya gelmeyecek kimse-
ler ulusal cephe adı altında suni bir kitlesel dalga oluşturmaya 
çalışıyor. Kimlikleri, söylemleri, hassasiyet ve dünya görüşleri 
bu derece farklı, üstelik birbirleriyle hiçbir diyalog geliştirme 
niyet ve isteği olmayan insanlar muvakkaten bir araya geliyor. 
Ulusal Cephe adı altında oluşturulmaya çalışılan dalganın sı-
nırları belli değil. Hedefi, niyeti ve çağrı yaptığı hassasiyetleri 
farklı farklıdır. Kemiksiz, kimliksiz ve hedefsiz bir dalga. Her açı-
dan manipülatif bir organizasyon olduğu belli…” Evet Fetullah 
Gülen’e söyletilen bu sözler, “Ergenekon tertibinin” senaryosunu da 
ortaya koyuyordu. 

Tetikçilerin Kimliği Tertip Merkezini Ele Veriyordu!
Medyada, tertipler zincirinde çoğunlukla genç çocukların kullanıl-
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ması dikkat çekiyordu. Ama daha önemlisi, soruşturmalar sırasında 
tertip merkezinin bütün müdahalelerine rağmen, tetikçilerin polis is-
tihbaratıyla bir şekilde bağlantısının açığa çıkması, failleri ele veri-
yordu. Hrant Dink cinayetini işleyen, Danıştay suikastine girişen ve 
Cumhuriyet’e el bombalarını yerleştirenlerin… Ve yine Malatya’daki 
kitap evi baskınını gerçekleştirenlerin, polis istihbaratıyla ilişkileri 
net bir şekilde ortaya çıkıyordu. Bütün tetikçiler; ya Fetullahçı yurt-
larda kalıyor, ya BBP’yle ilişkili bulunuyor, ya da her ikisiyle birlikte 
çalışıyordu. Her nedense kimliği solculuk, devrimcilik ve ulusalcılıkla 
tarif edilebilecek tek bir tetikçi çıkmıyordu!?  

Eymür Fetullahçı Gladyo’nun Başına Geçiyordu!
2003 yılı ortaları Mehmet Eymür Türkiye’ye dönüyor ve herkes, 

Eymür’ün neden Türkiye’ye döndüğünü merak ediyordu. Eymür, 
“Devlete ait gizli bilgi ve belgeleri çalmak” iddiası da dahil olmak 
üzere; aleyhindeki davaların kapatılması üzerine Türkiye’ye geli-
yordu. Uzun süredir ailesiyle birlikte Amerika’da yaşayan Eymür’ün 
Türkiye’ye gelir gelmez, hukuki olarak MİT’e dönüşünün müm-
kün olduğu yönünde açıklamalar yapması kulisleri bu yönde hare-
ketlendiriyordu.

Ancak Eymür’ün MİT’e dönüşü, hem MİT içinden hem de devletin 
diğer kurumlarından gelen itirazlar nedeniyle mümkün olmuyordu. 
Eymür’ün 2. Hamlesi 2005 yılı sonlarına doğru oldu. Eymür, bu ta-
rihlerde MİT’e bir kez daha dönmeye uğraşıyor, ancak yine amacına 
ulaşamıyordu. Eymür MİT’e dönemedi ama BOP Eşbaşkanlığı Ey-
mür’e; Sudi Özkan’ın otellerinin “güvenlik müdürü” olarak Türkiye’de 
bir “iş” buluyordu. Eymür asıl işini perdeleyen “bekçi başı” sıfatını 
beğenmese de, “casino” kapılarında, “palyaço kıyafetli opera ge-
nerali” kıyafetiyle dolaşmak zorunda kalmıyordu. Üstelik Eymür’ün 
asıl işi; BOP Eşbaşkanı’ın “gayri resmi” istihbarat danışmanlığı olu-
yordu. Bu sıfatla ilk görevi belirleniyor, Fetullah Gülen’in iddialarını 
doğru çıkartmak üzere başı bozuk grupların provokatif faaliyetlerini 
tertip ve teşvik edip medya aracılığıyla kamuoyuna yansıtıyordu. Ey-
mür, eski bağlantılarını da kullanarak bu işleri yürütüyordu. 

Eymür’ün sahte “ulusalcılar” yaratma süreci destekleniyordu
Eymür’ün, Danıştay baskısından 3 ay önce, Fetullahçı medya-

dan ilginç bir tezle sahneye çıkması tertipteki görevlerini kanıtlıyor-
du. Eymür, 2006 yılı Şubat ayında, Haber 7 adlı sitenin yazarı Baha 
Övünç’ü buluyor ve “Özel oluşumlar, sansasyonel eylemlerde 
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kullanmak üzere adam topluyor!... çok değil yakın bir gelecek-
te, seçilen bu adamlar sansasyonel eylemlerle karşımıza çıkı-
cak…” açıklamasını yapıyordu. Bu kişi tek kişilik istihbarat örgü-
tü gibi çalışıyordu. MİT’in, diğer güvenlik ve istihbarat örgütlerinin 
göremediğini sadece o görüyordu. İstihbaratı ciddi kanıtlara daya-
nıyorsa, bu bilgileri niçin yasal makamlara değil de, Baha Övünç 
adlı gazeteciye veriyordu? Çünkü “özel oluşumlar”ı örgütleyen de, 
adamları toplatıveren de kendisi, onu sanki başkaları yapıyormuş 
gibi gösteren de yine kendisi oluyordu. Zaten Eymür’ün, senaryoyu 
sahneye koymak için başka bir çaresi de yoktu. 

Fetullahçı Aksiyon Dergisi ve Zaman Gazetesi ise “senaryodan 
haberli oldukları” meydana çıkmasın diye, bu açıklamayı 25 Ma-
yıs 2006’ya kadar görmezden gelmişler. Burada iki ilginç nokta dik-
kat çekiyordu: Baha Övünç’e söylediklerini Eymür, nedense “atin.
org” sitesine de koymuyordu. İkinci ilginç nokta; 1 Şubat 2006 günü 
Taha Kıvanç (Fehmi Koru), köşesini bütünlüğüyle Mehmet Eymür’e 
ayırdığı halde, Eymür’ün kehanetinden bahsetmiyordu. Oysa, daha 
önce: “Mehmet Eymür’ün internet sitesinde yayımlanan yazı-
ların bir araya getirilmesi projesi sevindirdi beni… birkaç ay 
evveline kadar hemen her gün ziyaret ederdim. Siteyi ve her 
yeni koyduğu malzemeyi heyecanla okurdum.” diyordu!? Peki 
Taha Kıvanç, atin.org sitesini, ziyaret etmekten “birkaç aydır” niçin 
vazgeçiyordu? Burası belirsiz. Herhalde artık “heyecanlanmak” iste-
miyordu… Ya da Taha Kıvanç, Eymür’ün neler yaptığını biliyordu… 
Eymür’ün “özel oluşumlar kurmak” ve bunların “tanıtımını yapmak” 
faaliyetine, Şemdinli tertibinden önce başladığı Akşam Gazetesinde 
Güler Kömürcü’nün Eylül 2005 tarihli yazılarından da anlaşılıyordu. 
Kömürcü, (tesadüfen olsa gerek) tam da Eymür’ün hoşuna gidecek 
“tanıtımları” yapıyordu.

Alpaslan Aslan’ın çocuklarının “Amca”sı İsmail Paker kim 
oluyordu?

Fiyasko ile biten Danıştay saldırısında, bir de İsmail Paker adlı bir 
kişi rol alıyordu. Zekeriya Öztürk, polis ifadesinde İsmail Paker’den 
söz ediyordu. Adı geçen herkesin kim olduğunu sorduğu, ancak po-
lisin nedense “kimdir” diye sormayı düşünmediği kişi olan bu İsmail 
Paker, Muzaff er Tekin’e kendisini eski Devlet Denetleme Kurulu 
Üyesi olarak tanıtıyor ve mali müşavirlik yaptığını söylüyordu. İs-
mail Paker, Muzaff er Tekin’in polis tarafından arandığı gece teslim 
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olmasını engelleyen kilit adam oluyordu. Muzaff er Tekin olaydan 
sonra MİT bağlantılı ekip tarafından evden eve dolaştırılırken, ikinci 
gece İsmail Paker’in evine götürülüyordu. İsmail Paker, 1985 yılında 
Güneydoğu Anadolu’da “devlet göreviyle faaliyet yürüttüğünü” 
söylüyor, çocukları, Danıştay saldırısının tetikçisi Alpaslan Arslan’a 
“amca” diye hitap ediyordu...

Eymür Hüsrana Uğruyordu…
5 Şubat 2006’da, Fetullah sicilli Ramazan Akyürek’in Emniyet 

Müdürü olduğu sırada Trabzon’da işlenen Rahip Santoro cinayeti, 
yeterince dikkat çekmiyordu. Ancak; 5, 10, 11 Mayıs 2006 günlerin-
de Cumhuriyet Gazetelerine atılan el bombaları ve hemen ardından 
17 Mayıs 2006’daki Danıştay baskını Türkiye’yi karıştırıyordu. Bu 
olayların hemen sonrasında, 31 Mayıs 2006’da iki özel kuvvetler 
komutanlığı mensubunun adının karıştırıldığı “atabeyler”, “küre” ve 
“sauna” operasyonları, zincirin yeni halkalarını oluşturuyordu. Ne 
var ki, Eymür’ün Danıştay cinayeti üzerine kurduğu senaryo 9 gün 
sonra AKP iktidarı için “fiyasko” ile sonuçlanıyordu. Ancak, bu olay 
nedeniyle açığa çıkan bilgiler, Eymür’ün “iki defa kovulduğu” MİT’e 
dönememiş olsa da, MİT’i yönlendirecek konuma geldiğini kanıtlı-
yordu.

Önce Şahin, ardından Gül uygun açıklama yapıyor, sonra Er-
genekon operasyonları başlıyordu!

17 Mayıs 2006 günü, Danıştay’a saldırıdan sadece 3 saat son-
ra, AKP iktidarı, M. Ali Şahin’in ağzından Eymür’ün senaryosuna 
uygun olarak “çok kısa sürede, cinayetin neden işlendiği ve 
arkasında kimlerin olduğu ortaya çıkacak, sürprizlere hazır 
olun” açıklaması ile Ergenekon operasyonunu başlatıyordu. BOP 
Eşbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Yardımcısı M. Ali Şahin, açıklamasın-
da, “Sürprizlere hazır olun” diyerek, Eymür’ün senaryosunu açı-
ğa vuruyordu. “Sürpriz”in ne olduğunu, 19 Mayıs 2006 günü BOP 
Eşbaşkanının diğer yardımcısı Abdullah Gül açıklıyordu: “Danıştay 
saldırısını bir ‘çete’ planlamıştı. Çetenin başı da TSK’dan atı-
lan ‘Albay Muzaff er’ lakaplı Yüzbaşı Muzaff er Tekin’di. Muzaff er 
Tekin, firardaydı. Yakalanması için yoğun çaba gösteriliyordu.” 
Benzeri açıklamaları, Tayyip Erdoğan da fütursuzca yapmaya de-
vam ediyordu. Muzaff er Tekin, mahkemece serbest bırakıldıktan 
dört gün sonrasında bile Tayyip Erdoğan “Mahkemenin Muzaff er 
Tekin’i serbest bırakması, sanık olmayacağı anlamına gelmez” 
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demekte ısrarlı davranıyordu. Tayyip Erdoğan, bir konuda, “bilme-
den” doğruyu söylüyordu. Erdoğan’a göre; “Bu iş sıradan bir iş 
değil”di. “X-Ray cihazlarının bozukluğuna, bunların kimin yap-
tığına, güvenlik kameralarının arızalı olmasına, düzeneği kuran 
şirketin durumuna, lojmanlardaki Kameraların bozuk oluşuna 
ve bu firmalarda kimin çalıştığına da bakmak lazım”dı. Evet! Bu 
‘iş’ sıradan bir iş değildi. Bunları, ancak “Fetullahçı Gladyo” yapa-
biliyordu. Bu arada Muzaff er Tekin, Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül, 
MİT ve Emniyet tarafından, “kaçak” gibi gösterildiği sırada; Mehmet 
Eymür’ün Avukatı Ertaç Giray ile Ajan-provokatör olarak görevlendi-
rilen Zekeriya Öztürk tarafından, teslim olmaması için ikna edilmeye 
çalışılıyordu.

İsmet Berkan’ın yazısı yalanlanmıyordu!
Mehmet Eymür’ün “Danıştay Cinayeti Senaryosu”nda, MİT’te ve 

Emniyet Teşkilatı içerisinde yuvalanan Fetullahçılara, hangi görevi 
verdiğini de, İsmet Berkan’ın 9 Nisan 2006 tarihli “yalanlanmayan” 
yazısı ele veriyordu:

“Danıştay saldırısından hemen sonra Başbakan Yardımcısı 
sıfatıyla o zamanın Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, Emniyet Ge-
nel Müdürlüğünden ve MİT’ten bir birifing istiyordu. İki kurum 
da, saldırgan ve yakın çevresiyle ilgili kendi bilgi hazinelerinde 
olanları Gül’ün önüne seriyordu. Polisin yaptığı sunumda bir 
de şema bulunuyordu. Bu şemada, Danıştay Saldırganı dahil 
bugün tutuklu olarak cezaevinde bulunan bütün Ergenekon 
şüphelileri yer alıyordu. Sadece onlar mı, daha fazlası da şe-
mada görülüyordu. Veli Küçük dışında başka emekli askerlerin 
isimleri de yazılıyordu. Ama ilk ağızda Danıştay saldırısı ile çok 
sonra İstanbul’da başlayacak olan Ergenekon soruşturması 
arasında somut bir bağlantı kurulamıyor, emniyet ilk gün getirip 
Abdullah Gül’e sunduğu istihbari bağlantıları savcıya sunamı-
yor, delillendiremiyordu...”

Bir yıl sonra Eymür yine sahneye çıkıyordu
Tertipler zinciri, 2007 yılı başında da sürdürülüyordu. 19 Ocak 

2007’de Hrant Dink cinayeti, 17 Nisan 2007’de ise Malatya’da İncil 
dağıtan yayınevinin irtibat bürosuna yapılan baskınlar sonrasında, 
Fetullahçı ve AKP’ci medya bile Mehmet Eymür’e yardımcı olamı-
yordu. Çünkü bu cinayetlerin Türkiye’yi Batı karşısında zor duruma 
düşürmek ve mahkum etmek amacıyla işlendiği konusunda, ka-



muoyunda ortak kanaati oluşmuştu. Hrant Dink’in öldürülmesinden 
hemen sonra “kotarılan” organizasyonlarda, Soros’un “Açık Toplum 
Enstitüsü”nün gözle görülen katkısı ve özellikle “Hepimiz Ermeni-
yiz” yılışıklığının, halkta yarattığı öfkenin, yurt sathını kaplaması, 
“Ergenekon” tertipçilerini duraklatıyordu. Halkın bir kısmı, ABD’ye, 
AB’ye CIA’ye, SüperNATO’ya ve Haçlı İrticaya karşı biriktirdiği tep-
kiyi, Cumhuriyet Mitinglerinde alanları doldurarak gösteriyordu. Ey-
mür’ün MİT içerisinde ve emniyet teşkilatındaki Fetullahçılara daya-
narak yarattığı sahte “ulusalcı” oluşumların, soyut laiklik savunucu-
luğunu da mahkûm eden yurttaşlarımız; “Ne ABD, Ne AB, Tam Ba-
ğımsız Türkiye” sloganı ile gövde gösterisi yapıyordu. Bu süreçte, 
BOP Eşbaşkanı olduğunu iftiharla ilan eden Tayyip Erdoğan sadece 
iktidarını devamlı kılmaya çalışıyordu.

Sn. Erdoğan iktidar gücünü kullanarak, mücadeleyi seçim ya-
rışmasına dönüştürmeyi başarıyordu. Eymür ve ekibi bu şartlarda 
senaryolarını yeniden sahnelemeye başlıyordu. 12 Haziran 2007 
günü; halen bütünüyle karanlıkta bulunan “Ümraniye Operasyonu” 
ile “Ergenekon” söylemini canlandırıyordu. Danıştay cinayetinde, 
tertibi Muzaff er Tekin’e yıkmayı başaramayan Eymür Ekibi ve BOP 
Eşbaşkanlığı, Ümraniye’de bulunan bombalar üzerinden, tutukla-
malara girişiyordu. Eymür’ün avukatı Ertaç Giray ile Eymür’ün ajanı 
Zekeriya Öztürk’e ilaveten; ifadeleri ve eylemleri ile şüphe yaratan 
“yeni” oyuncular da sahneye bu aşamada dahil oluyordu.

 ● Ergenekomik İddiaların ve Sosyo-Trajik İntihar-
ların Perde Arkası

Milli iradeyi içine sindiremeyen ve irtica bahanesiyle Yüce 
Dinimizle mücadele eden karanlık kafalı insanlar ve hıyanet he-
saplı yapılanmalar bulunsa da, bu bahane ile başlatılan Ergene-
kon dalgaları, iddiaları, tutuklamaları, ev baskınları ve cehen-
nem azabına dönüşen arama operasyonları; psikolojik bir hır-
palama ve hırçınlaştırma aracı olarak acı meyvelerini vermeye 
başlıyor ve pek çok insan bu onur kırıcı ve kışkırtıcı baskılara 
dayanamayarak intihar ediyordu. Üstelik bunlar TSK’nın çeşitli 
kademelerinde ve stratejik görevlerde hizmet veriyordu. 

Ergenekon senaryoları ve sayısız sözde darbe iddiaları ile 
TSK’ya yönelik neler amaçlanıyordu ve ne oranda başarılıyordu?

1- Türk Ordusu’nu bölme çabaları yoğunlaşıyordu:
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a) Dönemin Genelkurmay Başkanı Em. Org. Hilmi Özkök ile 
dönemin Kuvvet Komutanları ve Ordu Komutanları arasında 
ayrılık mı vardı!?

Bunun en somut örneğini Balyoz tartışmalarında söylenen oluş-
turuyordu. Em. Org. Çetin Doğan: “Hilmi Özkök yurttaşlık görevi-
ni yapsın” çağrısında bulunuyordu. Em. Org. Hilmi Özkök: “Muha-
tap Aytaç Yalman’dır” yanıtını veriyordu. Em. Org. Aytaç Yalman: 
“Org. Başbuğ kurmay başkanımdı, o bilir” diyordu. Em. Org. 
Çetin Doğan: “Org. Özkök’ün açıklamalarını yetersiz” buluyordu.

b) Ergenekon tertibi nedeniyle yargılanan komutanlar ile 
yargılanmayan komutanlar arasında ayrılık mı vardı?

c) Ordunun tepesi ile ordunun gövdesi arasında ayrılık mı 
vardı?

“Amirallere sözde suikast iddiaları ile tutuklanan subayların hor-
lanması, sahip çıkılmayan albayların, yarbayların intiharları, yaptı-
ğı görevler nedeniyle karargâhından gözaltına alınan komutanlara 
sahip çıkılmadığı” iddiaları TSK’yı parçalamaya mı, yoksa içindeki 
çürükleri ayıklamayı mı amaçlamıştı?

2- Ordu-Millet birliğini zayıfl atmak hesapları güdülüyordu
TSK’ya güven, millet nezdinde yıllardır %100’lere yakın seyret-

mekteydi. Ancak son yapılan anket çalışmalarında (doğruluğu tartış-
malı bile olsa) bu oran %60’lara kadar düşmekteydi! Peki, bu üzücü 
ve ürkütücü gelişme hangi güçlerin ve gelişmelerin eseriydi?

3- TSK’yı milli stratejiden yoksun bırakma planları yürütülüyordu
2005 tarihli Milli Güvenlik Siyaset Belgesi’nden hükümetin çı-

kardığı Dış Güvenlik Eylem Planı ekinden sonra yapılacak (kom-
şularla sıfır sorun politikası gereği!) yeni düzenlemeler, Türkiye’yi 
özellikle Irak’ın kuzeyinden ve Kıbrıs’tan gelen tehditlere karşı daha 
da zor durumda bırakacaktı ve tam bu süreçte Recep Erdoğan’ın 
“Kıbrıs’tan asker çekebileceklerini” açıklaması, endişelerimizi haklı 
çıkarmaktaydı.

Türk Deniz Kuvvetleri niçin hedef seçiliyordu? 
Türk Silahlı Kuvvetleri içinde, “onur patlaması” olarak kavramlaş-

tırılan intihar vakaları ülkenin gündemini sarsmaya devam ederken, 
intihar eden subayların çoğunluğunun Deniz Kuvvetleri’ne mensup 
olmaları anlamlıydı. Son olarak, bu Ağustos’ta amiralliğe terfisine 
kesin gözüyle bakılan Kıdemli Kurmay Albay Berk Erdenin intiha-
rı, gözleri bir kez daha Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na çevirmiş 
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durumdaydı. Denizci subayların intihar nedenleri üzerinde durmak 
lazımdı. Uzatmadan cevabı yazalım; irtica ile mücadele planı’ndan 
amirallere suikast planı ve kafes planı’na kadar birçok iddia ve buna 
eşlik eden çirkin karalama kampanyaları, Deniz Kuvvetleri’ni hedef 
almakta ve burada görev yapan personelin moralini bozmaktaydı. 
Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un Gölcük’teki Donanma Komu-
tanlığı’na yaptığı destek ziyaretini, her türlü insani ölçünün dışındaki 
bu vicdansız sinir harbinin yarattığı tahribatı onarma çabası olarak 
okumalıydı.

Bu noktada, Orgeneral Yiğit’in “Poyrazköy’de cephane sakla-
makla suçlananlar, birliğin komutanı; neden silahları dere yata-
ğına gömsünler ki?” sorusu, Denizcilere karşı yürütülen kampan-
yanın gerçeklere dayanmadığı konusunda son derece ikna edici bir 
yanıt barındırmaktaydı. O halde bütün bu haksız suçlamalar niçin 
Deniz Kuvvetleri üzerinde yoğunlaşmaktaydı? 

Karadeniz’de niçin egemenlik savaşı yaşanıyordu? 
Bu sorunun cevabı, Siyonist maşası Amerika’nın Karadeniz’e 

yerleşme planlarına karşılık, Türkiye’nin, Türk ve İslam dünyasına 
ve bağımsız Avrasya çizgisinde Rusya’ya yanaşma politikalarının 
ayrıntılarında yatmaktadır.

a) 4 Şubat günü Romanya Başkanı Traian Basescu’nun, ABD’nin 
füze savunma sistemini Romanya’ya yerleştireceği yönündeki açık-
laması, kuzeyimizdeki güçler dengesini önemli ölçüde değiştirecek 
bir adımdır. Nitekim Münih Güvenlik Zirvesi sırasında alınan bu 
“beklenmedik” karar, füze sisteminin İran’dan daha çok kendisine 
yöneldiğini düşünen Rusya’yı harekete geçirmiş ve ertesi gün dev-
let başkanı Medvedev, NATO’nun ve Amerika’nın yerleştireceği füze 
savunma sisteminin ulusal güvenliğe ve bölgesel istikrara tehdit 
oluşturduğunu kabul eden “yeni askeri doktrini” imzalamıştır. Kara-
deniz’e kıyı olmayan ülkelere ait savaş gemilerinin üç haftadan daha 
fazla kalamayacağına veya üçüncü ülkelere ait savaş gemilerine ko-
nan tonaj sınırına ilişkin maddeleri Amerikan tarafının hangi yollarla 
aşacağı belirsizliğini korumaktadır. Ne olursa olsun, ortada olan tek 
gerçek şudur ki, Romanya’ya yerleşen Amerika’nın Montrö’yü ihlal 
etmeksizin gemilerini Karadeniz’de tutması imkânsızdır.

b) Karalama kampanyaları: GKB Başbuğ’un Habertürk’e verdi-
ği mülakatta; “büyük devletlerin Karadeniz’e hâkim olma çabasına 
değinip, Karadeniz’in öneminin arttığını ve burada yapılacak ufak 
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bir hatanın bile bedelinin elli-altmış sene sonra ortaya çıkacağını” 
söylemesi anlamlıdır. TSK’ya karşı yürütülen iftira ve yıpratma kam-
panyasının iç mihraklardan mı yoksa dış mihraklardan mı destek al-
dığına ilişkin soruya da İlker Paşanın, “günü gelince konuşuruz onu 
da” yanıtı üzerinde durulmalıdır. Montrö Sözleşmesi, Amerika’nın 
Rusya’yı kuşatma politikasının önündeki uluslararası hukuka iliş-
kin engellerden bir tanesidir; hem NATO tatbikatları hem de İsrail’le 
yapılan ortak tatbikatlarda bu sözleşmenin sürekli ihlal edilmesine 
bakılırsa, bu engelin kimlerin işini zorlaştırdığı ortaya çıkmaktadır. 
Ancak, Gürcistan Savaşı sonrasında lehine dönen güç dengelerin-
den taviz vermek istemeyeceği anlaşılan Rusya’nın, bundan sonra, 
Montrö ihlallerine karşı daha duyarlı olacağım ve geçmişte olduğu 
gibi sadece homurdanmakla yetinmeyeceği açıktır.

Özetleyecek olursak; Montrö üzerinden bir çatışma çıkarsa, hem 
boğazları elinde tuttuğu hem de Karadeniz’e kıyısı olduğu için, Türki-
ye bu çatışmanın dışında kalamayacaktır. Amerika türünden tarihsel 
bir “müttefikin, Türkiye yerine Romanya’ya yerleşmesi durumunda, 
terk edilme korkusu yaşayacak bazı unsurların Montrö’yü savunma 
konusunda bir direnç gösterme ihtimali bulunmaktadır ve Washin-
gton’un bu ihtimali göz önüne aldığı anlaşılmaktadır. Gerekçesi ne 
olursa olsun, bu direnci sergileyebilecek tek güç, Türk donanma-
sıdır. Eşref Yiğit Paşa’nın, “gemiler teknoloji ile yüzüyor, ama 
morali bozulan personel gemiyi yüzdüremez” sözleri çarpıcıdır. 
Amerika’nın Montrö’yü ayak bağı saydığı bu aşamada, Türkiye’nin 
imzasının olduğu bu anlaşmayı savunabilecek güçlerin yıpratılması-
nı tesadüf saymak ahmaklıktır.”182 

En son, hastanede tutuklu E. Jandarma tuğgenerali Levent 
Ersöz’ün, hem hastane hücresi hem 11 yakınının adresi baskın-
lara uğrayınca…. Üstelik ve kendilerine sızdırılan uyduruk bil-
gilerle marazlı medyada onur ve huzur cellâtlığı tavrıyla ve ger-
çekmiş havasıyla, sorgusuz infaza tabi tutulunca…. Artık bütün 
bunlara dayanamayan kızı da bileklerini kesiyordu. Kısaca filler 
tepinirken arada fareler eziliyordu!

Sivil denetim diye masonik yönetime geçiş için Ergenekon 
düğmesine şöyle basılıyordu: 

Tutuksuz Ergenekon Sanığı Ali Yiğit’in babası Şevki Yiğit, jandar-
maya telefon edip “kendi evladının ve askerde komutanı olan bir 

182)  Bak: Sait Çakır /odatv
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astsubayın, örgüt işlerinde kullandıkları boş bir evin çatı katın-
da ve özel bir kısmında, el bombaları ve C-4 patlayıcı kalıpları 
bulunduğunu” belirtip suç duyurusunda bulunuyordu. Telefon ses 
kayıtları da TV’lerden iştahla aktarılıyordu. Olayın teknik ve teorik 
boyutlarını bildiği ve birileri tarafından eğitilerek görevli olarak ih-
bar ettiği açıkça sırıtıyordu. Böylesine gizli ve tehlikeli mühimmat 
saklanan ve boş bırakılıp, çok seyrek uğranılan bir evi ve çatıdaki 
gizli ve tehlikeli bölmeyi, oğlu ve komutanı acaba, tetkik ve teftiş için 
mi götürüp babalarına gösteriyordu? Yoksa bu ihbarı yaptırmak ve 
Ergenekon davaları için düğmeye bastırmak üzere mi bu adam ha-
zırlanıyordu? Ve hele, bu ihbarın İstanbul polisine değil de Trabzon 
Jandarmasına yapılması, acaba Fetullahçı ve ClA’cı bazı emniyet-
çilerin “senaryoyu sahici gösterme ve doğruculuk sergileme” oyunu 
muydu? Oysa Ergenekon hâkimlerinin resmi sorusu üzerine, Ge-
nelkurmay; “orduyu karalama, muhalifl eri tutuklayıp korkutma” ope-
rasyonlarına bahane yapılan “bu el bombaları ve mühimmatların 
TSK envanterlerinde kayıtlı olmadığını ve kayıp bulunmadığını” 
açıklıyordu.

Bu arada, 16 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan Erge-
nekon sanığı Adil Serdar Saçan avukat olan kardeşinin tahliye sıra-
sında sarf ettiği; “Biz uğradığımız haksızlık ve mağduriyet nede-
niyle devletimizi ve hükümetimizi dış ülkelere (AB’ye) şikâyet 
etmeyi düşünmüyoruz” açıklaması da “karşılıklı uzlaşmayı ve 
danışıklı kavgayı” hatırlatıyordu. Yoksa, Eski Organize Suçlar Şube 
Müdürü Adil Serdar Saçan, kendisinden ısrarla istendiği gibi “TSK’yı 
suçlayan ve JİTEM’i çete oluşumu olarak sunan” ifadeleri verdiği 
için mi serbest bırakılıyordu? Bilindiği gibi Bay Serdar Saçan, Erge-
nekon davasına temel dayamak sayılan ve şu anda Kanada’da bir 
havrada haham çıraklığıyla uğraşan Tuncay Güney denen oğlanın 
sorgusunu yapan ve ses kayıtlarını alan kişi olarak biliniyordu.

Bu arada Milli Çözüm Ekibi de “Ergenekon’un Dinci Kana-
dı” yaftasıyla tutuklanıyor ve haklarında marazlı medyada linç 
kampanyası başlatılıyordu.

Özetle; Siyonizmin Türkiye’de ki sömürü arabalarında uzun 
yıllar kullanıp koşturdukları: sahte Kemalist, suni Şamanist ve 
samimi komünist ve Mason takımını, iyice yıprandığı ve şımar-
dığı için bunları emekliye ayırıp, yerlerine çok daha hesaplı, ita-
atli ve toplumda tabanı ve taraftarı olan ılımlı İslamcı, Din istis-
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marcısı ve demokrasi tantanalı kadroları koşma kumpası ortaya 
çıkan bu Ergenekomik davasının gazabından kurtulmak için:

1- Ya dış güçleri ve hain işbirlikçileri ahlaksızca alkışlaya-
caktınız.

2- Ya itirafçı ve gizli (yalancı) tanık olacaktınız.
3- Veya intiharcı olup kırılan gururunuzdan dolayı canınıza 

kıyacaktınız.
4- Ya da, cezaevlerinde çürümeye bırakılacaktınız ve alnınıza 

yapıştırılan çete yanlısı yaftasıyla yaşayacaktınız. Siyonizm’e 
ve emperyalizme demokrat köleliğe karşı çıkan asker ve sivil 
duyarlı vatandaşlara başka seçenek bırakılmıyordu.

Hatta, AKP İçişleri bakanının “demokratik açılım” kapsamın-
da hazırladıklarını duyurdukları; “Bağımsız Kolluk Denetim Ku-
rulu”nun da, TSK’yı tesirsiz bırakma ve töhmet altında tutma 
kurgusu ve komplosu olduğu seziliyordu. En azından yaklaşan 
seçimler de kullanacakları “Askeri hizaya sokuyoruz” kahra-
manlıklarına, propaganda malzemesi oluşturuyordu. Güya va-
tandaşlara; hakaret ve haksızlığa uğradıkları iddiasıyla asker 
ve polis hakkında şikâyetçi olma hakkı ve imkânı sağlanıyordu. 
Burada “polis” kelimesi, kamufl aj maydanozu olarak kullanılı-
yordu. En azından F tipi şebekeye katılmayan polisler korku-
tuluyordu. Böylece askerler, sivil denetim altına sokuluyordu. 
Paşalar komutanlar Ergenekon Savcılıklarına taşınıp, psikolo-
jikmen tartaklandıkları gibi, daha alt rütbeli subaylar da, bun-
dan böyle “Fetullahçı, AKP şakşakçısı, din istismarcısı, men-
faat fırsatçısı ve masonik medya yalakası” vatandaşların; “As-
keri lojmanın önünden geçerken yan baktı”, “Aracıyla üstüme 
çamur fırlattı”, “Askerde oğluma sert yaptı” gibi şikâyetleriyle, 
daha alt rütbeli subaylar da mahalle karakollarına taşınmak mı 
isteniyordu?

Acaba biz mi, aşırı kuşkucu ve komplocuyduk, yoksa bu 
yandaş medya mı ters ve teres yorumcuydu? Evet, evet, “ılım-
lı İslam” safsatasıyla papa Hz.lerinin ve siyonizmin hizmetine 
girerek cami duvarına pisleyenler şimdi de “Askere sivil dene-
tim” densizliğiyle kışla duvarına işiyordu.

EMASYA Protokolünü PKK ve BDP istemiyordu!
BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, düzenlediği basın toplan-

tısında 29 Mart seçim zaferlerinin hazmedilemediğini, bu nedenle 
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KCK operasyonlarının tertiplendiğini, şu an itibariyle bini aşkın parti 
üye ve yöneticisinin cezaevine girdiğini öne sürüyordu. AKP Hükü-
meti’nin tahammül sınırlarını aştığını ve kitlesel demokratik tepkilere 
karşı “EMASYA gizli protokolünü” devreye sokmaya çalıştığını iddia 
eden Kaplan, “Hükümet, 2005 yılında bu gizli protokolü uzattı. 
EMASYA ile bazı illerde sıkıyönetim ve savaş hali uygulamasına 
geçilerek halk ile asker karşı karşıya getirilmek istenmektedir. 
Hükümet, gizli protokol ile aradan çekilmek, tüm sorumluluğu 
askeri komutaya devretmek, Meclisi devre dışı bırakmak iste-
mektedir” şeklinde konuşuyordu.

EMASYA Protokolü ne oluyordu!
İçişleri Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı arasında 7 Tem-

muz 1997’de imzalanan EMASYA (Emniyet Asayiş Yardımlaşma) 
Protokolü ile jandarmaya “valilik talep etmese de, kendisinin 
gerekli gördüğü durumlarda, görev alanı dışındaki toplumsal 
olaylara el koyma” yetkisi veriliyordu. Protokole göre bütün kolluk 
güçlerinin, yardıma gelen askeri birlik komutanının emrine girmesi 
öngörülüyordu. EMASYA protokolü son olarak Şemdinli’de iki astsu-
bay ile bir itirafçının Umut Kitapevi’ne bomba attığı iddiasıyla açılan 
davada gündeme geldiği hatırlanıyordu. Astsubaylar, EMASYA pro-
tokolünün verdiği yetkiye dayanarak Umut Kitapevi ile ilgili istihbarat 
çalışması yaptıklarını ileri sürdükleri biliniyordu.

BDP Grup Başkanı Nuri Yaman’a göre ise, orduyla hükümet 
arasındaki anlaşmayı içeren Emniyet Asayiş Yardımlaşma Pro-
tokolü, ordunun toplumsal olaylara el koymasının yolunu açı-
yordu.

Öte yandan BDP ile aynı ağızla konuşan AKP Bursa Milletvekili 
Mehmet Ocaktan, “Demokratik açılımla ilgili çalışmaların sağlıklı 
bir şekilde yürütülebilmesi” için 1997’de imzalanan gizli “EMAS-
YA Protokolü’nün hemen kaldırılması lazım” diyordu.

AKP’nin Kızılcahamam’da yapılan toplantısında, 28 Şubat sü-
recinde Genelkurmay ile İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan 
Emniyet Asayiş Yardımlaşma Protokolü de gündeme geliyordu. 7 
Temmuz 1997’de imzalanan bu protokolü gündeme getiren AKP’li 
Ocaktan, protokolü, “Güneydoğu’da olağanüstü hal görüntüsünü or-
tadan kaldırıp bölgeyi normalleştirmeyi hedefl eyen açılım süreci ile 
uyumsuz bir uygulama olarak” niteliyordu. Ocaktan, “İçişleri Baka-
nımız, açılım sürecine ilişkin açıklamalarında, bölgedeki yayla ya-
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saklarının, yollardaki barikatların kaldırılacağını söylüyordu. Ancak 
bu protokol, jandarmaya, gerektiğinde vali ya da kaymakamdan izin 
bile almaksızın güvenlik uygulamaları yapabilme olanağı veriyor. Bu 
protokolün geniş yorumu, sadece kırsal alanda değil şehirlerde de 
operasyon yapılmasına olanak sağlıyor. Jandarmanın bu yetkisinin 
kaldırılması gerekiyor” diyordu. Ocaktan’ın, AB’nin ilerleme raporla-
rında da dikkat çekilen bu protokolün kaldırılması önerisine, AB Baş 
müzakerecisi Egemen Bağış, “Evet, bunu yapmalıyız” diye destek 
veriyordu. İçişleri Bakanı Beşir Atalay da “Hallederiz bunları” diyerek 
geçiştiriyordu.

AKP yalakası medya kalemşörlerinden Ali Bayramoğlu da, 
“1997’deki EMASYA Protokolünün 81 il Alay Komutanlıkları 
üzerinden, OHAL’in kaldırılmasıyla yaşanan boşluğu doldurma-
ya dönük faaliyetleri kapsadığını” söylüyordu.

Siyonist Mason “Heinrich Böll Stiftung Derneği’nin düzenlediği 
“Türkiye Siyasetinde Ordunun Rolü” konferansının “Türkiye si-
yasi sistemi ve Ordu” başlıklı panelinde, EMASYA Protokolü yurt-
taşların fişlenmesi bakımından ortaya çıkardığı tehlikeler ve Ordu 
Yardımlaşma Kurumu’nun (OYAK) ayrıcalıklı faaliyetleri de tartışma-
ya açılıyordu. Toplantının açış konuşmasını yapan Derneğin Türkiye 
temsilcisi Ulrike Dufner, “son olarak TESEV’in askeri andıç yoluyla 
fişlenmesini asla kabul etmeyeceklerini belirterek, “Korku yerine 
yeni bir anlayış gelişmeli. Tarihte neler yaşanmış olsa da Ordu 
demokratik alandan çekilmeli” diyerek TSK’ya olan kinini kusu-
yordu. Gazeteci-yazar Cengiz Çandar da, “Kafes Operasyonu” ile 
cuntanın gayrimüslimlere yönelik suikast ve sabotaj planlarının or-
taya çıktığını ifade ederek, son dönemde yapıldığı iddia edilen pla-
nın “TSK içerisinde üreyenlerden en vahimi” olduğunu kaydedip, 
bunun silahlı kuvvetlerin iç işleyişini sorgulamaya yol açan bir belge 
olduğunu” iddia ediyordu.

Birbirlerinin kuyusunu kazmaya çalışanlar aynı örgütte nasıl 
çalışıyordu?

Ergenekon örgütünün, perde arkasında iç çekişmelere de 
sahne olduğu ortaya çıkıyordu. Üçüncü iddianamede, bazı ge-
lişmelerin tetiklediği kırılma ve kavgalar ayrıntılarıyla yer alıyor-
du. Sanıklar, farklı ortamlarda birbirlerinin arkasından konuşu-
yordu. Bazı isimlerin görüşmelerinde kullandığı, “güvenilmez”, 
“sahtekâr” “hain” gibi ağır itham ve küfürler okuyanı hayrete 



düşürüyordu. Ergenekon terör örgütü soruşturması kapsamın-
da hazırlanan 3. iddianameye göre, yargı, üniversite, medya, 
asker ve siyasetteki uzantıları deşifre eden operasyonlar, Erge-
nekon’un kimyasını bozuyordu.

Örneğin, emekli Orgeneral Hurşit Tolon’un Kent Otel toplan-
tılarına katılanların listesini istemesi endişe doğuruyor; Paşa 
“paniklemekle” suçlanıyordu. Kanaltürk’ün satılması, öfkeye 
yol açıyor; Yeni Parti lideri gazeteci Tuncay Özkan’ı da güvenil-
mez kılıyordu. Atatürkçü Düşünce Derneği’ni ele geçirme mü-
cadelesi kıran kırana geçerken Şener Eruygur bir hayli bunalı-
yordu. Üniversitelerde hâkimiyeti sürdürme çabalarını sekteye 
uğrattığına inanılan sadık adamlar, eski YÖK Başkanı Kemal 
Gürüz öncülüğünde neredeyse aforoza uğruyordu. Bu arada, 
“Ergenekon’un avukatıyım’ diyen CHP Genel Başkanı Deniz 
Baykal salvolardan nasibini alıyordu. Peki, çoğu birbiriyle hiç 
karşılaşmayan veya fikirleri asla uyuşmayan ve biri birinin ku-
yusunu kazan bu insanlar, nasıl aynı “Ergenekon gizli örgütü-
nün” elemanı sayılıyordu?

 ● Danıştay Saldırısının OYAK ve Cemaat Bağlantıları 
Taraf yazarı ve Darwin sosyalisti Ahmet Altan Sabataisti, tam 

bir Yahudi çıfıtlığıyla; “Danıştay saldırısı görüntülerini silen fir-
manın OYAK’a ait bulunduğunu, OYAK’ın ise TSK’nın yan ku-
ruluşu olduğunu” ima ederek, bu cinayetlerin ordu tarafından 
tezgâhlandığını ve suç delillerinin de kasıtlı olarak karartıldığını 
söylemeye çalışıyordu. Ve tabi gerçekleri çarpıtıyordu. Çünkü 
OYAK’la TSK arasında böyle bir sorumluluk bağı bulunmuyor-
du. OYAK’ın ordu istismarıyla, ama yerli ve yabancı çoğu Ya-
hudi şirketlerin ortaklığıyla kurulmuş Masonik bir yapılanma 
olduğu biliniyordu. Maddi çıkar ilişkileriyle bazı paşaları ve üst 
düzey subayları kullanmaya çalıştığı doğruydu… Ama OYAK’ın 
ticari, siyasi ve istihbari ilişkilerini TSK’ya yükleme gayretleri 
kasıtlı yürütülüyordu. Peki, OYAK’ın patronlarıyla AKP’nin ve 
Fetullah Gülen cemaatinin ilişkileri ve işbirlikleri neden sakla-
nıyordu? Ve tabi, TSK’nın da acilen bu kirli çıkar ve istismar 
şebekesine dönüşen OYAK’la, hakkını alıp alakasını koparması 
gerekiyordu. İşte Ahmet Altan “hem vuran hem ağlayıp yaygara 
koparan Yahudi” yaklaşımıyla şunları yazıyordu:
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Kurulan tuzakları kim görmüyordu?
Medyanın bir kısmının “sulandırmak” için elinden geleni 

yaptığı Ergenekon davası, topluma nasıl tuzaklar kurulduğu-
nu, ne oyunlar oynandığını hepimize gösteriyor. Henüz, OYAK, 
kendine ait kuruluşun kameralardaki görüntüleri niye sildiği 
konusunda bir açıklama yapmadı. Bir şey olmamış gibi davran-
maya çalışıyor. Cinayet günü, Sıhhiye Orduevi’nin Danıştay’ı 
gören “kameraları” da tuhaf bir tesadüf bozulmuştu. Ordu da 
bu konuda bir açıklama yapmıyor. 

Danıştay cinayetinin işlendiği gün “bağıran” kim varsa bu-
gün susuyor. Eski Cumhurbaşkanı, bizzat Danıştay’ın kendisi, 
Ordu Yardımlaşma Kurumu, ordu, medyanın bir bölümü biran-
da “dilsizleşti” nedense. Dilleri olduğunu ilk günkü bağırtıların-
dan biliyoruz, şimdi neden susuyorlar? İddianamesine “gerçek 
dışı” delil koyan Başsavcı neden açıklama yapmıyor? Anayasa 
Mahkemesi neden konuşmuyor? “Yargının” yapısının “düzel-
tilmesi” için anayasanın değiştirilmesi önerisine karşı çıkanlar, 
bütün bu olanlar hakkında ne düşünüyorlar? Hâlâ bu yargıyla, 
bu anayasayla, bu sistemle “dürüst” bir yargı ve devlet yapısı 
oluşturulabileceğine inanıyorlar mı? Yoksa aslında “dürüst” bir 
yapıdan korkuyorlar mı? Başsavcı, Anayasa Mahkemesi, Cum-
hurbaşkanı, “soruşturmaktan kaçınan” bir medya, kamera gö-
rüntülerini silen OYAK kuruluşu bir araya gelip, halkın İradesini 
ezebilsinler mi istiyorlar?

Bu düzenin, bu anayasanın, bu yargının değişmesini boşu-
na savunmuyoruz. Sadece şu Danıştay cinayeti ile “kapatma 
davasına” baktığınızda bile bu topluma nasıl tuzaklar kuruldu-
ğunu görmüyor musunuz? Birileri sizi bu tuzağa sürüyor, onlar 
ancak böyle tuzaklarla iktidarlarını sürdürebilirler. Peki, siz bu 
tuzağa kendi ayaklarınızla girecek misiniz? Sizi nasıl bir oyuna 
getirmek istediklerini görmemekte kararlı mısınız gerçekten?183

Bu arada Fetullahçı ve Amerikan uşağı Zaman yazarı Ahmet 
Turan Alkan hızını alamayıp “PKK diye bir örgüt kalmadığını, 
son zamanlarda yoğunlaşan saldırıların TSK tarafından tezgâh-
landığını” ima edecek kadar alçalıyordu. Yoksa bu çırpınışlar, 
suçüstü yakalanmanın telaşını mı yansıtıyordu?

PKK’nın borsa değerini kim yükseltiyordu?

183)  Ahmet Altan / Taraf
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“PKK diye bir şey var mı gerçekten, artık şüpheliyim; örgü-
tün bilinen şefi, on seneden beri Türkiye’nin en korunaklı ha-
pishanesinde mahpus iken PKK logosunun marka değeri bir 
türlü azalmadı. Pek garip, çok tuhaf. Yap-bozun parçalarını bir-
leştirince, sanki birilerinin PKK’nın borsa değerini düşürmemek için 
el altından manipülasyon çevirdiğini hisseder gibi oluyoruz. Bu mar-
kanın piyasa değerinden kim nemâlanıyor, artık bilelim... Giresun, 
Ladik, Reşadiye... Ondan daha önce Tokat’ın Karadeniz dağlarına 
yaslanan yamaçlarındaki ormanlık bölgede yıllardan beri kökü ku-
rutulamayan taşeron terör örgütlerinin eylemleri... Başka bir devletle 
harp etmiyoruz; niçin “şehit cenazeleri” diye bir kategori yerleşti sos-
yolojimize ve şehit cenazeleri niçin gündelik siyasetin aracı haline 
geldi? Yönetici ve problem çözücü aklın ifl âsıyla yaşadığımız krizler 
arasındaki münasebeti ne zaman algılayacağız?

Bunlar anlık hadiseler değil ki, 25 yıldan beri devam ediyor; bu 
noktada yönetici devlet aklını sorgulamayacak mıyız? Terörle mü-
cadele hemen bütün partiler sorumluluk üstlenerek kendilerince 
mücadele yürüttüler, sonuç alınamadı. Silahlı kuvvetler, devamlılık 
göstermesi gereken yerleşik stratejiler takip ederek ve devletin bü-
tün imkânlarını seferber ederek meseleye eğildiler; nerede netice? 
Yönetici aklın “siyasi” kanadına hesap sorabiliyoruz sandıkta, fakat 
askerî kanadın idari basiretinden sual olunamıyor. Oysaki bir Milli 
Savunma Bakanlığımız bile var.”184

Fetullahçı yazar, bir gerçeği seziyor ama saptırıyordu. Evet, 
PKK, bağımsız ve kendi başına buyruk bir terör örgütü değil, 
paravan ve taşeron bir oluşumdu. Arkasındaki patronları ise, 
Siyonist güçler, İsrail ve Amerika’ydı. İşte A. Turan Alkan gibi 
Zaman kiralıkları, Amerika’yı saklayıp-aklayıp, PKK’nın arkasın-
da TSK’nın olduğu kanaatini işliyordu. Evet, TSK içinde Ame-
rikan aşıkları, İsrail uşakları ve Mason bağlantıları vardı, ama 
bunlarda Fetullahçıların yularını elinde bulunduran odaklara 
bağlıydı…

Ama nedense Danıştay saldırısındaki Fetullahçılar ve CIA 
ajanları bağlantısı özellikle gizleniyordu:

Ergenekon dava dosyasına giren telefon kayıtları, Danıştay su-
ikastının arkasındaki örgütü ele veriyordu. Telekomünikasyon İleti-
şim Başkanlığı’ndan (TİB) gönderilen görüşme dökümleri, Alparslan 

184)  28 Nisan 2010 / Zaman
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Arslan’ın Cumhuriyet gazetesinin bombalanması ve Danıştay sui-
kastından önce kimlerle bağlantı içinde olduğunu ortaya koyuyordu. 
İki aylık kayıtlarda, birbiriyle sürekli görüşen altı isim dikkat çekiyor-
du: Alparslan Arslan, Süleyman Esen, Fetullah Gülen’in yeğeni Ke-
malettin Gülen, Hamza Öztürk, Salih Kurter ve Kurter’in yerine ye-
tiştirdiği bilinen Salih Yaşar. Bu altı isim arasında, 1 Nisan 2006-28 
Mayıs 2006 tarihleri arasında toplam 145 telefon konuşması gerçek-
leşiyordu. Hamza Öztürk adına kayıtlı telefonu, bu kişi mi kullanıyor, 
yoksa başkası mı, belirlenemiyordu.

İlk bombadan iki gün önce görüşmeler artıyordu!
Süleyman Esen’le Alparslan Arslan arasında, Cumhuriyet gaze-

tesinin bombalanmasından iki gün önce, 3 Mayıs 2006’da yoğun 
bir telefon trafiği başlıyordu. 17 Nisan’dan 3 Mayıs 2006’ya kadar 
sadece üç kere telefonlaşan Arslan ve Esen, 3 Mayıs’ta yedi kere 
görüşüyordu. Bu tarihten itibaren, aralarındaki telefon trafiği Alpars-
lan Arslan’ın Danıştay saldırısı için Ankara’ya gittiği güne kadar, za-
man zaman mesajlaşarak, her gün yoğun biçimde devam ediyordu. 
Esen, Arslan’la yaptığı görüşmelerden önce ya da sonra, Ayhan 
Akbal adına kayıtlı telefon numarasını kullanan Salih Yaşar’la gö-
rüşüyordu.       

Salih Yaşar’dan niçin bahsetmiyordu?
Salih Yaşar, Alparslan Arslan’ın da sık görüştüğü kişilerden olu-

yordu. Ancak Alparslan Arslan’a, Ergenekon davasında bu şahısla 
ilgili soru yöneltilmiyordu. Ayhan Akbal adına kayıtlı numarayı Ya-
şar’ın kullandığı Süleyman Esen’in çapraz sorgusunda ortaya çıkı-
yordu. Esen’le Salih Yaşar, bir buçuk sene içinde 1460 kere görü-
şüyordu. Süleyman Esen’le Alparslan Arslan’ın, sorgu ve savunma-
larında Salih Yaşar adını kaçınılıyordu. Nitekim Süleyman Esen’e 
1460 kere görüştüğü kişinin kim olduğu sorulduğunda Esen “hatırla-
mıyorum” diye yanıt veriyordu. Öte yandan baz istasyonu kayıtları, 
Alparslan Arslan Danıştay saldırısı için Ankara’ya gitmeden bir gün 
önce, 14 Mayıs 2006’da Arslan-Esen-Yaşar üçlüsünün Üsküdar’da 
buluştuklarını gösteriyordu. Telefonları hemen hemen aynı saatlerde 
Toygarhamza baz istasyonundan sinyal veriyordu. Nitekim Alpars-
lan Arslan da Süleyman Esen de, mahkemede verdikleri ifadelerde, 
14 Mayıs’ta buluştuklarını söylüyor. Ancak ikisi de, yanlarında Salih 
Yaşar’ın da bulunduğundan bahsetmiyordu.
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Nerede oldukları gizlenmek mi isteniyordu?
Telefon kayıtları, görüşmelerin yapıldığı anlarda tarafl arın nere-

lerde bulunduğunu da gösteriyordu. Ancak bazı günlerde, özellikle 
akşam saatlerinde Alparslan Arslan, Süleyman Esen ve Salih Ya-
şar’ın telefonlarının hangi baz istasyonundan sinyal yerdiği, TİB’in 
gönderdiği kayıtlarda görünmüyordu. Son sinyaller ise hep Şişli, Le-
vent ve çoğunlukla da Gültepe’den alınıyordu. Bu veriden Arslan, 
Esen ve Yaşar’ın Salih Kurter’in Gültepe’deki evinde buluştukları 
anlaşılıyordu. TİB’den gönderilen dökümlerde, o saatlerde nerede 
olduklarının yazılmamış olması, “Kurter’in evindeki buluşmalar, giz-
lenmek mi isteniyor?” sorusunu da beraberinde getiriyordu. Alpars-
lan Arslan ve Süleyman Esen, çapraz sorgularında, Salih Kurter’in 
Gültepe’deki evine sıklıkla gittikleri kabul ediliyordu!

Hamza Öztürk’ü neden soran olmuyordu?
Alparslan Arslan’ın sıkça telefonlaştığı bir diğer kişi; Hamza Öz-

türk adına kayıtlı bir telefon kullanıyor. Öyle ki bu şahıs, Arşlarımın 
11 Mayıs 2006’da, Cumhuriyet gazetesine üçüncü bombayı bizzat 
attıktan hemen sonra aradığı ikinci kişi oluyordu. Arslan, bombayı 
atar atmaz önce Salih Kurter’i, üçüncü olarak da Süleyman Esen’i 
arıyor; ardından da Salih Kurter’in Gültepe’deki evine gidiyordu. 
Cumhuriyet’in bombalanmasından önce de Arslan’la Öztürk adına 
kayıtlı telefonu kullanan X şahıs arasında telefon konuşmaları var, 
ancak bu görüşmeler üçüncü bombadan sonra sıklaşıyordu.

Buna rağmen, Alparslan Arslan’a üç gün devam eden çapraz 
sorgusu boyunca Hamza Öztürk adının geçtiği tek bir soru sorulmu-
yordu. Hamza Öztürk adı, Danıştay davasıyla Ergenekon davasının 
birleştirilmesinden yaklaşık bir yıl sonra ilk kez, Av. Zeynep Küçük’ün 
konuşmasıyla gündeme geliyordu. Şimdi, Danıştay cinayetinin ger-
çekleştiği 17 Mayıs 2006 sabahına dönelim. O gün Süleyman Esen 
ilk telefon görüşmesini Hamza Öztürk adına kayıtlı telefonu kullanan 
X şahıs ile yapıyor. Süleyman Esen, X’in aradığı ikinci isim. X’in sal-
dırıdan hemen sonra ilk aradığı kişi ise Kemalettin Gülen oluyordu!? 
Süleyman Esen, daha sonra farklı numaralardan 25 kere daha ara-
nıyordu. Esen’i X’ten sonra ilk arayanlar, Salih Kurter ve halefi Salih 
Yaşar oluyordu.

Vakit Gazetesini Alparslan’a Kemalettin Gülen veriyordu!
X’in en yoğun irtibat kurduğu isim ise, Fetullah Gülen’in amca-

sının oğlu Kemalettin Gülen olduğu tespit ediliyordu. Yaklaşık iki ay 
içinde Kemalettin Gülen’le X arasında 28 görüşme; Alparslan Ars-
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lan’la X arasında 20 görüşme, Alparslan’la Kemalettin Gülen ara-
sında da beş görüşme yapılıyordu. Cumhuriyet gazetesinin üçüncü 
kez bombalanmasından Danıştay saldırısına varan beş günlük sü-
reçte, Alparslan Arslan’ın X’le görüştükten sonra Süleyman Esen’le 
konuştuğu; X’in de Alparslan Arslan ve Kemalettin Gülen’le yaptığı 
görüşmelerin hep peş peşe yapıldığı görülüyordu. Hemen belirte-
lim, cinayetten üç gün önce 14 Mayıs günü Üsküdar’da gerçekleştiği 
anlaşılan Alparslan Arslan, Süleyman Esen, Salih Yaşar buluşması 
sırasında, Alparslan Arslan Kemalettin Gülen ve X’le de telefonda 
konuşuyordu.

Osman Yıldırım’ın bombaları Alparslan’dan aldığı belgeleniyordu
TİB’den gönderilen baz istasyonu dökümleri, Osman Yıldırım’ın 

“bombaları Muzaff er Tekin’den aldım” biçimindeki ifadesinin yalan 
olduğunu bir kez daha ortaya çıkarıyordu. Kayıtlara göre, bombala-
rın verildiği tarihte Osman Yıldırım ve Alparslan Arslan’ın telefonları 
Ataşehir’de aynı yerden sinyal veriyordu. Muzaff er Tekin’in telefo-
nunun ise o gün Ataşehir’den sinyal verdiğine hiç rastlanmıyordu. 
Alparslan Arslan çapraz sorgusunda, “bombaları Osman Yıldırım’a 
Ataşehir’de kendisinin verdiğini” söylüyordu. Savcıların, “Cumhuri-
yet’in ilk kez bombalanmasından ne kadar önce verdiniz?” sorusuna 
Alparslan, “Bir ya da iki gün önce” diye yanıt veriyordu. Osman Yıldı-
rım da çapraz sorgusunda     “Bombaları Muzaff er Tekin’den aldıktan 
ne kadar zaman sonra attırdınız?” sorusuna “Aldığımın ertesi günü 
attırdım” diyordu. 

Bombaların veriliş tarihi konusunda, Arslan ve Yıldırım’ın ifade-
leri birbirini tutuyordu. Cumhuriyet gazetesine ilk bomba 5 Mayıs 
2006’da atıldığına göre Osman Yıldırım’ın bombaları aldığı tarih 4 
Mayıs 2006’ya denk geliyordu. Bu tarihteki baz istasyonu kayıtla-
rına göre; Alparslan 22.34’te Yıldırım’a mesaj atıyordu. O saatten 
önce ortak bir baz istasyonları yok, ayrı yerdeler. Arslan’ın telefonu 
bu saatten sonra, Ataşehir Özel sinyali veriyordu. Arslan, 23.20’de 
Yıldırım’ı arıyor, ardından Yıldırım, Alparslan’ı 23.29’da ve 23.38’de 
arıyordu. Baz istasyonu kayıtlarından, bu görüşmeler yapılırken Os-
man Yıldırım’ın Kayışdağı’ndan Ataşehir’e doğru hareket halinde 
olduğu görülüyordu. Osman Yıldırım’ın telefonu 23.38-23.44 saat-
leri arası Ataşehir’de sinyal veriyordu. Aynı saatlerde, Alparslan Ars-
lan’ın telefonu da aynı baz istasyonundan sinyal gönderiyordu. Al-
parslan Arslan, çapraz sorgusunda, “Osman Ataşehir’e geldi. O, eve 
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çıkmadı. Ben aşağı indim. Arabaya bindik, hemen bombaları ver-
dim, ayrıldık” biçiminde, kısa bir buluşmadan bahsediyordu. TİB’den 
gelen kayıtlar Arslan’ın bu ifadelerini doğruluyordu.

Osman Yıldırım, bombaları aldıktan sonra Erhan Timuroğlu’nu 
arıyordu. Hem Yıldırım, hem de Timuroğlu savunmalarında bu gö-
rüşmeleri kabul ediyordu. İfadelerine göre, bu görüşmelerde Osman 
Yıldırım, Timuroğlu’ndan Cumhuriyet’i bombalayacak birilerini bul-
masını istiyordu. 5 Mayıs sabahı, Alparslan Arslan ilk olarak Osman 
Yıldırım’ı arıyordu. Ardından aralarında yoğun bir mesaj trafiği yaşa-
nıyor; Alparslan bu mesajlarında sürekli “gece iş bitti mi?” diye so-
ruyordu. Arslan, çapraz sorgusunda “Osman Yıldırım’dan bomba-
ların o gece atılmasını istediğini” itiraf ediyordu. Avukatlar, Ham-
za Öztürk adına kayıtlı telefonu kullanan X’in Kemalettin Gülen’le 
Alparslan Arslan arasında “köprü” olduğu görüşünde birleşiyordu. 
Alparslan Arslan, 20 Ekim 2009’da yapılan çapraz sorgusunda Vakit 
gazetesinin Danıştay üyelerini hedef gösteren “İşte o üyeler” başlıklı 
nüshasını kendisine Kemalettin Gülen’in verdiğini söylüyordu. “Asıl 
amacım Mustafa Birden’i öldürmekti” diyen Arslan, Danıştay Başka-
nı Birden’in adresini ve telefon numarasını da Kemalettin Gülen’den 
aldığını anlatıyordu. Arslan, ülkücü olduğunu söylediği Gülen’i, “ce-
maatten” tanıdığını belirtiyordu.

Mahkeme, Kemalettin Gülen’in kayıtlarını niye istemiyordu? 
Avukatların 21 Nisan’da yapılan 144. duruşmada, TİB’den 

gelen kayıtların ortaya çıkardığı ilişkileri tek tek anlatıyordu. 
Zeynep Küçük “Eğer amaç, örgütsel bağı ortaya çıkarmaksa, 
saldırıların failleri, eylemlerin öncesinde kimlerle yoğun ilişki 
içindeymiş, önce ona bakılır. İmkân varsa, en az bir sene önce-
sinden kayıtlar araştırılır. Bu dosyada bunların hepsi var. Ben 
tek başınayım; özel kalemlerim, naip hâkimlerim yok. Sadece 
bir ay öncesine bakarak bunları çıkardım. Ancak, burada sanık-
ların ifadelerinde de geçmiş olmasına, kayıtlarda yer almasına 
rağmen Kemalettin Gülen’e ait dökümleri göremedim. Bunlar 
neden araştırılmıyor? Oralardan daha fazlası da çıkabilir” di-
yordu.

Işıkevlerinde vaaz veren Salik Kurter kim oluyordu?
Alparslan ‘Arslan’ın sık sık evine gidip dini sohbetler ettiği 

Salih Kurter, Fetullah Gülen’in “ışıkevleri”nde vaaz veriyordu. 
Salih Kurter’i ışıkevinde tanıdığını söyleyen bir tanığın anlatım-
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larına göre, Kurter, Karagümrük semtinin Neslişah mahallesin-
de bulunan bir ışıkevinin müdavimi biliniyordu. Kurter, ışıkev-
lerinde her Cumartesi yapılan toplantılara katılıyor, bazılarında 
da ders yapıyordu. Alparslan Arslan’ı Salih Kurter’le tanıştıran 
kişi, Süleyman Esen oluyordu. Alparslan Arslan, bu bilgiyi 19 
Ekim 2009’da, çapraz sorgusu sırasında veriyordu. Arslan, Sa-
lih Kurter’in “Cumhuriyet gazetesine bomba atanlar yakalan-
masın” dediğini de aktarıyordu.

İşte Alparslan Arslan’ın savcılık ifadesi:
“Savcı Mehmet Ali Pekgüzel- Bu eylemlerden kendisine bah-

settiniz mi veya o size herhangi bir şey söyledi mi?
Alparslan Arslan- Cumhuriyet gazetesiyle ilgili bombalamaları, 

böyle bir iki cümleden bahsetti. Başka bir şey yok. 
Pekgüzel- Ne şekilde söyledi? 
Arslan- Cumhuriyet’e bomba atıldığını söylemişti.
Pekgüzel- Attıktan sonra mı söylediniz, önce mi?
Arslan- Önce. Hatırlamıyorum ya! 
Pekgüzel- Kendisi ne söyledi size? 
Arslan- Yakalanmayın dedi. Yakalanmasınlar dedi, yakalanma-

sınlar dedi. 
Pekgüzel- Kim yakalanmasın dedi? 
Arslan- Bombayı atanlar yakalanmasın dedi.”
Alparslan Arslan, 20 Ekim 2009’da devam eden çapraz sorgu-

sunda da üye hâkim Sedat Sami Haşıloğlu’nun soruları üzerine, 
Salih Kurter hakkında: “Yeryüzünde o güne kadar lider diyebi-
leceğim tek şahıs vardıysa Salih Kurter. İlk defa onu gördüm” 
diyordu. Öte yandan, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Salih Kur-
ter’in duruşmalarda hazır bulunması konusunda iki kere ara karar 
alıyordu. Ancak Salih Kurter, sağlık raporu da sunmadan, Silivri’deki 
duruşmalara hiç gelmiyordu. Mahkeme, 21 Nisan günlü ara kara-
rında Kurter’in sağlık durumunun “zabıta vasıtasıyla” adresinden 
araştırılmasına karar veriyordu. Hukukçular, böyle bir durumda 
mahkemenin “sanığın duruşmalara polis zoruyla getirilmesi” yada 
hakkında yakalama kararı çıkarılması yönünde karar alması gerek-
tiğini belirtiyordu. Ama herhalde CIA bağlantılı Fetullahçı olunca, 
akan sular duruyor, delil dereleri bulanıyordu!? Ancak Av. Zeynep 
Küçük bir talepte bulunmamakla birlikte, konuşmasında döne döne 
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Kemalettin Gülen bağlantısına dikkat çektiği halde, mahkeme heyeti 
Kemalettin Gülen’e ait baz istasyonu kayıtlarının istenmesi yönünde 
bir karar almıyordu!

Yargıtay “verilen ceza az” diyor, mahkeme ise tam aksine 
tahliye ediyordu!

Süleyman Esen’in Cumhuriyet gazetesine bombalı saldırı ve 
Ergenekon tertibindeki rolü de Kemalettin Gülen’inki kadar önem-
li ipuçları taşıyordu. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Esen 
hakkında aldığı karar da, şaşkınlık uyandırıyordu. Süleyman Esen, 
Alparslan Arslan’ın “Cumhuriyet gazetesine atılan bombaları ondan 
aldım” dediği kişi oluyor. İkisi arasındaki telefon trafiğinin Cumhuri-
yet gazetesinin bombalanmasından iki gün önce yoğunlaşıp Danış-
tay suikastına kadar devam ettiği anlaşılıyordu. Dahası, Yargıtay’ın, 
Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Danıştay davası hakkında 
verdiği kararı bozma ilamında, Süleyman Esen’in cezasının yanlış 
hesaplandığı, daha ağır bir cezaya çarptırılması gerektiği belirtiliyor-
du. Ancak Süleyman Esen, Ergenekon davasıyla Danıştay davası 
birleştirildikten hemen sonra, daha savunmasını bile yapmadan 28 
Ağustos 2009’da tahliye ediliyor. Mahkeme heyeti, Ergenekon sa-
nıklarının tahliye taleplerini reddetme gerekçesi olarak ise, “sorgu ve 
savunmaların henüz tamamlanmamış olmasını” gösteriyordu. 

Öte yandan Emekli Yüzbaşı Muzaff er Tekin, gizli tanık Osman Yıl-
dırım’ın beyanları nedeniyle Alparslan Arslan’a bombaları veren kişi 
olmakla suçlanıyordu. Osman Yıldırım, Ankara 11. Ağır Ceza Mah-
kemesi Danıştay davasıyla ilgili kararını açıkladıktan sonra, Sincan 
Cezaevi’nde Süleyman Esen’in avukatı Mehmet Ener’le görüşüyor 
ve ifadesini değiştirip “Bombaları Veli Küçük’ün talimatıyla Muzaff er 
Tekin’den aldım” demeye başlıyordu.  Avukatıyla Osman Yıldırım’ın 
görüştüğünü, Süleyman Esen de sorgusunda doğruluyordu.

Tekinin görüşmesi “delil” sayılıyor, Eseni’n görüşmeleri es 
geçiliyordu!

Osman Yıldırım’ın beyanları dışında, Muzaff er Tekin’in Alparslan 
Aslan’la ilişkilendirilmesine neden olan iki telefon görüşmesi bulunu-
yordu. Bu görüşmeler, Cumhuriyet gazetesinin bombalanmasından 
iki sene önce yapıldığı ve ikisi toplam 90 saniye sürdüğü saptanıyor-
du. Şimdi, Cumhuriyet’in bombalanmasından önce Esen’le Arslan 
arasında yoğunlaşan görüşmelerin göz ardı edilip Tekin’le Arslan 
arasında iki yıl önce yapılmış görüşmelerin ‘delil’ gösterilmesi ara-



sındaki çelişkiye dikkat çekiliyordu. Acaba, “bombalamadan önce, 
Alparslan’la telefon trafiği sıklaşan Süleyman Esen değil de Muzaf-
fer Tekin olsaydı, bu görüşmeleri gene de araştırmayacak mıydı-
nız?” sorusu hala yanıt bekliyordu.

Sağlık raporları da “Osman’ın yalan söylediğini” gösteriyordu
Gönderildiği her hastaneden ve Adli Tıp Kurumu’ndan Alparslan 

Arslan’ın ruh sağlığının yerinde olduğuna ilişkin rapor geliyordu. 
Bu ne demek? Alparslan Arslan sağlıklı düşünüyor, sağlıklı konuşu-
yor demek. Alparslan Arslan ısrarla ne diyordu? Tabancaları Aykut 
Mete Şükre’den, bombaları Süleyman Esen’den aldım diyor. Aykut 
Mete Şükre tabancaları verdiğini kabul etti mi duruşmada? Etti. O 
zaman Alparslan Arslan doğru söylüyordu ve bombalar Süleyman 
Esen’den geliyordu.

“Bombalar Muzaff er Tekin’in diyen kim oluyordu? Osman Yıldırım. 
Peki, Osman Yıldırım’ın ruh sağlığı yerinde miydi? Hayır çünkü İleri 
derecede anti-sosyal kişilik bozukluğu” tanısı konmuş bulunuyordu. 
Bu rapor, bütün bu olaylardan çok önce, Osman Yıldırım askerliğini 
yaparken GATA’da heyet tarafından verildiği de ayrıca önem kaza-
nıyordu. Tarafl ı bir rapor demek mümkün değildi. Psikiyatristler: İleri 
derecede antisosyal kişilik bozukluğu olan adamların toplum-
da ‘bir dediği bir dediğini tatmaz, yalancının tekidir, böbürlenir’ 
tipler olduğu belirtiyordu. Onlar kişilik bozukluğu olanlardır. Kaldı ki 
Osman Yıldırım için verilen raporda hastalığın “ileri derecede” ol-
duğu vurgulanıyordu. Ama heyet Alparslan Arslan’ın dediğine değil, 
Osman Yıldırım’ın dediğine itibar ediyor ve Süleyman Esen’i tahliye 
ediyordu.

Bu arada askeri bilirkişi raporunda “Balyoz iddialarına de-
lil sayılan CD’ler üzerinde ekleme ve değiştirme yapıldığı” yani 
sahte ve suni belge hazırlandığı yönünde görüş bildirmesi ise, 
hukukun nasıl “guguk”a çevrildiğini ortaya koyuyordu.

 ● Cemaat CIA Tezgâhıydı, Peki Bazı Paşalar Kimin 
Maşasıydı?

3. Ordu Komutanı Org. Saldıray Berk Neden Hedef Alınmıştı? 
Herhalde Onu diğer komutanlardan ayıran bir şey vardı? 

Davayla ilgili bulunmayan gizli bilgilerin ve özel belgelerin gereksi z 
yere iddianameye konulması yüzünden şahsi ve ailevi zararlara ne-
den oldukları için, mahkemelerce suçlu bulunan savcıların yürüttüğü 
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Ergenekon bahanesiyle evleri basılanların, gözaltına alınanla-
rın ve tutuklananların önemli kısmının ortak bir özelliği vardı. 
Türkiye’nin Atlantik ekseninden kopmasını, NATO’dan çıkmasını, 
AB üyelik hedefini bırakmasını ve IMF ile olan ilişkisini koparmasını 
istiyorlardı. Bu isimlere ve özellikle Milli çözüm’cülere göre Tür-
kiye, Erbakan Hoca’nın D-8’ler ve Avrasya ekseninde, Çin, Rus-
ya, İran ve Orta Asya’daki Türkî cumhuriyetlerle yeni bir ittifak 
kurmalıydı.  Bu tespitler ışığında “neden 3. Ordu Komutanı Sal-
dıray Berk hedef tahtasında” sorusunun yanıtı aranmalıydı. Ön-
celikle komutanlığı Erzincan’da bulunan 3.Ordu’nun geçmişte 
Sovyetler Birliği’ne karşı kurulduğunu, şimdi ise Gürcistan ve 
Ermenistan sınırlarını koruduğunu hatırlatmamız lazımdı; böy-
lece ABD’nin her daim yakından niye önemsediğini anlamak 
kolaylaşırdı.

3. Ordu’nun şimdiki komutanı Saldıray Berk ise biyografisin-
den anlaşıldığı kadarıyla, 2.Ordu Komutanı Orgeneral Necdet 
Özel’le birlikte, NATO’da görev yapmamış iki komutandan birisi 
olmaktaydı. Berk, NATO’da görev yapmadığı gibi, yine biyografi-
sinden anlaşıldığı kadar, Moskova Kara Ataşeliği ve Bakü Silahlı 
Kuvvetler Ataşeliği görevini de yapmıştı. Ayrıca Berk, TSK bün-
yesindeki Rusça bilen az sayıda isimlerden birisi konumunday-
dı. Saldıray Berk, “cemaatlere yönelik Erzincan’daki soruşturma 
bağlamında” hedef tahtasına yerleştirilmiş olsa da tek neden bu sa-
nılmamalıdır; Berk NATO’cu değildir ve biyografisinden ve hak-
kında yazılan bilgilerden, “emperyalist odaklara karşı, Avrasya-
cı fikriyata yakın” bir paşa olduğu sonucuna varılmaktadır. 

Herhalde, Türkiye’nin Rusya’ya en yakın sınırlarını Avrasyacı 
ve NATO karşıtı bir paşa tarafından komuta edilen bir ordunun 
savunmasına ABD’nin sessiz kalması söz konusu olamazdı! 

Kış tatbikatına, Cumhurbaşkanı ve Başbakan gitmiyordu. Ge-
nelkurmay “zaten davet yoktu” diyordu. Yalnız adam görüntüsüne 
sokulan 3’ncü Ordu Komutanı Orgeneral Saldıray Berk Paşa “ifade 
vermeye gidecek mi, gitmeyecek mi?” tartışmaları arasında, kafa-
lar iyice karışıyordu. Önce, sanki “Saldıray Paşa’ya posta koyuyor-
muş” havasındaki Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Milli Savunma 
Bakanı’nın bu tavırlarının altında acaba ne yatıyordu? Yoksa şu 
meşhur “üçlü zirve”de “yeter artık, bu zırvalar son bulsun!” uyarı-
sı mı yapılıyordu? Ahmet Takan’ın anlattığına göre: Genelkurmay 
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Karargâhı’nda düzenlenen orgeneral ve oramiraller toplantısında, 
paşalar hem Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ’a hem 
de iktidara ve Cumhurbaşkanı’na rest çekiyorlardı. Bunu biraz daha 
açayım; Komutanlar, bu sefer yalnızca Hükümet’e değil Genelkur-
may Başkanı ve Kuvvet komutanlarına da sessiz muhtıra gibi bir 
tavır koymuşlardı. Saldıray Paşa’yı  “yem edemezsiniz” deyip istifa 
mektuplarını masaya koyduktan sonra  “gereken tedbirleri alıp al-
mamak sizin elinizde” deyip kalkmışlardı. Hadi o güne kadar gizli 
kalan bir gerçeği de sizlerle paylaşalım. Ergenekon sürecinde, bu 
karargâhta ilk yapılan toplantı sanılmamalıydı. Geçen sene, MGK 
eski Genel Sekreteri Tuncer Kılıç’ın tutuklanması sırasında da Ge-
nelkurmay Karargâhı’nda bu mahiyette bir toplantı yapılmış ve aynı 
tavır takınılmıştı. Sonra da Tuncer Paşa serbest bırakılmıştı. İşte bu 
restleşme üzerine, Çankaya’da yapılan durum değerlendirmesinin 
ardından, Kış tatbikatına katılmama kararı alınmıştı. Yani, Genelkur-
may Karargâhı adet olduğu üzere devlet protokolü kurallarına göre, 
Cumhurbaşkanı’na, Başbakan’a ve Milli Savunma Bakanı’na önce 
davet hazırlamıştı, fakat bu daha sonra geri çekilmek durumunda 
kalınmış yani tavır takınılmıştı. 

Şimdi gelelim Erzincan’da başlatılan ve 3’ncü Ordu Komu-
tanı Saldıray Berk Paşa üzerinde oynanan oyunların perde ar-
kasına…

Öncelikle şunu ifade edeyim, Berk Paşa ifade vermeye gide-
cek gibi görünüyordu. Çünkü Karargâhta yapılan değerlendirme ve 
çalışmalara göre, iddianame çürüktü, hazırlanış ve yapılış şekliyle 
birçok hukuksuzlukları içeriyordu Edinilen bilgilere göre delil diye 
hazırlanan mühürlü çuvallar kanuna aykırı bir şekilde açılıyor ve içi-
ne yerleştirmeler yapılıyordu. Bunları ispatlayacak tüm veriler hem 
karargâhın hem de yüksek yargı organlarının eline ulaşmış bulu-
nuyordu. Askeri kaynaklardan edindiğim bilgilere göre soruşturmayı 
yürüten savcılar hakkında hem HSYK hem de Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığı konu ile ilgili titiz bir çalışma yürütüyordu.  “Bunun so-
nucunda bazı savcıların meslekten men edilmesi bile olabilir!” deni-
yordu. Yani, yeni bir Şemdinli Savcısı Ferhat Sarıkaya vakası patla-
yabileceği konuşuluyordu.

Bu işin arkasında sanki asker-iktidar çekişmesi ve  “dinsiz 
komutaların cemaatlere saldırısı ve hatta darbe hazırlıkları var” 
gibi görüntüler verilmeye çalışılıyordu.
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Oysa, yıllardır o bölgede istihbarat kurumlarımızın yaptığı çalış-
malarda bazı kanun adamlarının, cemaat ve iktidar yanlısı sermaye 
ile ilişkileri tespit edilmiş bulunuyordu. Gariban Doğu Anadolu’da ne 
parası olacak? demeyin. Asıl kavga “Altın rezervleri” üzerine patlı-
yordu. Bölgede saptanan ve altın rezervi çok zengin bulunan maden 
yatakları, cemaatçi ve tarikatçı AKP’lilere peşkeş çekilmek isteniyor-
du. Önemli kaynakların anlattıklarına göre, AKP yanlısı iki medya or-
ganının patronları bu konuda bir ortaklık kurmuşlar ve bir cemaatin 
de güçlü desteğini arkalarını alıp tam işlerini tıkırına koydukları sıra-
da, bazı “Ergenekoncular” bu işe taş koyup, dönen bütün fırıldaklara 
çomak sokuyordu!.

Abdullah Gül’ün eski danışmanlarından Ahmet takan: Albay 
Dursun Çiçek’in kızı Avukat İrem Çiçek’in güvenilir bazı medya 
organlarına ve mensuplarına gönderdiği mektupla ilgili çarpıcı 
açıklamalar yapmıştı:

“Bir kız çocuğu babası olarak İrem Çiçek’in neler hissettiğini çok 
iyi anlayabiliyorum. Tüm silah arkadaşları tarafından “Namuslu, dü-
rüst Anadolu çocuğu” olarak tanınan Çiçek’in kızı, babasını onlardan 
da daha iyi tanıyordur herhalde. İrem Çiçek’in mektubunu okuduk-
tan sonra genelkurmay Karargâhı’ndan çok iyi tanıdığım bir komuta-
na direk olarak sordum;

“Ne olacak bu işin sonu? Bu adama ve ailesine, dolayısıy-
la kamuoyuna Çin işkencesi mi yaptırıyorsunuz? Suçluysa tu-
tuklansın yoksa suçsuzluğu ortaya net bir şekilde konulsun” 
Sorum herhalde biraz sert tonlu oldu ki komutan (Allah’tan beni iyi 
tanır) önce sert bir bakış fırlattı kısa bir süre durdu net bir cümle 
söyledi: “Sen Kırmızı Kitabı bilirsin değil mi? Dursun Çiçek’in 
ne kendi başına yaptığı kanuna aykırı bir iş var, ne de Kırmızı 
Kitap’a aykırı bir iş var. Kırmızı Kitap, hala bu ülkede geçerli mi? 
Geçerli. Kimsenin onu yırtmaya veya yok etmeye gücü yeter 
mi? Hayır. O zaman biraz daha sabredeceğiz. 2-3 aya kadar her 
şey yerli yerine oturur. Biraz daha sabır sabır… Biraz daha…”

Cemaat-Tarikat kapışması!
İsmailağa ve Fetullah Gülen camiası arasında artık iyice 

belirginleşen savaş giderek kızışıyordu. İsmailağa cemaati söz-
cüleri bu savaşı kamuoyu önünde açıktan konuşarak sürdürürken, 
diğer taraf yine ikiyüzlü politikalara sığınıyordu. Hem yandaş yayın-
ları hem de yorumcuları sanki İsmailağa cemaatini koruyormuş gibi 
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yapıyor, bu arada sinsice yumruk atıyordu. Yumruklar da askerin üs-
tünden sallanıyordu. Kendilerine destek bulmak için, TSK ile İsmaila-
ğa arasında bir savaş varmış gibi bir fotoğraf oluşturuluyordu. Bizim 
burada İsmailağa’yı savunmak ve onun avukatlığını yapmak gibi bir 
görevimiz yoktu, Onların da foyaları varsa çıksın ortaya konsundu.

Ama işin rengi öyle gözükmüyordu. Artık F. Gülen cemaati ve 
onun siyasi temsilcileri yaptıkları tezgâhların kamuoyunda pirim 
yapmadığını ve itibarlarının sıfırlanmak üzere olduklarını fark edi-
yordu. Sinsice yeni kurgular hazırlanıyordu. Bugüne kadar kamuo-
yunda pek yıpratılamamış, hatta kendi içinde sızmaları ve yanlışları 
da ayıklamaya çalışmış ve hep devletin yanında yer almış bir ce-
maate, sanki onu koruyormuş gibi yapıp saldırılıyordu. Bir taraftan 
da medya, “sanki İsmailağa cemaati liderlik çekişmesi yüzünden 
çatlıyormuş” diye yönlendiriliyordu. Cüppeli Ahmet Hoca cemaate 
“Benim hakkımda ortaya videolar çıkarılacak sakın inanmayın” 
diyordu. İstihbarat birimlerine göre de Cüppeli Ahmet Hoca’nın du-
yumu doğruydu ve daha sonra ‘F’ tipi cemaat tarafından önüne bir   
“düzmece” video CD’si konup “Artık sus” deniliyordu. Cüppeli Hoca 
ise onları en güçlü oldukları illerden birinde, Kayseri de vuruyordu. 
Bir konferansta binlerce insanı topluyor ve gereken her yere mesa-
jını duyuruyordu.

F. Gülen cemaati işi daha da azıtıyor ve İsmailağa cemaatin 
“menfaat ve liderlik savaşı veriyor bölündüler” Fotoğrafını pekiştir-
mek için farklı manüplasyonlara girişiliyordu. “Cemaat lideri Mahmut 
Ustaosmanoğlu hayatta iken böyle bir şeyi kendilerine yakıştırama-
dıklarını ve hazmedemediklerini” belirten Fetullahçı cemaatin önde 
gelenleri, geçtiğimiz hafta içinde sessizce Ankara’ya geliyor ve ge-
rekli yerlere gerekli uyarıları (şu an yazılmasına müsaade etmedik-
leri için sıralayamıyorum) yapıp yine geldikleri gibi sessiz sedasız 
İstanbul’a dönüyordu. Sonra da, İsmailağa cemaati liderinin yeğeni, 
Furkan Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Saadettin Ustaosmanoğlu, 
CNN TÜRK’te Gündemin Rengi programına katılıyor hem AKP’ye 
hem de F. Gülen cemaatine karşı bakışlarını net bir şekilde kamu-
oyuna anlatıyordu. Ha! Biz bunların peşinde koştururken bir de ne 
duyalım. Ankara’nın derin kulislerinin aktardıklarına göre, asıl kavga 
Gülen cemaatini sardığı konuşuluyordu. ABD’de ikamet eden Fetul-
lah Gülen’in HASTALIKLARININ artık had safhaya geldiği ve cemaat 
içinde liderlik kavgasını iyice kızıştığı belirtiliyordu. Zaman gazetesi 
yazarı ve Gülen’in sözcüsü Hüseyin Gülerce’nin tüm çabalarına rağ-
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men artık şansını yitirdiği ve okyanus ötesinde yeni isimler arandığı 
kaydediliyordu. Gülen cemaatinde liderlik için sayılan isimler çoktu 
ama birde espri yapılıyordu: “Ya Gülen’in yerine Türkiye’den biri 
bulunmazsa ne olacaktı? Cemaatin lideri Amerikalı George Gü-
len mi yapılacaktı?”

Sonunda sahteliği sırıtan Ergenekon’da artık frene basılma-
ya başlanmıştı!

Artık “Ergenekon” operasyonların sahteliği iyice sırıtmaya 
başlıyordu. Başkent dehlizlerinden ve derinliklerinden iyi haber 
alan kaynaklara göre, artık Hükümet de, bu operasyonda “viraj 
alma” noktasına kadar gelmiş bulunuyordu. HSYK ve Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcılığının elindeki dosyaları çok iyi kokla-
yabilen Hükümet, tutuklama furyasında firene basma ve bu işi 
şimdilik birkaç sivil isimle oyalama kararı almış görünüyordu. 
(Herhalde HSYK ve Yargıtay’ın yapısının değiştirilmesine bu-
nun için çok önem veriliyordu.) “HSYK çalışmalarının tamam-
ladığında Ergenekon savcıları da epey sıkışacak!” deniyordu.

Bu arada AKP iyice sıkışıyordu. İktidar partisi ekonomi de 
gemiyi karaya oturtunca, değişik arayışlara giriyordu. Son çare 
olarak erken seçime kaçmayı düşünen AKP piyasaya sıcak para 
pompalayıp ortamı biraz da olsun rahatlatmak istiyordu. İktidar 
mensupları yurtdışından ülkeye sıcak para çekmek için gizli bu-
luşmalar tertipliyordu. Hatta Başbakan Tayyip Erdoğan’ın kara 
kutularından biri olan bir Bakan Bursa da, “Rusya’dan para 
getireceklerini söyleyen bazı Ruslarla hemhal oluyor ve gizli-
ce buluşuyordu. “Ruslardan para ha!” dediğinizi duyar gibiyim. 
Ne yapsınlar “denize düşen yılana sarılıyordu.” Ama AKP’nin 
bu atraksiyonları da adım adım izleniyordu.

Türkiye İsrail Gizli İttifakı (ve AKP’nin Kof Kabadayılıkları)
Türkiye İsrail münasebetleri konusunda tam bir kafa karışık-

lığı yaşanıyordu. Bazıları “one minute” çıkışlarına bakarak, iki 
devletin ilişkilerinin kötüleştiğini sanıyordu. One minute, buz-
dağının su üzerinde göze görünen yüzde bir kısmıdır, yüzde 
doksan dokuzu görünmeden yürütülüyordu. İsrail ile Türkiye 
arasında çok gizli tutulan anlaşmalar bulunduğu sürekli yazılıp 
konuşuluyor ama kimse üzerine gidemiyordu. BOP çerçevesi 
içinde ABD Ortadoğu’da birtakım manevralar çeviriyor, Türki-
ye’yi bu konuda taşeron olarak kullanmaya çalışıyor.
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Türkiye’deki resmî Yahudi sayısı şu anda 15 bin civarında 
bulunuyordu. Bunların yanında bir de bir buçuk milyon Kripto 
Yahudi bulunduğu sanılıyordu. 1- Sabataycı kesimler, 2- Alevî 
Bektaşi kılığına girmiş Yahudiler. 3- Müslüman görünen Kürt 
Yahudileri bunların bir kısmını oluşturuyordu.

Kuş kadar aklı olan bir insanın bu bir buçuk milyon Yahu-
di’nin Türkiye’yi ellerinde oynatacaklarını anlayıp kavraması 
gerekiyordu. Çünkü maalesef medyada onlar, finans ve banka-
da onlar, iktisat ve ticaret alanında onlar, ihracat ve ithalatta 
onlar, üniversitelerde ve özel okullarda onlar, siyaset ve bürok-
rasinin kilit noktalarına onlar oturuyordu.

Erbakan’dan sonra tekelleri biraz kırıldı ama hâlâ çok güç-
lü görünüyorlardı. İslami kesime, İslâmcılık hareketine, siyasal 
İslâm’cı partilere, İslâmî hizmet ve faaliyetlere sinsice sızmış-
lardı. Onlar Osmanlı sistemini, Türkiye’nin kültürel gerçeklerini 
bizden iyi bilen yetenekli uzmanlarla çalışıyorlar, baltayı nereye 
vuracaklarını biliyorlardı. İslâm’ın ve insanlığın asla kabul etme-
diği şeyleri Yahudiler mubah sayıyorlardı. Bir Yahudi, Musevilik 
dinini yüreğinde saklamak şartıyla dıştan Hıristiyan ülkelerinde 
Hıristiyan, Müslüman ülkelerinde Müslüman görünebiliyor, yani 
iki dinli münafık olabiliyorlardı.

İsrail’in Türkiye’yi kaybetmek gibi bir lüksü bulunmuyordu. 
Türkiye’yi kaybederlerse İsrail devletinin kısa zamanda sona 
ereceğini hepsi biliyordu. Şu anda İslâmî kesimde on kadar çok 
büyük, yüz kadar büyük, binlerce orta ve küçük cemaat, hizip, 
fırka, grup, klik sayılıyordu. Bunların içine ajanlar, casuslar, 
provokatörler, sızmış yönlendiriyordu. Sakala, sarığa, cüppe-
ye, şalvara önem veren tarikatın içine sakallı, sarıklı, şalvarlı 
casuslar sokuluyordu. Herifl er gündüzleri sâim, geceleri kaim 
görünüyor, yapacaklarını yapıyordu. Vaktiyle Moiz Kohen Ya-
hudisinin asıl adını gizleyip, buram buram Oğuz Türkü kokan 
Tekin Alp adıyla Türkçülük, milliyetçilik yaptığı, “Kahr olsun 
şeriat!..” diye bağırdığı nedense unutuluyordu… Bazıları “Yir-
minci asırda Yahudiler iki devlet kurdular” diye, Türkiye’yi kas-
tetmekten çekinmiyordu. Türkiye halkı bin bir sıkıntı çekerken 
28 Şubatçılarca tank tâmiri bahanesiyle İsrail’e milyar dolar-
lar ödeniyordu! Soruyorum: Tanklar tâmir edildi mi, bize geri 
verildi mi? Heyhat ki heyhat, bu sorular yanıtını bulamıyordu. 
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Türkiye sebze, bakliyat ve hububat tohumlarını İsrail’den satın 
alıyordu. Erbakan dışında hiçbir iktidar İsrail ile yapılmış olan 
gizli anlaşmaları çiğneyemiyordu. Buzdağının su üzerinde gö-
rünen yüzde birinin sahnesinde birtakım tiyatrolar oynansa da 
Türk-İsrail birlikteliği devam ediyordu.

Bazı çok akıllıların: “Türkiye İsrail’i dize getirdi... İsrail’i rezil 
etti... İsrail bizden çok özür diledi... İsrail Türkiye’den tir tir tit-
redi...” gibi gülünç ve gerçek dışı açıklamalar yapmaları bunla-
rın zavallılığını ve sahtekârlığını gösteriyordu. Hatta Menderes 
döneminde Genelkurmay başkanlığımızda çok gizli bir İsrail 
Odası bulunduğu konuşuluyordu. Buraya ancak birkaç kişi gi-
rebiliyormuş... Siz bu riyavetleri duymadınız mı?

Türkiye ile İsrail arasındaki çok gizli anlaşmalarda neler yaz-
maktaydı? “One minute” demekle bu anlaşmaların hükümden 
ve yürürlükten kalktığını sananlar aldanmaktaydı.

ABD ve İsrail Ortadoğu’da iki büyük İslâm ülkesini (İran ve 
Türkiye’yi) savaştırmak için her şeytanlığa başvurmaktaydı. 
Bunlar vaktiyle Irak ile İran’ı savaştırmamışlar mıydı?

Buzdağının, görünmeyen yüzde 99’unda neler saklanmaktay-
dı ve BOP Eşbaşkanlığı bu Siyonist planın hangi parçasıydı?185

Azınlıkların kışkırtılması, iç savaş hazırlıkları mıydı?
ABD Konsolosluktan endişe verici İTİRAF: “2004’ten beri 

gayri resmi güvenlik eğitimi yapıyoruz.”
Saadet Partisi Genel Merkezinin Ocak 2010’da bir belgeyle gün-

deme getirdiği “ABD’nin İstanbul’daki dini azınlıklara stratejik güven-
lik eğitimi vermesine” yönelik, ABD’nin İstanbul Konsolosluğu’ndan 
tuhaf bir itiraf gelmişti. ABD İstanbul Konsolosu Sharon Anderholm 
Wiener, İstanbul’da 2004’ten bu yana söz konusu eğitimlerin devam 
ettiğini söylemişti. Oysa Valilik “haberimiz yok” demişti. İstanbul Va-
liliği’nin ve İstanbul Emniyetinin “haberimiz yok” dediği gizli eğitim 
böylece bizzat ABD Başkonsolonsu Sharon Anderholm Wiener ta-
rafından kabul edilmiştir. Saadet Partisi’nin konuyla ilgili olarak Dı-
şişleri ve İçişleri Bakanlıklarını göreve çağırmasına ise hiçbir yanıt 
verilmemişti.

HSBC ve Sinagog saldırılarından sonra başlamıştı!
Sharon Anderholm Wiener tarafından Saadet Partisi İstanbul 

İl Başkanı’na yazılı olarak verilen cevapta, gizli güvenlik eğitimine 

185)  Bilgi için bak: M. Ş. Eygi – Milli Gazete
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“2003 yılındaki İngiliz Konsolosluğu, HSBC Bankası ve Sinagog te-
rör saldırıları sonrasında 2004 yılında başlandığı” ifade edilmişti. Bu 
cevaba göre eğitim verilenler arasında okullar, oteller, özel işyerleri, 
organizasyonlar, Türk Hükümeti kuruluşları ve dini azınlıklar zikre-
dilmişti.

Endişe verici gelişmelere hükümetin duyarsızlığı!
Oysa Konsolosluk tarafından verilen bilgiler endişeye yol açacak 

boyutta ve nitelikteydi.  “ABD Konsolonsluğu SP’nin 23 Aralık 2009 
tarihli yazısına ancak 08.02.2010’da nerdeyse 50 gün sonra cevap 
vermişti. Ancak verilen bilgilerin endişeye yol açacak boyutta olduğu 
görülmekteydi. Cevaptan anlaşıldığına göre; bu eğitimler çok geniş 
bir kitleyi hedefl emişti ve 2004’ten beri yürütülmekteydi.  Eğitim veri-
len kuruluşlar içinde resmi hükümet kuruluşları da olduğuna göre bu 
eğitim neden gizli veya gayri resmi olarak sürdürülmekteydi? ABD 
Konsolosluğu, eğitimi İngiliz Konsolosluğu ve HSBC Bankası sal-
dırılarıyla ilişkilendirdiğine göre İngiltere İstanbul Başkonsolosluğu 
da aynı şekilde güvenlik eğitimi vermekte miydi? Genel Merkezimiz, 
belgeyi basınla paylaştığı zaman İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının 
konunun üzerine gitmesini istemişti. Bugüne kadar İçişleri ve Dışiş-
leri Bakanlıklarından bir açıklama gelmemişti. Aynı şekilde İstanbul 
Valiliği ve İstanbul Emniyetinden sürece dair yeni açıklama beklen-
mişti. Daha da önemlisi eğitim süreçlerinin kontrol altına alınması 
gerekliydi ve bu yanlışlık düzeltilmeliydi.

Fetullahçılardan Komutanlara; “Hapis”li Mesajlar gelmeye 
başlamıştı! 

Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ’un, o gün-
lerde yaptığı çıkışları ve “Bizim de bildiklerimiz var, gerekirse 
milletimizle paylaşırız” şeklindeki açıklamaları neden en çok 
Fetullah Gülen cemaatini rahatsız etmişti.

Ve neden Cemaat, Başbuğ’a, İspanya Kara Kuvvetleri Komutanı 
üzerinden “hapis”li mesaj göndermişti? Cemaat’in Brüksel lobisinde 
çok etkili bir isim olan Zaman Gazetesi Brüksel Temsilcisi Selçuk 
Gültaşlı ilginç bir yazı döşenmişti. Gültaşlı, “İspanyol general ko-
nuşunca ne olmuştu?” başlıklı yazısında, silahlı kuvvetlerin mut-
lak anlamda sivillerin kontrolünde olmasının AB’nin en temel ilke-
lerinden birisi olduğunu, aynı temel şartı NATO’nun da koştuğunu 
belirtmişti. Askerî yetkililerin, askerî olsun, siyasî olsun hemen her 
konuda kanaatlerini açıkladığı ülkelerin “demokratik” görülmediğini 
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söyleyen Gültaşlı, “bu yüzden Avrupalıların, savaş durumları ha-
riç hiçbir zaman genelkurmay başkanlarının isimlerini öğrenme 
gereği bile hissetmediklerini ve illa namım işitilsin diyenlerin 
ise, sert şekilde cezalandırıldığını” yazıvermişti.

Askeri karargâhların TBMM’nin yakınında bulunmasını da, “as-
keri vesayet rejimi tezlerini güçlendiren önemli görsel karine” diye 
nitelendiren Gültaşlı, AB’nin son ilerleme raporunda, Genelkurmay 
Başkanı için “Yargıyı baskı altına alıyor” ifadesini kullandığını ha-
tırlatarak, şu mesajı vermişti: “Peki, Avrupa’da komutanlar siya-
si konularda konuşunca ne oluyor? Başlarına çok kötü şeyler 
geliyor, önce göz hapsine alınıyor, ardından da derhal emek-
liye sevk ediliyorlar. Askerin siyasetteki nüfuzu, Bask ve Ka-
talan ayrılıkçılarının faaliyetleri açısından Türkiye ile benzerlik-
ler gösteren İspanya’nın Kara Kuvvetleri Komutanı Jose Mena 
Aguado, Ocak 2006’da Katalan bölgesinin daha fazla özerkleş-
mesine itiraz edince, önce 8 gün göz hapsine alınmış, ardından 
da hemen emekliye sevk edilmişti.”

Fetullahçılar Genelkurmaya: “PKK Aleyhine Konuşma” me-
sajı mı veriyorlardı?

Cemaatin, Başbuğ’a verdiği “hapis” mesajı kadar, o mesaj için 
seçilen örnek de dikkat çekiciydi. Başka örnek yokmuş gibi, İspan-
ya Kara Kuvvetleri Komutanı’nın, “ayrılıkçılık ve özerklik karşıtı” 
açıklamaları için cezalandırıldığı ifade edilmişti. Acaba Başbuğ’dan 
şimdi de, “Bundan sonra ülkenin üniter-milli yapısının korun-
ması hakkında konuşmaması, PKK ve bölücülük karşıtı açık-
lamalar yapmaması” mı istenecekti? Yoksa Milli Güvenlik Siyaset 
Belgesi’ndeki “iç tehdit” tanımı değiştirilip, terör ve bölücülük “tehdit” 
olmaktan çıkarıldıktan sonra, bu konularda yapılacak açıklamaların 
cezalandırılması mı hedefl enmişti? Ve tabi Laisizm ve Kemalizm 
kılıfı altında, Müslüman halkımızın ve TSK mensuplarımızın; 
Ezanına, Namazına, Kur’an’ına, Türbanına ve Kurbanına sata-
şarak mağdurların FETÖ’ye kaymasına zemin hazırlayan Darwi-
nist kafalı bazı komutanların da artık bu tahripkâr tavırlarını ter-
ketmeleri gerekirdi! 

Fetullahçılar ABD’de ‘Yeni Türkiye’ toplantısını niye yapmış-
lardı?

Teksas merkezli, Fetullahçı Turkuaz Konseyi (TCAE) ABD 
Senatosu’nda “Yeni Türkiye: Bölge ve ABD İçin Ne Anlama Ge-
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liyor?” konulu bir panel düzenlemişti. Oturum başkanlığını pek 
yakışan biri, hani şu Fetullah Gülen’in Amerika’da kalmasına 
“referans” olan, CIA eski Ulusal İstihbarat Konseyi başkanı Gra-
ham Fuller üstlenmişti. Fuller’in 2008’de ABD’de “Türkiye’nin 
Dünyadaki Yeni Yeri”, Türkiye’de de “Yeni Türkiye Cumhuriye-
ti” adıyla yayımlanan bir kitabı bilinmekteydi. Proje üzerinde 
uzun zamandır çalışan Fuller, yaptığı konuşmada, Türkiye’de 
halifeliğin kaldırılmasını eleştirmiş, ancak yeni halife adayını 
söylememişti. Belki de arif olan anlar diye kısa kesmişti!

Diğer konuşmacılar da birbirinden merdaneydi…
Transatlantic Akademisi uzmanı Joshua W. Walker, Türki-

ye’de Ordu’nun ‘dürüst hakem’ rolünü kaybettiğini, Ordu içinde 
bir ‘iç savaş’ gözlediğini, istikrarın olduğu tek yerin AKP oldu-
ğunu belirtmişti… Alman Marshall Fonu Washington Temsilcisi 
ve Atlantik Konseyi’nin üyesi Ian Lesser ise, açılımların mima-
rı ve danışmanı idi. Lagendijk’i ise tanıyorsunuz; Radikal’de, 
AKP’ye akıl veren, TSK’ya da sık sık “haddini” bildiren “yazarı-
mız” beyefendi idi. Bir diğeri de İnsan Hakları Gündemi Derneği 
Başkanı Orhan Kemal Cengiz’di. Today’s Zaman’da yazılar dö-
şenmekte, Protestan Kilisesinin avukatlığını yürütmekteydi ve 
ABD’nin Genç Liderler Programında görevliydi. Atatürk’ü Hu-
meyni’ye benzeten, halifelik ve de PKK taraftarı görünen ilginç 
bir kişiydi!..        

Anayurt Gazetesinin şu tespitleri çarpıcıydı:
1- “Recep Tayip ERDOĞAN, kasıtlı olarak gönderildiği ha-

pisten çıkar çıkmaz önce E.Org. Çevik BİR ile ardından da E. 
Koramiral Atilla KIYAT ile görüşmüştür. RTE, E.Org. Çevik BİR 
ile görüştüğünde BİR, İhsan KALKAVAN’ın danışmanıdır. Do-
layısıyla da Fettoş’un danışmanıdır. O görüşme gününden bu 
yana E. Org. Çevik BİR ile E. Koramiral Atilla KIYAT RTE’nin 
özel danışmanlarıdır. İhsan KALKAVAN ve Fetullah Hoca’ya 
yaptıkları danışmanlık ücreti topluca “Örtülü Ödenek”ten kar-
şılanmaktadır.”

2- “Recep Tayip ERDOĞAN ile Org. Çevik BİR 17 Ağustos 
1999 günü Gölcük’teki Orduevinde yan yanadır. Akşam saatle-
rinde Org. Çevik BİR Gölcük Orduevi’ni adeta kaçarcasına terk 
edip ayrılmıştır. Oradan kaçarken de helikopterine Recep Tayip 
ERDOĞAN’ı da almıştır. Çünkü Org. Çevik BİR, o günün Türki-
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ye’yi yöneten ekibinde, oranın yerle bir olma ihtimalini bilen iki 
kişiden birisi olmaktadır. Recep Tayip ERDOĞAN bile bu kaçışa 
o gün anlam verememiş, o gece sabaha karşın orası yerle bir 
olunca günlerce uyku bile uyuyamamıştır. RTE kendisinin ora-
dan kurtuluşunun sebebi “Allah’ın bir lütfu” zannederken, kısa 
süre sonra bu kurtuluşunun İsrail’in RTE’ye karşı bir jesti oldu-
ğunu ilk JINSA ziyaretinde kendisine hatırlatılmıştır.” 

3- “Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Koray AYDIN’ın Anayasa 
Mahkemesi’nde 11-0 aklanmasının ardında Anayasa Mahkemesi 
Başkanı ile ilgili utanç verici dosyalar vardır. 11-0’lık sonucun 
çıkması için dağıtılan meblağ dudak uçuklatacak miktarlardır. 
Koray AYDIN 11-0 ile aklanırken (!) bu onun AK olmasından değil 
MHP’nin AKP’ye daha sıkı payanda olması için düzenlenmiş bir 
tezgahtır. Bu aklanmanın (!) mesajı şudur; “Ayağını denk al BAH-
ÇELİ, ya dediğimizi yaparsın ya da yerine dediğimizi yapacak 
birini geçiririz. Bak kendisi ak-pak olarak yedekte durmaktadır.”

Yeni ve sarsıcı bulgular da vardı
1- Hava Kuvvetleri Komutanlığı Adli Müşaviri Albay Zeki ÜÇOK’un 

neden bu kadar kısa süre içinde içeri alındığını ve neden bu kadar 
kısa süre içinde sahipsiz ve desteksiz bırakıldığını anlayabilmek 
için HERON olayını incelemek gerekiyordu. HERON’lar Türk Silah-
lı Kuvvetleri’nin vatansever mühendisleri tarafından reddedilirken o 
zamanlar bir Mühendis Albay “mutlaka alınması” için var gücüyle 
çalışıyordu. Sonunda Albay, generalliğe terfi ettiriliyordu. Ancak, Dr. 
Mühendis Tuğgeneral Nevzat KILINÇ’ın bu “HERON” aşkı birilerinin 
dikkatini çekiyor ve Albay Zeki ÜÇOK’un uzun süren araştırmaları 
sonucu Tuğgeneral Nevzat KILINÇ için dava açılıyordu. Suçlama 
çok ağırdı. “HERON için çalışmak, lobi yapmak ve diğer adayları 
zor durumda bırakmak.” Bu dava bildiği kadarıyla hala devam edi-
yor, daha doğrusu davanın kendi kendine ölmesi (!) bekleniyordu. 
Daha sonra bu Tuğgeneral’i SİNOP’taki İHA (insansız Hava Araçla-
rı) testlerinde başrolde görüyoruz. HERON’lardan daha üstün nite-
likler taşıyan ve sadece Türk mühendisleri tarafından üretilmiş olan 
ÇALDIRAN, Tuğg. Nevzat KILINÇ’ın yer operatörüne karşı adeta 
zulmetmesi sonucu “viril”e sokularak düşüyor, daha doğrusu düş-
mesi sağlanıyordu. Ardından da 10 HERON’dan 6’sı Türkiye’ye tes-
lim ediliveriyordu. 

2- AKP’nin şimdi yeni bir tezgâh peşinde olduğu anlaşılıyordu. 
Merhum Adnan MENDERES ve Merhum Turgut ÖZAL’a özenip 
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onlar gibi olmaya çalışan RTE Genelkurmay Başkanı Orgeneral İ. 
BAŞBUĞ’u görevden alma planlarını sinsice yürüttüğü söyleniyor-
du. Bu bombanın muhtemelen MAYIS 2010 sonu HAZİRAN 2010 
ortası arasında patlatılacağı kulislere sızıyordu. Bu tezgâhtan Orge-
neral BAŞBUĞ’un da haberi bulunuyordu. Bu nedenle resmi ve sivil 
giyimlerinde sürekli olarak ceketinin sol iç cebinde 13 sayfalık bir 
İSTİFA bildirisi taşıyordu. AKP bu tezgâhı gerçekleştirmeye kalkınca 
Orgeneral BAŞBUĞ “İSTİFA”sını bir basın toplantısı ile açıklayacağı 
öne sürülüyordu.186

Şimdi de Koşaner’e takmışlardı!?
ABD’de Türkiye uzmanı olarak tanınan Henry Barkey, Washin-

gton’da yapılan bir toplantıda, Ağustos’ta yapılacak olan Yüksek 
Askeri Şura’ya dikkat çekmişti. Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın, 
Orgeneral Işık Koşaner’in Genelkurmay Başkanlığı’na atanmasını 
onaylamayabileceklerini söylemişti. Anadolu Ajansı’nın bildirdiğine 
göre Washington’da yapılan ve ABD’deki bir düşünce kuruluşunun 
düzenlediği “Türk Ordusunun Rolü Üzerindeki Kriz” konulu toplan-
tıya konuşmacı olarak, MHP İstanbul milletvekili Mithat Melen, Dış 
İlişkiler Konseyi adlı düşünce kuruluşunun uzmanı Steven Cook ve 
Leigh Üniversitesi uluslararası ilişkiler profesörü ve Carnegie En-
dowment adlı düşünce kuruluşunun uzmanı Henri Barkey davet 
edilmişti. “Türk siyasetinde ordunun 1961 anayasasında parti-
lerden daha liberal rol üstlendiğini, ancak zamanla toplumun 
gerisinde kaldığını ve özellikle 1980 darbesinden sonra deği-
şime direnen bir konuma büründüğünü” savunan Barkey, Türki-
ye’nin de “çok ideolojik bir ülke” olduğunu ileri sürmekteydi. Siyonist 
Barkey’in, “Kemalist ideolojinin şu anki durumunun Atatürk’ten 
kaynaklanmadığını, ondan sonra gelenlerin ideolojiyi katılaştır-
ması nedeniyle bu hale geldiğini” savunması ilginçti. Türkiye’deki 
değişimde AK Parti’nin önemli bir rol üstlendiğini, ileride tarih ya-
zacakların bunu değerlendireceğini, hükümetin pazar ekonomisinde 
çok başarılı olduğunu, ancak kültürel ve siyasi liberalizm alanlarında 
noksanları bulunduğunu, Şemdinli davası dosyasını hazırlayan sav-
cının görevinden alınmasının genç savcılarda ters tepki doğurduğu-
nu öne süren Barkey, buna karşın yargının üst düzey organlarının 
ise hala orduya destek verdiğini kaydetmişti.

Barkey, “hükümetle ordu arasındaki olan ya da olmayan 
çatışmanın ülkeyi gelecek haftalarda nereye taşıyacağına dair 
tahmininin” sorulması üzerine, gerilimin artacağını ve kriz dö-

186)  NOT: Bu çarpıcı yazı http://ausoglu.blogspot.com’dan alınmıştır.
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nemlerinin yaşanacağını belirtmişti. Ağustos ayında TSK’da ko-
muta kademesinin değişeceğini, Genelkurmay Başkanlığına şimdi-
ki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Işık Koşaner’in gelmesinin 
beklendiğini belirten Barkey, “çok farklı bir dünya görüşüne sahip bir 
kişilik” olarak nitelendirdiği Orgeneral Koşaner’in “küreselleşmenin 
Türkiye’nin düşmanı olduğunu ve büyük tehdidin Amerikalılar ve Av-
rupalılar tarafından fonlanan sivil toplum örgütlerinden geleceğini” 
savunduğunu öne sürerek: “Bu durumun bir gerilim kaynağı ola-
bilir. Genelkurmay başkanlarına dair atamanın, Cumhurbaşka-
nı ve Başbakan tarafından onaylanması gerekir. Bu yıl onların, 
‘Hayır, ondan hoşlanmıyoruz’ demeleri düşünülebilir” demişti. 
Bill Clinton döneminde ABD Dışişleri’nde Siyaset Planlama Daire-
si’nde görev yapmış olan Henry Barkey, 12 yıl önce Graham Fuller 
ile birlikte “CIA’nın Açılım Raporu” adlı bir rapor düzenlemişti. Son 
aylarda “Kürt Açılımı“ ve “DTP’nin kapatılması” konularında yaptığı 
açıklamalarla da dikkatleri üzerine çekmişti.

Ankara’daki NATO toplantısının ilginç zamanlaması
İtalya’daki adı; Gladio, Almanya’da Gehlen Harekâtı, Fran-

sa’da Rüzgâr Gülü, Belçika’da SDRA-8, Avusturya’da Schwert, 
İsviçre’de P-26, Yunanistan’da Sheepskin, Türkiye’deki adı ise 
Ergenekon’a çıkmıştı. “Gladio” ile ilgili yazılmış bütün kitaplar-
da, araştırmalarda, makalelerde bu örgütlerle ilgili hep aynı ortak 
payda karşımıza çıkmaktaydı; bu yapılanmaların tamamı NATO 
ile bağlantılıydı!.. Buna göre NATO’ya giren her ülke, ülkesinde 
NATO’ya bağlı özel bir örgütün kurulmasını da kabul etmek zo-
rundaydı. Bu yapı ilk kez 1990’lı yıllarda İtalya’da ortaya çıkmış, 
Avrupa İtalya’daki ‘gladio’ skandalı ile çalkalanmıştı. Gazeteci, 
siyasetçi, asker, bürokrat ve işadamlarının yer aldığı büyük ve 
gizli bir örgüt ortaya çıkarıldı. Örgütün arkasında da İtalya’da-
ki P-2 mason locası vardı. Öyle ki Cumhurbaşkanı Cossiga bile 
P2 ve Gladio ile bağlantılıydı. Nitekim Cossiga, Herald Tribune’e 
verdiği bir röportajda “Ulusuma hizmet eden bir sırrın parçası 
olduğumu söylemekten gurur duyarım” demekten sakınma-
mıştı. O günden sonra Avrupa ülkelerinde birbiri ardına benzer 
oluşumların varlığı ortaya çıkarılmaya başlandı. Bizim aklımızın 
almadığı; Türkiye Ergenekon ve GLADIO ile yatıp kalkarken, An-
kara’da NATO sempozyumu yapılması ve en önemli NATO komu-
tanlarının bu sempozyum için Türkiye’ye taşınmasıydı.
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Acaba NATO Komutanları Orgeneral Stephane Abrial’in, Guy 
Roberts’in, Peter Flory’nin ve NATO üyesi olmadığı halde İsrail 
Genel Kurmay Başkanı Gabi Aşkenazi’nin Ankara’da bir araya 
gelmesi sadece bir tesadüf olarak mı okunmalıydı? 

‘Alçak koltuk’ şarlatanlığı!
Bomba haber olarak düşmüştü ajanslara... Diplomatik nezaket 

kurallarının çiğnenmesi bir tarafa Büyükelçimiz hasmane bir şekilde 
alçak bir koltuğa oturtulmuş, kendileriyse daha yüksek koltuklara ku-
rulmuştu... Fotomuhabirleri ve kameramanlar içeri alınarak bu alçak 
planın görüntülenmesi de özellikle sağlanıyordu... Sonra da Türkiye 
ile adeta alay ediliyor, hatta hakaret içeriyordu. Başbakanımız da bu 
olay karşısında yüksek perdeden gürleyip duruyordu.

Konu anlaşıldı sanırız... İsrail’le yaşanan şu ‘alçak koltuk’ 
krizinden bahsediyoruz. Tel-Aviv Büyükelçisi Oğuz Çelikkol’un 
ismine kamuoyu bu skandalla birlikte aşina olmuştu. Bundan 
Yaklaşık iki ay sonra Tel-Aviv’den bir başka haber geliyordu. 
Türkiye’nin Tel-Aviv Büyükelçisi Oğuz Çelikkol, konutunda İs-
rail Parlamentosu Knesset’teki Türkiye-İsrail Dostluk Grubu 
üyelerine bir öğle yemeği veriyordu. Alçak koltuk mağduru bü-
yükelçi Çelikkol’un bu jesti, ‘ilişkilerdeki soğukluğun giderilme-
ye başladığının işareti’ ve ‘ilk adımı’ olarak değerlendiriyordu... 
Türkiye’nin ‘İsrail ile İslam ülkeleri arasındaki köprü oluşuna’ 
ilişkin misyon görevi üzerinde de epeyce edebiyat yapılıyordu. 
Büyükelçi’nin yemeğine masum bir öğle yemeği(!) gözüyle bak-
mamak gerekiyordu... Başbakan Erdoğan o sıralarda Suriye ile 
İsrail arasında köprü olmaya hazırlanıyor olmasıyla bu yemek 
arasında bir bağ kuranlar haklı çıkıyordu. Hem fazla yoruma 
da hacet yoktu, parola şuydu: “Davos’ta, Ankara’da gürleriz; 
Tel-Aviv’de telafi ederiz!” politikası uygulanıyordu.

Masonik KULÜP’lerin siyasi ve askeri kodamanları!
Mesela MODA DENİZ KULÜBÜ İlk olarak 1910 yılında İngilizler 

kuruyordu. Dönemin zadegânları arasında çok popüler oluyordu. 
Üst düzey Türkler de sık sık bu kulüpte boy göstermeye başla-
yınca Türk-İngiliz Yat Kulübü adını alıyordu. Cumhuriyetle birlikte 
adı Moda Deniz Kulübü Derneği şeklinde değişiyordu. Kurucu-
ları; İsmet İnönü, Celal Bayar, Muzaff er İşmen, Zeki Rıza Sporel, 
İngiliz Tüccar Reginald Whithall, İngiliz Sefarethanesinden Arthur 
Whithall ve Deutche Bank’tan Arnold Haendel oluyordu.
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Dedik ya kulüp deyip geçmeyin, İngiltere Kralı Edward’tan 
İran Şahı Rıza Pehlevi’ye dönemin birçok ünlü devlet adamı 
Moda Deniz Kulübü’nde ağırlanıyordu. 

Sonra mesela ANADOLU KULÜBÜ vardı. Ankara merkezli 
bu kulüp parlamenterlerin, üst düzey bürokratların, rektörlerin, 
monşerlerin, yargıç ve askerlerin uğrak yeri olmaktaydı. Anado-
lu Kulübü 1926 yılında Ankara’da kuruluyor. Bunun da kurucu 
başkanı İsmet İnönü. Yönetim kurulu üyeleri arasında dönemin 
ünlü devlet adamları Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt, Sa-
vunma Bakanı Recep Peker, Maliye Bakanı Abdülhalik Renda, 
Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras, Refik Saydam gibi birçok 
isim var. İstiklal mahkemelerinin Üç Ali’leri de bunlar arasın-
daydı. (Bu arada Hür ve Kabul Edilmiş Mason Locası kayıtları-
na göre bu isimlerin birçoğu Masondu.) Tesadüfe bakın ki, bu 
kulübün başlangıcı bir başka İngiliz’e dayanıyordu. Leon Pe-
arce isimli İngiliz avukat 1906 yılında Brinhipo Yat Kulübü’nü 
kuruyordu.  Cumhuriyetle birlikte, 1924 yılında adı Büyükada 
Yat Kulübü oluyordu. İngiliz Leon tarafından kurulan Brinhipo 
Yat Kulübü 1937 yılında Anadolu Kulübü ile birleşiyordu. Ha-
len merkezleri Ankara’daki İzmir Caddesi’nde bulunuyordu. 
Leon’un kurduğu Büyükada’daki Yat Kulübü ise Anadolu Kulü-
bü’nün şubesi olarak çalışmaya devam ediyordu.

Bir de BÜYÜK KULÜP vardı.
Bu en meşhurlarıydı. Giriş aidatı bile eski parayla 35 milyar-

dı. Kulübün 2009 yılı geliri 13 trilyon liraydı! Bir seçimleri ya-
pılmıştı. Seçimde oy kullananlardan; Orgeneral Büyükanıt, Or-
general Kıvrıkoğlu, Orgeneral Çevik Bir, Mehmet Ağar, Köksal 
Toptan ve Cavit Çağlar’ın Büyük Kulüp üyesi oldukları anlaşıl-
mıştı. Seçimi Çevik Bir’in içinde bulunduğu liste kazanmıştı. Şu 
ilginç tesadüfe bakın ki Büyük Kulübü de ilk kuran İngiliz asıllı 
bir Yahudi oluyordu. 1882 yılında İngiliz elçisi Alfren Sandison 
tarafından “Cercle a Pera” adı ile kuruluyor. 1884 yılında Cerc-
le Orient (Şark Çemberi) adını alıyor. Halen kulübün internet 
sitesinde Büyük Kulüp ile Cercl’e d’orient ismi yan yana kul-
lanılıyordu. İlginç bir başka tesadüf(!) daha dikkat çekiyordu; 
Osmanlı’da ilk mason locasını kuran da İngiliz Yahudileri olu-
yordu. İngiltere Büyük Locası’na bağlı olarak kurulan “Oriental 
Lodge” bunun temelini oluşturuyordu. 187

187)  Kulis Ankara / Milli gazete



413KÜRESEL FESATÇILIK VE FETULLAHÇILIK

Masonların doğrudan İsrail’e bağlanmasına ve Siyonist 
amaçlarına hizmetkâr yapılmasına karşı çıkan ve bu yüzden 14. 
derecedeki Locadan atılan Yüce Katırcıoğlu’nun, Adalet Bakan-
lığına (18 Haziran 2009. Sayı: 88789), Danıştay Başkanlığına ve 
HASYK’ya verdiği suç duyurularında belirttiği üzere:

Türkiye’de Mason Locaları’nın büyük bir kısmında İsrail’e bağ-
lılığın başladığı o dönüm noktası “Sebataycı Dr. Ş.Ö’in, Türkiye ma-
sonlarının Büyük Üstadı seçildiği 1981 yılının Nisan ayı”dır.  Bunun 
üzerine 1- Milli Masonlar 2- İşbirlikçi Masonlar diye Loca ikiye çatla-
mıştır. Umarız Büyük Kulüp üyeleri “Milli safta”dır.

 Dr. Ş.Ö. bu planını, henüz Büyük Üstad seçilmeden önce uy-
gun gördüğü hemen bütün masonlarla paylaşmıştır. 1979 yılında da 
konuyu Yüce KATIRCIOĞLU’na açmıştır. Yüce KATIRCIOĞLU bu 
görüşme sonrasında kendilerine; “Tasarladığınız ritüel değişiklik-
leri milli güvenliğimize kesinlikle aykırıdır, bundan vazgeçme-
nizi isterim” görüşünü aktarmıştır. Bu cevap üzerine aralarındaki 
“Biraderlik/beraberlik” bağı tamamen kopmuş ve Siyonistler Yüce 
KATIRCIOĞLU’nu “Gizli amaçlarına karşı ve tehlikeli kişiler” listesi-
ne almışlardır.

 Yüce KATIRCIOĞLU belgelerinde çok çarpıcı bir tespit var ki, 
bu tespitin bütün kesimler tarafından çok iyi yorumlanması lazımdır: 
“Unutulmamalıdır ki, bu ölçekte bir komplonun başarılı olabil-
mesinin ilk şartı, toplumun “komplo olmadığına” inandırılması-
dır.” (Yani Ergenekon gibi senaryoların ve Davos Donkişotluklarının 
gerçek olduğu havası yayılmalıdır.

 Türkiye’de Siyonizm’e şu ya da bu şekilde destek verenlerin en 
çarpıcı icraatlarından birinin: “Leyla Zana, Hatip Dicle, Selim Sadak 
ve Orhan Doğan haklarında verilen ve infazı sürmekte olan “mahkû-
miyet kararının” 2004 yılında Yargıtay 9’ncu Ceza Dairesi tarafından 
bozulmasının olduğu” iddiası eski mason Yüce KATIRCIOĞLU tara-
fından ileri sürülen en çarpıcı iddialardır.

 (Milli Çözüm Dergisi tarafından da defalarca gündeme ge-
tirilen) Ankara Belediye Başkanı İ. Melih GÖKÇEK’in ev sahip-
liğinde gerçekleşen “Glocal Forum” toplantısının ihanet boyut-
larının ipuçları da bu belgeler arasında yer almaktadır. Bir Türk 
vatandaşı olduğunu ileri sürmesine ve Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti tarafından çok değerli bir madalya ile taltif edilmesine 
rağmen Jefi Kamhi ile “Glocal Forum” tuzağının üstadı azamı 
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sayılan David KIMCHE’nin aslında J.K. ile kardeş oldukları da 
çarpıcı tespitlerden bir diğerini oluşturmaktadır.

 Türk Vatandaşı Jefi Kamhi ile Dr. David KIMCHE (KIMS-
CHE) arasındaki akrabalık bağları o kadar çarpıcı ipuçları ta-
şımakta ki Türk İstihbarat Teşkilatları içinde yer alan “Meçhul 
Askerler” bu akrabalık ve ihanet bağı arasında çok önemli bir 
ipucunu yakalamıştır. Bu nedenle Şalom Gazetesi’nin 22 Ara-
lık 1992 günlü sayısında J.K.’nın kardeşi Dr. David KIMCHE’nin 
Tel Aviv’de öldüğü yönünde bir “vefat” ilanı yayınlanmıştır. Ya-
yınlatanlar Deyzi-Cako ERPARDO ve Eli-David KOHEN (İstan-
bul). Ancak öldüğü ilan edilen ve MOSSAD’ın ikinci adamlığına 
kadar tırmanmış olan Dr. David KIMCHE Haziran 2006’da An-
kara’da yapılan “Glocal Forum” toplantısında “hortlamış” ve 
hatta Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı’nın elini sıkıp yan yana 
oturmuşlardır. Peki, bu konuyu, yani şaibeli “vefat” ilanını ilk 
kez sütunlarına taşıyan kim? 12 Ekim 1993 tarihli Zaman Ga-
zetesi’ndeki “Kulis” adlı köşesinde “Taha Kıvanç” yani Fehmi 
Koru. (Aynı Fehmi Koru, nasıl olmuş ta bir zamanlar karşı ol-
duğu ve bütün hıyanet ve rezaletlerini ortaya koyduğu Siyonist 
Yahudilerin güdümündeki AKP’ye alkış tutmaya başlamıştır?)

KATIRCIOĞLU, belgeler arasında çok çarpıcı bir aktarım-
da daha bulunmakta ve “Abdullah Öcalan’ın bize tesliminin ar-
dından, İsrail’li Amotz Asael’in 26 Şubat 1999 tarihli Jerusalem 
Post Gazetesi’nde yayınlanan “Orta İsrail; Kürt Herzl” başlıklı 
yazısından bir alıntı yapmaktadır;

“Kürt isyanları onlara kendi Theodor Herzl’lerini getirme-
lidir… Diğer taraftan da Kürt Herzl (Öcalan), Türkiye ve AB’yi 
işin içine çekerek, bir ateşkesten sonra otonomi ilan edebilir… 
Türkiye’ye AB üyeliği verilirken, Kürtlerin özerkliği Brüksel’in 
sürdüreceği diplomasinin ana ayağını teşkil etmelidir… Biz Si-
yonistler son yüzyıla, Türklerin nefret ettiği kimseler olarak gir-
dik. Ama şimdi Kudüs, Ankara ile sıkı müttefiktir. Aynı durum 
Kürtler için de söz konusu olabilir.”

KATIRCIOĞLU, belgelerinde gündemi çok net biçimde sor-
gulayıp şunları sormaktadır:

“Dört tane Müslüman bir evde toplanıp, yüksek sekse dua 
etse, bu yargı “Laikliğe aykırı davranıyorlar” diyerek, hemen 
yakalarına yapışıyor. Ama, yüzlerce “Sözde Müslüman mason” 



bir locada toplanıp, Yedi Kollu Şamdan’ı taşıyarak ve Tevrat’tan 
Ayetler okuyarak ve de Davud Yıldızlı Bayrak açarak(!) Yahudi 
ayini yaparken (lütfen dikkat Musevi ayini değil), aynı yargı bu 
“Derin İhanet”i inatla niye örtbas ediyor?”

“1993 yılında İncirlik Üssü’nde hiçbir Türk personelin ve hat-
ta–İncirlik Türk Tesis Komutanının- alınmadığı GİZLİ bir brifingde, 
sunum yapan Amerikalı, NATO Başkomutanı Org.John Shalikashvi-
li’nin-“Kürtlerin durumu nedir?”- sorusuna şu verdiği cevabı her şeyi 
açıklamaktadır; “PKK’nın görevi, Kürt devletinin kuruluş süre-
ci boyunca Türkiye’yi angaje tutmaktır ve Kürdistan açılımına 
mecbur bırakmaktır!?”

KATIRCIOĞLU “Suç Duyurusu” şu ifadelerle son bulmaktadır; 
“Bütün ilgilileri de, hem ahlaki hem de yasal görevlerini cesa-
retle ve gereğince yapmaya ve öncelikle de mason localarını 
derhal kapatmaya davet ediyorum.” Ancak KATIRCIOĞLU’nun 
bu talebini gerçekleştirmesini AKP iktidarından ve Mason bü-
rokrat ve yargı mensuplarından beklemek safl ıktır. Bu talebi 
yerine getirmek bir yana bu suç duyurusuna işlem yapabilmek 
için öncelikle yetkili ve görevlilerde “Milli şuur” ve “onur” ol-
ması lazımdır.

 ● TSK’ya Düşman, NATO’ya Hayran Kafalar veya 
Küresel Eşkıyaya Yöresel Kalfalar!

 “Kurtar bizi NATO” diye yalvaran bir başbakan kahraman 
sayılır mıydı?

PKK’yla tek başına mücadele edemeyen Ankara, NATO’nun da 
devreye girmesini istiyordu. Ancak uzmanlar bunun yeni sor unlar 
doğuracağına dikkat çekiyor ve “Sorun uluslararası boyut kaza-
nır” diye uyarıyordu. Başbakan Recep Erdoğan’ın G-20 zirvesine 
katılmak için gittiği Kanada’da, PKK’yla mücadele konusunda 
NATO’nun da yer almasının gerektiğini söylemesi tartışmalara 
neden olmuştu. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un da “NATO 
daha aktif rol oynamalıdır” sözleriyle destek verdiği tartışmada 
“Ankara’nın, NATO’nun devreye girmesiyle” neyi kastettiği tam 
olarak bilinmiyordu. Daha önce de gündeme gelen Kuzey Irak’a NA-
TO’ya ait birçok uluslu güç konuşlandırılması fikri, Türkiye’nin bölge-
ye müdahale imkânını iyice kısıtlayacağı için düşünce aşamasında 
iken ortadan kaldırılıyordu.

415KÜRESEL FESATÇILIK VE FETULLAHÇILIK
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İngiltere ve İspanya NATO’yu istememişti!
NTV‘ye konuşan eski NATO Daimi Temsilcisi Ümit Pamir, ko-

nuyla ilgili tartışmaları şöyle değerlendiriyordu: “NATO üyele-
rinin terör konusunda Türkiye’ye daha fazla yardımcı olmaları 
kuşkusuz gerekli. NATO’nun 5. Maddesi üye ülkelerin herhangi 
birine yapılmış saldırıyı örgütün tümüne yapılmış olarak kabul 
eder. 4. Maddede ise üye ülkelerden herhangi birinin güvenliği-
ni tehdit altında gördüğü bir konu olduğu takdirde NATO Kon-
seyi’ne getirebilir. Konu önce 4. Madde çerçevesinde tartışılır, 
uygun görülürse 5. Madde devreye sokulur. Bunun için de 28 
NATO üyesinin mutabakatı gereklidir, çünkü sözü edilen bir 
askerî operasyondur. Şunu aklımızda tutmalıyız, PKK saldırıla-
rı NATO’ya taşındığında konunun hem dış boyutu hem de iç 
boyutuyla ilgili üye ülkelerin görüş bildirmesine zemin hazır-
lanmış olunur. Bu bakımdan bir yanılgıya düşmemeliyiz. Aynı 
gerekçelerle İngiltere IRA konusunu, İspanya Bask konusunu 
NATO’ya getirmemişlerdir. 28 üyenin ittifakıyla NATO karar alır 
ve bunun PKK konusunda pek kolay olacağını sanmıyorum.”

Mason Sanberk’e göre: Önemli gelişmeler olabilirdi!
Eski Dışişleri Müsteşarı ve USAK Başkanı Özdem Sanberk ise 

Erdoğan’ın çağrısını yerinde buluyordu. “NATO şu anda teröre 
karşı uluslararası yeni bir konsept geliştiriyor. Bu konseptin 
yılsonunda dünya kamuoyuna açıklanması bekleniyor. Bu çer-
çevede bakıldığında, Türkiye teröre karşı her alanda NATO’yla 
birlikteyse NATO’nun da Türkiye’yle birlikte ortak hareket et-
mesi gerekir. Bu ortaklığı sadece askerî bir hareket olarak algı-
lamak doğru değildir. Bence Başbakan Sayın Erdoğan, teröre 
karşı uluslararası yeni bir pencere açmıştır. Önemli gelişmeler 
olabilir.” diyordu.

Hikmet Çetin: “Afganistan örneği doğru değil!” diyerek teh-
likeyi gizlemekteydi

NATO’nun Afganistan eski sivil temsilcisi Hikmet Çetin de ulusla-
rarası gücün 11 Eylül saldırısından sonra Afganistan’a konuşlandı-
rıldığını anımsatarak, “Bunu ABD talep etmemişti, üyeler bir jest 
olarak bu kararı aldılar. Afganistan’daki uluslararası güç, teröre 
doğrudan müdahale etmiyor. Ülkedeki istikrarın altyapısı için 
çalışmalarını sürdürüyor” diyordu. 

Erdoğan’ın NATO çağrısını nasıl okumalıydı?
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Tayyip Erdoğan, 28 Haziran 2010 günü Toronto’da Irak’ın 
kuzeyine NATO kuvvetlerinin yerleşmesi çağrısının altında ne 
yatıyordu? Bu konudaki ilk somut öneri, ABD’nin o günkü Af-
ganistan-Pakistan özel temsilcisi Richard Holbrooke tarafın-
dan 2006 yılında yapılıyordu. Holbrooke, “Türkiye’nin Kuzey 
Irak’ı işgal etmesi olasılığını önlemenin en iyi yolunun bölgeye 
NATO gücünün konuşlandırmak” olduğunu söylüyordu. (Hürri-
yet, 21 Kasım 2006) ABD, “Türkiye Kuzey Irak’a girmesin diye, 
NATO’yu Kuzey Irak’a sokmayı” planladığına göre, demek ki 
NATO ve Türkiye’nin amaçları, hedefl eri birbirinin tamamen 
zıddıdır. Çünkü ABD, TSK’nın bölgeye girmesini kendisine yö-
nelik en önemli tehdit olarak algılamaktadır. Öyle ki ABD, Türk 
Ordusu’nun Kuzey Irak’taki bir tugaylık mevcudiyetini ortadan 
kaldırabilmek için çatışmayı da göze alarak, 11 Türk askerinin 
başına çuval geçirmekten sakınmamıştır. Evet, artık kesinlikle 
anlaşılmıştır ki, ABD ile Türkiye arasında adı konulmayan, ama 
20 yıldır süren bir “Kuzey Irak Savaşı” yaşanmaktadır. Erbakan 
Hükümeti bu savaşın Ankara aleyhine Washington lehine dönü-
şen ikinci dönemi sayılmaktadır.

O dönemde Milli Türkiye, bu tehdit karşısında iki devlet po-
litikası belirlemişti. Birincisi uluslararası ölçekte “Irak’ın top-
rak bütünlüğünü ve siyasal birliğini” savunmak; ikincisi de 
ABD’den önce bölgeye girmekti! ABD ise 90’ların ortalarından 
itibaren “hizadan çıktığı” tespitini yaptığı TSK’ya karşı her türlü 
tertip ve tahrike girişmişti. Sonuç olarak Erdoğan’ın “NATO ya 
da BM askeri” çağrısı yapması, Holbrooke’un 4 yıl önceki planı-
nın hayata geçirilmesi değil miydi?

Tam böyle bir sırada Karayılan’ın tam da Erdoğan ağzıyla; 
“BM nezdinde silahları bırakabiliriz” sözleri dikkat çekiciydi ve 
çarpıcıydı

PKK yöneticisi Karayılan, “Türkiye’deki Kürtlerin siyasi ve kül-
türel hakları ile ilgili koşulların karşılanması durumunda” silah 
bırakabileceklerini söylemişti. Türkiye’deki saldırılarını yoğunlaştı-
ran PKK’nın üst düzey yöneticilerinden Murat Karayılan, daha önce 
Abdullah Öcalan’ın gündeme getirdiği BM gözetiminde silah 
bırakma önerisini tekrarlaması ilginçti. BBC muhabiri Gabriel Ga-
tehouse’a mülakat veren Karayılan, hükümetten Türkiye’deki Kürtle-
rin siyasi ve kültürel hakları ile ilgili koşullarını karşılamasını istemiş, 
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devletin bir ateşkese ‘evet’ demesi durumunda BM gözetiminde 
silah bırakmaları için militanlara çağrı yapmaya hazır olduğunu 
da belirtmişti. Karayılan a) Kürt siyasetçilerin tutuklanmalarına son 
verilmesi b) Kürdistan’a yöneldiğini belirttiği saldırıların kesilmesi 
c) Türkiye hükümetinin bu çağrıyı reddetmesi durumunda “özerk-
lik” ilan edeceklerinin bilinmesi gibi şartlar ileri sürmekteydi.188 Aynı 
amaçları BDP Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Baydemir’in 
Tunceli’de tekrarlaması bir tesadüf zannedilmemeliydi.

Başbakan R. T. Erdoğan’ın “Kuzey Irak’a NATO’nun konuş-
landırılması” ile PKK eşkıyası Murat Karayılan’ın “BM nezdinde 
barış müzakeresi” çağrısının aynı döneme rastlanmasının sa-
dece bir tesadüf olarak düşünmek gafl ettir. İşin gerçeği hem 
Erdoğan hem Karayılan aynı Siyonist merkezlerin talimatıyla 
hareket etmekte ve “Kuzey Irak’ın NATO himayesinde İsrail için 
kurtarılmış bölge” yapılmasına hizmet etmektedir. Recep Erdo-
ğan’ın bölgeye NATO’yu daveti, Turgut Özdil’in çekiç gücü ge-
tirmesiyle aynı gafl et ve hıyanettir.

ABD sağ basını World Net Daily’nin şok iddiası: PKK İsra-
il’den paralı asker kiralamıştı!

Hatay’daki Deniz Üssüne düzenlenen saldırı İsrail’in marife-
tiydi! Amerika’da sağ basını World Net Daily’nin şok iddiasına 
göre: Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgiler, Hatay’daki Deniz 
Üssü saldırısının PKK tarafından kiralanan İsrailli özel askerler 
tarafından gerçekleştirildiği yönündeydi. Bu paralı askerlerin 
İsrail güvenlik ve istihbarat teşkilatlarıyla bağlantılı oldukları 
söylenmekteydi. Saldırıyı düzenleyen İsraillilerin 2005 yılında 
Kuzey Irak’ta PKK militanlarına eğitim veren “Kudo” adlı şirke-
tin üyesi olduğu bilinmekteydi. “Kudo”, eski MOSSAD Başkanı 
Danny Yatom’un ortağı Shlomi Mıchaels tarafından kurulan bir 
özel güvenlik şirketiydi. PKK’lıların İsrailliler tarafından eğitildi-
ği iddialarının basında yer almasının ve Erbakan Hükümetinin 
Çekiç Gücü kaçırmasının ardından Irak’tan çekilen Kudo’nun 
son aylarda yeniden bölgeye döndükleri ve PKK’lıların eğitimi-
ne devam ettikleri ileri sürülmekteydi. WND’nin askeri güvenlik 
uzmanı Joseph Farah tarafından kaleme alınan yazıda, Genel-
kurmay Başkanı İlker Başbuğ ve yardımcısı Aslan Güner’in de 
bu şüpheler üzerinde yoğunlaştıkları ve İsrail’in son dönemde 

188)  22 Temmuz 2010 Taraf
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askeri üslere düzenlenen saldırılarla ilişkili olduğu iddiasını ciddi 
bir şekilde değerlendirdikleri kaydedilmişti.189 Bu arada “PKK’nın 
İsrail’den asker kiraladığı” haberlerini “İsrail PKK’yı taşeron ola-
rak kullanmaktadır” şeklinde, tersinden okumak gerekirdi.

Vakit Gazetesinden Murat Alan: “Hükümeti, STK’ları ve mil-
leti eleştiren Org. Başbuğ; İsrail’in katliamına 41 gündür niye 
sessiz kalmaktaydı?”

“İrticayla Mücadele Eylem Planı belgesine ‘kâğıt parçası’, 
Balyoz Darbe Planı ile ilgili ‘Allah Allah diyen ordu, camiye nasıl 
saldırır’ şeklinde sözleri ile gündeme gelen, çıktığı savaş gemi-
sinden Ergenekon sanığı bazı komutanları arkasına alıp, ger-
çekleri yazanları ‘mütareke basını’ diye suçlayan Genelkurmay 
Başkanı Org. İlker Başbuğ’un, Mavi Marmara gemisine operas-
yon yapıp 9 Türk’ü şehit eden katil İsrail İçin 41 gündür sessiz-
liğini koruması dikkat çekiyordu. Emekli Kurmay Binbaşı Mus-
tafa Hacımustafaoğulları, “Her konuda açıklama yapıyorsun, 
hükümeti, yargı mensuplarını, STK’ları ve hatta vatandaşlarını 
dahi eleştirmekten çekinmiyorsun, ama İsrail’e gelince susu-
yorsun. Neden suskunsun, açıkla” diye soruyordu.

Genelkurmay Başkanı Başbuğ, Akdeniz’in açık sularında 
gerçekleşen katliamla ilgili tek kelime konuşmazken aksine İs-
rail’e tepki gösteren ve ilişkileri askıya alan hükümete inat İsrail 
Genelkurmay Başkanı ile sıcak ilişkilerini sürdürüyordu. İsrail 
ordusuna ait bir dergide makalesi yayınlanan Başbuğla ilgili 
İsrail Genelkurmay Başkanı Gabi Aşkenazi, Başbuğ ile temas 
halinde olduklarını belirtiyordu. Aşkenazi, askeri alandaki iliş-
kilerin korunmasına gayret ettiklerini söyleyip, sorunun Türk 
Hükümeti ile olduğunu ifade ediyordu. ASDER Genel Başkan 
Yardımcısı emekli Binbaşı Mustafa Hacımustafaoğulları “Mille-
tin yüreğini yakan Mavi Marmara baskını ve İsrail’in alçak tu-
tumu ile ilgili Genelkurmay Başkanı’nın sessiz kalması yenilir 
yutulur bir şey değil. İsrail Genelkurmay Başkanı Gabi Aşkena-
zi’nin TSK ile işbirliğimiz her alanda sorunsuz devam ediyor. 
Sorun Türk hükümetinden kaynaklanıyor’ şeklindeki açıklama-
sı ise Başbuğ’un sessizliğini daha bir anlamlı kılıyor” şeklinde 
“konuştu. “Her konuda açıklama yapıyorsun, hükümeti, yargı 
mensuplarını, STK’ları ve hatta vatandaşlarını dahi eleştirmek-
ten çekinmiyorsun ama İsrail’e gelince susuyorsun” diyerek 
Başbuğ’a tepki gösteren Hacımustafaoğulları, hangi mantıkla 

189)  IHA-www.kanaldhaber.com
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Türk gemilerini rehin alan, insanlarımızı katleden, ‘Türkiye biz-
den özür dilesin’ diye konuşma cüretinde bulunan İsrail ile sı-
cak temas kurulduğunu anlamadığını” vurguluyordu.

Söyleyelim: Hani demokrasi gereği, GKB’nın susup, onun 
amiri konumundaki AKP iktidarının ve Başbakan Erdoğan’ın 
konuşması gerekmiyor muydu? Yoksa Recep Başbakan TSK’ya 
“İsrail’e karşı şöyle yaptırım uygulayın ve caydırıcı bir tavır ta-
kının” emri verdi de onlar dinlemiyor muydu? Üstelik İsrail Ge-
nelkurmay Başkanının “Org. İlker Başbuğ’la ilişkilerimiz olumlu 
şekilde sürüyor, ama Erdoğan hükümetiyle sorunlar yaşanıyor” 
açıklamalarını tersinden okuyup:

“AKP hükümeti kontrolümüzde, TSK’ya söz geçiremiyoruz” 
şeklinde anlamak gerekmiyor muydu? Sinsi Siyonist kuklaların 
korktuklarını açıkça deşifre edecek kadar ahmaklık yapmaya-
cakları, niye hesaba katılmıyordu? Kuzey Irak’a çağırdığınız o 
Batı ve NATO, o Avrupa ve Amerika; Bosna ve Srebrenitsa’daki 
hakaret ve hıyaneti Türkiye’ye yapmaz mıydı? “Ve Batı, Bos-
na’da öldü!..” diyen Zaman’cılar niye AB Laşesine kuyruk ol-
mak için çırpınıyorlardı?

Fetullahçı Ekrem Dumanlı Srebrenitsa katliamı ile ilgili anma 
törenlerini konu edindiği Zaman’daki ‘Avrupa’nın can çekişti-
ği yerden’ yazısında, yirminci asrın sonuna yaklaşırken Avru-
pa’nın tam göbeğinde katledilen insanların dramını gündeme 
taşımıştı. 

“Eski bir akü fabrikasına doğru ilerliyoruz. Duvarlar delik de-
şik edilmiş. Metruk binanın ruhuna ölüm sinmiş adeta. (...) Bir 
görevli ‘siyah oda’dan bahsediyor ve bizi oraya sevk ediyor. O 
odaya yaklaşırken birileri ‘İşte burada 8 bin kişi katledildi.’ di-
yor. Sekiz bin Bosnalı! Dünyanın gözü önünde. Üstelik yirminci 
asrın sonuna yaklaşılırken. Hem de tam Avrupa’nın göbeğinde. 
Savaşın tamamında hayatını kaybedenlerin sayısı 250 bin ile 
300 bin arasında değişiyor. Onca can kaybı içinde Srebrenitsa 
katliamı bambaşka bir yer tutuyor... Srebrenitsa katliamının en 
acımasız sahnesine şahit olan fabrikanın içinde kısa bir belge-
sel seyrediyoruz. Sırp katillerin katliamı nasıl planladıkları, bu 
korkunç plana Avrupalı bazı askerî güçlerin nasıl göz yumduğu-
nu canlı şahitlerinden dinliyoruz. Sırp liderin ‘Şimdi Türklerden 
intikam alma zamanı’ diyerek hücum emrini verdiğini tüylerimiz 
diken diken seyrediyoruz. (...)
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Halk bölgedeki barışı sağlamakla görevli Batılı askerlere sı-
ğınıyor. Onlar da halkı Sırplara teslim ediyor. Güya çocuk ve 
yaşlıları ayırarak Sırp merhametine (!) aracı oluyorlar; o kadar. 
Babasına son kez sarılan yavruların yıllar süren acılarını dinle-
mek, evladına son kez bakan onların elini son kez tutan anne-
lerin feryatlarını duymak ne kadar zormuş Allah’ım! Onlardan 
bir kısmı hâlâ çocuklarını, eşlerini, babalarını arıyor. (...) Bir ah 
çeksek dağlar taşlar yıkılır gibi geliyor insana. Çünkü her ağzını 
açtığında ‘Çok kültürlülük, katılımcılık, paylaşımcılık, çoğulcu-
luk’ gibi gerçekten de önemli olan değerlerin Hollandalı askeri 
yetkililer başta olmak üzere nasıl tüketildiğini, masum insanla-
rın Sırp kasaplara nasıl teslim edildiğini görüyorsunuz...

Yıllar önce Bernard-Henri Lévy’nin Bosna isimli bir belgese-
lini izlemiştim. Hep karanlık bir sahneyle başlıyordu yönetmen. 
Bir el feneriyle giriyorduk bütün görüntülere. Yıkılan evler, sö-
nen ocaklar, öldürülen kadınlar, yakılan kütüphaneler görüyor-
duk art arda. Lévy, bütün görüntülerin arkasından son noktayı 
şöyle koyuyordu: Ve Batı, Bosna’da öldü. (...)” diyerek duygu 
sömürüsü yapmaktaydı.

“Peki, o zaman Bosna’da manen geberen Barbar Batının 
kuyruğuna takılmak için, hala AB kapısında beklemekten utan-
mıyor musunuz? Haçlı batının asıl hasmının Türkler olduğunu 
belirttiğiniz halde bu gâvurlara nasıl güveniyorsunuz?” sorula-
rımız ise hâlâ yanıtsızdı.

Askeri savcılığın Dursun Çiçek İddianamesi ve sürpriz sap-
tamaları!

Genelkurmay Askeri Savcılığı, “AKP’yi ve Gülen’i Bitirme 
Planı” olarak bilinen “İrticayla Mücadele Eylem Planı” hakkında 
iddianame hazırlamıştı. Kurmay Albay Dursun Çiçek’e, “göre-
vi kötüye kullanmak, astlık üstlük münasebetlerini zedelemek, 
amir veya komutanlarına karşı güven hissini yok etmeye matuf 
olarak alenen tahkir ve tezyif edici fiil ve hareketlerde bulun-
mak” suçlaması yapılmıştı. Askeri Savcılık, Yargıtay’ın Cihaner 
dosyası ile ilgili aldığı karar gibi, yürümekte olan bir davaya 
paralel iddianame hazırlaması anlamlıydı. Askeri savcılık, Er-
zincan davasında suçlanan Orgeneral Saldıray Berk ve İlhan 
Cihaner ile MİT mensuplarını, “mağdurlar” arasında saymıştı. 
Askeri Savcılık Çiçek’in, 2009 Nisan’ın da yazdığı “Eylem Pla-
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nı”nı, 2007’de terfi edememesi nedeniyle tek başına kaleme 
aldığı” kanaatine varmıştı. Böylece, “skandal planla ilgili üst-
lerinin hiçbir sorumluluğu bulunmadığı” sonucuna ulaşmıştı. 
İhbarcı subayın mektubunda yer alan Hasan Iğsız, Mehmet Eröz 
ve Mustafa Bakıcı gibi generalleri de temize çıkarmıştı. Yine 
Genelkurmay da bilgisayarlarda temizlik yapıldığını, belgelerin 
imha edildiğini doğruluyor ama bunların “delil karartma” kap-
samında olmadığını vurgulamıştı.

Fetullahçı Bugün Gazetesinden Erhan Başyurt bütün bunla-
ra çok içerleyip şunları kusmaktaydı:

“Böylece, Ağır Ceza’da yargılanan Çiçek’in delilleri Askeri 
Savcılık tarafından çürüğe çıkarılırken, soruşturmanın genişle-
tilmesi ve üstlerine doğru uzamasının da önü alınmaya çalışıl-
mış gibi duruyor. Askeri Savcılık iddianamesinde, işlenen suça 
değil, ağırlıklı olarak nelerin neden suç olarak değerlendirile-
meyeceğine ayırmış ki, bu da türünün ilk örneği olsa gerek... 
Hepsi bu da değil. Madem, bu Eylem Planı’nı Çiçek tek başına 
hazırladı. Üstleri ve astlarının bundan haberi yok, İnternet An-
dıcı’ndaki gerçekleri nasıl değerlendireceğiz?  Orada Genelkur-
may hükümet ve dini cemaatler aleyhine “kara propaganda” 
sitelerini yasal olmayan yollardan kurup, yayın yapmadı mı? 
O sitelerin yayını ile Çiçek’in hazırladığı “Eylem Planı” neden 
uyuşuyor? Yine AK Parti’nin kapatılması davasında bu sitele-
rin yayınlarının delil dosyalarında ağırlıklı olarak yer almasını 
nasıl anlamalı? Bir mağdur söz konusu ise, o skandal planın 
hedefinde yer alan, AKP hükümeti, Bakanları, Aleviler ve Gülen 
olmalıydı.”190 diyen Fetullahçı Erhan Başyurt boşuna sızlanmıştı.

Amerikan uşağı Fetullahçı Zaman yazarı Mümtaz’er Türkö-
ne ise: “Albay Dursun Çiçek intihara zorlanıyor!” hikmetini yu-
murtlamıştı..

“İrtica İle Mücadele Eylem Planı”nı hazırlayan Albay Dursun 
Çiçek’e -yaptığı işe duyduğum öfke bir yana- ıslak imza tartış-
malarının başından itibaren sebebini tarif etmekte zorlandığım 
bir sempati duydum. Belki biraz bizden biri gibi olmasından. 
Mahkemede “kız kardeşlerimin başı kapalı” diye kendini savun-
duğunu okurken, bu duyguya bir gerekçe bulmuştum. Yüzde 
yüz eminim ki, taburunun başında geri dönülmesi imkânsız bir 

190)  15 Temmuz 2010 Zaman
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göreve gözünü kırpmadan gider. Asker, verilen emri yerine ge-
tirir. Verilen emir vatandaşa komplo kurmak olunca?!.. Albay 
Dursun Çiçek, temel görevi siyaseti tanzim etmek olan Genel-
kurmay Karargâhı’nın bir parçasıydı. Verilen emri, bir asker ol-
duğu için yerine getirdi. Kendi milletine karşı suç işledi. Şimdi 
ona bu emri verenler, onu kurban ediyor. İşte bu yüzden şimdi 
Albay Dursun Çiçek’in başına örülen çorabı elbirliğiyle çözme-
liyiz. Bu askerin meslek onuruna sahip çıkmalıyız. 

Askerî savcılık bir iddianame değil, bir senaryo hazırlamış. 
Bu “intikam senaryosu”nun hizmet ettiği tek amaç var. Ağustos 
Şûrası’nın üzerine inen Ergenekon gölgesini kaldırmak. Saldı-
ray Berk gibi “sanıklar”ı Şûra’da korumak. Ne pahasına? Albay 
Dursun Çiçek’in yok edilmesi pahasına. Dursun Çiçek meslekî 
bir intihara sürükleniyor. Askerlik şerefi adına ve belki daha 
önemlisi hukukun üstünlüğü adına Dursun Çiçek’in yok edil-
mesini engellemek gerekiyor. O artık bizim Dreyfüs’ümüz..”191

Fetullah’ın vekilharcı Hüseyin Gülerce ise: “Genelkurmay 
müsameresi mi, gerçek mi?” yazısında:

“Genelkurmay askerî savcısı, Albay Dursun Çiçek’in, “millete 
komplo belgesi”nin tek suçlusu olduğunu söylüyor. Askerî mahkeme, 
iddianameyi kabul ederek, bunları ciddiye alıyor. Denilenler şunlar: 

“İrtica İle Mücadele Eylem Planı”nı Albay Çiçek tek başına 
hazırladı. Başta Org. Saldıray Berk ve diğer komutanlar olayın 
mağdurlarıdır. Islak imzanın makine ile atıldığı iddiası doğru de-
ğil. Belgenin altındaki ıslak imza Dursun Çiçek’e ait. Dursun Çi-
çek bu planı, amiralliğe terfi edemediği için kırgınlık ve kızgınlık 
sonucu, TSK’yı zor durumda bırakmak için yaptı. 6 yıl hapisle 
cezalandırılıp TSK’dan ihracı gerekir. Sayın Başbuğ, bir mü-
samere mi oynanıyor? Yoksa siz emekli oluyorsunuz, Dursun 
Çiçek emekli edilecek; bütün kabahat sizin ikinizin omuzlarına 
yüklenip, önümüzdeki YAŞ toplantısı için cuntacıların etkisinin 
devam edeceği bir yeni komplo ile mi karşı karşıyayız? Gerçek 
hangisi?”192 diye kışkırtmaktaydı. Anlaşılan kuyrukları sıkışmıştı.

Zaman yazarı Mümtazer Türköne ise şöyle horozlanmıştı:
“19 Mayıs münasebetiyle Genelkurmay Başkanlığı’nda bir pa-

nel düzenlenmiş. Bu panelde Altemur Kılıç, “Orduyu yıpratmak için, 

191)  15 Temmuz 2010 Zaman
192)  15 Temmuz 2010 Zaman
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içeriden dışarıdan yapılan saldırılar beni çok üzüyor. Her asker tu-
tuklandığında canımdan can gidiyor” demiş. Genelkurmay Başkanı 
İlker Başbuğ ise Kılıç’ın bu duygularına saygı duyduğunu ve paylaş-
tığını belirtiyor. “TSK bu süreçten güçlenerek çıkacaktır” sözünü de, 
bu duygularının peşinden ifade ediyor. 

Ergenekon’un korkusuz ve kahraman savcıları!
Soruyu şöyle sorsak: “Her asker tutuklandığında Türk mille-

ti ne düşünüyor?” Şahsen ben, her asker tutuklandığında, özel-
likle general rütbeli askerler tutuklandığında cumhuriyet savcı-
larına ve onları tutuklayan mahkemelere “helal olsun” diyorum. 
Savcılara ve yargıçlara olan saygım ve hayranlığım artıyor. He-
pimizin yargıya güveni artmıyor mu? Kolay değil; emrinde bir 
yığın asker ve silah olan bir komutanı tutukluyorsunuz. Bu tu-
tuklama kararları hakkında elinizde sağlam deliller yoksa siz bir 
delisiniz. Yok, eğer her sanığa uygulanacak prosedürü, gözü-
nüzü kırpmadan ve mahkeme binasının üzerinden sesten hızlı 
uçan jetlere rağmen uyguluyorsanız sizler birer kahramansınız. 
Sizler varken, sizdeki bu cesaret ve güçlü adalet duygusu hük-
münü icra ederken bu milletin sırtını kimse yere getiremez.”193 

İlker Başbuğ’un acı ve uyarıcı itirafl arı!
Genelkurmay Başkanı Başbuğ çarpıcı açıklamalar yapmıştı. “Or-

general Başbuğ ile Tarih ve Gelecek” kitabını yazan Ercan Çitlioğlu, 
Genelkurmay Başkanı’yla yaptığı görüşmeyi Akşam gazetesinden 
Şenay Yıldız’a anlatmıştı. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası Gü-
venlik ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Çitlioğlu’na göre 
TSK’ya veda etmeye hazırlanan Başbuğ kırgındı. İşte Çitlioğlu’nun 
beş gün önce Org. Başbuğ’la baş başa yaptıkları görüşmeden ak-
tardıkları:

“Öfkeli değil kırgındı. Benim bir yılımı çaldılar, diye yakındı. İki 
yıllık görev süresinin ancak bir yılında TSK’nın sistemi, yeniden ya-
pılandırılması gibi konularda çalışabildiğini aktardı. Ama ikinci yılı 
zor bir yıldı. Yargıya giden konular, gözaltına alınan silah arkadaş-
ları, ihbar belgeleriyle uğraşmak zorunda kaldı. Planladıklarının bir 
kısmını dayatılan koşullar nedeniyle yapamadı. Bunun yarattığı bu-
rukluğu sezdim. Yine de çok başarılıydı. TSK adına bir başkası hiç 
konuşmadı. Genelkurmay Başkanı’nın da seçmen kitlesi var. 700 
bin kişilik topluluk. Memuru, uzmanı, öğrencisi, onların aileleri. 5 – 

193)  21 Mayıs 2010 Zaman



6 milyon kişi eder. TSK iki yıldır dayak yiyor. Gözler kime çevrilir?” 
Genelkurmay Başkanı Org. İlker Başbuğ’un, bir süre önce gazeteci 
Uğur Dündar’a verdiği röportajda “Sözün bittiği yer” demesi ve “İrtica 
Eylem Planı’nı ‘malum’ gazeteye polis servis etti” sözleri çok tartışıl-
mış, ardından Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, “Detay vermek, terörle 
mücadelenin başarısını etkiler” açıklamasını yapmıştı.

Fetullahçı Aksiyon’un ahlaksız iftirası!
Fetullah Gülen’in Aksiyon dergisi aklı zorlayan bir yalan atmıştı. 

“Cuntanın Taşeronu: PKK” başlıklı kapak dosyasının içinde yer alan 
ifade şöyle: “50 kişilik bir subay grubu, 2002’de Ordu’dan ayrıldı 
ve PKK’ya katıldı. Sonra da PKK’da üst düzey yönetici yapıldı!”

Aksiyon dergisinin böyle bir kapak yapması, bir tertibin sonuna 
gelindiğini ortaya koymaktaydı. Aksiyon dergisinin (28 Haziran-4 
Temmuz) iftirası: “Genç subaylar kaos için devrede” başlığını taşı-
maktaydı. Yazının giriş bölümünde verilen fikir, “Kürt meselesinde 
atılacak adımlar havada kaldı” cümlesiyle özetleniyor, AKP’nin 
politikalarına övgüler dizildikten sonra laf asıl konuya geçiliyordu: 
“PKK bugün adına ‘Ergenekon Silahlı Terör Örgütü’ denilen ya-
pıyla birlikte hareket etti. Ergenekon sanığı olan bazı isimlerle 
ortak kararlar aldı. Nitekim AKP’nin 2002’de iktidara gelmesiyle 
PKK yeniden canlandı ve eylemlere başladı”.

“Bu kadarına da pes” dedirten cümleler, yazının devamında ge-
liyordu. Meğer Türk askerinin şehit olduğu terör saldırılarını, Türk 
Ordusu’nun subayları yönlendiriyormuş! Yazıda aynen şu ifadeler 
geçiyordu:

“Ergenekon yapılanması, PKK’ya hâkim olmak için ordudan 
bazı subayları örgüt içine yerleştiriyor. Bu projenin nasıl sonuç-
landığı tam olarak bilinmiyor. Ancak karargâh evlerinde eğitim 
almış 50 kişilik subay ve astsubay grubunun 2002’de PKK’ya 
katıldığı ileri sürülüyor.”

 ● Kürtleşmiş Yahudilerle İsrail Ortaklığı ve PKK-
Fetullahçılık Paslaşması

Fetullahçıların Diyarbakır Çıkarması ve TSK Düşmanı Yazarları:
Fetullahçılar 2009 Ramazanında Diyarbakır’a bir çıkarma yap-

mıştı. Bu çıkarma, kısa adı DİGİAD olan Diyarbakır Girişimci İşa-
damları Derneği’nin düzenlediği davet ile yapılmıştı. DİGİAD’ın 
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en önemli özelliği Fetullah Gülen Cemaati’ne yakın işadamlarının 
oluşturduğu bir örgütlenme olmasıydı. DİGİAD, cemaatin okulları-
nı finanse eden işadamlarınca hazırlanmıştı. Dernek üyeleri aynı 
zamanda cemaatin Kuzey Irak’a açılan ayaklarını oluşturmaktaydı. 
Peki cemaatin çıkarmasında işadamları dışında kimler vardı? Sa-
bah Gazetesi’nden yakın zamanda istifa eden Nevzat Çiçek, Zaman 
yazarları Ali Bulaç ve Hüseyin Gülerce, Star Gazetesi’nden Nasuhi 
Güngör ve Salih Yaylacı... Yazarlar DTP’nin ileri gelenleri ile buluş-
muş ve Kürt açılımını konuşmuşlardı. Ziyaret kapsamında Diyarba-
kır Emniyet Müdürü, Diyarbakır Valisi ve DTP’li belediye başkanları 
dolaşılmıştı. Burada kuşkusuz en dikkat çeken isim Nevzat Çiçek 
olmaktaydı.

Nevzat Çiçek ve “Kürtleşmiş Yahudiler” teorisi
Çiçek, Taraf gazetesinin kuruluşunda görev almıştı. Bu gazetede 

yurt haberleri müdürlüğü ve istihbarat sorumluluğu da taşımaktaydı. 
Taraf Gazetesi’nden 2008’in sonunda ayrılan Çiçek, Sabah Gazete-
si’ne kiralanmıştı. Ancak Çiçek Sabah’tan da ayrılmıştı. Çiçek’in Sa-
bah’tan ayrılmasında cemaatten pek hoşlanmayan Şaban Arslan ile 
olan tartışmasının etkili olduğu iddiaları ortaya atılmıştı. Sabah’tan 
ayrılmasının hemen Diyarbakır dönüşü olması ise dikkat çeken ayrı 
bir ayrıntıydı. Bu Nevzat Çiçek Taraf’taki tartışmalı pek çok Ergene-
kon haberi dışında Nokta Dergisi’nde de benzer bir tavır takınmıştı. 
Taraf Yazarı Alper Görmüş ile Nokta’dan beri beraber çalışan Çiçek, 
Nokta Dergisi’nin ordunun tepkisine neden olan haberlerini yapan 
kişi olması ile de tanınmıştı. Çiçek, Beşir Atalay’ın İstanbul Ticaret 
Üniversitesi’nde Kürt Açılımı üzerine konuştuğu 13 gazeteciden 
birisi olmaktaydı. Pek çok yazısına “PKK’ya yakın kaynaklar ile yap-
tığım görüşmeye göre” diye başlayan Çiçek’in Fetullahçı cemaatin 
Kürtler ile görüşmesinde aracılık ettiği konuşulmaktaydı.

Diyarbakır’da gazeteciler ile DTP’liler arasında sık sık gün-
deme gelen konulardan biri ise Abdullah Öcalan’ın Fetullah Gü-
len’e ilişkin olumlu açıklamalarıydı.

Öcalan’ın açıklamalarının hem Kürtler hem de cemaat üzerin-
de yaptığı etki gözlerden kaçmamıştı. Cemaate yakın gazeteciler 
ve işadamları, DTP hakkında dikkatli bir dil kullanırken; DTP’de ce-
maat hakkında olumsuz sözler kullanmaktan kaçınmaktaydı. Hatta 
daha önce soğuk rüzgarlar esen DİGİAD ile DTP arasında da bu 
sefer daha olumlu bir hava vardı. DİGİAD’ın düzenlediği iftara DTP 
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İl Başkanı Fırat Anlı, Diyarbakır Belediye Başkanvekili Ali Şimşek, 
Sur Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş katılmıştı. İftarda samimi 
görüntüler yaşanmıştı.194 Yani 2. İsrail olacak Kürdistanın kurulma-
sında Fetulahçılarla PKK’lılar yan yana çalışmaktaydı. Hatırlanacağı 
gibi ABD Dışişleri Bakanı James Baker, Körfez Şavaşı’nın hemen 
öncesinde 13 Ocak günü Çankaya’ya President Bush’un Üç İsrail 
planını aktarmıştı. Kuşkusuz Baker, Özal’a bu planın ana çizgilerini 
anlatırken Türkiye’yi İkinci İsrail haline getirmek istediklerini söyle-
mek gibi bir nezaketsizlikte bulunmamıştı. Ama her şey açıktı. ABD 
savaş sonrası Ortadoğu’sunda Türkiye’ye ve onun himayesinde ku-
rulacak Kürdistan ikinci ve üçüncü İsrail konumuna sokulacaktı. 

James Baker’in Özal ile yaptığı görüşmenin üstünden uzun 
yıllar geçmemişti ki bir uluslararası ilişkiler uzmanı tarafından 
aşağıdaki iddia ortaya atılmıştı.

1996 yılında başarısız bir CIA operasyonu sonrasında, Saddam 
tarafından Kuzey Irak’ta sıkıştırılan ve Amerika tarafından buradan 
alınarak önce Guam’a sonra ABD’ye götürülen insanların çoğu Ya-
hudi asıllıydı. Güçlü bir istihbarat çalışmasıyla bölgede yaşayan 
tüm Yahudiler önceden tespit edilmiş ve vakti geldiğinde de daha 
sonra bölgeye yönelik planlarda kullanılmak üzere Amerika’ya taşın-
mıştı. Hâlbuki o dönemde kamuoyu bu insanların bölgede çalışan 
NGO195’ların Batılı elemanları ya da onlara yardım eden peşmergeler 
takımı oldugunu sanmıştı. Gerek ABD’nin Körfez Savaşı öncesi plan-
ları, gerekse sonraki yıllarda bir istihbaratçın ortaya attığı iddiaları; 
Kuzey Irak’ın erişilmez dağlarında MÖ’lere uzanan dönemlerden iti-
baren yaşamakta Yahudi Kürtler’in Kuzey Irak senaryolarındaki ye-
rini ve önemini göstermesi açısından oldukça anlamlıydı. İşte size 
bu sefer İran’a yönelik ikinci bir Körfez Savaşı’nın herkes tarafından 
kaçınılmaz görüldüğü şu günlerde muhtemel Kuzey ırak senaryola-
rında önemli roller oynayacak Yahudi Kürtlerin hikayesi.

Kuzey Iraklı bazı Yahudi toplulukları arasında kuşaktan ku-
şağa sözlü olarak aktarılan eski bir hikâyeye göre Kuzey Iraklı Ya-
hudiler, Asurlular döneminde Medlerin ülkesine (Kuzey Irak’a) 
sürgün edilmiş olan on İbrani kabilesinin soyundandır. Sade-
ce Yahudi Kürtlerin değil, genel olarak Kürtlerin kökenini konu 
alan aşağıdaki hikâye de aynı doğrultudadır: 

194)  Odatv.com/13.09.2009
195)  NGO: Non-governmental organization (Sivil Toplum Kuruluşları)
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Bir gün Hz. Süleyman beş yüz cin çağırmış ve güneşin ardından 
batıya (Avrupa’ya) doğru uçmalarını, Avrupa’nın en uzak yerlerinde 
en güzellerinden beş yüz bakire kız bulmadan dönmemelerini emir 
buyurmuşlardı. Cinler istenilen kızları bulmak için çok uzun bir za-
man yol almışlar, mayıs ayındaki dolunay gibi zarif ve şirin beş yüz 
kız bulana kadar uzun bir zaman dolaşmışlardı. Ve sonunda, hepsi 
aradıklarını bulunca geriye dönüş başlamıştı. Ama, daha cinler genç 
bakirelerle birlikte uçarak saraya varmadan önce Hz. Süleyman’ın 
son nefesini vererek dünyadan ayrılmıştı. Cinler beraberlerinde 
getirdikleri bakireleri çok beğendikleri için, onları geri götürmeye 
gönülleri razı olmamış. Ve onları Avrupa’ya geri götürmek yerine, 
kendilerine eş olarak alıp çok sayıda çocuğun babaları olmuşlardı. 
Ve bu çocuklardan daha fazla nesiller türemiş ve bu şekilde Yahudi 
Kürtler ortaya çıkmıştı!..

Yahudi Asıllı Barzani’ler..
On ikinci yüzyılda Kuzey Irak bölgesini gezmiş olan Tudelalı Ben-

jamin ve Ratisbonlu Perhaiah seyahatnameleri, Yahudi Kürtler ya-
nında bölge hakkında da bazı önemli bilgiler aktarmaktaydı. Her iki 
seyyah da çok sayıda sinagog ve hahamları olan, düzenli ve varlıklı 
Yahudi topluluklarından söz ediyorlardı. Kuzey Irak’ın başlıca tica-
ret ve kültür merkezlerinden olan Musul’da, Perhaiah’a göre 6000, 
Benjamin’ e göre ise 7 000 kişilik bir Yahudi nüfusu vardı. On altın-
cı yüzyıla gelindiğinde bu dönemin gezginlerinden biri olan Yemen 
Yahudilerinden Yahya El-Zahiri, Erbil, Kerkük, Musul Nusaybin ve 
Urfa gibi başlıca büyük şehirleri dolaşmıştı. Yeni ve önemli bir bulgu 
olarak bu yüzyılın sonundan itibaren bizzat Yahudi Kürtler tarafından 
yazılmış olan ilk belgeleri ve elyazması kitaplar, genel olarak Yahu-
di Kürtler’in başta dinsel olmak üzere, sosyal ekonomik yaşantıları 
hakkında ayrıntılı bilgiler sunmaktaydı. Bu dönemlerde halkın genel 
olarak yoksul oldukları görülürken öte yandan özellikle Barzani aile-
sin’den gelen hahamlar Kuzey Irak’ın birçok yerinde dini hizmetler 
ve eğitim merkezleri kurmuşlardı. Bu dini merkezler Mısır ve İsrail 
gibi uzak yerlerden bile öğrenci kabul ediyorlardı. 

İsrail’in Ali Baba Operasyonu
Yaklaşık 200 köy ve kasabayı kapsayan geniş bir alana dağılmış 

olan Yahudi Kürtler’in büyük bir bölümü, MOSSAD’in 1950’li yıllarda 
düzenlediği “Ali Baba Operasyonu” ile İsrail’e taşınmıştır. Ancak yine 
de iki halk arasındaki geleneksel ilişki kopmamıştır. İsrail’e gelen 
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Irakli Yahudiler, Kürt kimliklerini de korumaya çalışmıştır. Israil’de 
yasayan Kürt kökenli Yahudiler tarafından kurulmus olan İsrail’de-
ki Kürt Yahudiler’i Ulusal Örgütü’nün (The National Organization 
of Kurdish Jews in Israel) başkanlığını yapmış olan Habib Simoni, 
1973 yılında İsrail’de 90.000 “Yahudi Kürt” bulunduğunu açıklamış-
tır. Gazeteci yazar Pamela Kidron ise, 1988’de kaleme aldığı bir 
makalesinde “İsrailli 150.000 Kürt”ün yaşadığı iddiasındadır. Günü-
müzde İsrail’de, Kürdistan kökenli yaklaşık 200.000 kişinin yaşadığı 
sanılmaktadır. “Zaho kökenli Yahudi Kürtlerden olan Yona Sabar’ın 
Yahudi Kürtlerle ilgili başyapıt olarak kabul edilen The Folk Litera-
ture of the Kurdistani Jews (Kürdistanı Yahudilerin Halk Edebiyatı) 
adlı kitabında da Yahudi Kürtlerle ile ilgili 60’ın üzerindeki kaynaktan 
ayrıntılı bilgi aktarır. Tüm bunlar, bugün İsrail’de ciddi bir Kürt Yahu-
disi varlığının ispatıdır. 

Yahudi Kürtlerin Yaşadığı Yerler
Bugün İsrail’e göç ednlerin dışında Kuzey Irak’ta yaşamlarını 

sürdüren Yahudi Kürtler özellikle Güney Irak’ta ve Erbil, Süleymani-
ye ile Zaho civarına serpiştirilmiş sayısız köyde yoğunlaşmışlardır. 
Bunun yanında Musul Kerkük, ve Bağdat gibi şehirlerde de yaşa-
yanlar bulunmaktadır. Yahudi Kürtler’in Kuzey Irak’ta nasıl bir da-
ğılım gösterdiklerini anlamak içim 19. Yüzyılda bölğeyi gezen Ha-
ham David’in verdiği bilgilere bakmalıdır. Haham david’in 1827 
yılında ulaşabildiği Yahudi toplulukları hakkında verdiği sayısal bil-
giler doğrultusunda ilginç bir tablo ortaya çıkmaktadır. Tüm Kuzey 
Iraklı Yahudi Kürtleri ifade etmekten uzak olan bu bilgiler toplam 15 
sinagoga sahip 1.875 ailenin varlığını ortaya koymaktadır.

1972 yılında İsrail de yapılan ve sadece, Erbil, Kerkük, Musul 
ve Süleymaniye bölgelerini kapsayan ilk resmi istatistiklere göre 
1947 yılında sadece Güney Irak’ta 20. 000 Yahudi yaşamaktadır. 
Oysa bu istatistiklere alınmamış veye ulaşılamamış birçok bölgede 
daha Yahudiler bulunmaktadır. Örneğin özellikle Hanekin de yoğun 
olmak üzere, Diyala bölgesinde çok sayıda Yahudi vardır. Bunların 
sayısının 1920 de 1.689, 1932 de 2.252 ve 1947 yılında ise 2.851 
kişi olduğu saptanmıştır. Kuzey Irak’ın erişilmez dağlarında halen ne 
kadar Yahudi Kürt’ün bulunduğunu söylememiz tam olarak mümkün 
olmasa da içlerinden Irak Kürdistan Partisi lideri Mesud Barzani 
gibi birini çıkarmış olmaları ve onun sağ kolu İsrail Pasaportlu Evair 
Barzani’nin desteğiyle “Cinlerin bebelerinin” başka bir deyişle 
Yahudi Kürtler’in Kuzey Irak’ın geleceğinde söz sahibi olacak-
larını söylememiz yanlış olmayacaktır.
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Kabbalist felsefeye göre İNSANİ ŞEYTAN + 3 HAHAM (ki gizli 
sırlara bunların dışında kimse sahip olamaz). İçlerinden biri öldü-
ğünde 70’ler denen SANHEDRİN’den biri geçer ki, o da işte bu 
binlerce yıldır gelen sırlara vakıf kılınır ve siyonizmin-Deccalizmin 
dünya hakimiyetine çalışır. Şimdi de bu hahamlar tarafından oku-
nup uygulanan sözde ayetlere bakalım.. Bu uydurma ayetlere harfi 
harfine nasıl uyulduğu sizleri şaşırtacaktır. Böylece dünyamızdaki 
savaşının, fizik âlemden çok metafizik alem savaşı olduğu daha iyi 
anlaşılacaktır...

“Ve Sion gözlerinizin önünde yaptıkları bütün kötülükleri Ba-
bil (Bağdat)’e ve Kıldenler (Irak) diyarında oturanların hepsine 
ödeyeceğim” (Yeremya Bölümü-51/24) 

“Babil (Bağdat)’ın ortasından kaçın ve herkes canını kurtar-
sın; onun fesadı içinde helak olmayın, çünkü Rabbin öç alma 
vaktidir... Babil Rabbin elinde bütün dünyayı sarhoş eden bir 
kase oldu, milletler bundan dolayı çıldırdılar. Babil ansızın dü-
şüp kırıldı, onun için uluyun, sancısı için merhem alın belki şifa 
bulur. Babil’e şifa vermek istedik, fakat şifa bulmadı; onu bıra-
kın ve gidelim, herkes kendi memleketine çünkü onun hükmü 
göklere erişiyor ve asumana yükseldi.” (Yeremya Bölümü 51/69) 

“Babil (Bağdat) alındı. Bel utandı. Merodok yıldı ve onun 
dikili taşları utandılar putları yıldılar deyin. Çünkü ona karşı 
şimalden bir millet çıkıyor ONUN DİYARINI VİRAN EDECEK..” 
(Yeremya Bölümü 50/2-4) 

“Ve Babil üzerine gelecek bütün kötülüğü, BABİL İÇİN YA-
ZILMIŞ OLAN BÜTÜN SÖZLERİ YEREMYA KİTABA YAZDI. Ve 
Yeremya Sera’ya dedi: Babil’e vardığın zaman bak ve bütün bu 
sözleri oku ve de: Ya Rab bu yerde ne adam ne hayvan oturan 
olmasın ebedi virane olsun. Bu kitabı okumayı bitirince sen ona 
bir taş bağlayacaksın ve Fırat Irmağının ortasına atacaksın ve 
diyeceksin: BABİL BÖYLE BATACAK VE ONUN ÜZERİNE GETİ-
RECEĞİM KÖTÜLÜK YÜZÜNDENBİR DAHA KALKAMAYACAK. 
Ve onlar yorgun düşecekler. Yeremya’nın sözleri buraya kadar-
dır.” (Hezekiel Bölümü – 9/5) 

“Kıldaniler üzerine ve Babil (Bağdat)’de oturanlar üzerine ve re-
isleri üzerine ve hikmetlileri üzerine kılıç... yiğitleri üzerine kılıç ve 
onlar yılacaklar... ve onlar kadın gibi olacaklar” (Yeremya 50/30-37) 
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“Kıldaniler diyarı çapul olacak ve ONU ÇAPUL EDENLERİN 
HEPSİ DOYACAKLAR, BUNU RAB DİYOR” (Yeremya Bölümü 50/10) 

“Milletler arasında bildirin ve işittirin ve bayrak dikin işittirin 
ve gizlemeyin. Babil (BAĞDAT) alındı.” (Yeremya Bölümü 50/2) 

“Babil (Bağdat) Kralı Nebukadnetsar beni yedi, beni ezdi, 
beni boş bir kap etti, canavar gibi beni yuttu güzel yemeklerim-
le karnını doldurdu, beni kovdu. Sion’da oturan diyecek: bana 
ve etime edilen zorbalık Babil’in boynunda olsun ve Yeruşalim 
diyecek: Kanım Kıldanilerin diyarında oturanların boynunda ol-
sun bundan dolayı Rab şöyle diyor: İşte davanı ben göreceğim 
ve senin öcünü alacağım ve onun denizini kurutacağım.” (Ye-
remya Bölümü, 51/35-37) 

“Babil’in yükü, onu Amots’un oğlu İşaya gördü... Dağlarda 
kalabalığın gürültüsü, büyük bir kavmin gürültüsü gibi!.. Bira-
raya ‘’BİRİKMİŞ MİLLETLER’’ ÜLKELERİNİN KARGAŞALIK GÜ-
RÜLTÜSÜ! Orduların Rabbi cenk için orduyu yokluyor, bütün 
memleketi viran etmek için, Rab ve gazabın silahları uzak bir 
diyardan göklerin ucunda geliyor. (İşaya 13/6-10) 

Not: ABD’den Kudüs’e Mescid’ül Aksa’nın altındaki inine dö-
nen ve Armegedon’a hazırlık gören Deccal ve avenesi bu şeyta-
ni planlarını gerçekleştirme telaşındadır. 

“İsrail ve Ali Baba operasyonu” başlığıyla bu konuları dile 
getiren değerli yazarın şu tespitleri de oldukça önemlidir.

“Öncelikle çağımızın kafa yoran ve sorumluluk taşıyan in-
sanlarına şu hakikati hatırlatmak isterim:

Bu araştırma; İsrail’in Siyonist emellerine karşı çıkan Musevi 
kardeşlerimizin; gerek korucu olsun, gerek asker olsun, gerek-
se yurttaş olsun, devletine ve ülkesine bağlı Kürt kardeşlerimi-
zin, sözde Kürt haklarını savunan sütü bozukları teşhis etme, 
gayretleriyle hazırlanmıştır.”

K. Irak`ta İsrail yanlısı dergi çıkaran Barzani`nin yakın adamı Ba-
ğıstani, Yahudilerin bölgeye dönmesi için kampanya başlatmıştır.

Erbil`de yayına yeni başlayan haftalık bir derginin İsrail`deki 
Kürt Yahudileri Kuzey Irak`a geri dönme çağrısı yapması tartışma 
başlatmıştır. Bölgede yaşayan İslamcılar ‘İsrail Kürtleri` dergisinin 
çağrısını hem yasalara aykırı buldu hem de Irak’ın dış politikası ile 
çeliştiğini açıklamıştır. AFP`ye konuşan Kürdistan İslami Grup yö-
neticisi ve milletvekili Zana Rustabi, “Müslüman Kürtlerin Iraktan 
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koparılarak, İsrail’e kuyruk yapılmaya çalışıldığını” vurgulamıştır. 
Dergiyi çıkaran Kürt politikacı ve Kürdistan İnsan Hakları Komite-
si eski başkanı Davud Bağıstani ise yaptıkları çağrının gerekçesini, 
İsrail`de yoğun nüfuslu Kürt asıllı Yahudi`nin yaşamasına bağlamış-
tır. Birçok kez İsrail`i ziyaret etmiş olan Bağıstani, Yahudi Kürtlerin 
Irak`a geri dönmesinin Filistinlilere de faydalı olacağını savunmak-
tadır. `Yahudi Kürtlerin, Kuzey Irak`a dönmesini istiyoruz` diyen 
Kürt politikacının: `eğer Irak`taki durumdan ve Irak`ın geleceğinden 
yana emin olurlarsa birçoğu geri dönmeye hazır` sözleri anlamlı-
dır. 1947 doğumlu Bağıstani, aslen Mardinli olup, çok uzun yıllardır 
Kuzey Irak`ta bulunan Bağıstani`nin ismi, bir zamanlar Türkiye ile 
peşmergeler arasındaki gerginlikte arabulucu olarak hatırlanacaktır. 
Erbil`de yaşayan ve çok iyi Türkçe de bilen Bağıstani, Mesud Barza-
ni`ye çok yakınlığıyla tanınmaktadır. Aynı zamanda kendisini AB`nin 
bölgedeki temsilcisi olarak da tanıtan Davud Bağıstaninin AKP’li Dış 
İşleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile de irtibatı konuşulmaktadır. 1500 
adet basılan `İsrail Kürtler` dergisi elli sayfadır ve iki sayfalık bir İn-
gilizce ek çıkarmaktadır. 

Rusya: “Kürdistan kurulacak, Türkiye parçalanacak!?”
Rusya hükümet yetkilisi Mihail Barşçevskiy’in; “Türkiye top-

raklarında Kürdistan devleti kurulabileceğini” iddiaları, kafaları 
karıştırmıştır.

Rus Hükümetinin Anayasa Mahkemesi ile Yüksek mahkeme’deki 
temsilcisi Barşçevskiy, Eho Moskvi radyosu’nda Abhazya ve Güney 
Osetya sorunlarını değerlendirirken, “Bir süre sonra Türk toprakla-
rında Kürt devleti kurulursa, yani Türkiye ikiye bölünürse çok şaşır-
mam. Çünkü sürekli kaşınan etnik sorunlar ya bastırmayla ya da 
ayrılmayla yani ayrı bir devlet oluşumuyla sonuçlanır” açıklamasını 
yapmıştır. Hukukçu olan Barşçevskiy’in Rus hükümetinin siyasi gö-
rüşünü yansıtmadığı konuşulmaktadır.196

Kürt Açılımının Perde Gerisi!
08 Ağustos 2009 Cumartesi akşamı saat 21.00’de, uydudan 

yayın yapan AKDENİZ TV’nin ‘Son Nokta’ programına konuk olan 
Yılmaz Dikbaş Kürt Açılımı’yla ilgili, belgelere dayalı şu gerçekleri 
aktarmıştı.

196)  Moskova, Milliyet, 12.09.2009
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‘Kürt Açılımı’ ne demekti?
ABD ve AB’nin Türkiye’nin Güneydoğu bölgesinde bir Kürdistan 

devleti kurma plan ve projesine, Türkiye’yi yöneten sivil-asker yöne-
ticiler ‘Kürt Açılımı’ dediler. Bu tanım ulusalcılardan çok büyük tepki 
görünce de, yarım adım geri attılar ve girişimi ‘Demokratik Açılım’ 
diye adlandırdılar.

Türkiye’de Kürt kökenli T.C. vatandaşları vardır ama Türkiye’nin 
bir ‘Kürt Sorunu’ yoktur. Türkiye’nin temel sorunu, sivil-asker yöne-
ticilerinin ABD boyunduruğunu ve AB Mandacılığını kabullenip, bu 
emperyalist odakların ülkemizi ve ulusumuzu bölüp parçalama pla-
nına boyun eğmesidir.                                                                                         

PKK Kürt Halkının Temsilcisi miydi?
Yirmi beş yılı aşkın bir süredir terörist eylemlerde bulunan PKK, 

hiçbir zaman Kürt kökenli yurttaşlarımızın temsilcisi olamamıştır. 
PKK terör örgütünün siyasi kanadı olarak seçimlere giren ve bugün 
TBMM’de 21 milletvekili bulunan Demokratik Toplum Partisi (DTP)’nin 
de Kürt kökenli yurttaşlarımızın temsilcisi olmadığını görmek için 29 
Mart 2009 Yerel Seçimleri sonuçlarına bakmamız yeterli olacaktır:

Partiler                   Oy Oranı                        Oy Sayısı               
AKP                         %38.78                        15.490.799
CHP                         %23.12                          9.237.494
MHP                         %16.04                          6.408.399
DTP                          %  5.68                          2.269.482
Yerel seçimlerde oy kullanırken, Kürt kökenli yurttaşlarımızın eko-

nomik koşulları dikkate almayacağı, kimliklerini ön plana çıkarıp sade-
ce etnik köken bağlamında oy kullanacağı iddia edilmiş ve ortaya yu-
karıdaki tablo çıkmıştır. Eğer Kürt kökenli seçmenlerin partisinin DTP 
ve onun da yönlendiricisi PKK olduğu kabul edilecek olursa, Türkiye 
genelinde PKK-DTP’nin oy oranı sadece %5.68’dir. Şimdi, PKK-DTP 
ve yandaşları, %5.68 oy oranıyla, Türkiye siyasetine yön verecek, 
Türkiye’nin toprak ve ulusal bütünlüğünü bozacak düzenlemeleri 
dikte ettirebilecek güçte olduklarını söylemektedirler!

Çok basit bir aritmetik sorusu: %5.68 oranı, %94.32 oranından 
büyük müdür? Daha da basitleştirerek ve yuvarlayarak soralım: 6 
sayısı 94 sayısından büyük müdür?

Peki, nasıl oluyor da Türkiye genelinde %5.68 oy oranına sahip 
olan taraf, %94.32 oy oranına sahip olan tarafa hükmetmeye çalış-
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maktadır? Dünya tarihinde bugüne kadar hiçbir ülkede, yüzde 6 ora-
nındaki bir azınlık, yüzde 94 oranındaki bir çoğunluğu boyunduruğu 
altına alamamıştır. Aslında istenilen şudur: Ezici bir çoğunluğa sahip 
olan kitle, küçük bir azınlığa sahip olan bir topluluğa imtiyaz haklar 
tanıyacak, kendi varlığını kendi kimliğini hiçe sayan kararları ka-
bule zorlanacaktı. Ve bütün bunlar, demokrasi adına yapılacaktı… 
Dünyada böyle bir demokrasinin örneği hiç olmamıştır, bundan son-
ra da olmayacaktır.

Fetullahçıların ve Sn. Erdoğan’ın arka çıktığı; PKK’nın Açı-
lım Şartları:

Ortaokul ve lise tarih kitaplarında okuduk. İki devletin ordu-
ları savaşırdı. Ne kadar uzun sürerse sürsün, sonunda bir taraf 
yenilir ve barış masasına oturulurdu. Barış masasında yenen 
taraf, yenilen tarafa anlaşmanın şartlarını dayatır. Yenilgi ne 
kadar ağır olmuşsa, yenen tarafın dayattığı şartlar da o kadar 
ağır olurdu. Şimdi, yirmi beş yılı aşkındır Türk Silahlı Kuvvetleri 
(TSK) ile çarpışan PKK terör örgütünün, ‘Kürt Açılımı’ adı altın-
da dayattığı şartlara bakalım: 

TSK, çatışmaları koşulsuz olarak durduracak.
PKK’nın dağdaki militanlarına genel af çıkarılacak. Dağdan 

inecek bu militanlara özgür yaşama, ekonomik rahatlık ve siya-
sete girme koşulları sağlanacak.

Kürtçe, resmi dil olarak kabul edilip yaygınlaştırılacak.
Kürtçe eğitim yapan ilköğretim, ortaöğretim okulları ve 

üniversiteler açılacak.
Güneydoğu Anadolu bölgesine ekonomik özerklik tanınacak.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki belde, köy, so-

kak, cadde, ilçe ve il isimleri Kürtçeye dönüştürülüp yazılacak.
Türkiye’de okullarda ‘Ant İçme’ törenleri son bulacak. 

Hiçbir yere ‘Ne Mutlu Türküm’ söylemi yazılmayacak, yazılmış 
olanlar hemen kaldırılacak.

PKK’nın terörist lideri, İmralı’dan salınacak ve T.C. Devleti 
ile yapılacak görüşmelerde muhatap konumuna taşınacak...

Bu şartlar, uzun süren bir savaşın sonunda yenen tarafın 
PKK, yenilen tarafın da Türk Silahlı Kuvvetler olduğunu gös-
termiyor muydu? Peki, gerçekten TSK yenilmiş mi sayılıyordu? 
TSK yenildi de Türk halkının haberi mi olmuyordu?
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PKK-DTP Propagandacısı Gazeteciler
Hitlerin propaganda Bakanı ve Yahudi asıllı Dr. Joseph Go-

ebbels şöyle diyordu: “Eğer bir yalan, uzun bir süre yeterince 
tekrarlanırsa, sonunda o yalan bir gerçekmiş gibi algılanır.” O 
süreçte, PKK-DTP’nin açıktan açığa propagandasını yapan Taraf 
gazetesinden birkaç bölüm hatırlatacağız. Bu alıntıları okuduktan 
sonra, sakın ola Taraf gazetesinin yazarlarına alçak, namussuz, 
şerefsiz, onursuz, vatan haini gibi sıfatlar yapıştırmayınız! Böyle 
yaparsanız, asıl gerçeği gözden kaçırırsınız... Aşağıda yorumlarını 
okuyacağınız Taraf gazetesi yazarları, ‘görevli’ kiralıklardır. Hepsi 
bu kadar! Kendilerine verilmiş olan görevleri, Hitler’in Propaganda 
Bakanı Dr. Joseph Goebbels’in yöntemini uygulayarak yerine geti-
ren kuklalardır. Yani, sürekli olarak yalan söyleyecekler, yalanlarını 
da Allah’ın her günü tekrarlayıp duracaklardır!

İşte, Taraf gazetesinin ‘görevli’ yazarlarının yaptığı PKK propa-
gandasından örnekler.

Yasemin Çongar:
“Kürt sorununda Başbakan mecbur kaldığı için birtakım adımlar 

atmaktadır. Devlet, barışçı çözüm için Öcalan’ı muhatap alması ge-
rektiğinin farkındadır. Çözüm, ‘resmen’ değil, ‘fiilen’ gerçekleşme 
aşamasındadır. Öcalan’ın bugün artık dağdan ziyade, şehirde etkili 
bir lider konumundadır. Öcalan, devlet için ‘mecburi’ bir muhatap-
tır.” (Taraf, 22.07.2009)

“Elli yıldır Batı güvenlik sistematiğinde bulunan bir ordunun, 
NATO, ABD ve AB işbirliğine karşı ‘Rusçu’ bir kliğin eline geçmesine 
seyirci kalınır mı?” (Taraf, 28.01.2009)

“Hükümet, Kürt meselesini çözmek için yapılması gereken her 
şeyi, evet her şeyi, yapma cesaretini ve kararlılığını içinde barındı-
ran bir çalışma başlattı ama, Kürt vatandaşlarımız henüz buna inan-
mıyorlar. Kürtlerin bugüne kadar daha ziyade zalim yüzüyle tanıdık-
ları devlete güvenmeleri çok zor. Devletin de değişmeye başladığı, 
değişmeye mecbur kaldığı…” (Taraf, 04.08.2009)

“PKK, Kürt meselesinde çözüm arayışına giren devletin resmen 
olmasa da, fiilen muhatabıdır. Kürt meselesinin asıl nedeni olan 
eşitsizlik ortadan kalkmadıkça, çözüm yetersiz kalmaya mahkûm-
dur. Ancak hükümet çevresi, çıkış yolunun, tek maddeye odaklı bir 
değişim yerine, Anayasanın tümüyle değiştirilmesi olduğunu düşü-
nüyor…” (Taraf, 05.08.2009)
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Ahmet Altan:
“Bu sorun çözülecek. Öcalan’ın bir ‘yol haritası’ açıklayacağını 

söylemesi, DTP’lilerin TÜSİAD’la görüşmesi, Kürt milletvekillerinin 
ılımlı konuşmaları, ‘iklimin’ rahatlamasında önemli roller oynuyor.”

Ahmet Altan, PKK terör örgütü karşıtlarının sonunu şöyle görüyor:
“(PKK karşıtları) Yavaş yavaş bir mizah konusuna dönüşüyor. Bu 

toplum umutlu bir yolda ilerliyor. Ergenekon türü örgütler temizleniyor. 
Ordu, olması gereken çizgilerin içine çekiliyor.” (Taraf,30.07.2009)

 “Siz, ona buna ‘hain’ diyenlere, ‘Ergenekon’un avukatlığına’ so-
yunanlara aldırmayın. Onlar çoktan kaybettiler. Hayat onları yendi 
geçti.” (Taraf, 06.08.2009)

“PKK niye teslim olsun? Bu örgüt yenilmedi ki. Hâlâ parası, si-
lahı ve en önemlisi halk arasında kuvvetli bir desteği var. Halk ara-
sında desteği sürdüğü sürece de PKK’yı yenemezsiniz. Yirmi beş 
yıl süren savaş bir yirmi beş yıl daha sürer. PKK ne kadar sıkışık 
durumdaysa, devlet de o kadar sıkışık durumda. Doğrusunu söy-
lemek gerekirse Kürt kanadı daha aklı başında duruyor. Baykal ve 
Bahçeli gibi kışkırtıcı konuşan liderler pek çıkmıyor o kanattan.” (Ta-
raf, 07.08.2009)

Roni Margulies:
Türkiye’nin bölünüp parçalanmasına karşı çıkanları şöyle tanımlıyordu:
“Faşistlerin tepinmesi, ‘vatan elden gidiyor’ diye böğürmesi çok 

doğal. Bizzat genelkurmay görevlileri sorunun silah zoruyla halle-
dilemeyeceğini ilan ediyor. Radyolar açılıyor, köy isimlerinin tekrar 
Kürtçeleştirilmesi konuşuluyor. Yavaş yavaş, fazla zorlamadan, faz-
la keskin bir adım atmadan, Türkler alıştırılıyor. Sayın Öcalan’ın 
açıklayacağı yol haritası tarifsiz bir heyecanla beklenmeye başlandı. 
Siyasi kararlılık olduğu çok açık. Her şey bunu gösteriyor. Belli ki, 
asıl kaygı, ‘Acaba Türk Milleti ne der?’ diye kaygı duyuluyor. CHP, 
‘Niye operasyon yapmıyorsunuz lan?’ diye tepiniyor. Ve AKP kur-
mayları, CHP ve MHP’ye oy kaybetmekten korkuyor! Böyle durum-
larda, bu kurmayları karşıma alıp duvara dizmek geçiyor içimden. 
Tek tek sol elimle kravatlarından tutup sağ elimle iki tokat atmak ve 
bağırmak istiyorum…”

Kürt Açılımı Çalıştayı:
01 Ağustos 2009 günü Ankara’da Polis Akademisi’nin ev 

sahipliğinde akademinin Anıttepe yerleşkesinde “Kürt Açılım 
Çalıştayı” yapılmıştı. Basına kapalı yapılan çalıştaya, İçişleri 
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Bakanı Beşir Atalay ve Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Zühtü 
Arslan ile birlikte şu gazeteciler katılmıştı:

1. Hasan Cemal (Milliyet), 2. Cengiz Çandar (Radikal), 3. Oral 
Çalışlar (Radikal), 4. Fehmi Koru (Yeni Şafak), 5. Prof. Dr. Deniz 
Ülke Arıboğan (Akşam-Bahçeşehir Üniv. Rekt.), 6. Okan Müderri-
soğlu (Sabah), 7. Muharrem Sarıkaya (Haber Türk), 8. Mustafa Ka-
raalioğlu (Star), 9. Nasuhi Güngör (Star), 10. Prof. Dr. Mithat Sancar 
(Taraf-Ankara Üniv. Hukuk Fak. Öğrt. Üy.), 11. Ruşen Çakır (Vatan), 
12. Ali Bayramoğlu (Yeni Şafak), 13. Mümtazer Türköne (Zaman), 
14. İhsan Dağı (Zaman), Şimdi bu katılımcıların bazılarını biraz ya-
kından tanıyalım.

Prof. Dr. Zühtü Arslan:
Polis Akademisi Başkanıydı. Projeler yaparak, kitaplar yazarak 

AB’den doğrudan ve dolaylı yüz binlerce Avro hibeler almıştı. Kesin 
olarak ne kadar Avro aldığını sorduğum mektuplarıma yanıt vermedi, 
telefonlarıma çıkmamıştı. AKP iktidarına yeni anayasa taslağı (Man-
da Anayasası) hazırlayan altı kişilik komisyonda görev almıştı.197

Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan:
Dünyanın en iyi 1000 (bin) üniversitesi listesinde adı bulunma-

yan, yani esamesi okunmayan Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü ve 
Akşam gazetesi yazarıydı. AB Mandacısıydı. Öğrencilere AB’nin 
Erasmus programını uygulamaktaydı. Erasmus programının amacı, 
ulusal kimliği silmek, yerine Hıristiyan Avrupa kimliğini yerleştirmek 
olmaktaydı.

Hasan Cemal:
Dünyayı yöneten Küresel Çete’nin tepedeki üç kuruluşundan biri 

olan Bilderberg üyesi yazardı. Bilderberg yöneticilerinin tamamına 
yakını Siyonist takımıydı. Pentagon koridorlarında neler konuşul-
duğunu bilen ve yazan gazeteci havası atardı. Kayıtsız şartsız ABD 
yanlısıydı ve AB mandacısıydı. IMF’siz Türkiye’nin yapamayacağını 
sürekli yazardı.

Cengiz Çandar:
CIA Ulusal Güvenlik Konseyi eski üyesi Graham Fular ile “Tür-

kiye için Büyük Jeopolitika” isimli makaleyi yazmıştı.198 Küresel Çe-

197)  Yılmaz Dikbaş, “Gaflet Dalalet Hıyanet”, Asya Şafak Yayınları, İstanbul, 
4. Baskı, sayfa: 580-594
198)  Erol Bililik, “Amerikanperestler”, Destek Yaınları, Ekim 2008, sayfa: 
176
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te’nin en tepesindeki CFR adlı gizli örgütün Siyonist yöneticilerini 
“Onur Duyduğu Şahsiyetler” olarak sunardı. ABD eski Savunma 
Bakan Yardımcısı Siyonist Paul Wolfowitz’in, Barzani’nin ve Tala-
bani’nin yakın arkadaşıydı. 1998 Temmuz’da Washington merkezli 
Wilson Enstitüsü’nden yüklü bir burs alarak altı ay Washington’da 
yaşamıştı.

Fehmi Koru:
İmam Hatip Okulu ve İzmir Yüksek İslam Enstitüsü’nü bitirdikten 

sonra İngiltere ve ABD’de eğitim almıştı. Küresel Çete’nin en tepe-
deki üç kuruluşundan biri olan Bilderberg’in toplantısına çağrılmıştı. 
Asıl mesleği casusluk olan CIA ajanı Graham Fullar’in kaleme aldığı 
Türkiye’de İslam Köktenciliği’nin Geleceği” adlı kitabın takdim yazı-
sını hazırlamıştı.

Prof. Dr. Mithat Sancar:
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakütesi öğretim üyesi ve Taraf ga-

zetesi yazarıydı. Kürtçenin eğitimde kullanılmasını, özel radyo ve 
televizyonlarda sınırsız yayın yapılmasını savunmaktaydı. Kimlik 
temelli genel siyaset yapılmasını ve yerel yönetimlere “özerklik” ta-
nınmasını, yani Türkiye’de eyalet sistemine geçilmesini arzulamak-
taydı. AB Mandacısıydı. Öğrencilerine, AB’nin Erasmus programını 
uygulamaktaydı.

Kürt Açılımının Başlaması ve Öncülük Yapanları:
ABD ve AB’nin Türkiye’nin Güneydoğu bölgesinde bağım-

sız bir Kürdistan devleti kurma plan ve projesine, Türkiye’yi 
yöneten sivil-asker yöneticiler ‘Kürt Açılımı’ adını takmışlardı. 
Bu tanım halkımızdan çok büyük tepki görünce de, yarım adım 
geri attılar ve girişimi ‘Demokratik Açılım’ diye adlandırdılar. İs-
ter ‘Kürt Açılımı’ deyin, isterseniz de ‘Demokratik Açılım’, Türki-
ye’nin Güneydoğu bölgesinde bir Kürdistan devleti kurulması 
projesinin uygulanmaya konulması şu evrelerden geçerek ol-
gunlaşmıştı.                                                                        

İsmail Cem:
Milletvekilliği, Dışişleri Bakanlığı, parti kuruculuğu yapan, bir ara 

adı cumhurbaşkanı adayı olarak geçen ve Atatürkçü olarak bilinen 
İsmail Cem 1977 yılında şunları söylüyordu:199

“Türkiye’de zaman zaman ‘memleketi bölelim, yarısında başka 
bir memleket oluşsun. Bunun da özgürlüğü olsun’ şeklinde tartış-

199)  Cumhuriyet, 6 Aralık 1977
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malar gündeme gelmektedir. Bir liberal, bir solcu ve gazeteci olarak 
bana bu normal gelebilir ve Türkiye’ye hiçbir zarar vermeyeceğini 
düşünebilirim. Ama bunu siyasete, yaşama geçirmek için belli bir 
konsensüs lazımdır. Ve o konsensüs inşallah terör meselesi bittikten 
sonra oluşabilecek bir konsensüstür.”

Milletvekili seçildiğinde, vatanın ve ulusun bölünmez bütünlüğü-
nü koruyacağına dair yemnin eden İsmail Cem, memleketin bölün-
mesinde hiçbir zarar görmüyor, bunun gerçekleşebilmesi için uygun 
bir zamanı kollamanın gerektiğini söylüyor! Ve yine de aydın kesim 
kendisini Atatürkçü olarak görmeyi sürdürüyordu!

Mesut Yılmaz:
Üç kez başbakanlık yapan Mesut Yılmaz, 15 Aralık 1999 günü 

Diyarbakır’da yaptığı şu konuşmayla, Diyarbakır’ı AB’nin himayesi-
ne sokuyordu:200

“Biz, AB’ye giden yolun Diyarbakır’dan geçtiğine inandığımız için 
buradayız. Zaman gelip çattı. Bu devlet yapısıyla artık gitmez. Dev-
let çağın gerisinde kaldı. Devleti kırgın gören millet, milletine güven-
meyen devlet, insanını dışlayan cumhuriyet, acze düşmüş siyaset 
ile Türkiye’yi çağa taşıyamayız. Bu sökük artık dikiş tutmaz… Mer-
keziyetçi yapı yok edilmeli, devlet ekonomiden süratle çıkmalı, her 
kişi ve kurumun zihniyeti değişmeli.”

Bu sarsıcı sözleriyle Mesut Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti Dev-
leti’nin sonun geldiğini ilan ediyordu! Mesut Yılmaz, Avrupa Bir-
liği’nin hem anti-demokratik hem de katı merkeziyetçi yapıya 
sahip olduğu gerçeğini Türk halkından saklıyor ve merkeziyetçi 
olarak nitelediği Türk devletinin yok edilmesini istiyordu! Mesut 
Yılmaz bu sözleriyle, çok açık ve net olarak, Diyarbakır’ı AB’nin hi-
mayesine bırakıyor ve Diyarbakırlılara artık T.C. Devleti’nden hiçbir 
şey beklememeleri öğüdünü veriyordu!

Mesut Yılmaz’ın, aslında bir ihanetin belgesi olacak nitelikte-
ki bu açıklamalarına, sivil kesimden de askeriyeden de bir ses 
çıkmıyordu! T.C. Devleti’ne sahip çıkmaları gereken güçlerden ses 
çıkmayınca, Diyarbakır da kendi başının çaresine bakma yoluna sa-
pıyor, AB’nin himayesine sığınıyordu. Böylece AB’nin ekmeğine yağ 
sürülmüş oluyor, Güneydoğu’da bir Kürdistan kurulması yolunda 
adımlar atılıyordu.

200)  “Avrupa Birliği Tabuta Çakılan Son Çivi”, Asya Şafak Yayınları, İstanbul, 
Kasım 2006, 5. Baskı, Sayfa: 435-436
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AB’nin 6 Ekim 2004 Tarihli Türkiye Raporları:
Avrupa Birliği (AB), 6 Ekim 2004 tarihinde Türkiye ile ilgili üç rapor 

yayınladı: İlerleme Raporu, Öneriler Raporu ve Etkiler Raporu.
Bu raporlara göre Türkiye; Kıbrıs’ı Rumlara bırakacak, Güney-

doğu Anadolu’da bir Kürt devletinin kurulmasına giden yolu açacak, 
sözde Ermeni Soykırımı’nı tanıyıp Ermenistan ile olan sınırını aça-
cak,  İstanbul’da Heybeliada Ruhban Okulunu açıp, Fener Kilisesi 
Başpapazı’nı ‘Ekümenik’ olarak tanıyarak İstanbul’da bir Ortodoks 
din devleti kurulmasına razı olacaktı. Başta Dicle ve Fırat nehirle-
ri üzerindeki barajlar olmak üzere Türkiye’nin tüm su kaynakları ve 
dağıtım şebekelerinin denetimini AB’ye bırakacak, Türk Silahlı Kuv-
vetlerinin etki ve yetkileri azaltılacak, sonucu önceden garanti edil-
meyen ‘ucu açık’ üyelik müzakerelerin sonucunda Türkiye, AB’ye 
üye olsa bile Türkler AB’de serbest dolaşamayacaklar, ama AB Üye 
Devletlerinin vatandaşları Türkiye’de serbestçe dolaşacaklardı…201 
Türkiye’nin sivil-asker yöneticileri, AB’nin bu raporlarında da-
yattığı koşullara karşı çıkmak bir yana, AB yanlısı tutumlarını 
kararlılıkla sürdürmeye çalışmışlardı.

17 Aralık 2004 tarihli Avrupa Birliği Konseyi Başkanlık Kararları:
Başbakan Recep T. Erdoğan’ın Brüksel’de 16/17 Aralık 2004 ta-

rihlerinde katıldığı Avrupa Konseyi Başkanlar toplantısı, Türkiye açı-
sından önem taşımaktaydı. Bu toplantıda, AB’nin Türkiye ile yapaca-
ğı Müzakerelere başlama tarihinin verilmesi gündemdeydi. Bu top-
lantının en önemli özelliği, AB ile Türkiye arasında yapılabilecek en 
son ‘pazarlığa’ son noktanın konulması aşamasına varılmış olmasıy-
dı. Bu toplantıda alınacak kararlar Türkiye tarafından kabul edildiği 
takdirde, Müzakereler başlayacak ve bir daha Türkiye hiçbir konuda 
hiçbir zaman  AB ile pazarlık yapamayacak, sadece Avrupa Mükte-
sebatı’nın tamamını olduğu gibi uygulamakla yükümlü olacaktı.

Rivayete göre: Recep T. Erdoğan’ın önüne, yukarıda açıkladı-
ğımız 6 Ekim 2004 tarihli Türkiye raporlarındaki maddeler birer birer 
konulur ve bunları kabul etmesi istenir. Sn. Erdoğan bu ağır şartlar 
karşısında bocalar, bunalır ve hatta bir an, anlaşmayı imzalamadan 
hemen uçağa binip Türkiye’ye dönmeyi bile düşündüğü söylenir. 
Recep T. Erdoğan’ın kabullenmekte en çok zorlandığı madde, 
Kıbrıs’ın Rumlara verilmesidir. Bunu, Türk halkına kabul ettire-
meyeceğinden ve çok büyük bir tepki ile verileceğinden endişe 

201)  A.g.e. Sayfa: 87-100
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etmektedir. Avrupa Konseyi üyesi İngiltere Başbakanı Tony Blair bu 
durumun farkına varıp, Recep T. Erdoğan ile başbaşa görüşebilmek 
için toplantıya kısa bir ara verilmesini istemişlerdir. İki başbakanın bir-
birlerine ilk isimleriyle hitap ettikleri bu kısa görüşmedeTony Blair, 
Başbakan Recep T. Erdoğan’a şöyle bir rol oynamasını önerir: 

“Sen Türkiye’ye döndüğünde, Kıbrıs’ı Rumlara verdiğini 
söylemeyeceksin! Rumlarla bir ticaret anlaşması imzaladım, 
diyeceksin!” 

Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzü gülmektedir, çünkü sorun halle-
dilmiştir. Başkanlar Konseyi yeniden toplandığında, Başbakan Re-
cep T. Erdoğan AB’nin istediği tüm ağır şartları kabul etmiştir. Bunun 
üzerine, AB’nin Türkiye ile 3 Ekim 2005 tarihinde Müzakerelere baş-
layacağı bildirilmiştir. 

Başkanlar Konseyi toplantısı bittiğinde, Başbakan Recep T. 
Erdoğan’ın yanına gelen İsveç Başbakanı şunları söyler: 

“Siz ne yaptınız! Çok ağır şartları kabul edip ülkenizi tehli-
keye attınız! Biz, sizin bu şartları kabul etmeyeceğinizi, tartışma ve 
hatta kavga çıkaracağınızı sanmıştık! Eğer siz bu ağır şartlara karşı 
direnseydiniz, biz de size destek çıkacaktık! Ama bundan sonra bi-
zim de yapacağımız bir şey kalmamıştır!”

Türkiye’nin toıpraklarının ve ulusunun bölünüp parçalanmasına 
neden olacak nitelikte ağır kararları içeren Avrupa Konseyi Baş-
kanlar Raporunu, AKP hükümeti ve yandaşları 17 Aralık 2004 günü 
Ankara’da düğün bayram yaparak kutlamışlardı. Bu çok ağır karar-
ları yalnız Türkiye’nin sivil-asker yöneticileri değil, TBMM’de temsil 
edilen siyasi partilerin tamamı, İşçi ve İşveren Konfederasyonlarının 
tamamı ve Medyanın tamamına yakını coşkuyla kabul edip arka çık-
mışlardı.202 Böylece Erbakan’ın faziletli farkı, Milli tavrı ve haklı-
lığı bir kez daha anlaşılmıştı…

17 Aralık 2004 tarihli Avrupa Konseyi Başkanlar Kararları’ndan 
sonra, Güneydoğu’da bir Kürt devletinin kurulmasının önü tamam-
men açılmış oldu.

Sosyalist, Kemalist ve Darwinist İlhan Selçuk, Güneydo-
ğu’ya Yabancı Askerleri Çağıracak Kadar Alçalmıştı

Kendilerine ‘aydın’ diyen bir kesim tarafından Atatürkçü, Cumhu-
riyetçi ve Aydınlanmanın Yazarı olarak tanımlanan İlhan Selçuk, 9 
Eylül 2006 tarihinde şöyle yazıyordu:203 

202)  A.g.e. Sayfa: 100-101
203)  İlhan Selçuk, Pencere, Cumhuriyet, 9 Eylül 2006
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“Afganistan’daki terörle mücadele için NATO Türkiye’den ek as-
ker istedi…

Lübnan’da terör mü var?.. Hemen Türkiye’den asker isteniyor… 
Afganistan’da terör mü var?.. Hemen Türkiye’den asker isteni-

yor… Oysa terörün daniskası bizde!.. Peki, biz neden susuyoruz?
Birleşmiş Milletler Barış Gücü bize gerekmez mi? NATO gü-

neydoğuya asker yollasın… AB neden küçük parmağını kımıl-
datmıyor?.. Şimdi Lübnan’a asker yollayan Avrupa devletleri 
bize neden askeri güç sağlamıyorlar?..”

Evet, Güneydoğu Anadolu’ya yabancı askerleri davet eden İlhan 
Selçuk, bizim bazı ‘aydınlarımızı’, ABD-AB projelerine uygun olarak 
Güneydoğu Anadolu’da kurulması planlanan bir Kürdistan devletine 
hazırlamaktaydı…

AB Güneydoğu Anadolu’ya Hibe Akıttı:
2004-2006 sürecinde AB, sözde proje karşılığı, Diyarbakır Be-

lediyesi’ne 40 milyon Avro hibe etti. Yaklaşık 8 milyon Avro harca-
yarak da Diyarbakır’da 18 okul yaptırdı. Aynı süreçte AB, Şanlıurfa 
Belediyesi’ne, sözde proje karşılığı, 21 milyon Avrodan fazla hibe 
verdi. Buna ek olarak, 7 milyon Avrodan fazla para harcayarak Şanlı 
Urfa’da 15 okul ve 10 lojman yaptırdı. Avrupa Birliği, Güneydoğu 
Anadolu’ya akıttığı bu paralarla bu bölgenin belediyelerini, sivil top-
lum örgütlerini ve önemli kişilerini devşirdi, kendi çıkarları doğrul-
tusunda eğitip donattı!.. Türkiye’nin sivil-asker yöneticileri tüm 
bu gelişmeleri sadece izleyerek, bölgenin yavaş yavaş Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti’nin yönetim ve denetiminden çıkmasına 
göz yummuşlardı.

Barzani’nin Bursları:
Irak’ın kuzeyinde bir Kürdistan devletinin kurucularından olan 

Barzani, ABD ve AB’nin desteğinde Güneydoğu Anadolu’da da ken-
disine bağlı bir etki alanı yaratmak için çalışmaktaydı. O bölgedeki 
Kürt kökenli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gençlere burslar dağıt-
maktaydı. Barzani’den burs alan gençler, Barzani’ye mi yoksa T.C. 
Devleti’ne mi bağlı kalacaklardı? T.C. Devleti’nin sivil-asker yönetici-
leri bu gelişmelere de sadece seyirci kalarak bölgenin elden çıkma-
sını kolaylaştırmışlardı.



 ILIMLI İSLAM SAFSATASI
 VE

  DİNİMİZİN YOZLAŞTIRILMASI

 ● İslam Liberalizmi Safsatası ve Hoşgörü Salatası
BM, “dine hakareti kınayan” tasarıyı kabul etmişti. Ama asıl 

amaç Yahudileri korumaya yönelikti
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, herhangi bir dine 

hakareti, insan hakları ihlali olarak tanımlayan ve kınayan karar ta-
sarısını geçirmişti. İslam Konferansı Örgütü (İKO) adına Pakistan 
tarafından önerilen tasarı, 11 olumsuz, 13 çekimser oya karşılık, 
23 oyla kabul edilmişti. Tasarının bağlayıcı niteliği bulunmazken AB 
üyeleri, Kanada ve Hindistan, bu kararın ifade özgürlüğünü kısıtlaya-
cağını iddia etmişti. İKÖ adına konuşan Pakistan ise ifade özgürlüğü 
ile dinlere saygı arasında “hassas bir denge” sağlanması gerekti-
ğini söylemişti. Müslüman azınlıkların 11 Eylül saldırısından sonra 
hoşgörüsüzlük ve ayrımcılık ile şiddet olaylarına maruz kaldıkları 
belirtilen tasarı metninde, “dinlere hakaret, insan onuruna karşı, bu 
dinlerin mensuplarının kısıtlanmasına yol açan ağır bir saldırıdır ve 
dini şiddeti kışkırtır” denilmişti. Tasarıyla bütün üye devletlerden dini 
yerler ve sembollerin korunması, azınlıklara karşı hoşgörüsüzlükle-
rin himaye edilmemesi, bütün din ve inançlara saygı ve hoşgörüyü 
teşvik etmek için tüm önlemlerin alması talep edilmişti. (Cenevre, 
aa) Ama asıl sinsi niyetin, Siyonizm aleyhtarlığını dizginlemek 
olduğu özenle gizlenmişti.

“Türkçe olimpiyatları” tam bir sahtecilikti!
Başka çareniz yok, sanki mutlaka beğenmek ve övmek duru-

mundayız. Siyonist Yahudi sermayeli bir Amerikan dergisi Fe-
tullah Gülen’i dünyanın en büyük entelektüeli mi seçmiş, öyle 
ise siz de onu büyük entelektüel kabul etmek zorundasınız. 
Orhan Pamuk’un bile dördüncü geldiği oylamayı sorgulamaya 
bile kalkışırsanız hemen dışlanır ve suçlanırsınız. Oysa Siyo-
nist merkezlerin yaptığı, yerli çömezlerin de balıklama atladığı 
şuydu: “Biz istersek, ilkokul mezunu bir vaizden bile dünyanın 
en büyük entelektüeli çıkarırız!” Küçük Emrah, Ebru Gündeş 
jüri olacak ve biz gururlanacağız. Gururlanmakla kalmayaca-
ğız ağlayacağız da. Ağlamak öyle köşelerde, gizli saklı olursa 
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makbul değil. İlla kamera karşısında ve canlı yayında olacak. 
Sonra bunun adını “ihlas” koyacaksınız! Türkiye’de lise öğ-
rencilerinin bile anlamadığı “ruh-i mücerret”i iki Kongolu bebe 
söylediği için TV kameraları önünde salya sümük gözyaşı akıt-
malısınız. Yoksa gazete ve televizyonlarda “gözyaşı sel oldu, 
duygusal anlar” vs. denilip magazin olamazsınız… Hatta çıkan 
bir iki eleştiri varsa, onu da “hoşgörü” adına “diyalogla” bo-
ğacaksınız!.. Bazıları ya safl ıkla veya safsatayla: “Bu çocuklar 
Fatih Sultan Mehmet’i, Atatürk’ü öğreniyor, ne var bunda” diye 
soruyorlardı. Pekiyi, “Süfyan” kim oluyor o zaman? Hani, Ata-
türk’e Deccal-Süfyan demeyeni, Müslüman bile saymamaktay-
dınız!... Ben size bir şey diyeyim mi? Ne yaparsanız yapın “de-
rin bakış”ın, Siyonist ve masonik odakların gözündeki yeriniz 
aynı. Çünkü ayet açık: “Onların dinini (zulüm düzenini ve ırkçı 
emperyalizmi) kabul etmedikçe sizden razı olmazlar.”204 Boşuna 
uğraşmayın, gavura yaranamazsınız!..

Fetullahçılar İran’da yeni öğretim yılında Türk dili ve edebi-
yatı okutulmasına niye çok sevinmemişlerdi?

Ahmedinejad: “Türkçe, İran kültürünün sermayesidir!” demişti!..
İran’daki üniversitelerde Türk Dili ve Edebiyatı okutulmasına ka-

rar verilmişti. İran’ın resmi haber ajansı İRNA, Kültür Şurasında alı-
nan karar doğrultusunda Azeri Türkçesi ve Edebiyatının okutulma-
sına yeni eğitim ve öğretim yılında başlanacağını bildirilmişti.  Azeri 
Türkçesi ve Edebiyatı bölümü açılması için hazırlıklarda sona ge-
lindiği, ayrıntıların görüşülmekte olduğu kaydedilirken, ilk bölümün 
Erdebil eyaletindeki bir üniversitede açılacağı belirtilmişti. Cumhur-
başkanı Mahmud Ahmedinejad da “Türk Dili ve Edebiyatının üni-
versitelerde okutulması için Kültür Şurasında karar aldıklarını 
ve bunun bir süre önce tebliğ edildiğini” belirterek, Türkçeyi “İran 
kültürünün bir sermayesi” olarak nitelendirmiş ve “Türkçenin her ba-
kımdan mükemmel bir dil olduğunu, İran ve İslam kültürü için önem 
arz ettiğini” söylemişti. Peki, Asya ve Afrika’daki bazı ülkelerde 
CIA’nın destek ve kontrolünde açtıkları okullarda, çocuklara 
birkaç kelime Türkçe şiir ve şarkı ezberletmeyi “Tarihi bir kültür 
devrimi” gibi sunmak sahtekârlığı sergileyenlerin, Ahmedine-
jad’ın İran üniversitelerinde Türk Dili ve Edebiyatı dersi koyma 
kararına niye hiç sevinmemiş ve sahiplenmemişlerdi?

204)  Bakara: 120
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Arap Ülkelerindeki Türkçe Seferberliğine, Fetullahçılar niye 
ilgisizdi?

Türk-Arap Bilim, Kültür ve Sanat Derneği (TASCA) Başkanı 
Muhammed Adil, Türkçe’nin Arap ülkelerinde yaygınlaştırılması 
amacıyla ilk aşamada Fas, Sudan ve Ürdün’de Türkçe dil kursları 
düzenlediklerini bildirmişti. Arap ülkelerinde bazı basın yayın kuru-
luşlarının temsilcisiyle Kütahya’nın Domaniç ilçesine gelen Adil, AA 
muhabirine yaptığı açıklamada, Türkçe’nin bir dünya dili olması için 
çalışma yürüttüklerini söylemişti. Bu derneği, Türk ve Arap toplum-
ları arasında kültürel köprü vazifesi görmesi için kurduklarını, bu iş 
birliğini geliştirmede de dilin büyük öneme sahip olduğunu vurgula-
dı. Türkçe’yi uluslararası dil haline getirmek için proje hazırladıkları-
nı anlatan Adil: ‘’Özellikle Arap ülkelerinden her gün çok sayıda 
elektronik posta ve telefon geliyor. Nerede ve nasıl Türkçe öğre-
nebileceklerini, bunun için kimlere ya da hangi kuruluşlara baş-
vurabileceklerini soruyorlar. Yönetim kurulumuz aldığı karar ile 
Fas, Sudan ve Ürdün’ü pilot ülkeler olarak belirleyip, Türkçe 
dil kursları açtık. Türkiye’den öğretmen gönderip, oralarda sivil 
toplum örgütleriyle anlaşarak kurslarımızı başlattık’’ demişti.

‘’Öğretmen bulmakta sıkıntı yaşıyoruz’’ demişlerdi.
Arap ülkelerinin başkentlerinde Türkçe kurslarının düzenlenme-

sinin yararlı olacağını anlatan Adil, ‘’Türkçe, bütün Avrupa, Ame-
rika ve tüm dünyada konuşulmalı’’ diyerek, Arap ülkelerindeki 
üniversitelerde Türk dili ve edebiyatı bölümleri açılması için de işbir-
liğine gidilmesi gerektiğini belirtmişti.

‘’Başlattığımız Türkçe kurslarına yoğun talepler var. Ancak 
öğretmen bulmakta sıkıntı yaşıyoruz. Türkçe öğretmenleri hem 
bu kurslar için hem de oralardaki bazı liselerde okutulan seç-
meli dersler için gerekli. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığı ya da 
başka kurumların bu işi projelendirmesini talep ediyoruz. Türk-
çe öğretmenleri Arap ülkelerine gönderilmeli, dilimiz oralarda 
yaygınlaştırılmalıdır’’ diyen Türk-Arap Bilim, Kültür ve Sanat 
Derneği Başkanı Muhammed Adil’in çağrılarına, bu sözde Türk-
çe sevdalısı Fetullahçılar niye hiç kulak vermemiş ve değerlen-
dirme yoluna gitmemişlerdi?

Milli Gazetede, “Ilımlı İslam” safsatasının kahramanı ve “Li-
beral Hoşgörü” sahtekârı olan Zat’a çok uyan ve tabi dokunan 
bir yazı yayınlanmıştı:
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Ey kendini muhterem ve mükemmel sanan, ama Kur’an dür-
bünüyle bakıldığında kabahat ve hıyanetleri sırıtan anlamında; 
“Bay Nâkıs’a...” diye söze başlanmıştı.

Boş yere kâmillik taslama, en azından bana yutturamazsın. Böy-
le zıvanadan çıkmış bir toplumda herkes sana olgun diyecek, akıllı 
diyecek, bilge diyecek ve sen de onların şehadetiyle kâmil olacak-
sın!?.. Sen kâmil bir Müslümansan halkın büyük kısmı sana deli de-
meli, ki, büyük olduğun anlaşılsın.

İmamı Rabbanî hazretleri ne buyurmuş: “Siz Ashab-ı kiramı gör-
seydiniz onlara deli gözüyle bakardınız; onlar sizi görselerdi, Müslü-
man saymazlardı…”

Ey cin fikirli, ey kurnaz kişi, ey tilki karakterli, bilmez misin ki, 
Haliq ile mahluqatı aynı anda memnun ve râzı etmek imkânsızdı. 
Haliq’ı hoşnut etmek istiyorsan, yaratıkların bir kısmının nefret ve 
düşmanlığını kazanmaya önceden razı olacaksın. Kurnazsın ama 
akıllı değilsin. Şu haline bak.

Hem mü’minlerin, hem militan ve saldırgan kâfirlerin mergubu ve 
mahbubu olmak istiyorsun. Dünyayı kendine yalancı bir cennet hali-
ne getirmek için yırtınıyorsun. “Ben çok ihlaslıyım” deyip duruyor-
sun. Sus!.. Bir daha ağzına alma o kelimeyi. Ben ihlâslıyım demenin 
bile nifak olduğunu bilmiyor musun?

Cenâb-ı Hak bir hadîs-i kudsîde “İhlâs Benim sırlarımdan bir 
sırdır, onu sevdiğim kulumun kalbine koyarım...” buyuruyor. İhlâsın 
reklâmı yapılmaz, ben çok ihlâslıyım havası atılmaz... Zaten ihlâsın 
çoğu azı olmaz. Ya tam olur, yahut hiç olmaz. Ben büyüğüm, ben 
pek olgunum, ben çok ama çok dolgunum; ben şöyleyim, ben böy-
leyim edebiyatı yaptıkça küçülüyorsun. Ahlakı ve hayata bakışı İs-
lam’la uyuşmayan insanların seni beğenmesinin sana rezillik olarak 
yetip de artacağını bilmiyor musun?

Çivisi çıkmış bir fetret ortamında; nifak şikak, fitne fesat, isyan 
tuğyan, azgınlık çağında yaşadığını unutuyorsun.

Olgun insanlar nazarında halkın övgüsü ile sövgüsü birdir. İslâm, 
iman, Kur’ân, Sünnet, Şeriat, ahlâk ve fazilet için öyle çalış ki, ken-
dilerini akıllı sanan zavallılar sana deli desinler.”

Fetullahçıların Liberalizm hayranlığı, Dinden sapma eğili-
miydi!

Fetulahçı Mustafa Erdoğan’ın “Hangi liberalizm din düşmanı-
dır?” yazısına güzel bir cevap verilmişti: “Peşinen söylemek icap 
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ederse; evet liberalizm çeşitlerinden bazıları din düşmanıdır. Belki 
hepsi din düşmanı değildir, lakin hepsi de dine yabancı ve uzak-
tır. Bunda şüphe yoktur. Mustafa Erdoğan analizini 4 Haziran ta-
rihli Obama’nın Kahire konuşmasının üzerine kurgulamıştı: “Obama 
şöyle diyordu: ‘Din düşmanlığını liberalizm bahanesinin arkasına 
saklayamayız.’ Fetullahçı yazar Obama’nın sözleri üzerine yazdığı 
yazıda liberalizm ve din ilişkisini şu satırlarla ele almıştı: “Amerikan 
liberalleri de elbette din özgürlüğünü temel bir hak olarak ka-
bul etmektedirler ama onlar -William Galston gibi birkaç istisna 
dışında- dinin kamu hayatındaki rolünü alabildiğine sınırlamak-
tan yanadırlar. Onlara göre tarafsızlık gereği; devletin dinler ve 
mezheplere büsbütün kayıtsız kalmalı ve kamu eğitiminin ta-
mamen ‘láik’ değerler doğrultusunda yapılmalıdır...” Oysa Din 
düşmanlığında günümüzde komünizmin yerini liberalizm doldur-
maktadır ve bunun en tipik örneği Hollanda’daki liberal ırkçı partinin 
İslam düşmanı olarak kendisini konumlandırmasıdır. Bundan dolayı 
Muhammed Mütevelli Şaravi İslam’ın ideolojiye sığmayacağını vur-
gulamaktadır. Nasıl 50 yıl önce İslami sol dalgalarına karşı olmamız 
gerekiyor idi ise şimdi de aynı nedenle İslami liberalizm kavramına 
ve eğilimine karşı olmamız lazımdır.”

Bir zamanlar Mustafa Sibai’nin İslam Sosyalizmi kitabı çıkmıştı. 
“İslami sol” söylemi hâlâ, Yaşar Nuri Öztürk’ten Ahmet Hakan gibi-
lerce canlı tutulmaktaydı. Şükür ki, Sosyalizm dönemi yıkılıp kendi 
kendine kapanmıştı. Bizden dolayı değil de sosyalizme dayalı de-
neme ve tecrübelerin başarısızlığı sonucu bu kavram da aşınmıştı. 
İslamcıların moda öykünmesi de böylece boşa çıkmıştı. Şimdi her-
kes Soğuk Savaş sonrası hakim paradigma haline gelen liberalizm 
cereyanına kapılmıştı. Geçmişte İslami hareketler devlet ve toplum 
projeleriyle anılırlardı ve İslami hareketlerin genel ekseni bu iki bo-
yutta ele alınırdı. 

Esasında komünizm ve liberalizm Fransız Devriminin getirdiği 
dalgaların farklı türev ve tezahürleridir. Bu tezahürlerin tamamı din-
den özgürleşme çizgisinde seyretmektedir. Dinden özgürleştirilmiş 
bir işçi toplumu tasavvur eden ideoloji Komünizm’dir. Komünizm 
projesinde genel olarak toplum dine yabancılaşmakta ve ondan öz-
gürleştirilmektedir. Din; buna göre, kitlelerin afyonu görülmektedir. 
Materyalizm ise cennetidir. Ferdi, dinden özgürleştirme eğilimine de 
kısaca liberalizm denmektedir. Bunun bir de dini ayağı var şüphesiz. 
Genellikle olarak İslami liberalizm İslam’ı Protestanlaştırma projesi 
ve sürecidir. Lübnanlı eski bakanlardan Hıristiyan kökenli George 
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Kırım, Muhammed Abduh’u takdir etmekle birlikte onun Batı’daki 
Protestanlaştırma modelinden etkilendiğini öne sürmektedir. Martin 
Luther’in İslami camiadaki sempatizanları arasında olduğunu söyle-
mektedir. Neticede bu çizgi genel haliyle dine karşı yabancılaşmayı 
temsil etmektedir. Bu liberal dini hareketlerin içinde dine yakın görü-
nenlerde de dinin tatbikatında bir sapma (tahrifat ve tahribat) eğilimi 
görülmektedir. 

Amerikalı Yahudi-Liberal yazar Benjamin Barber, “Dini yalnız-
ca insanların özel hayatına hapsetmekle laiklik olmaz” diyerek ve 
suret-i Hak’tan görünerek ılımlı İslamcılara ve Fetullahçılara des-
tek vermekteydi: ‘AB, çocuklara ılımlı İslam’ı öğretmeliymiş!?’

New York’ta “Müslümanların Sanat ve Fikir Sesi” festivali çerçe-
vesinde düzenlenen konferansa katılan bilim ve din adamları Avru-
pa Birliği (AB) üyesi ülkelerin çocuklara İslam dinini öğretmesi ge-
rektiğini vurgulamıştı. Amerikalı yazar ve CviWorld at Demos adlı 
NGO’nun başkanı olan Benjamin Barber’in konuşmasında, “Dini 
yalnızca insanların özel hayatına hapsetmekle laiklik olmaz” 
sözleri yankı uyandırmıştı. İngiltere, Fransa ve Amerika orijinli bilim 
ve din adamları Avrupa’da yaşayan 25 milyon civarındaki Müslüman 
kesimin yaşadıkları ülkeye entegre olabilmeleri için dini kimliklerini 
elde etmede ve bunu yaşamada var olan sıkıntılarının giderilmesi 
gerektiğini ifadeye çalışmıştı. New York Halk Kütüphanesi’nde ya-
pılan konferansa 300 dolayında insan katılmıştı. PBS dergisinden 
David Brancaccio’nun moderatörlüğünü yaptığı konferansa İngil-
tere’den İmam Abdülcelil Sacid, Fransa’dan Tahar Ben Jelloun ile 
Amerikalı Benjamin Barber konuşmacıydı. Avrupa’dan Geothe Ens-
titüsü gibi birçok kuruluşun desteği ve New York’tan da New York 
Halk Kütüphanesi, Türk Kültür Merkezi gibi kurumlarca sponsorluğu 
üstlenen programda İslam’ın Batı medeniyetine katkıları ile bugün 
yaşanılan sıkıntıların varlığına vurgu yapılmıştı.

Konferansın başlamasından önce Kur’an-ı Kerim okunmuş ve ar-
dından ilahiler eşliğinde sema gösterisi yapılmıştı. Konferansın açı-
lış konuşmasını AB Birleşmiş Milletler Delegasyonu Heyeti Başkanı 
Büyükelçi Fernando M. Valenzuela yaparak: Viyana’da İslamofo-
bia’ya karşı gözlemci heyetinin kurulduğunu hatırlatmıştı. Büyükelçi, 
“AB üyesi ülkelerde Müslümanlara karşı ayrımcılığın yaşandı-
ğını ve bunun engellenmesi için Avrupalı devletlerin mücadele 
yaptığını” açıklamıştı. Oysa bu kocaman bir yalandı.
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“İslâm, sevgi ve hoşgörü dini”dir diyenlere hatırlatmak la-
zımdı: İslam, aynı zamanda her türlü haksızlık ve ahlaksızlığa 
karşı direniş ve milli diriliş dinamiğidir!

Büyükelçi’den sonra kürsüye gelen ve festivalin yapılmasın-
da büyük emeği bulunan New York Üniversitesi öğretim üyesi 
Mustafa Tlili, ABD Başkanı Barack Obama’nın Kahire’den yap-
tığı konuşmanın hem anlamlı hem de çok yararlı olduğunu kay-
dedip Obama’nın konuşmasının festivale olan ilgiyi arttırdığını 
aktarmış, İslam’ın sevgi, hoşgörü dini olduğunu Amerikalılara 
anlatmayı amaçladıklarını hatırlatmıştı. Oysa Obama’nın yaptığı 
İslam’daki zulme direniş ve cihat ruhunu yozlaştırmaktı. Fran-
sız laiklik anlayışını eleştirerek konuşmasına başlayan Benja-
min Barber ise bunun ülkede yaşayan Müslümanların topluma 
entegre olmasında negatif bir etki yaptığını vurgulamıştı. Bar-
ber, “Dini yalnızca insanların özel hayatına hapsetmekle laik-
lik olmaz” diyerek, bu konuda Amerikan laiklik anlayışının çok 
daha özgür olduğunu anlatmıştı. CviWorld at Demos Başkanı, 
Amerika’da hem ırk hem de dini kimlik edinmelerinde sıkıntı ya-
şamadıklarını, bunun AB için de örnek teşkil etmesi gerektiğini 
hatırlatmıştı. “Amerika’ya 6 ay önce gelmiş birisi ‘ben Amerika-
lıyım’ dese kimse buna itiraz etmez. Ama 60 yıl Fransa’da yaşa-
yan bir göçmen ‘ben Fransızım’ derse Fransızlar tarafından dış-
lanır. Bu diğer Avrupa ülkeleri için de geçerli. Böyle ayrımcılık 
olunca da Avrupalı Müslümanlar haliyle yaşadıkları toplumlara 
entegre olmada ve kendi birikimlerini bu ülkelere taşımada cid-
di sorunlar yaşıyor” sözleriyle Amerikan reklamını yapmıştı.

Dinin toplumun karakteri olduğunun altını çizen CviWorld at 
Demos Başkanı Barber, bu nedenle Avrupa’da sorunların çö-
zümlenemediğini ileri sürmüş, Almanya, Fransa gibi ülkelere 
göç etmiş Portekiz, İtalyan, İspanyolların bu ülkelerde Müslü-
manlar kadar ayrımcılıkla karşılamadığını kaydederek, bunun 
nedeninin de farklı dini inancın olmasından kaynaklandığını 
vurgulamıştı. Benjamin Barber, “Avrupa devletleri aynı inançta 
olmadıkları Müslümanların uyumu için yeterli hoşgörüde ve an-
layışta değiller” diyerek FBI’nın camilere casus yerleştirdiğini 
atlamış ve dikkatlerden kaçırmıştı.

“AP’de sağ partilerin kazanması Avrupalı Müslümanları 
olumsuz etkileyecekmiş!..”
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İstanbul’da bir konferansa katıldığını aktaran Barber, “Orada 
yaptığım konuşmada feministlerin hoşuna gitmeyen sözler et-
tim. Ben orada sorunun İslam dininde değil dincilikte olduğu-
nu ifade ettim” diyerek ayrıca İslam’da kadın meselesinin aslında 
dinden değil erkekten kaynaklanan sorun olduğunu da vurgulamıştı. 
Tahar Ben Jelloun da konuşmasında Avrupa Parlamentosu için ya-
pılan seçimlerden sağ partilerin zaferle çıkmasının, bu kıtada ya-
şayan Avrupalı Müslümanlar için önümüzdeki dönemde daha fazla 
sıkıntılar çıkaracağını savunmuş: “İslam Avrupa için, Avrupa’da İs-
lam için büyük şans” derken, İslam dininin demokratik sistemlerle 
sıkıntısının olmadığını vurgulamıştı. Selman Rüşdü olayını da dile 
getiren Jelloun, “Aynı nitelikte İslam dinine hakaret eden 1957 
yılında Fransız yazar tarafından bir kitap çıkarıldı ancak kimse 
bu kişi için ölüm fetvası çıkarmadı. Ancak Selman Rüşdü Müs-
lüman bir aileden gelmiş olması ve onlara döneklik edip aşağı-
laması haliyle bir tepkiye neden oldu. Bu aile içinde suç işleyen 
çocuğun cezalandırılmasından öte bir şey değil” diyerek İran’ı 
suçlamıştı. İnsanların inançlarına toplumsal yaşamda saygının şart 
olduğunun altını çizen Jelloun, karikatür krizinin bir inancın kutsalına 
hakaret etmesi nedeniyle bunun “basın özgürlüğü” ya da “düşünce 
özgürlüğü” ile savunulamayacağını hatırlatmıştı.

“Başörtü bir ideoloji ya da politikanın sembolü değil, inancın gereği”
Fransa’da laiklik gerekçesiyle başı kapalı kız çocuklarının oku-

la alınmamasını eleştiren Pakistan orijinli İngiliz vatandaşı İmam 
Abdülcelil Sacid, “Başörtüsü bir ideolojinin ya da politikanın 
sembolü değil, inancın gereği” diyerek insanların inandıklarını 
özgürce yaşamasının demokrasinin bir gereği olduğuna dikkat 
çekmiş ve “Başörtülü kızların okullara alınmaması laiklik ge-
rekçesiyle insan hakları ihlal ediliyor” ifadelerini kullanmıştı. Şer’i 
hükümlerinde zamanla değiştiğini aynı şekilde tek tip İslam anlayı-
şının olmadığını belirten Abdülcelil Sacid, “Avrupa’nın sorunlarından 
biri de tüm Müslümanları aynı şekilde kategorize edip yargılaması-
dır” diyerek, İslam’ın baskıcı bir din olmadığını Papa ve kiliseler gibi 
inananlar üzerinde Müslümanlıkta bir baskı merkezinin olmadığını 
açıklamıştı. “Allah yalnızca insana seslenir, toplumlara, sokaklara 
değil. İslam dini kul ile Allah arasındadır” iddialarının gerçeği yan-
sıtmadığı ise açıktı. Siyonist merkezlerin dayattığı, Fetullahçıların 
reklamını yaptığı “Ilımlı İslam”, Kur’ani hükümleri yok sayan, sadece 
ibadet şekillerini ve ahlaki prensipleri öne çıkaran bir din anlayışıydı.
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Türkiye’de ‘mahalle baskısı’ iddiaları düzmeceydi!
12 Nisan-3 Mayıs 2009 tarihleri arasında gerçekleştirilen araştır-

mada, inancı nedeniyle toplumda ayrımcılığa uğradığını düşünen-
lerin oranı sadece yüzde 10’du. Katılımcıların yüzde 7’si mezhebi 
nedeniyle toplumda ‘ayrımcılığa’ maruz kaldığını düşünüyordu. Yüz-
de 8’i anadili nedeniyle devletten, yüzde 9’u etnik kimliği nedeniyle 
devletten, yüzde 6’sı laik olması nedeniyle hem devletten hem top-
lumdan, yüzde 9’u ise kadın olduğu için toplumdan kaynaklı ayrımcı-
lık yaşadığını ifade ediyordu. Araştırmada, “Hepsi çok önemli ama 
sizin için hangisi birinci sırada gelir?” sorusuna verilen cevap-
larda dindarlık yüzde 62 ile ilk sırada yer alıyordu. Bunu yüzde 13 
ile demokrasi, yüzde 16 ile laiklik izliyordu. İnancı nedeniyle başını 
örten kadınların oranı ise yüzde 62’ye ulaşıyordu. Ancak, dindarlığı 
önceleyen katılımcılar, aşırılık ve radikalizme de karşı çıkıyor. Araş-
tırmaya katılanların yüzde 69’u aşırı İslami akımların Türkiye için bir 
tehdit olduğunu düşünüyordu. Araştırmaya katılanların yüzde 66’sı 
dünya güvenliği için tehdit olduğunu söylerken, yüzde 92’si PKK’nın 
Türkiye için ciddi bir tehdit olduğunu ifade ediyor. Demokrasi karşıtı 
girişimlerin Türkiye için tehdit oluşturduğunu söyleyenlerin oranı ise 
yüzde 81. Araştırmada denekler dini ve etnik çeşitliliğin Türkiye için 
çeşitlilik olduğunu düşünüyor. “Kimi komşu olarak görmek istemez-
siniz?” sorusuna verilen cevaplar arasında, yüzde 72 oranında içki 
içen komşu ilk sırada yer alıyor. Araştırmaya katılanların yüzde 52’si 
Hıristiyan, yüzde 26’sı başka bir ırk veya renkten, yüzde 64’ü Yahudi, 
yüzde 66’sı ise hiçbir dine inanmayanları komşu olarak istemiyordu.

AB konusunda kafalar karışıktı
Araştırmada, AB ve ABD konusunda da benzer çelişki yaşandı-

ğı ortaya çıkıyordu. Araştırmaya katılanların yüzde 57’si Türkiye’nin 
AB’ye üyeliğini istiyor, yüzde 27’si ise karşı çıkıyordu. Fakat, araştır-
maya katılanların yüzde 81’i AB’nin dünyada Hıristiyanlığı yaymayı 
hedefl ediğini düşünüyordu. Yüzde 76’sı Türkiye’yi bölmeyi hedefl e-
diğine, yüzde 80’i ise İslam dünyasını bölmek ve zayıfl atmak istedi-
ğine inanıyordu. Yani AB’nin gizli mahiyetini ve kirli niyetini halkımız 
seziyor, ama yoğun propagandanın etkisinde kalıyordu. Türkiye’de 
en güvenilir kurum sorusunda, yüzde 72’yle ordu ilk sırada yer alı-
yordu. En güvenilmeyen kurumlar arasında ise DTP yüzde 75 ora-
nıyla ilk sırada geliyordu. Onu yüzde 74 ile IMF, yüzde 49 ile BM, 
yüzde 48 ile AB, yüzde 44 ile CHP takip ediyordu.
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Sonuçlar İngilizleri bile şaşırtmıştı
Araştırmanın sonuçları İngiltere’yi de şaşırtıyordu. İngiltere Bü-

yükelçiliği Müsteşarı Giles Portman, sonuçları nasıl buldukları yö-
nündeki bir soruya şöyle cevap veriyordu: “Müthiş ve ilginç. AB 
ile ilgili çelişkiler söz konusu. İngiltere’nin pek sevilmeyen bir 
ülke olduğu ortaya çıktı. Biraz sürpriz bu. Hayal kırıklığı yaşa-
dım. Hemen British Council’deki arkadaşlarla neden böyle bir 
sonuç çıktı diye bir değerlendirme yaptık. İngiltere, Türkiye’nin 
AB üyeliğini en çok destekleyen ve bunu her platformda dile 
getiren bir ülkedir.”

AKP döneminde Dindarlık artmamış, sadece istismarcılık 
kazanmıştı!.

Araştırmayı yürüten Prof. Dr. Yılmaz Esmer AKP iktidarı döne-
minde dindarlığın arttığı görüşüne katılmayarak: “Biraz daha be-
lirginleşmiş olabilir ama benim tespitlerime göre dindarlık art-
madı. Baskı gördüğünü söyleyenlerin oranları büyük çıkmadı. 
Yüzde 5, yüzde 3 gibi rakamlar. Önemli gibi görünmüyor ama 
50 milyon insanın yüzde 5’i 2,5 milyon yapar. Bu da önemli bir 
rakamdır.” 

Töre, örf ve adet eğer Kur’an’a, vicdana ve ahlaka uygun ise 
muteberdir!

H. Ziya Ülken, töre kelimesinin Türkçe “türemek” fiilinden gelmiş 
olabileceğini söylemektedir. Türklerin Oğuz boyundan türemiş olma-
ları temeline dayanan bir gelenek ve âdetler düzenidir. Bir yerden 
bir yere göçüldüğü zaman belli bir düzene göre yerleşilir. Töre, be-
şeri topluluğun fiziki ve sosyal çevreye uyumunu sağlayan yerleşik 
kurallar bütününe denir. Kelimenin Tevrat’ın aslı olan “tora”dan tü-
rediği de söylenmektedir vardır. Bu anlamı doğrudan köklü, kesin 
ve tanımlanmış hukuk kurallarına, şeriata da uygun düşmektedir. 
İslam hukuk ve tefekkür mirasında “töre”den çok “örf ve irfan”a il-
tifat edilmiştir. Bu da iyilik, ihsan, cömertlik, hediye/atiye demektir. 
Bu anlamda örf ve irfanı dört ayrı anlam seviyesinde ele alabiliriz: 
a) Hukuk ve siyaset (Örf ve örfi hukuk), b) Sosyoloji ve kültür (Örf 
ve âdet), c) Kelam ve tasavvuf epistemolojisi (İrfan ve ma’rifet), d) 
Toplumsal sözleşme ve iletişim (Tearuf ve muarefe), e) Ortak ahlaki 
zemin (Ma’ruf). 

Sosyo-kültürel seviyede törenin “örf ve âdetler” olarak ol-
dukça geniş ve sivil bir alana yayıldığını söyleyebiliriz. Bunun 
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bir yüzü sivil hukuka bakar: Örf olarak ele aldığımızda İslam hu-
kukunda bağlayıcı kaynaktır. Örf her halükârda referans alınır, 
çünkü örf iyidir (7/A’raf, 199). Toplum hayatında doğmuş bulu-
nan ve uzun zamandan beri uygulanması sebebiyle hukuken 
bağlayıcı sayılan, ancak yazılı olmayan hukuk kuralları bu ad 
altında toplanır. “Âdetler” seviyesinde ele aldığımızda törenin 
iyisi olduğu gibi kötüsü de olabilir. Kısaca “kötü örf” yoktur, 
ama “iyi âdet” olabileceği gibi “kötü âdet” de olabilir. “Âdet”, 
ayrıldığı şeye, yere tekrar dönmek, avdet etmek manasında 
“avd” ve “avdet” mastarından yapılan bir isimdir. Avd, zaman 
zaman bir işi yapmak ve işlemek, bazı işleri ara sıra tecrübe 
ettikten sonra tekrar yapmak, bir işe başlayıp bitirip bir daha 
yapmak, ikilemek ve dönmek anlamlarına gelir. “Muavede” bir 
işin başına dönmek, bir şeyi âdet edinmek; Mead, dönülecek 
yer, yaratılmışların döneceği yer, ahiret yurdu demektir. İyi ol-
duğu zaman örf’le aynı manada kullanılır. 

Modernlik, emredici ve taşıyıcı araçlarıyla kendini empoze 
ettiğinde, bilumum örf ve âdetleri “geleneğin tasfiyesi” çerçe-
vesinde yürürlükten kaldırmak ister. Bu, modernliğin tasfiyeci 
ve tekçi (monist) karakterinin zorunlu sonucudur. Bunun için 
hukuku; İlahi menşeinden ve beşeriyetin binlerce yıldır tecrü-
be edip nesilden nesile devrettiği örfl erden arındırarak, içini 
manevi ve ahlaki özlerden kopararak, salt kurallar ve kanunlar 
seviyesine indirgemek suretiyle yapar; kanunlar ve anayasalar 
aracılığıyla yapamadıklarını baskı politikaları ve otoriter rejim-
ler üzerinden yapmaya çalışır ki, Batı-dışı dünyanın modernleş-
me tarihi bunun trajik örneklerinden ibarettir. 

Örf ve âdetler tabiatları gereği birden fazladır. Örf ve âdetlerin 
muhafaza edildiği, ama sıklıkla daha üst bir referansa (Kur’an ve 
Sünnet’e) göre test edilip düzeltildiği toplumlarda çoklu hukuk sis-
temleri ve çoğul yaşama biçimleri vardır. Töre, örfl erden kopup, belli 
bir âdet biçimine indiğinde zalimane olmaktadır. Âdeti insani kılan 
örf’tür. Bu manadaki âdeti, El Hindi: “İnsanların selim tabiatlarınca 
benimsenen ve tekrar edile edile kişilerin tutum ve davranışlarında 
yerleşen şey” olarak tanımlamaktadır. İbn Emir el Hace ise: “Ade-
tin; “üzerinde tefekkür edilmeden tekrar tekrar yapılan şey hali-
ne geldiğinde” zalimane töreye dönüştüğünü söyler” tespitleri-
ni yapan Ali Bulaç, medeniyetlerin, örf ve adetlerin etkileşimine 
dikkat çekmişti. Ancak örf ve adetlerin, gelenek ve göreneklerin 



makbul sayılması ve ölçü alınması için; bunların Kur’an ahkâ-
mına, İslam ahlakına, akıl ve vicdana ve temel insan haklarına 
uygun olması gerekirdi. Örf kavramının, zalim Batı Emperyaliz-
minin yerleşik kurum ve kurullarını taklit ve teslimiyete gerekçe 
yapılma girişimi, temelsiz ve geçersizdi. Ali Bulaç gibileri Fetul-
lahçıların Dini yozlaştırma ve Batı emperyalizminin aksesuarı 
yapma girişimlerine mazeret ve meşruiyet üretmekteydi.

 ● Fetullahçıların Takva Numarası ve Riyakârlığı
Militan Fetullahçılardan Engin Kaşdaş denen birisi, “Şuur-

suz ve huzursuzca kılınan, veya imani (manevi) derinliğe ve 
beyni (zihni) bilince dayanmadan tekrarlanan bir namazı, “be-
den eğitimi”ne benzettiğimiz için, bizi bu kutsal ibadeti hafife 
almakla suçlamıştı. Aslında tabi ve taraf oldukları, daha doğ-
rusu tapındıkları Fetullah Gülen hareketinin ve AKP’nin sapık-
lık ve sahtekârlıklarını deşifre etmemizden dolayı hırçınlaşmış, 
ama bazı gerçekleri gizlemek gayretiyle, bu benzetmemiz baha-
ne edilip bize sataşılmaya çalışılmıştı. Halbuki, Asrı Saadet dedi-
ğimiz, İslam’ın geliş ve kemale eriş süreci iki ana bölüme ayrılırdı:

1- Mekke Dönemi, 2-Medine Dönemi
1-Yaklaşık 12 yıla kadar süren Mekke Dönemi; 
a) Tek ve gerçek ilah olan, ne zatında, ne icadatında (yarat-

masında), ne icraatında ve ne de şeriatında (ilahi yasalarında) 
asla eşi ve ortağı bulunmayan Yüce Allah’ın dışındaki tüm güç 
odaklarını ve sahte şefaatçileri (yani bütün putları) reddedip 
tevhit inancına ulaşma ve bu yolda olgunlaşma

b) Bu kutsal inanç ve insani amaç uğrunda her türlü baskı 
ve barbarlığa katlanma; dünyalık rahatından ve menfaatinden 
fedakârlığa hazır olma

c) Hakkı inkârcı ve ata-taparlığı (gelenekçilik anlayışını ve 
ırkçılığı) istismarcı kesimlerin ve tüm zalimlerin zorbalık ve sö-
mürü düzenine karşı olma ve bu onurlu tavrında dik durup asla 
dönekliğe ve kahpeliğe yanaşmama

d) Yalancılık, hilekârlık, zina yapmak, cana kıymak, bencillik 
ve cimrilikle yoksullara yardımcı olmamak gibi her türlü haksız-
lık ve ahlaksızlıktan uzaklaşma

Şuurunun ve huzurunun kazanıldığı, hicret öncesine kadar 
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hiçbir ibadetin farz kılınıp mecbur tutulmadığı, hatta içki ve faiz 
gibi yerleşik kötülüklerin bile yasaklanmadığı bir ruhi-akli eği-
time ve imani-manevi terbiye süreci konumundadır. Çünkü bu 
temel olmadan üzerine İslam binası kurulamayacaktır.

2-Medine Dönemi ise:
a) Bu uzun süreli ve özverili beyin eğitiminin ve manevi de-

ğişimin yansıtıldığı; vicdani kanaat ve sorumluluk bilincinin, 
içtimai hayat sahasında yaşanmaya başlandığı

b) Tedricen (derce derece) ve tekâmülen (basitten mükemme-
le doğru), maneviyatla maddi hayatın uyum sağladığı; fert-cemi-
yet ve devlet ortaklığının disiplin ve düzen altına alındığı

c) Fikri ve pasif cihadın (milli savunma, Hak ve adaleti hakim 
kılmanın), fiili askeri ve aktif safhaya taşındığı savaş ve barış 
şartlarının ve dış politika esaslarının insani ve hukuki esaslara 
bağlandığı

d) Temel kaideler ve genel prensipler üzerinden, güncel ve 
yerel sorunlara, akli ve adil çözümler bulma (içtihat yapma) yo-
lunun açıldığı, yani hukuk oluşturma okulunun kurumlaştığı ve 
böylece yeni bir medeniyetin temellerinin atıldığı kutlu bir sü-
reç olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bizim “Namaz beden eğitimi değil, beyin eğitimidir” sözü-
müz Kur’an’ın: “Veyl olsun gafl et içinde ve gösteriş için namaz 
kılanlara” (Maun suresi) hitabından çok daha hafiftir. Çünkü bu 
ayetler riya ve dünya için kılınan namazı, beden eğitiminden 
çok daha beter olarak “cehennem eğitimi”ne benzetmektedir.

“Yüzlerinizi doğuya batıya çevirmeniz (namaz diye ruhsuz ve 
şuursuz bir kısım şekilleri yerine getirmeniz) iyilik (ve marifet) 
değildir”205 “Onlar ki, kendilerini yeryüzüne yerleştirip iktidar 
sahibi kılarsak, namazı dosdoğru kılarlar”206 ayetleri: hürriyet, 
izzet ve gerçek hakimiyete erişmeden namazın amacına ulaşa-
mayacağına işarettir. Medine’ye hicrete kadar namazın farziyet 
olarak emredilmemesi de bunun içindir.

Evet, namaz beyinle ve kalple kılınır. Bu nedenle, hasta, sa-
kat veya aklı başında olduğu halde bedeni felç olan kimseler; 
güçleri yetiyorsa, teyemmümle (abdest yerine toprak cinsinden 
bir şeye ellerini sürüp yüzünü ve kollarını meshetmek suretiy-
le), yatağından ve kıbleye karşı uzanmış vaziyette, kalben ve 
ima ile namazını kılabilmektir.

205)  Bakara: 177
206)  Hac: 41
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İşte; “vay haline (şu) namaz kılıyor (görünenlerin); Ki onlar 
namazlarının (asıl amacından ve Kur’an inancından) gafildirler. 
Onlar (sadece) şekilcilik, taklitçilik ve) gösteriş içindedirler”207 
ayetleri, riyakâr ve sahtekârların özellikle de din istismarcıları-
nın başına ilahi bir tokat gibi inmektedir. Namaz gibi, oruç ta, 
bedeni bir perhiz ve beslenme rejimi değil, yine ruhi ve zihni bir 
sabır ve şükür eğitimidir. Çünkü hadislerde şöyle bildirilmiştir: 
“Nice oruç tutanlar vardır ki, sadece açlık ve susuzlukları yan-
larına kâr kalır” 

Ve işte şuursuz, huzursuz ve milli onursuz olarak kılınan na-
mazla ilgili hadisi şerifl er:

“Namazda (huzursuz ve şuursuz olarak) yüzünü sağa sola çe-
virip (bakan) kişi, Allah tarafından yüzünün merkep sıfatına çev-
rilmesinden korkmaz mı?”208 Hadisi şerifi ve “Siz sarhoşken, ne 
söylediğinizi bilinceye kadar, namaza yaklaşmayın”209 ayeti de, 
namaza mani olan asıl durumun içki içmek değil “ne dediğini bilme-
mek” yani gafl et, cehalet ve hıyanet içinde hareket etmek olduğunu 
bildirmektedir.

“Kıldığı namazı, kendisini fuhşiyat ve münkerden alıkoymayan 
kişi, gittikçe Allah’tan uzaklaşır”210 “Nice namaz kılan (kaim) vardır ki, 
onun nasibi sadece yorgunluk ve beden zahmetidir”211 Gibi yüzlerce 
hadisi şerifte bu gerçeğe işaret etmektedir.

Fetullah Gülen’in Atatürk iması!
Konferans ve kitaplarında, Mustafa Kemal’i kastederek:
“Felaketli günler yaşadık. O günlerimizde, o günlerimizi 

ifade eden destanlar yazdık. Sonra kurtulduk diye istiklalimiz 
için marşlar yazıldı. Ve sonra bayraklarımız semalara doğ-
ru yükselirken, biz tazimle şu marşı dinledik, temenna çektik. 
Bütün bunlar bir felaket cenderesinden geçtikten sonra oldu. 
Maddemizi kurtardık, cesedimiz kurtardık, fakat kalbimiz baş-
kalarının elinde kaldı. “Denize düşmüş bir gelindik, çıkarıldık 
fakat sahiplerimiz tarafından ırzımıza geçildi” (Altın Nesil-Akyol 
Matbaası-Yeşilyurt-İzmir.Tem.1976- Derleyen Latif Erdoğan sh:65) 
sözleriyle,

207)  Maun: 4,5,6
208)  İhya-i Ulumiddin-Namazda Tadili Erkan
209)  Nisa: 43
210)  İhya-i Ulumiddin-Namazda Tadili Erkan
211)  Nesei, ibni Mace
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“İstiklal savaşıyla, ülkemizi ve milletimizi düşman işgalinden 
kurtuluşuna öncülük eden, ama; boğulmakta olan gelinimizi 
önce denizden çıkarıp sonra ırzına geçen adam misali”, dini-
mizi ve manevi değerlerimizi dejenere etti” demeye getiren ve 
Atatürk’ten “Beton Kemal!” diye söz edilmesine sebebiyet veren Fe-
tullah Gülen, Atatürk’ün samimi İslam akidesini ve derin Peygamber 
sevgisini, saklamak ve saptırmakla görevli gibi davranıyordu.

Halbuki, 1937 yılında Bombay Chronicle gazetesinde rah-
metli Atatürk’ün 1937 yılında TBMM’de yaptığı bir konuşma, 
şöyle aktarılmıştı:

“Arapların arasında mevcut olan karışıklığı ve hoşnutsuzlu-
ğu kimse bizim kadar bilemez. Biz, vakıa birkaç sene Araplar-
dan uzak kaldık, fakat şimdi kendimize kâfi derecede güvenip 
ve kudretimizi bildiğimiz için İslâmiyet’in mukaddes yerlerinin 
Musevilerin ve Hıristiyanların nüfuzu altına girmesine mâni ola-
cağız. Binaenaleyh şunu söylemek istiyoruz ki, buraların Avru-
pa emperyalizminin oyun sahası olmasına müsaade etmeyece-
ğiz! Yani, “Müslüman yurdunda, Yahudi devleti kurdurtmayaca-
ğız!” diyordu Atatürk.

Ve devam ediyordu:
“Biz şimdiye kadar dinsiz ve İslâmiyet’e lâkayd olmakla it-

ham edildik. Fakat bu ithamlara rağmen Peygamber’in son 
arzusu, yani mukaddes toprakların daima İslâmiyet hâkimiye-
tinde kalmasını temin için, hemen bugün kanlarımızı dökmeye 
hazırız. Ceddimizin Selâhiddin-i Eyyûbi idaresi altında, uğrunda 
Hıristiyanlarla mücadele ettikleri toprakların, yabancı hâkimi-
yeti ve nüfuzu altında bulunmasına müsaade etmeyeceğimizi 
beyan edecek kadar bugün, -Allah’ın inayetiyle- kuvvetliyiz..” 
sözleriyle ve gerçek bir iman gayretiyle, Siyonist ve emperya-
list güçlere meydan okuyordu. 

Ama bugün kendisini Mehdi, Mustafa Kemal’i Deccal ilan 
edenler, ABD ve İsrail’in himayesinde “Siyonist zulme ve sö-
mürüye” fetvalar uyduruyordu.

Oysa, Atatürk olmasa belki bugün Hazreti Muhammed’in 
mübarek makamı bile bulunmayacaktı!

Avrasya TV’nin bir programına katılan Nevzat Yalçıntaş Atatürk’le 
ilgili küçük bir anekdota yer vererek: “Suudiler 1926 yılında sınır-
ları içinde tüm mezarlıkları yıkıyorlardı. Atatürk sıranın Hazreti 



458 AHMET AKGÜL

Muhammed’in kabrine geldiğini öğrenince bir telgraf çekerek, 
‘Eğer bir tek taşına bile dokunursanız ordumu aşağı gönderi-
rim’ demişti. Bunun üzerine Suudiler Hazreti Muhammed’in 
kabrine dokunamamıştı. Ama bu telgraf yok edildi” itirafında bu-
lunmuşlardı. Anlattığına göre: 1981 yılında 12 Eylül askeri yönetimi 
Atatürk’ün 100. doğum yılı nedeniyle kapsamlı bir program hazırla-
mıştı. Prof. Yalçıntaş o dönemde İlim Kurulu’nun başına atanmıştı. 
Amaç Atatürk’le ilgili çeşitli kaynaklardan arşiv araştırması yapmak 
ve “bilinmeyen Atatürk’ü” ortaya çıkarmaktı.

“Dışişleri Bakanlığında arşiv görevlisi Münir Bey Beni aradı. 
Çok ilginç bir belge bulduğunu, bunu getirip göstermesi gerek-
tiğini söyledi. Belge bir telgraf metniydi. Henüz yeni kurulan 
Suudi devletinin kralına gönderilmişti. Telgrafta: ‘Hazreti Mu-
hammed’in mezarının yıkılacağını derin üzüntü içinde öğren-
dim. Bu kutsal emanete asla dokunamazsınız. Bir tek taşının 
bile zarar gördüğünü duyarsam orduyu aşağıya üzerinize gön-
deririm’ anlamına gelen cümleler görülmekteydi. Bu telgraf M. 
Kemal Atatürk’e aitti.” 

Yalçıntaş, burada Hazreti Muhammed’in mezarı ile ilgili kısa bir 
detay anlatmıştı. İngiliz işgali sırasında komutan olan Fahrettin Pa-
şa’nın kabri terk etmemek için uzun süre direndiğini, aç kaldıklarını 
bu nedenle çekirge yiyerek beslendiklerini, sonunda İngilizlerin hiç-
bir şekilde dokunmamaları kaydıyla Hazreti Muhammed’in mezarını 
terk ettiklerini ancak kutsal emanetleri de yanlarına aldıklarını hatır-
latmıştı.

Şimdi gelelim belgenin bulunmasından sonraki gelişmelere, çün-
kü vahim ve ilginç olan bu kısmıydı: Nevzat Yalçıntaş’ın anlattığına 
göre Münir Bey belgeyi önce bir üst amirine götürüyor. Belge oradan 
daha yukarı taşınıyor. Sonunda müsteşara oradan da Bakan İlter 
Türkmen’e geliyor. Tabii Evren Başkanlığı’ndaki Milli Güvenlik Kon-
seyi’nin de haberi oluyor. Dönemin Atatürkçü komutanları ve onların 
emrindeki bürokrasi bu belgenin açıklanmasını istemiyor. Ancak bel-
ge de artık ortaya çıkmış bulunuyor. Sonunda o dönemde yazılan ve 
şimdi kitapçılarda tek nüshası bile kalmayan bir (Atatürk) kitabının 
içine, hiçbir anons yapılmadan konuyor. Kısacası konu adeta kapatı-
lıyor, sadece o tuğla gibi kalın kitabı sonuna kadar okuyanların dikka-
tini çekecek biçimde “zevahiri kurtarmak” adına oraya ekleniyor.”212

212)  Bak: 09.08.2008 / Vatan / C. Ataklı
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Erzurum Mebusu M. Salih Efendi gözüyle TBMM’nin açılışı 
Cumhuriyetin milli ve dini temeller üzerine inşa edildiğini biliyo-

ruz. Bunun en büyük nişanesi olarak da Türkiye Büyük Millet Mecli-
si’nin açılışında bütün sembollerin dini içerikli olmasını gösteriyoruz. 
Nitekim “İlk Meclis’te Erzurum mebuslarından Yeşilzade Mehmed 
Salih Efendi’nin şu sözleri Büyük Millet Meclisi’nin açılışındaki dini 
mahiyeti bütün veçhesiyle ortaya koymaktadır:

“… Erzurum nâmına ilk Millet Meclisi’ne üye seçildim. Müdafaa-i 
Hukuk başkan vekilliğine Bursalı Hakkı Baha’yı bırakarak 23 Nisan 
1336/ 1920’de Ankara’ya vardım. O gün Mustafa Kemal Paşa’nın 
programı vechile Hacı Bayram-ı Veli Camii’nde Cuma namazı kılın-
dı, kurbanlar kesildi, Kur’an-ı Kerim ve Salâvat-ı Şerifl er okundu… 
Önde Ankara dervişleri yüksek sesle tevhid okumakta, Mustafa Ke-
mal Paşa, hocaların ortasında, gayet mütevaziyane ve mahviyet-
karane bir şekilde sivil elbise ile Meclis binasına doğru yürümekte, 
arkadan da mebuslar, yeşil bayraklı ahali ve amele takımı Allahu 
ekber avazeleriyle gelmekteydi. Meclis kapısı teberrüken Besmele-i 
Şerif’le açılarak içeri girildi. En yaşlı üye sıfatıyla başkan olarak Si-
nop mebusu Şerif Bey kürsüye çıktı. Mustafa Kemal Paşa’nın direk-
tifl eriyle önce dua edildi. Arkasından müzakereye başlandı. Meclis’e 
başkan, kâtipler, idare memurları ve encümen heyetleri seçilmesi-
ne karar verildi. Mustafa Kemal Paşa birinci, Celaleddin Arif Bey de 
ikinci reis seçildi ve arzular yerini buldu… İkinci günü Mustafa Kemal 
Paşa’nın emriyle Meclis’e güzel sedalı bir müezzin ve imam tayin 
edildi. Meclis’te öğle, ikindi, akşam ezanı okunur, cemaatle namaz 
kılınırdı. Reis -Mustafa Kemal– Paşa başta olduğu hâlde bütün Mec-
lis üyeleri dindar, sofu, herkes vatan aşığı, hiç kimsede “makam ve 
mal hırsı hastalığı” yok; elbiseler, geçimler basit, her mebus ayda 
150 kâğıt alıp kanaatle geçinir; paralı olanlar maaşlarını Kuvâ-yı Mil-
liye’ye ve cephedeki askere hediye ederdi. Bütün düşünceler mele-
kane, vatanperverane olup, mal sevgisi ve makam hırsı bulunanlar 
anlaşılmazdı. Ara sıra hacı abası giyip Hacı Bayram-ı Veli Camii’ne 
devam eden, çok defa şeyhlere, hocalara, dervişlere iftar ziyafetleri 
vererek Ramazan-ı Şerif’te Çankaya’da Kur’an okutup cemaatle te-
ravih namazı kılan ve men-i müskirat / içki yasağı kanunu çıkartan 
Mustafa Kemal Paşa’nın ilk senelerdeki dindarane hayatı bütün me-
busları ve Ankara halkını kendisine hayran bırakmıştı…”213

213)  Hoca, Şeyh, Siyasetçi, Erzurumlu Mehmed Salih Efendi, s. 130- 131
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Batılı bir gözlemci ise bu olayı aynen aktarmakta, ama yanlış 
ve yorumlama ile çarpıtmaktaydı!

 “… Hacı Bayram-ı Veli Camii’ne gittiler. Hatip, irad ettiği hutbede 
sultana ve halifeye duada ve Allah’tan onun için nusret niyazında 
bulunmuştu. Namazdan sonra mebuslar müzakerenin vuku bula-
cağı yere geldiler. Dini bir adet ittibaen kapının eşiğinde iki koyun 
kurban edildi. Ankara’dan verilen emir üzerine, Anadolu’nun bütün 
camilerinde, en küçük köy mescidlerine kadar her yerde aynı me-
rasim yapıldı. Bu hareket tarzında Mustafa Kemal’in ihtiyatkârlığı 
görülmektedir. Bu esnada Türk milleti eski akidelerine ve itiyadlarına 
bağlı idi. Mustafa Kemal gibi mahir bir siyaset taktikçisi asri devlet 
teşkil edebilmek için dinden ve dini hayattan istifade edebilmek la-
zım geleceğini biliyordu. Filhakika, Anadolu’nun ileri gelen din âlim-
leri ona yardımda bulundular. Daha o zamanlar Mustafa Kemal’in 
günün birinde dini müesseselere muhalif bir vaziyete geçeceğini 
kimse hatırından geçirmezdi.” 

Alman Mikush’un bu ifadeleri batılı yazarlarca benimsenip sık-
ça yazılmıştı. Sözgelimi Paul Dumont’un da ifadeleri bundan farklı 
sayılmazdı. Bu yanlış ve yanıltıcı ifadeler, maalesef bazı ulusalcılar 
ve İslamcılar tarafından da benimsenip sürekli tekrarlanarak, tarihi 
gerçekler çarpıtılmıştı.

Bu noktada gözden ırak tutulan bir nokta vardır; Dönemin önde 
gelen âlimleri bu hareketi bilerek ve isteyerek desteklemişlerdi. Yok-
sa bazı şeylerin farkında olmadıklarından değildi. Vatan ve millet 
yolunda zaten çok başka seçenekleri yok gibiydi. Memleketin içinde 
bulunduğu şartlar, bunu gerektirmekteydi. Çünkü var olmak ya da 
yok olmak mücadelesi verilmekteydi.214

Bu tarihi ve talihli olayları, hem din istismarcısı ılımlı-radikal 
İslamcılar, hem de devrim simsarları Kemalist sahtekârlar, aynı 
şekilde yorumlamakta ve gerçeği çarpıtmaya çalışmaktadır. Bu 
sözde birbirine karşıt görünen ama özde aynı Siyonist mutfak-
tan beslenen her iki kesime göre de: “Atatürk aslında dinsizdir. 
Ama Müslüman halkı aldatıp desteğini kazanmak üzere, takiyye 
yaparak böyle hareket etmiştir. Ve zaten ayağı yere bastıktan 
ve amacına ulaştıktan sonra, İslamiyet’e ve mü’minlere savaş 
ilan etmiş ve devrimler adına, tüm dini değerleri temelinden de-
virmiştir.”!? denilerek Atatürk düşmanlığı, Amerikan uşaklığına 
kılıf yapılmaktadır.

214)  Fahri Güven / Milli Gazete



İşte Fetullah Gülen o yıllarda: “ABD’nin daha 50 yıl dünyanın 
hakim gücü olarak kalacağını ve akıllı bir Müslümanın bu du-
rumu görerek ABD ile beraber hareket etmesinin en doğru tu-
tum olacağını” söyleyerek, Allah’a değil, Amerika’ya tapınmak 
ve teslim olmak gerektiğini vurgulamıştı. Zaten O, her durumda 
ABD’nin yanındaydı, ABD derin devletinin kiralık bir ajanıydı.

 ● Sert İslam, Layt İslam Uydurmaları
İslam; Allah yapısıdır. Dünya ve ahiretin saadet programıdır. 

Ne gereksiz bir fazlalığı, ne de yetersiz bir noksanlığı bulunma-
maktadır. İslam dini bir bütündür ve tastamamdır. Ona dışarı-
dan bir şey katmaya veya bir şey çıkarmaya kalkışmak sapıklık-
tır, fıtrat dinini bozmaktır. İslam, baştan sona Hak’tır, hayırdır… 
Hepsi; herkes için ve her zaman lazımdır.

Kur’an; değişen ve gelişen bütün şartlara ve ihtiyaçlara uy-
gun çözüm ve çareler üretmek üzere başvurulacak temel ve 
genel kaynak ve dayanak anlamında “Mutlak deliller” içermek-
tedir. Hz. Peygamberin (sav) sünneti ise; bu “emir” lerin nasıl 
ve ne maksatla uygulanmasının şeklini ve taktiğini öğretmekte-
dir. İslamın, maalesef dikkatlerden kaçan en önemli iki özelliği: 
1- Hükümette CUMHURİYET dönemini, 2- Hukukta ise İÇTİHAT 
dönemini getirmesidir.

Son zamanlarda gündeme getirilen ve sık sık dillendirilen 
“Sert İslam, Layt İslam” gibi yakıştırmalar da tamamen yanlıştır 
ve yanıltıcıdır. Allah’ın her hususta koyduğu en uygun ve en uy-
gar kuralları “yumuşak, yetersiz ve etkisiz” bularak,  kendi ka-
fasından daha kesin ve daha keskin yöntem ve sistemler uydu-
rarak; “Radikal islam, aşırı islam” diye tanıtılan anlayış, islamı 
yansıtmadığı gibi... Hak Dinin bazı emir ve yasaklarını “gereksiz 
ve önemsiz” görüp bunları resmen olmasa da, fikren ve fiilen 
çıkarmaya... Veya bazı İlahi hüküm ve Hakikatleri “Çok sert, ağır 
külfet, aşırı zahmet” diyerek yumuşatmaya kalkışanların ortaya 
attığı “ılımlı İslam, layt İslam” gibi uyduruk kavramlar da, tam 
bir şaşkınlıktır. Nasıl ki, Aya gitmek üzere programlanmış bir fü-
zenin, fırlatma sisteminde yarım milimlik dahi bir bozma ve sap-
ma yapılsa, bu açı giderek büyüyecek ve neticede Ay’a değil, 
belki başka bir gezegene çarpıp parçalanacaktır. Bunun gibi, 
İslamı serleştirme veya laytlaştırma girişimleri de sapıklıktır ve 
hüsranla sonuçlanacaktır.
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Şurası kesinlikle bilinmelidir ki: İFRAT’ı da, TEFRİTİ de, AŞI-
RISI da, ILIMLISI da, RADİKALİ de, LİBERALİ de, KATISI da, 
LAYTI da, İslam değildir. Çünkü İSLAM; Allah’ın gönderdiği, Hz. 
Peygamber efendimizin (SAV) ise, bunları nasıl anlamak ve uy-
gulamak gerektiğini fiilen öğrettiği HAK DİN’dir.

İFRAT: Doğal ve doğru olanı zorlaştırma... Aşırıya kaçma, haddi-
ni aşma manasında kullanılmaktadır.

TEFRİT: İfratın tam zıddı olarak; orta yolun çok gerisine kayma, 
normalin altında kalma... Gevşeklik yapma, laubali ve sorumsuz 
davranmadır.

LİBERALİZM: Disiplin ve düzene aykırı ve aşırı serbestlik... Hay-
vani hürriyet anlayışıdır.

RADİKALİZM: Köktencilik, sertlik ve sivrilik... Şiddet ve hiddet 
içeren katı ve kapalı rejim ve girişimlerin ortak adıdır.

LİGHT (Layt): “Yağı düşürülüp ayarlanmış... Özü alınıp uyarlan-
mış... İradesi törpülenip uysallaştırılmış… Hafif, edilgen ve güdü-
len... Ağırlığı ve saygınlığı kalmamış” anlamındadır.

İşte bu ve benzeri sıfatlarla sunulmaya ve Müslümanlara yut-
turulup uyutulmaya çalışılan hiçbir kuram ve kavram, İslamın 
kendisi değil, sahtesidir.

AKP’nin Diyanet Bakanı ve Diyanet İşleri Başkanı gibilerin 
ve de Amerikanın beslediği ve desteklediği hoca Efendilerin, 
hem de Siyonist Yahudi lobileri, papalık gibi haçlı merkezleri ve 
Bortholomeus gibi hıyanet temsilcileriyle birlikte seslendirilip 
sahiplendikleri, “LAYT, ILIMLI” İslam da... Taliban’ın,  Bin ladin 
taraftarlarının ve Hizbullah diye ortaya çıkıp dehşet ve vahşet 
kusanların, “SERT, AŞIRI” İslam’ı da... Hepsi İslamın özünden 
saptırılmış halidir, ya yabanileştirilip yobazlaştırılmış, ya da ha-
fifl etilip yozlaştırılmış, sahtekârlık ve istismarcılık örnekleridir...        
Her iki akımın; aşırı islamın da, ılımlı islamın da; kurgulayan ve 
kullanan merkezleri aynıdır, amerika’dır ve siyonizmin dünya 
hakimiyeti hesabına, bunları piyon ve taşeron olarak kullandık-
ları kesindir.

Bir zamanlar Dünyayı Kominizm - kapitalizm diye, toplumları ise 
kendi içinde solcu-sağcı diye karşıt kamplara ayırıp birbirine kar-
şı kışkırtan ve kırdırtan bu siyonist güçler, şimdi de Müslümanları 
SERT-LAYT diye birbirine karşı kullanmakta ve “Sert” inden ürkü-
tüp “Layt” ına razı etme şeytanlığını sürdürmektedir. Ve dış güçlerin 
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asıl istedikleri ve besledikleri: İslamın “Layt-ılımlı” halidir ve bu daha 
tehlikelidir. Layt-ılımlı İslam diye, Siyonizmin sömürü ve sindirme 
düzenine razı olacak, Büyük Ortadoğu Projesine ve Arz-ı Mev’ud 
provasına gönüllü ve güdümlü taşeronluk yapacak, AB’ye giriş ha-
yaliyle Kıbrıs’ın satılmasına ve Türkiye’nin parçalanmasına göz yu-
macak ve bütün İslam alemini İsrail’in eyaletleri durumuna sokacak 
hıyanetlere hikmet uyduracak bozuk, batıl ve bayağı bir anlayış; 
muhterem, mubarek hatta “Mehdi” olarak reklam edilen, dinle-
rarası diyalog ve hoşgörü kahramanı diye öne sürülen kişiler 
eliyle yerleştirilmek ve yürütülmek istenmektedir!...

Efendim, her şey değiştiği ve geliştiği halde, hiç “Dinde re-
form ve revizyon yapılmayacak mı?” Hayır ve asla!... Çünkü 
Son ve mükemmel Din olan İslamiyet; aslı deforme ve dejenere 
olmaz ki, reforma ve revizyona ihtiyaç göstersin.

Ancak iman, ahlak ve ibadet dışında kalan “muamelat” konu-
larında yine değişmez ve değerini yitirmez temel ilahi kanunlara 
uygun olmak koşuluyla, yeni ve yeterli içtihatlar, izahatlar ve icra-
atlar elbette gereklidir ve yapılabilir. İslamın, Hükümette CUMHU-
RİYET, hukukta İÇTİHAT dönemini açtığını yukarıda belirtmiştik.

Burada HAK ile DOĞRU kavramlarını da iyi bilmemiz gerekir.
HAK; Asla değişmeyen, eskimeyen değerini ve önemini yitirme-

yen mutlak gerçeklerdir. DOĞRU ise; Zamana, şartlara ve ihtiyaç-
lara göre gerekli ve yeterli olan şeylerdir. İslam’ın temel inanç ve 
ahlak esasları ve her konudaki sağlam ve şaşmaz ölçüleri-delilleri 
yani ilahi dayanak ve kaynakları “HAK”tır. Ama bu mutlak delillere 
dayanılarak, gelişen ve değişen sorunlara ve standartlara uygun 
olarak üretilen çözümler-içtihatlar ise; “DOĞRU”dur. Hak değişmez, 
doğrular ise değişebilir.

Din, İnsan ve toplum hayatını disiplinize edip düzenleyen “ARAÇ” 
ların ve kurumların, genel amaçlarını ve temel işleyiş esaslarını be-
lirler. Bunlar asla değişmez ve değişime ihtiyaç göstermezler. Bu 
araç ve kurumların, daha güzele ve mükemmele doğru gelişme ve 
değişme seyrini ve sürecini... Doğacak sorunları temel esaslara 
göre çözüme kavuşturma ve bunları standartlara uyarlama biçimini 
ise; insanlığın ihtiyaçları, her çağın ve ortamın şartları belirler...

Yani, Din adına “Her şey değişir” diyenler de yanılmakta ve sa-
pıtmaktadır. “Hayır, hiçbir şey değişmez” diyenler de aldanmakta 
ve yanlışı savunmaktadır.



Bu arada, “Ehli Sünnet” çizgisi, her asırdaki binlerce ulemanın ve 
milyonlarca Müslümanın “İcma” sı, yani ortak kanaat ve konsensü-
se varmasıyla, orta ve orantılı, adil ve dengeli yol olan İslam’ın 
temsilcisi olmaktadır.

Ancak, “Ehli Sünnet” e bağlılık bahanesiyle; itikat esasları ve kai-
deleri, ibadet şartları ve şekilleri, genel ahlak kuralları, helal ve haram 
ölçüleri dışında kalan Muamelat (Toplumsal hayat) la ilgili konularda, 
beş yüz, hatta bin sene önceki şartlar ve ihtiyaçlar için hazırlanmış 
fetvaları içeren kitaplarda yazılanların aynen tatbikini istemek de, 
hem fıtrata hem de çağdaş standartlara aykırıdır ve yanlıştır.

Böyle düşünenler, bir nevi “ehli Kitap” kapsamındadır. Çünkü 
Kur’anın “Ehli kitap” kavramı sadece Yahudi ve Hristiyanları değil, 
İlahi Kitapların kendisini bırakıp, onların tahrif edilmiş yorumla-
rını veya, asırlar öncesi şartlar ve ihtiyaçlar için çıkarılıp yazıl-
mış fetvaları... Ya da kendi meşrebine, mezhebine ve mürşidine 
ait kitapları “değişmez ve itiraz edilmez kaynak” yerine koyan, 
bu yüzden yeniden Kur’an’a dönmeyi ve çağdaş çözümler üret-
meyi gereksiz sayan Müslümanları da içine almaktadır;...

 ● Süleyman Karagülle’nin Saptamaları, Yaşar Nuri Öztürk’ün 
Saptırmaları ve Kur’an’a Göre Fetullahçıların Ayarı

Sn. Süleyman Karagülle, www.akevler.org sitesinde MİLLİ 
ÇÖZÜM Dergimizle ilgili birtakım saptamalarda bulunurken, 
bazı çarpıtma ve saptırmalara girişmesi hayret vericidir. Ken-
dileri, “çağımızın sorunlarına; ilmi, insani ve Kur’ani çözümler 
üretme yeteneği, gayreti ve yöntemleri” konusundaki çalışma-
larıyla, üstat kabul ettiğimiz şahsiyetlerden birisidir. Böylesine 
yüksek bir ilmi zekavet sahibinin siyasi hizmet ve kuvvet hu-
susundaki gabavet ve yüzeyselliği anlaşılır gibi değildir. Üstat, 
ilmi mukayese ve muhakeme alanında, askeri tabirle, 12’den 
vurup tam isabet sağlarken, siyasi marifet ve küfre karşı kuvvet 
hazırlama (Enfal: 60) konusunda ise genellikle karavana sıkma-
sı, yani aynı insanda bu denli zıtlıkların buluşması, bir mucize 
gibidir ve sadece, ezeli nasip (takdir ve taksim) kavramlarıyla 
izah edilebilir.

Gelin önce bu yazıyı dikkat ve ibretle okuyalım:
“Ahmet Akgül ile eski tanışıklığımız vardır. Sait Çekmegil, Meh-

met Erol, Ali Kemal Belviranlı gibi kendi özel çalışmaları ile Anadolu 
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fikriyatının merkezi olmuşlardır. Yani ne bin sene önceki içtihatları 
ezbere aktaran medrese âlimlerine, ne de yüz sene evvelki Batı’yı 
anlamadan anlatan diplomalı okul hocalarına benzemeyen bu kişiler 
yeni dünyayı anlatıyorlardı. Yazdığı Erbakan kitabı ile bu çalışmasın-
daki gayretini görmekteyiz. Bana bu kitabı getiren Metin Toprak Milli 
Çözüm Dergisini de getirdi. Millî Çözüm Dergisinin gerek görünüşü 
gerekse içeriği ile Türkiye’nin en iyi dergisi olduğunu daha önce de 
yazmıştım. Ne var ki dergi ısrarla İslâmî olmayan üslup kullanmakta 
ve küçük kalma gayretinde olmaktadır. Hakkı tavsiye kabilinden bu 
makalemi yazıyorum. Sabrı tavsiye içinde olacaklarından eminim.  

Türkiye’nin Millî Çözüm Dergisine ihtiyacı vardır. Bunu siz 
başarabilirsiniz. Ancak bazı yenilikler yapılmalıdır. 

a) Milli Çözüm Dergisi haftalık dergi hâline getirilmelidir. İslâmi-
yet’te aylık ibadet yoktur, haftalık ve yıllık ibadet vardır. Kur’an’dan 
istidlâl edilmeyen hiçbir şey yapılmamalıdır. 

b) Millî Çözüm Dergisi 32 sahifeye indirilmeli, fiyatı da 2 TL olma-
lıdır. Kapak kendisinden olabilir, ayrıca kapağı olmaz. 

c) Millî Çözüm yalnız abonelere verilmelidir. Abone kampanyası 
ile dergi sayısı haftalık bir milyon adede çıkarılmalıdır.

d) Milli Çözüm Dergisinde her görüşe yer verilmeli ve bunun için 
konuk yazarların yazıları da yayınlanmalıdır. 

Milli Çözüm Dergisinin millî olması için Kur’an’ın şu âyetlerine 
kulak verilmelidir. 

1) “Onlar her söze kulak verirler en iyisine uyarlar.” (39 Zümer 
18) Âyette geçen ‘kavl’ kelimesi hükümler içeren sözlerdir. İnsanlar 
mukavelelerle birbirlerine bağlanırlar. Her kavle kulak vermek de-
mek, her öneriyi değerlendirmek demektir. Dergide her söyleyene 
değil her yeni söze yer verilmelidir. Dikkat edilsin, her söyleyene ku-
lak verirler anlamında değil, her söylenene denmektedir. Yanlış-doğ-
ru her görüş ve iddia yer almalıdır. 

2) “Dostluk ve iyilikte yardımlaşın, kötülük ve düşmanlıkta yardım-
laşmayın.” (5 Maide 2) Burada da iyilerle yardımlaşın demiyor, iyilikte 
yardımlaşın diyor. Adam kötü olabilir, ama iyi, iş yapıyorsa yardımla-
şılmalıdır. Adam iyi olabilir, ama kötü iş yapıyorsa uzak dururuz. 

3) “Siz onları seversiniz, onlar sizi sevmez.” (3 Ali İmran 119) Biz 
kötülerle değil, kötülükle mücadele ederiz. Bütün insanları sevdiği-
miz için onları kötülükten kurtarmak için çalışırız. Cihadımız kötülük-
leri önlemek içindir. 
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4) “İnsanlar arasında hükmettiğinizde adaletle hükmediniz.” (4 
Nisa 58) “Yakınlınız da olsa sizi adaletten ayırmasın” (Bir kimse-
nin yaptıkları hakkında beyanda bulunmak şehadet etmedir. Hük-
metmektir. İyi veya doğru yaptıklarını doğrulayacağız. Yapana de-
ğil yapılana bakacağız. Kötü veya yanlış yaptıklarını yapmayaca-
ğız. Yapana bakmayacağız. Bunlar benim sözlerim değildir. Bunlar 
Kur’an’ın benim anladığım mealleridir. Siz de okuyun, başka bir şey 
anlayacağınızı sanmıyorum. 

Bu âyetlerin emrine uyularak Millî Çözüm Dergisi tevbe et-
melidir, istiğfar etmelidir. Ve bu âyetlere aykırı yazıları yazmak-
tan vazgeçmelidir. Bunlar nelerdir? 

1) Mustafa Kemal hata etmez biri olarak tanrılaştırılmamalıdır. 
Her yaptığı kötüdür diyerek deccallaştırılmamalıdır. Kimseye haka-
ret etmemeliyiz, Mustafa Kemal’e de etmemeliyiz. İsmet İnönü İstik-
lâl Savaşımızın dört büyük komutanından biridir, onlar kadar İstiklâl 
Savaşımıza katkısı vardır. İsmet İnönü İstiklâl Savaşı’ndan sonra 
Türkiye devletinin oluşmasında herkesten fazla emeği ve etkisi olan 
kimsedir. Onu kötülemek ve ona hakaret etmekten vazgeçilmelidir. 
Yanlışları tarafsız olarak gösterilmelidir. 

2) Bediüzzaman çağımızı aydınlatmış İslâm âlimlerinden biridir. 
Onlar nebilerin hizmetlerini yapmaktadırlar. Fetullah Gülen de Erba-
kan kadar İslâmiyet’e hizmet eden kimsedir. Herkesin hatası vardır. 
Nur cemaatine karşı cephe alınmamalıdır. Yanlışları ve hataları gös-
tertmek ayrıdır, onalar saldırmak ayrı şeydir. Bir cemaatin içinde biri 
bir yanlış yapabilir, o yanlışı bütün cemaate yüklemememiz gerekir. 

3) AK Parti Milli Görüşün yerlere dökülen oylarını toplayarak bo-
zulmuş (değişmiş) bir şekilde de olsa bu görüşü götüren bir kuru-
luştur. Kendisinden beklenilenleri yapamamaktadır. Hataları vardır. 
Uyarmak görevimizdir. Ama ona karşı cephe almamız yanlıştır. Biz 
hazırlanalım ve gelelim, onlar kendiliğinden gider. Onların gitmesi 
ile hak gelmez. Recai Kutan’ın veya Numan Kurtulmuş’un R. Tayyip 
Erdoğan’dan veya Abdullah Gül’den daha iyi yapacaklarını iddia et-
mek gafl ettir. Bu düzende değil Erbakan, Hazreti Musa gelse, Haz-
reti Muhammed gelse, bundan başkasını yapamaz. 

4) Bizden olmayanlara cephe almak yanlıştır. Biz herkesle diya-
log içinde olacağız. Bize selam verenin selamını alacağız. (4 Nisa 
94) Takiyye yapıyorsun, münafıklık yapıyorsun demeyeceğiz. Kur’an 
der ki, “Selâmı ilka edene mü’min değilsin demeyin.” (4 Nisa 94) 
“Barışanla korkmadan barışacağız.” (8 Enfal 62) “Akrabanız olsa da 
yanlı söylemeyin.” (8 Enfal 61) .
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Şimdi: Sn. Süleyman Karagülle gibi ilim ehlinin ve günümüz-
deki ilahiyatçı-Hoca ekibinin bizce en büyük gafl etlerinden bi-
risi, Kur’anı Kerim’in özellikle, önemle ve öncelikle vurgulayıp 
uyardığı “Münafık” tipleri ve günümüzdeki örneklerini ve hıya-
netlerini anlama ve topluma tanıtma noktasındaki gevşeklikleri, 
cesaret eksiklikleri ve hatta “ketmetme-gizleyip es geçme” me-
suliyetleridir. (Bak: Bakara: 159-160-174) Oysa Kitabı Mübinin 
bir nevi özü ve özeti konumundaki Fatiha’dan sonra, Kur’anı 
Kerim’in üç türlü insanı tanıtarak başlaması dikkat çekicidir. 
Evet Bakara suresinin, ilk beş ayeti Mü’minleri, sonra iki ayeti 
kafirleri, ardından on ayeti münafıkları tarif ve tavsif etmektedir. 
Çünkü, hem kendi nefsimizin-halimizin bu üç insan karakterin-
den hangisine yakın olduğunu bilip düzeltmek, hem de çevre-
mizdeki, ülkemizdeki ve yeryüzündeki önemli aktörlerin gerçek 
mahiyetini fark edip tedbirli hareket etmek için bu üç insan tipi-
ni, mutlaka tanımamız gerekmektedir.

Elbette, Bakara suresi; imani, ahlaki, hukuki, iktisadi, askeri ve 
siyasi konularda bizlere çok önemli prensipler ve öğütler vaaz eden 
ayetleri de içermektedir. Üstelik, Medine’de inmiş “Medeni” bir sure-i 
celiledir. Sadece “Amenerrasulü” diye meşhur olan son kısmı Mi-
raç’ta ve doğrudan vahyedilmiştir.

Lütfen dikkat buyurun: Bakara suresi, ilk beş ayetle mü’mi-
ni, iki ayetle kafiri ve “10 ayetle Münafıkı tanıttıktan sonra (17-
21) (26-27) (40-61) (74-105) (108-118) ayetleri Yahudilerin (Beni 
İsrail’in) tarih boyunca münafıklık huy ve hasletlerini… (135-
158) ayetleri, Ehli Kitabın (Yahudi ve Hristiyanların ve Kur’an 
yerine kaim kılınan kitapları esas alan Müslüman toplulukların) 
Münafıklık adet ve işaretlerini; (204-206) (211-215) (165-180) 
ayetleri ise Müslümanların arasındaki Münafıklık hallerini, hile 
ve hıyanetlerini bildirmektedir. Yani Bakara Suresi, genellikle 
insan psikolojisini ve özellikle Münafık profilini, bütün ayrıntıla-
rıyla haber vermektedir. Bakara (246-252) ayetlerinde anlatılan 
Tallut-Calut olayı ve yine (67-73) ayetlerinde aktarılan Bakara 
(sığır) olayı da, Münafıkları tanıma yöntemlerinin canlı örnek-
lerinin hikâyeleridir. Ve kanaatimizce, bu sureye “Bakara-sığır” 
ismi verilmesi sadece bu olay sebebiyle değil; Sürekli zorluktan 
ve sorumluluktan kaçıp kaytaran, kolaycılığa ve bedavacılığa 
yatkın olan, şahsi rahatına ve menfaatine tapınan, “kalabalık 
sürülerin ve gafl et dürtülerinin”, aslında “çifte ve sabana koşul-
maya yanaşmayan, kuyulardan su dolabı ve yük arabası taşı-



468 AHMET AKGÜL

mayan, yani boyundurluk ve disiplinden kaçan, sade midesinin 
ve şehvetinin peşinde koşan başı boş tosun” (Bak: Bakara: 71)
lara benzediği içindir.

Özelde Bakara suresinde, genelde Kur’anı Kerim’in bütü-
nünde anlatılan asıl tehlikeli münafıklık, “Konuşunca yalan 
katan, verdiği sözde durmayan, emanete hıyanette bulunan ve 
kızdırılınca rakiplerini suçlamakta aşırılığa kaçan” şeklindeki ha-
disi şerifte haber verilen “ameli münafıklık” değil;

Kâfir sistemlerin ve zalim güçlerin himayesini, İslamın cihat 
sonucu erişilecek Adil Düzenine tercih ederek emperyalist-siyonist 
merkezlerle (Yahudi ve Hristiyan kesimlerle) işbirliğine girişmeleri 
(Bak: Maide: 51-52 / Nisa: 60-63)

Riya için başka ibadetleri ve hayır hizmetlerini fazlasıyla yaptık-
ları halde, hakkı hakim kılmak ve zulüm saltanatını yıkmak için ku-
rulan cihad hareketinden kaytarıvermeleri, hatta aleyhine dönmeleri 
ve kösteklemeleri

Ve cihadla bağlantılı olarak infak, yani maddi fedakârlık gayret 
ve mesuliyetinden yan çizmeleri ve göstermelik harcama ve yatırım-
lara yönelmeleri şeklinde zuhur eden “itikadi Münafıklık” özelliği-
dir. Çünkü “nifak”la “infak” arasında doğrudan, ama ters orantılı bir 
ilişki gözlenir ve aynı kelime kökünden türetilmiştir. (Bak: Bakara: 
İnfak (260-274) cihad: (190-19) (216-218) ayetleri.

Maide suresi 2. Ayetindeki ilgili kısmı “Dostluk ve iyilikle 
yardımlaşın, kötülük ve düşmanlıkla yardımlaşmayın” yerine 
“iyilik ve takvada (düşmandan ve tehlikelerden sakınmada) 
yardımlaşın; günah ve düşmanlıkta (aşırılıkta) yardımlaşmayın” 
şeklinde anlamak daha münasiptir. Ancak bu ayetteki “iyilerle 
değil, kendileri kötü bile olsalar iyi (hayra ve yararlı) iş yapan-
larla yardımlaşın” hükmünü AKP’ye ve Fetullah Gülen’e teşmil 
etmek mümkün ve münasip değildir. Çünkü bunlar: 

“Ey iman edenler, Yahudi ve Hristiyanları dostlar (velileri, yö-
neticiler, rehberler) edinmeyin… Sizden kim onları dost edinip 
(şeytani kurum ve kurallarına tabi ve taraftar olursa), şüphesiz 
(artık) onlardandır (Maide:51) ayetinin apaçık muhataplarıdır. 52. 
Ayetteki, marazlı münafıkların mazeret ve meziyetlerini de aynen 
üzerlerinde taşımaktadır.

“Şeytanlarıyla halvet olunca; “Biz şüphesiz (asıl) sizinle be-
raberiz (hizmetinize amadeyiz). Biz (Müslüman kesimleri sade-
ce aldatıp oyalıyoruz ve) alay ediyoruz” (Bakara:14) ayetini:
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“Yahudi Lobileriyle baş başa kalınca”, “ABD yöneticileriy-
le gizlice buluşunca”, “AB temsilcileriyle, özel konularla ilgili 
gizli komutlar alınca” şeklinde anladığımızda, bunların durumu 
daha net ortaya çıkmaktadır. (Ayrıca Bak: Meryem: 44-45 ve 48)

Kaldı ki, ne Recep T. Erdoğan ve iktidarının ve ne de Fetul-
lahçıların niyetlerini ve şahsiyetlerini sorgulayıp suçlamıyoruz. 
Çünkü bizce gayb olan gizli mahiyetlerini bilmiyoruz. Bunların 
açıkça, İslama ve insanlığa aykırı davranışlarını, kâfir ve zalim-
lere dostluklarını ve istismarlarını hatırlatıyoruz. 

Bu tiplere karşı kullandığımız dil ise Kur’anı Kerim’in şu em-
rine göredir.

“Ey Nebiy, inkarcılarla ve münafıklarla cihad et ve onlara 
karşı katı ve caydırıcı davran!” (Tevbe:73).. “… Ki onlar İslam-
lıklarından sonra inkâra (küfre ve nankörlüğe) sapmışlardır. (ve 
bu taviz ve hıyanetleriyle) asla erişip ulaşamayacakları bir şeye 
(şeytani şöhret ve hükümete) kalkışmışlardır…” (Tevbe:74) 
ayetlerindeki “veğluz aleyhim” emri: Münafıklara gayet mert, net 
ve sert davranılmasını, hile ve hıyanetlerinin açığa vurulmasını ge-
rekir kılmaktadır. Bunun gibi: “inkârcılarla münafıklarla cihad et” 
emri de, bunların tanınan ve malum olan insanlar olduklarını, öyle 
uzaklarda ve uzayda değil; aramızda, teşkilatlarımızda, cemaati-
mizde ve yanı başımızda yaşadıklarını beyan buyurmaktadır. Yoksa 
Kur’an’ın, asla anlaşılmayan ve ulaşılmayan kimselerle cihadı em-
retmesi muhaldir. Şayet, Fetullah Gülen’cilerin ve AKP’li yöneticile-
rin, kâfirleri ve düşman cepheyi oyalama, aldatma ve bu yolla 
inancımıza ve insanımıza hizmet fırsatı sağlama gibi gizli bir ni-
yetleri olabileceği iddia edilirse, onlara yanıtımız şu olacaktır: Öyle 
ise, bu kişi ve kesimlerin, Kur’an’ın apaçık hüküm ve haberlerine 
göre kalbi marazlı ve münafık kimseler olduklarını yazmamız, ken-
dilerine zarar değil, yarar sağlayacaktır. Çünkü Yahudi ve Hristiyan 
(Siyonist ve emperyalist) odaklar katında işlerini kolaylaştıracaktır.

“Kitap ehliyle, en güzel olan bir tarzın dışındaki (katı ve kav-
gacı bir tavırla) mücadele etmeyin” (Ankebut: 46) ayeti de:

1- Hem “zulmedenleri hariç” şartına bağlıdır. 
2- Hem de, mutedil ve mütedeyyin ehli kitap’la, Münafıklar tama-

men farklıdır.
Yoksa Sn. Süleyman karagülle, Milli Çözüm’ün sivri dilini 

tenkit ederek; AKP’cilerin ve Fetullah Gülencilerin Siyonist mer-
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kezlerle gizli ilişkilerini ve kirli işbirliklerini saklayıp aklamaya 
ve bu malum ve mel’un odaklara yaranmaya mı çalışmaktadır?

Sn. Süleyman Karagülle’nin sadece tevbe değil, tecdidi iman 
gerektiren; “Bu düzende değil Erbakan, Hz. Musa ve Hz. Mu-
hammed de gelse, bundan (R. Tayyip Erdoğan’ın icraatından) 
başkasını yapamaz” iddia ve safsatalarına gelince:

Önce, yapmak ve başarmak ayrıdır, ama haklı ve hayırlı olanı 
yapmaya uğraşmak ise farklıdır. Bizim kul olarak görevimiz; dinen, 
vicdanen, aklen ve ahlaken değerli ve gerekli (doğru) olanı yapma-
ya başlamaktır; başarı ise sadece Allah’tandır ve bizim sorumluluk 
sahamız dışındadır.

Sn. Karagülle, şimdi soruyoruz, Hz. Musa ve Hz. Muhammed 
(AS) gelseler; haşa:

Recep T. Erdoğan gibi BOP ve BİP (Büyük İsrail projesinin) eş 
başkanı olarak siyonizme taşeronluk mu yapacaklardı?

Faizci ve rantiyeci IMF’nin programlarına tabi olup, milletin 
emeğini ve alınterini mi sağdıracaklardı?

Zinayı suç olmaktan ve cezalandırılmaktan çıkarıp, eşcinsel 
derneklerini ve faaliyetlerini serbest mi bırakacaklardı?

Siyonist güdümlü Haçlı organizesi olan AB’ye katılmak için mi 
çırpınacaklardı?

Küreselleşme yalanıyla, Siyonist sömürü sermayesine kölelik 
için mi çalışacaklardı?

Kaldı ki, hiçbir peygamber ve müceddit (Yenileyici önder), öyle 
her bakımdan uygun ve olgun bir düzende, sadece yürüyen adalet 
ve selamet çarkını döndürmek; yani, hazır bir huzur ortamını sürdür-
mek için değil, bozuk ve batıl bir sistemi devirip değiştirmek, zalim 
ve barbar yönetimlere son verip adil bir düzeni yerleştirmek üzere, 
davet ve cihatla: fikri, siyasi ve ilmi inkılabla görevli kılınmışlardır.

Recep T. Erdoğan takımı ve Fetullahçılar ise, belki insanlık 
tarihindeki en vahşi zulüm ve sömürü düzenini sürdüren çağ-
daş Firavun ve Karunlara uşaklık ve eş başkanlık aşağılığına 
razı olmuşlardır. Bizim tenkit ettiğimiz bu bayağı tavır ve davra-
nışlarıdır. Gizli niyetleri ve gerçek mahiyetleri ise bizce gaybtır 
ve onun hesabını Allah soracaktır.

Gerçekten merak ediyoruz, Sn. Süleyman Karagülle:
“Yahudi ve Hristiyanlarla, Siyonist ve emperyalist odaklar-

la, zalim ve kâfir kuruluşlarla resmen ve alenen işbirliğine gi-
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rişen ve bu hıyanetleri karşılığı kendilerini madalyalar verilen 
kimselerin bu açıkça ve alçakça suçlarını, ispatı mümkün olma-
yan zan ve iddialara sığınarak, güya gizli-kapalı bazı mazeret 
ve hizmetleri hatırına bağışlamak, acaba hangi hukuk ve ahlak 
kuralına uymaktadır? Zaten münafıklığın bir alameti de: Gizli 
ve meçhul “hikmet”ler üreterek, açık ve malum “hüküm”lerin 
askıya alınmasıdır. Gerçekten çok yazık ve ayıp!

Oysa Erbakan Hoca, hem de %50’lik değil, %20’lik bir parla-
menterle yaptığı Refah-Yol koalisyonuyla ve 1 yılı bile doldur-
mayan bir süre zarfında:

PKK destekçisi ve fitne merkezi Çekiç Güç’ün mecburen 
bölgeden defolmasını sağlamış.

Denk bütçe yaparak her sınıftan insanımıza rahat nefes aldırmış
Havuz sistemiyle, ülkeyi borç dilenmekten kurtarmış
D-8’ler gibi son dört asırdır hüküm süren siyonizme rağ-

men ilk evrensel oluşumu kurmayı başarmıştır. Şimdi kalkıp 
AKP iktidarı ve Fetullahçılarla Erbakan’ı bir tutmak, hangi iz’an 
ve insafl a bağdaşır?

“Fetullah Gülen de Erbakan kadar İslamiyete hizmet eden 
kimsedir” sözleriniz ise, ne Fetullah Güleni paklamaya, ne de 
Erbakan Hoca’yı karalamaya yeterli olmayacaktır, sadece sizin 
anlayış ve ayarınızı yansıtacaktır.

“Sen onların Milletine tabi olmadıkça, Yahudi ve Hristiyan-
lar kesinlikle senden razı (memnun ve hoşnut) olmayacaklardır. 
Deki: “Şüphesiz hüda (tek ve gerçek doğru yol) Allah’ın yolu-
dur. Eğer, sana gelen bu ilimden (Kur’ani hüküm ve hedefl er-
den) sonra, onların heva (ve sapıklıklarına) uyacak olursan, 
(artık) senin için Allah’tan ne bir dost vardır, ne bir yardımcı 
(bulunacaktır)” (Bakara: 120) ayeti, mefhum-u mühalifiyle:

Şayet Siyonist ve emperyalist odaklar sizden ve işlerinizden 
memnun kalıyor ve madalya takıyorsa..

Irak’ta, Afganistan’da ve Filistin topraklarında milyonlarca maz-
lum Müslümanın katline öncülük eden Siyonist patronlar, sözde İsla-
mi oluşum ve okullarınıza, diplomatik, psikolojik ve ekonomik destek 
sağlıyorsa…

Eğer, Masonik mihraklar, uluslararası konferans ve kongreler-
de, sizi öne çıkarıyor ve örnek gösteriyorlarsa…
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Ve üstelik aynı merkezler, eğer her vesile ile Erbakan’ın partile-
rini, hükümetlerini ve projelerini yürütmemek için çırpınıyorlarsa; O 
takdirde siz (zahiri sıfat olarak her kim iseniz):

İslam dinine ve insanlık davasına hıyanete kalkışmış
Yahudi ve Hristiyanların (Siyonist ve emperyalist odakların) 

Milletlerine –ırkçı ve zalim düzenlerine- hizmet karşılığı, makam ve 
menfaatle kandırılıp kiralanmış bir münafıksınız… (Ayrıca bak: Ba-
kara: 105 -135 -146)

“Nur cemaatına karşı cephe alınmamalıdır” tespitiniz, bizim 
onlara cephe aldığımızı ima etmek içinse, yalan ve yanlıştır. Üstat 
Bediüzzaman Hazretlerinin sadık bir talebesi ve Risale-i Nur’un sa-
mimi bir takipçisiyiz. Ama Nurları, masonluğa ve zulüm iktidarlarına 
alet ve istismar etmeye kalkışanları uyarmak ve ayırmak ise göre-
vimizdir.

Son olarak: “Mustafa Kemal’i hata etmez biri olarak tanrılaş-
tırmak” iddianız da, yine kasıtlı ve alakasız bir itham ve iftiradır. 
Asıl amacımız, sadece, tanrılaştırmak veya Deccalleştirmek is-
teyen, sözde dindar veya din düşmanı istismarcıların elinden 
Onu kurtarmaktır. 700 sayfaya yaklaşan “Bizim Atatürk” Kitabı-
mız, Musafa Kemal’in, deha çapındaki askeri kabiliyetleri, siya-
si-stratejik marifetleri ve milli meziyetleri yanında, Onun şahsi 
zafiyetlerini ve eksiklerini de samimiyet ve cesaretle anlatan tek 
eser konumundadır.

Bu konuyu, münafıklarla ilgili Maide: 41 ve Nur suresinin 47-
50 arası ayetleriyle bağlamak istiyoruz.

“Ey resul! Kalpleri (İslamın adalet ahkamına ve ahiret haya-
tına) inanmadığı halde, ağızlarıyla “Biz inandık (sadık ve seçkin 
Müslümanlarız)” diyen (ve bazı yaldızlı söylem ve eylemleriyle 
bu sahte iddialarını ispatlamaya yeltenen Münafıklarla); Yahu-
dilerden (olup aslında), küfür içinde çaba harcayan (şeytan ta-
ifesi) sakın Seni mahzun (ve me’yus) etmesin…” (Maide: 41)

“Onlar derler ki: Allah’a ve resulüne iman ettik ve itaat ettik!” 
“(Ama) aralarında hükmetmesi için Allah’a ve resulüne (İslamın 
Adil Düzenine) davet edildikleri zaman, onlardan bir fırka (bö-
lük, parti) hemen yüz çevirirler (ve çeşitli mazeretler üretmeye 
girişirler” (Nur: 47-48)

“Eğer Hak (Kur’ani hüküm) olnların lehinde (rahatlarına ve 
menfaatlarına uygun biçimde) ise ona boyun eğerek gelip (tes-
limiyet ve takva gösterişi yaparlar)
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(Araştırın) Bunların kalplerinde hastalık mı var? Yoksa 
(Kur’an’dan) kuşkuya (ve küff ardan menfaat ummaya mı) kapıl-
dılar? Yoksa Allah ve Resulünün kendilerine haksızlık yapaca-
ğından mı korkup (uzaklaştılar)?

Hayır, onlar zalim (ve hain) kimseler (olduklarından böyle 
davranırlar)” (Nur: 49-50)

Sonuç:
“Gerçek şu ki: Sen sevdiğini ve istediğini hidayete erdiremezsin. 

Ancak Allah, dilediğine hidayet verir. O, hidayete erecek (iyi niyet, 
gayret ve karakterde) olanları daha iyi bilir.

“(İslami hüküm ve hakikatler işlerine gelmeyen inkarcılar ve mü-
nafıklar) dediler ki: eğer Sen inle birlikte hidayete (aynen ve alenen) 
uyacak olursak; yerimizden ve yurdumuzdan (Batıl ve zalim düzen 
içindeki saygın konumumuzdan) çekilip kopartılırız.” (Kasas: 56-57)

Yaşar Nuri, Öz(beyaz) Türk mü?
İsrail Jarusselam Post’un Türkçe versiyonu olduğu her türlü 

haber ve yorumunda sırıtan HABER TÜRK Gazetesinin 3 Mart 
2009 sayısında, Yaşar Nuri Öztürk; “Okuyabilmek” başlıklı ya-
zısını, yine “doğrularla yanlışları karıştırma” yöntemiyle, şöyle 
bitiriyordu: “Yani herkesin (Kur’anı) kendi dilindeki tercümesin-
den, anlayarak okuması lazımdır. Arap alfabesinin harfl erini iyi 
telaff uz etme hüneri kazanmayı, Kur’an okumak sanma gafl eti-
nin aşılması lazımdır.” Bu tespitlerinde kesinlikle haklıydı ve çok 
yaygın ve de saygın bir manevi maraza parmak basmaktaydı.

Ama, Yaşar Nuri, şu sözleriyle de, asıl zehirini kusmaktaydı: 
“Bütün bunların gerçekleşmesi için de, Kur’an üzerindeki Arap-
çı hurafe tasallutuyla Washington’cu Brükselci işbirliği tasallu-
tunun kaldırılması kaçınılmazdır.”..

Bu son cümlenin ikinci yarısı, yani işbirlikçi “ılımlı İslam” 
saptaması da doğruydu ve evet ciddi bir yaraydı. Ancak Sn. Ya-
şar Nuri, acaba “Kur’an üzerindeki “ARAPCI HURAFE” gibi kapalı 
ama kapsamlı bir kavramla, dinimizin temel dayanağı olan Kur’an 
ayetlerini ve hadisi şerifl eri bize nakleden, üstelik bizzat Kur’anın 
ve Resullahın diliyle övülme şerefine erişen mübarek ve muhterem 
zevatın saygınlığını sıfırlamak ve böylece nakil kaynaklarını kuruta-
rak Kur’anı keyfi yorumlamak ve yozlaştırma fırsatı yakalamak mı 
istiyorsun?
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Acaba “Arapcı Hurafe” diye; Hz. Peygamber Efendimizin öğre-
tilerini mi? Sahabe-i Kiram Hazretlerinin nakillerini mi? Tabiinin ve 
Selefi Salihinin ilmi kanaatlerini mi? Birçoğu Arap olan müctehidle-
rin, muhaddislerin ve müfessirlerin bütün eserlerini ve fikirlerini mi 
kastediyorsun?

Emevi hanedanı ve saltanatı içinde bile elbette zalimler, hainler 
belki de gizli kâfirler vardı; ama Hz. Osman da, Ömer Bin Abdülaziz 
de Emeviydi… Yani onların hepsini bir tutup kötülemenin, ne Kur’a-
nen, ne vicdanen mümkün ve münasip olmadığını bilmiyor musun?

Oysa bu Dini bize ulaştıranlar Araptı. Ayetleri ve sahih hadisleri 
bize aktaranlar Araptı. Yoksa Sen yüce dinimizin temel kaynağı ve 
dayanağı olan ayeti kerimeler ve hadisi şerifl er üzerinde, bir şüphe 
ve endişe bulutu oluşturmak için mi çırpınıyorsun?

Değil bir ilim adamının ve ilahiyatçının, değil iz’an ve insaf sahibi 
bir müslümanın, hatta vicdanı bozulmamış gâvur bir insanın bile; 
İslamın canlı aktarıcılarını, Kur’anın ve Resulüllahın ilk muhatapla-
rını da içine alacak böylesi karalayıcı ve kapsayıcı ifade ithamlara 
kalkışması mümkün değildir. Sadece sabataist ve Yahudi dönme(z)
lerin kafalarına ve kanlarına nakşedilen, gizli ve kirli öğretilerin esiri 
bir Siyonist uşağı bunları yapabilir. Asrısaadetten günümüze, Arap-
lar içinde de kâfirler ve zalimler çıkmıştır, bundan sonra da çıkabilir. 
Geçmişte Haricilik, günümüzde Vehhabilik ve Binladincilik gibi batıl 
ve bağnaz fırkalar da Araplar arasında yayılıvermiştir. Ama aynı tip-
ler Farisiler ve Türkler arasında da zuhur etmiştir, zaten edebilir ve 
bu tabiidir. Bazı Emevilerin, gizli İslam ve Resulullah düşmanlıklarını 
Ehli Beytten çıkardıklarını, kendi saltanatları ve şeytanlıklarını ört-
mek ve meşru göstermek için hadis uydurduklarını ve günümüzdeki 
Fetullahçıların İslam’ı Hıristiyanlaştırma ve emperyalizmle uyuştur-
ma girişimlerine benzer hıyanetlere kalkıştıklarını açığa vurmanız 
gereklidir ve yerinde tesbitlerdir. 

Ancak Kur’anı Kerim’de “Beni İsrail” ve “Yahudi” olarak, yüzlerce 
ayette fitne ve fesatlıklarına özellikle dikkat çekilen ve tarihte kal-
mışlar dışında halen yaşadığı bilinen; kutsal Kitaplar ve Peygam-
berler diliyle lanetlenen, bugün de İslamın ve insanlığın başına bela 
kesilen bu kavmin içindeki Siyonist şeytan taifesinin, İslami meşrep 
ve mezheplere nasıl nüfuz ettiklerine, hangi hıyanetleri işledikleri-
ne niye hiç değinmiyorsun? Sen Allah’tan hiç korkmuyor, Müslüman 
halkımızdan utanmıyor musun? Hepsini toplasan, bir kasabayı bile 
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doldurmayacak; sabataist kırıntıları, komünist artıkları ve sahte Ke-
malist sığıntıları dışında yazdıklarınıza, konuşup kustuklarınıza ina-
nan ve ciddiye alan kaldı mı sanıyorsun?

Kendi soyunu ve boyunu niye açıklamıyorsun? Magazin 
malzemesi olacak kadar ayağa düşmüş huyunu ve suyunu niye 
anlatmıyorsun? Böylece “Haber Türk”ün ayarını ve amacını da 
ortaya koymuş oluyorsun! Yoksa Sn. Yaşar Nuri, gerçekten Öz(-
Beyaz)Türk olduğunuza mı güveniyorsun?

Ey Yaşar Nuri, “Kur’an üzerindeki Arapça Hurafe tasallutu” 
saptamanız ve saptırmanızla:

1. Irkçı ve çağdışı bir yaklaşımla doğrudan bir Arap düşman-
lığı yapmaktasınız.

2. Çok sinsi ve tehlikeli bir yöntemle, Dinimizin temel kay-
naklarına ve Resülüllaha ulaşma yollarını tıkamaya uğraşmak-
la, dolaylı bir İslam düşmanlığına kalkışmaktasınız.

3. Aziz Milletimizin asli mayası olan İslam inancının nakil 
kaynakları ve ilk kahramanları üzerinde şüphe bulutları oluş-
turarak, “Türk İslamı, Anadolu İslamı” gibi uyduruk ama cazi-
beli kılıfl ar altında, aynı zamanda Türk düşmanlığı yaptığınızı 
da ortaya koymaktasınız. Böylece Haim Nahum planına, yani 
Türkleri resmen ve ismen değil ama, fikren ve fiilen İslamdan 
uzaklaştırma tuzağına katkıda bulunmaktasınız.

 Bu arada Muhterem Süleyman Karagülle’den bir istir-
hamımız olacaktı: Yaşar Nuri Öztürk’ün yeni piyasaya çıkan Ha-
ber Türk Gazetesindeki ilgili yazısını, ayrıca 18. Sayfadaki yazı 
dizisini ve devamını okuyup, bu zata “İslami bir cevap” nasıl 
yazılır? Bunu göstermesini, İslam ve İnsanlık adına bekliyoruz.

  



 FETULLAHÇILARIN DİN İSTİSMARI,
 MESİHLİK VE MEHDİLİK TAKINTILARI

 ● Allah’a Karşı Yalan Uydurup İftira Edenler, Yani: 
Din İstismarıyla, Zulme ve Dinsizliğe Destek Verenler!

“Artık bundan (Kur’an’dan ve Resulüllahtan) sonra kim Al-
lah’a karşı (ve İslami esaslara aykırı olarak) yalan uydurup iftira 
düzerse, işte onlar, zalim olanlardır.” (Âl-i İmrân: 94) 

“Dillerinizin yalan yere nitelendirmesi dolayısıyla şuna he-
lal, buna haram demeyin. Çünkü Allah’a karşı yalan uydurmuş 
olursunuz. Şüphesiz Allah’a karşı yalan uyduranlar kurtuluşa 
ermezler.” (Nahl: 116)

“Allah’a karşı yalan uydurup iftira düzenden veya O’nun 
ayetlerini (keyfine göre yorumlayıp çarpıtmak ve hükmünü uy-
gulamadan kaldırmak suretiyle, Allah’ı)  yalanlayandan daha 
zalim kimdir? Hiç şüphesiz o zalimler kurtuluşa eremezler.” 
(En’âm:  21) 

“Allah’a karşı yalan uydurup iftira düzenden veya kendisine 
hiç bir şey vahyolunmamışken “Bana da vahy geldi” iddia eden 
ve ‘Allah’ın indirdiğinin bir benzerini de ben indireceğim’ diyen-
den (yani, bilgiçlik ve ermişlik taslayarak, Yahudi ve Hıristiyan-
larla işbirliğini mûbah; Hak nizam kurulsun diye cihadı günah 
gösterenden) daha zalim kimdir? Sen bu zalimleri, ölümün ‘şid-
detli sarsıntıları’ sırasında meleklerin ellerini uzatarak onlara: 
‘Canlarınızı (bu kıskıvrak yakalanıştan) çıkarın, bugün Allah’a 
karşı haksız olanı söylediğiniz ve O’nun ayetlerinden büyükle-
nerek (yüz çevirmeniz) dolayısıyla alçaltıcı bir azabla karşılık 
göreceksiniz’ (dediklerinde) bir görsen.” (En’âm: 93)

“Çocuklarını hiç bir bilgiye dayanmaksızın akılsızca öldü-
renler (kürtajla bebeklerini katledenler ve nesillerini ahlak ve 
maneviyatla terbiye etmeyenler) ile Allah’a karşı yalan yere if-
tira düzüp Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiklerini haram 
kılanlar elbette hüsrana uğramışlardır. Onlar, gerçekten şaşırıp 
sapmışlardır ve doğru yolu bulamamışlardır.” (En’âm: 140)

“Allah’a karşı yalan söyleyenden (Dine aykırı fetva veren-
den) ve kendisine geldiğinde doğruyu (Kur’an’ı) yalanlayıp yan 
çizenden daha zalim kimdir? Kâfirler için cehennemde bir ko-
naklama yeri mi yok?” (Zümer: 32)
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“Kıyamet günü, Allah’a karşı yalan söyleyenlerin (nefsi ve 
şeytani heveslerini Dinin gereği gibi gösterenlerin) yüzlerinin 
kapkara olduğunu görürsün. (Allah’ın emirlerine uymayı nefsi-
ne yediremeyip) Büyüklenenler için cehennemde bir konakla-
ma yeri mi yok?” (Zümer: 60)

“Allah’a karşı yalan uydurup iftira düzenden daha zalim 
kimdir? İşte bunlar (hesap günü), Rablerine sunulacaklar ve 
şahidler: ‘Rablerine karşı yalan söyleyenler (ve halkı aldatıp pe-
şinden sürükleyenler) bunlardır’ diyeceklerdir. Haberiniz olsun; 
Allah’ın laneti zalimlerin üzerinedir.” (Hud: 18)

“Öyleyse, Allah’a karşı yalan uydurup iftira düzenden veya 
ayetlerini yalanlayandan daha zalim kimdir? Bunlar Kitap’tan 
kendilerine bir pay erişen (ama büyük bilgiç geçinerek, Kur’a-
ni kuralları ve önem sıralarını bozup değiştiren) kimselerdir. 
Nihayet elçilerimiz, hayatlarına son vermek üzere kendilerine 
gittiklerinde onlara diyecekler ki: ‘Allah’tan başka taptıklarınız 
(süper güç sanıp tabi olduklarınız ve Tanrı yerine koyduklarınız) 
nerede?’ ‘Onlar bizi (yüzüstü) bırakıp-kayboldular’ diyecekler. 
(Böylelikle) Bunlar, gerçekten kâfirler olduklarına kendi aleyh-
lerinde şehadet ettiler.” (A’raf: 37)

“Hiç bir bilgiye (ve İslami temele) dayanmaksızın, insanları 
saptırmak için Allah’a karşı yalan uydurup iftira düzenden daha 
zalim kimdir? Şüphesiz Allah, zalimler topluluğunu hidayete er-
dirmeyecektir!..” (En’âm: 144)

Münafıklar, İslami hizmet ve hareketin vahdetini bozmak ve 
kuvvetini dağıtmak için; “zarar mescit”leri ve “hıyanet teşek-
külleri” oluşturmaktadır:

“(Bütün kâfirlerin ve şeytani çevrelerin ürktükleri ve aleyhin-
de ittifak ettikleri İslami oluşumu bozup) Zarar (ulaştırmak), kü-
für (cephesinin işini kolaylaştırmak), müminlerin arasını ayırıp 
(parçalamak) ve daha önce, Allah’a ve elçisine karşı savaşan-
lar(dan destek ve yardım) gözleyip durmak için (merkezi kont-
rol dışında ayrı) MESCİT (ve teşekküller) kuranlar ve (üstelik de 
hıyanet niyetlerini gizleyip saf insanları aldatmak üzere) “Biz 
iyilikten (hayır ve hizmetten) başka bir şey amaçlamadık” diye 
yemin edip duranlar (ve zalim kâfirlerle işbirliklerine bahane ve 
kılıf uyduranlar) var ya, Allah onların yalancı olduklarına şahit-
lik etmektedir.” “Sen bunun (hıyanet ve tefrika kasıtlı oluşum-
ların) içinde, hiçbir zaman bulunma (ve onlara katılma) daha ilk 
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günden takva temeli üzerine kurulan MESCİT (ve teşkilat) senin 
(ibadet ve hizmet işlerini yürütmek üzere) bunda durmana daha 
uygundur. Çünkü orada, (dünyalık makam ve menfaat arayanlar 
değil Allah rızası için) kötülüklerden temizlenip arınmayı sami-
miyetle arzulayan adamlar vardır. Allah arınanları (çirkef işler-
den ve çirkin niyetlerden sakınıp ruhi temizliğe ulaşanları) el-
bette sever.” (Tevbe: 107-108) ayetleri bu durumu açıklamaktadır.

İmanı ve vicdanı olanlar, kendi nefislerini ve peşinden gittik-
lerini, şu Kur’an ayetlerinin şaşmaz terazisinde tartmalıdır: 

(Not: “Bu ayetleri keyfince yorumlamışsın ve uygun olma-
yan şekilde manalandırmışsın” denilmesin diye, Fetullahçı ve 
Zaman Yazarı Ali Bulaç’ın hazırladığı Mealden aktarılmıştır)

Sadece cinlerden değil, insanlardan da şeytanlar vardır; ve 
bunların çoğu münafıktır:

“Böylece her peygambere, insan ve cin şeytanlarından bir 
düşman kıldık. Onlardan bazısı bazısını aldatmak için yaldızlı 
sözler fısıldarlar. Rabbin dileseydi bunu yapmazlardı. Öyleyse 
onları yalan olarak düzmekte olduklarıyla başbaşa bırak.” “Bir 
de ahirete inanmayanların kalpleri ona meyletsin de ondan (bu 
yaldızlı ve içi çarpık sözlerden) hoşlansınlar ve yüklenmekte 
olduklarını (suçlarını ve sorumluluklarını) yüklenedursunlar.” 
(En’âm: 112-113)

Şeytan insanları saptırmak “dosdoğru yolda” (yani en haklı 
ve hayırlı hizmet ve hareketin ortasında) pusu kurup oturacaktır!

“(Şeytan) Dedi ki: “Madem öyle, beni azdırdığından dolayı on-
lar(ı insanları saptırmak) için mutlaka senin dosdoğru yolunda 
(pusu kurup) oturacağım.” “Sonra muhakkak onlara önlerinden, 
arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım. Çoğunu 
şükredici bulmayacaksın.” “(Allah) Dedi: ‘Kınanıp alçaltılmış ve 
kovulmuş olarak oradan çık. Andolsun, onlardan kim seni izler-
se, cehennemi sizlerle dolduracağım.’” (A’raf: 16-17-18)

Münafıklar: “Dünya hayatına ilişkin sözleri hoşa giden azılı 
düşmanlar”dır, Hak davaya sırtını çevirip gitmeleriyle tanınırlar 
ve işbaşına geçince de yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya, 
ekini ve nesli helak etmeye çaba harcamaktadır:

“İnsanlardan öylesi vardır ki, dünya hayatına ilişkin sözleri 
senin hoşuna gider ve kalbindekine rağmen Allah’ı şahid ge-
tirir; oysa o azılı bir düşmandır.” “O, iş başına geçti mi (ya da 
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sırtını çevirip gitti mi) yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya, eki-
ni ve nesli helak etmeye çaba harcar. Allah ise, bozgunculuğu 
sevmez.” “Ona: ‘Allah’tan kork’ denildiğinde, büyüklük gururu 
onu günaha sürükler, kuşatır. Böylesine cehennem yeter; ne 
kötü bir yataktır o.” (Bakara: 204-205-206)

a) Kendilerine Hak apaçık belli olduktan sonra, kıskançlık-
tan dolayı, imanınızdan sonra sizi inkâra döndürmek arzusun-
da olanlar; b) Kendilerine apaçık belgeler geldiği ve elçinin hak 
olduğuna şahid oldukları halde küfre sapanlar, c) Kendisine 
‘dosdoğru yol’ apaçık belli olduktan sonra, elçiye muhalefet 
edip, mü’minlerin yolundan başka bir yola uyanlar, d) Kendi-
lerine hidayet açıkça belli olduktan sonra, gerisin geri (küfre) 
dönüp sapıtanlar, e) Kendilerine hidayet açıkça belli olduktan 
sonra elçiye karşı gelip zorluk çıkaranlar; işte bunların tamamı 
münafıklardır:

“Kitap Ehlinden çoğu, kendilerine gerçek (hak) apaçık belli 
olduktan sonra, nefislerini (kuşatan) kıskançlıktan dolayı, ima-
nınızdan sonra sizi inkâra döndürmek arzusunu duydular. Fa-
kat, Allah’ın emri gelinceye kadar onları bırakın ve (onlara ne 
sözle, ne de eylemle) ilişmeyin. Hiç şüphesiz Allah, her şeye 
güç yetirendir.” (Bakara: 109)

“Kendilerine apaçık belgeler geldiği ve elçinin hak olduğu-
na şahid oldukları halde, imanlarından sonra küfre sapan bir 
kavmi Allah nasıl hidayete erdirir? Allah, zulmeden bir kavmi 
hidayete erdirmez.” (Al-i İmran: 86)

“Kim kendisine ‘dosdoğru yol’ apaçık belli olduktan sonra, 
elçiye muhalefet ederse ve mü’minlerin yolundan başka bir yola 
uyarsa, onu döndüğü şeyde bırakırız ve cehenneme sokarız. Ne 
kötü bir yataktır o!..” (Nisa: 115) 

“Şüphesiz, kendilerine hidayet açıkça belli olduktan sonra, 
gerisin geri (küfre) dönenleri, şeytan kışkırtmış ve uzun emelle-
re kaptırmıştır.” (Muhammed: 25)

“Şüphesiz inkâr edenler, Allah’ın yolundan alıkoyanlar ve ken-
dilerine hidayet açıkça belli olduktan sonra ‘elçiye karşı gelip zor-
luk çıkaranlar’, kesin olarak Allah’a hiç bir şeyle zarar veremezler. 
(Allah,) Onların amellerini boşa çıkaracaktır.” (Muhammed: 32)

‘Allah’ın indirdiğine ve elçiye gelin’ denildiğinde senden ka-
çanlar ve ‘Atalarımızı üzerinde bulduğumuz şey bize yeter’ di-
yenler de münafıktır:
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“Onlara: ‘Allah’ın indirdiğine ve elçiye gelin’ (Kur’an ayetle-
rine ve sahih hadislere göre hüküm verin) denildiğinde, o mü-
nafıkların senden kaçabildiklerince kaçtıklarını (türlü bahanele-
re sığındıklarını) görürsün.” (Nisa: 61)

“Onlara: ‘Allah’ın indirdiğine ve elçiye gelin’ denildiğinde, 
‘Atalarımızı üzerinde bulduğumuz şey bize yeter’ derler. (Yani 
Kur’an’ı ve Sünneti değil, “gelenek ve görenek dinini” ölçü edi-
nirler. Peki,) Ya ataları bir şey bilmiyor ve hidayete ermiyor idi-
lerse?” (Maide: 104)

Dünya hayatını ahirete göre daha sevimli bulup imandan 
sonra gizli inkâra sapanlar, münafıktır 

“Kim imanından sonra Allah’a (karşı) inkâra sapıp da, -kalbi 
imanla tatmin bulmuş olduğu halde baskı altında zorlanan hariç 
inkâra göğüs açarsa, işte onların üstünde Allah’tan bir gazab 
vardır ve büyük azab onlarındır.” “Bu, onların dünya hayatını 
ahirete göre daha sevimli bulmalarından ve şüphesiz Allah’ın 
da inkâr eden bir topluluğu hidayete erdirmemesi nedeniyledir.” 
“Onlar, Allah’ın, kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği 
kimselerdir. Gafil olanlar onların ta kendileridir.” “Şüphesiz, on-
lar ahirette ziyana uğrayanlardır.” (Nahl: 106-107-108-109)

Yahudi ve Hıristiyanların hoşnut kaldığı, tebrik ve teşekkür-
lerini bildirerek ödüller taktığı kimseler, yani; Yahudi ve Hıristi-
yanların dinlerine ve projelerine uyanlar münafıktır:

“Sen onların (menfi) milletlerine (bozuk dinlerine ve batıl dü-
zenlerine) uymadıkça, Yahudi ve Hıristiyanlar senden kesinlikle 
hoşnut olmazlar. De ki: ‘Şüphesiz (Haklı ve hayırlı olan) dosdoğru 
yol, Allah’ın (gösterdiği) yoludur.’ Eğer sana gelen bunca ilimden 
sonra onların heva (istek ve arzu)larına uyacak olursan, senin için 
Allah’tan ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı.” (Bakara: 120)

 Kuvvet ve izzeti kâfirlerin yanında arayarak, mü’minleri bıra-
kıp kâfirleri veliler (dost ve müttefik) edinenler;

İman iddialarında samimi olmayıp, kendilerine kitap veri-
lenlerden dinimizi alay ve oyun (konusu) edinenleri ve kâfirleri 
dost ve müttefik bilenler;

Allah’ın kendilerine karşı gazablandığı bir kavmi dost ve 
müttefik edinerek ne bizden, ne de onlardan hayır ve destek 
görmeyenler;
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Allah’ın ve İman edenlerin düşmanı olanları dost ve müttefik 
edinenler ve onlara karşı sevgi besleyerek yolun ortasında şa-
şırıp sapmış hale gelenler;

Din konusunda iman edenlerle savaşanları, iman edenleri 
yurtlarından sürüp-çıkaranları ve mazlum mü’minlere yönelik 
zulümlere destek olanları dost ve müttefik edinerek zalimler sı-
nıfına girenler münafıktır:

“Onlar, mü’minleri bırakıp kâfirleri dostlar (veliler) edinirler. 
‘Kuvvet ve onuru (izzeti)’ onların yanında mı arıyorlar? Şüphe-
siz, ‘bütün kuvvet ve onur,’ Allah’ındır.” (Nisa: 139)

“Ey iman edenler, Yahudi ve Hıristiyanları dostlar (veliler) 
edinmeyin; onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden onları kim 
dost edinirse, kuşkusuz onlardandır. Şüphesiz Allah, zalimler 
topluluğuna hidayet vermez.” (Maide: 51)

“Ey iman edenler, sizden önce kendilerine kitap verilenler-
den dininizi, alay ve oyun (konusu) edinenleri ve kafirleri dost-
lar (veliler) edinmeyin. Ve eğer inanıyorsanız, Allah’tan kor-
kup-sakının.” (Maide: 57) 

“Allah’ın kendilerine karşı gazablandığı bir kavmi veli (dost 
ve müttefik) edinenleri görmedin mi? Onlar, ne sizdendirler ne 
onlardan. Kendileri de (açıkça gerçeği) bildikleri halde, yalan 
üzere yemin ediyorlar.” (Mücadele: 14)

“Ey iman edenler, benim de düşmanım, sizin de düşmanınız 
olanları veliler edinmeyin. Siz onlara karşı sevgi yöneltiyorsunuz; 
oysa onlar haktan size geleni inkâr etmişler, Rabbiniz olan Allah’a 
inanmanızdan dolayı elçiyi de, sizi de (Hakkınız olan imkan ve 
makamlardan) sürüp-çıkarmışlardır. Eğer siz, Benim yolumda ci-
had etmek ve Benim rızamı aramak amacıyla çıkmışsanız (nasıl) 
onlara karşı hâlâ sevgi gizliyorsunuz? Ben, sizin gizlediklerinizi 
ve açığa vurduklarınızı bilirim. Kim sizden bunu yaparsa, artık o, 
elbette yolun ortasından şaşırıp-sapmış olur.” (Mümtehine: 1) 

“Allah, ancak din konusunda sizinle savaşanları, sizi yurtla-
rınızdan (Konum ve kurumlarınızdan) sürüp-çıkaranları ve sü-
rülüp-çıkarılmanız için arka çıkanları dost (veli) edinmenizden 
sakındırır. Kim onları dost edinirse, artık onlar zalimlerin ta ken-
dileridir.” (Mümtehine:9)

 “Cihatsız İslam olmaz” hakikatini inkâr edip İslam’dan ci-
hadı çıkararak Kur’an’ı parça-parça kılıp işlerine gelen kısmına 
uyanlar;
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Dinlerini fırkalara ayırarak kendileri de parça parça olanlar, 
ellerindeki içinde “cihat” olmayan Dinin bir parçasıyla övünüp 
sevinenler;

“Parça ayırıcılarına indirdiğimiz gibi,” “Ki onlar Kur’anı par-
ça-parça kıldılar.” (Hicr: 90-91)  

“(O müşrikler ki,) Kendi dinlerini fırkalara ayırmış ve kendi-
leri de parça parça olmuşlardır; ki her grup kendi elindekiyle 
övünüp sevinç duymaktadır.” (Rum: 32)   

Sizden önce gelip-geçenlerin hali başınıza gelmeden; Allah, 
içinizden cihad edenleri belirtip-ayırdetmeden ve sabredenleri 
de belirtip-ayırdetmeden; İçinizden cihad edenleri ve Allah’tan 
ve Resûlü’nden ve mü’minlerden başka sır-dostu edinmeyenle-
ri Allah bilip (ortaya) dökmeden, bu imtihanı kazanacağını sa-
nanlar, münafıktır:

“Yoksa sizden önce gelip-geçenlerin hali başınıza gelme-
den cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlara öyle bir yoksul-
luk, öyle dayanılmaz bir zorluk çattı ve öylesine sarsıldılar ki, 
sonunda elçi, beraberindeki mü’minlerle; ‘Allah’ın yardımı ne 
zaman?’ diyordu. Dikkat edin. Şüphesiz Allah’ın yardımı pek ya-
kındır.” (Bakara: 214)

“Yoksa siz, Allah, içinizden cihad edenleri belirtip-ayırdet-
meden ve sabredenleri de belirtip-ayırdetmeden (ve herkesin 
gerçek ayarını kendisine ve aleme göstermeden) cennete gire-
ceğinizi mi sandınız?” (Al-i İmran: 142)

“Yoksa siz, içinizden cihad edenleri ve Allah’tan ve Resû-
lü’nden ve mü’minlerden başka sır-dostu edinmeyenleri Allah 
‘bilip (ortaya) çıkarmadan’ bırakılıvereceğinizi (Yahudi, Hıris-
tiyan ve Masonlarla muhabbet ve münasebetinizin münafıklık 
olduğunun gösterilmeyeceğini) mi sandınız? Allah yaptıkları-
nızdan haberdardır.” (Tevbe: 16)  

Sizler, işte böylesiniz; onları seversiniz, oysa onlar sizi sev-
memektedir. İşte siz böylesiniz; dünya hayatında onları savun-
dunuz. Peki, kıyamet günü onları Allah’a karşı savunacak kim-
dir? Şu halde münafıklar konusunda ikiye bölünmeniz ne diye? 
Allah’ın saptırdığını hidayete erdirmek haddinize midir?

“Sizler, işte böylesiniz; onları seversiniz, oysa onlar sizi sev-
mezler. Siz Kitabın tümüne inanırsınız (Münafıklar ise işlerine 
gelmeyen ayetleri inkâra veya gereksiz saymaya kalkışır), onlar 
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sizinle karşılaştıklarında ‘inandık’ derler, kendi başlarına kaldık-
larında ise, size olan kin ve öfkelerinden dolayı parmak uçlarını 
ısırırlar. De ki: ‘Kin ve öfkenizle geberin!.’ Şüphesiz Allah, sine-
lerin özünde saklı duranı bilendir.” (Al-i İmran: 119)

“İşte siz böylesiniz (haydi marazlı münafıkları sahiplenip); 
dünya hayatında onları savundunuz (diyelim..) Peki, kıyamet 
günü onları Allah’a karşı savunacak kimdir? Ya da onlara vekil 
olacak kimdir?” (Nisa: 109) 

“Şu halde münafıklar konusunda ikiye bölünmeniz ne diye? 
(İçinizden bazı gafillerin hala münafıkları saklama ve aklama 
gayreti hayret vericidir) Oysa Allah, onları kazandıkları (kötülük 
ve hıyanetleri) dolayısıyla tepe taklak etmiştir. Allah’ın saptırdı-
ğını hidayete erdirmek mi istiyorsunuz? Allah kimi saptırırsa, 
artık sen ona kesin olarak bir yol bulamazsın.” (Nisa: 88)

Kendi nefislerine ihanet edenleri savunma! Kâfirlerle ve mü-
nafıklarla cihad et ve onlara karşı sert ve caydırıcı davran! Kâ-
firlere ve münafıklara itaat etme ve onlara uyma! Kâfirlere ve 
münafıklara itaat etme, eziyetlerine aldırma!

“Kendi nefislerine ihanet edenleri (İslam davasından ve 
Kur’an yolundan ayrılıp gidenleri) savunma. Hiç şüphesiz Al-
lah, ihanette ilerlemiş günahkârı sevmez.” (Nisa: 107) 

“Ey Peygamber, kâfirlerle ve münafıklarla cihad et ve onlara 
karşı sert ve caydırıcı davran. Onların barınma yerleri cehen-
nemdir, ne kötü bir yataktır o!..” (Tevbe: 73)  

“Ey Peygamber, Allah’tan sakın, kâfirlere ve münafıklara itaat 
etme. Şüphesiz Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.” (Ahzap: 1)

“Kâfirlere ve münafıklara itaat etme (onların ve güvendikleri 
şeytani odakların), eziyetlerine aldırma ve Allah’a tevekkül et. 
Vekil olarak Allah yeter.” (Ahzap: 48)   

  Allah’ı, Resûlü’nü ve iman edenleri dost (veli) edinenler ise, 
hiç şüphe yok, galip gelecek olanlar, Allah’ın taraftarlarıdır!

Mutlaka Allah galip gelip hükmünü uygulayacak ve elçileri 
de galip gelecek ve zafere ulaşacaklardır!

Allah iman edenlere ve salih amallerde bulunanlara, kesin 
olarak ‘güç ve iktidar sahibi’ kılma vaadinde bulunmaktadır

“Kim Allah’ı, Resûlü’nü ve iman edenleri dost (veli) edinir-
se, hiç şüphe yok, galip gelecek olanlar, Allah’ın taraftarlarıdır.” 
(Maide: 56)



484 AHMET AKGÜL

 “Allah, yazmıştır: ‘Andolsun, ben galip geleceğim ve elçi-
lerim de.’ Gerçekten Allah, en büyük kuvvet sahibidir, güçlü ve 
üstün olandır.” (Mücadele: 21)

“Allah, içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunan-
lara va’detmiştir: Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl ‘güç 
ve iktidar sahibi’ kıldıysa, onları da yeryüzünde ‘güç ve iktidar 
sahibi’ kılacak, kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendileri-
ne yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra 
güvenliğe çevirecektir. Onlar, yalnızca bana ibadet ederler ve 
bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Kim bundan sonra inkâr eder-
se, işte onlar fasıktır.” (Nur: 55)  

Allah’a ve Resulüne iman edip mallarıyla ve canlarıyla Allah 
yolunda cihad edenlerin günahlarının bağışlanacağı, Cennet-
lere konulacakları ve Allah’tan yardım ve fetihle sevinecekleri 
müjdesi veriliyor

“Ey iman edenler, sizi acı bir azabdan kurtaracak bir ticareti 
haber vereyim mi?” “Allah’a ve Resulü’ne iman edersiniz, mal-
larınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edersiniz. Bu, sizin 
için daha hayırlıdır; eğer bilirseniz.” “O da sizin günahlarınızı 
bağışlar, sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere ve Adn cen-
netlerindeki güzel konaklara yerleştirir. İşte ‘büyük mutluluk ve 
kurtuluş’ budur.” “Ve seveceğiniz bir başka (nimet) daha var: 
Allah’tan ‘yardım ve zafer (nusret)’ ve yakın bir fetih. Mü’minleri 
müjdele.” (Saff : 10-11-12-13)

Allah’ın iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara kesin 
olarak ‘güç ve iktidar sahibi’ kılma vaadine ve Allah’tan yardım 
ve fetih müjdesine inanmayıp; “şu fetih ne zamanmış”? diyerek 
iman edenlerle alay edenler

“Derler ki: ‘Eğer doğru söylüyor iseniz, şu fetih ne zaman-
mış?’” “De ki: ‘Fetih günü, inkâr edenlere (o gün) inanmaları bir 
yarar sağlamaz ve onlara bir süre tanınmaz.” “Öyleyse, sen on-
lardan yüz çevir ve bekleyedur; gerçekten onlar da beklemekte-
dirler.” (Secde: 28-29-30)

“Onlara karşı apaçık ayetlerimiz (manası ve maksadı net ve 
kesin olarak) okunduğu zaman; Sen o (gizli) kafirlerin (Müs-
lüman görünen münafık kimselerin) yüzlerindeki “münker”i 
(itiraz, isyan ve inkarı ferasetle sezip) tanıyabilirsin… Öyle ki, 
nerdeyse (kirli mahiyetlerini ve sinsi niyetlerini deşifre eden) 
ayetlerimizi kendilerine okuyanların üzerine saldırıp çullanacak 
(hale gelip hırçınlaşırlar)” (Hacc: 72)



 ● Gönülleri Puthane, Görünüşleri Mevlane
Dünya Sevgisi; Din ve vicdan tahribine yol açmaktadır. Hz. 

Peygamber Efendimiz buyurmuşlar: “Dünya sevgisi bütün hata 
ve kötülüklerin başıdır.”

Makam ve menfaat arzusu, servet, şöhret ve siyaset duy-
gusu, rahat, lüks hayat ve saltanat tutkusu; her türlü zulmün, 
küfrün ana sebebi ve esasıdır. Dünyaya tapınan, ama zahiren 
takva ehli sanılanlar ise, “Gönülleri puthane, görünüşleri Mev-
lane” konumundadır.

Sadece fertlerin değil, çeşitli cemaat ve devletlerin sapıtıp 
saldırganlaşmasının altında da yine; dünya hırsı yatmaktadır. 
İşte Filistin’deki Siyonist İsrail vahşetinin, Amerika’nın Avrupa 
destekli Irak ve Afganistan işgalinin; dün Bosna ve Çeçenis-
tan’da bugün Sincan Doğu Türkistan’da yaşanan mezalimin 
sebebi de dünya kazancı ve Deccallik ve Şeddatlık damarıdır. 
Bütün işbirlikçi iktidarlar da, dünyalık için kutsallarını ve halkı-
nı satmışlardır. Bugün “demokratik açılım” safsatasıyla Kürdis-
tan’ın kurulmasına ve Sevr’in gereği ülkemizin parçalanmasına 
piyonluk yapanların ayarı ortadadır.

Oysa inançlı insanın kalbi “Halıka hürmet ve minnet; mah-
luka şefkat ve merhametle” dolu olmalıdır. Mü’minler gönül 
evine; Rabbının aşkından ve rızasından, insanlara ve özellikle 
masum, mağdur ve mazlumlara iyilik arzusundan başka şey-
ler sokarlarsa, Allah onu ellerinden alır. Her türlü haksızlık ve 
ahlaksızlığın temelini dünya hevesi oluşturmaktadır. Sağcı ve 
solcu bilinen birileri din istismarı, diğerleri din düşmanlığıyla 
geçinen partilerin de görünüşleri farklı, ama görüşleri ortaktır. 
Cip partisi, ip partisi ve daha ne sünepe solcularla, akrep parti-
si, değnek partisi gibi muhafazakâr partiler, farklı takımlarda tek 
kale maç yapmakta ve hep aynı kaleye gol atmaktadır. Milli şuur 
taşımayanların hepsi millete, devlete, ülkeye zarar ve hıyanet 
karşılığı iktidara taşınmak için kiralıktır. 

Muhafazakârlar, Milleti kandırmak, ılımlı İslam’ı yutturmak ABD 
ve AB’nin emriyle ülkemizi daha kolay parçalamak niyetiyle İmam 
Hatip ve Meslek Liselerinin katsayı mağduriyetini güya kaldırmak-
ta… Sözde çağdaş Sünepe solcular ise, sahtekârlığını yaptıkları 
sosyal adaletin ve fırsat eşitliğinin tam tersi bir İslam düşmanlı-
ğıyla, “İmam Hatipliler Ülkeyi işgal edecek” diye yırtınmaktadır.
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Yıllarca Yahudi Robert Koleji mezunu Sebataist ve masonla-
rın, ülkenin en kilit noktalarını zapt etmelerine ses çıkarmayan 
sütü bozuklar acaba İmam Hatipli vatan evlatlarından niye bu 
denli rahatsızdır? Bazılarının ulusalcılığı ve Türkçü takınmaları 
da samimiyetten uzaktır. Bakınız bunlar Çin’in Uygur Türkleri-
ne yönelik zulümleri karşısında, Türkleri haksız, Çinlileri haklı 
çıkarmaya çalışmaktadır. Niye çünkü Çinliler dinsiz komünist, 
Uygurlar ise Müslümandır. Çin ile Türkiye’nin arasını bozmak, 
ABD emperyalizmine karşı olumlu oluşumları boşa çıkarmak 
için dışarıdan tahrik edilen kışkırtmaları dile getirseler, elbette 
bu tutarlıdır. Ama hayır resmen ve alenen komünist taraftarlığı 
hatırına mazlum Türklerin hakları hiçe sayılmaktadır.

Özetle her türlü sağcı veya solcu sapıklığın altında “Dünya-
ya tapınmak ve ahirete inanmamak” yatmaktadır.

Dini inkâr etmekle, istismar etmek aynıdır.
Yakında Genel Kurmay Başkalığımızın tarihi ve talihli bir 

tavırla ve Ordumuzun Dini ve Ahlaki eğitimini güçlendirmek 
amacıyla, İlahiyat mezunu Subay alma kararına bile “Laiklik 
ve Kemalizm elden gidiyor” diye ciyaklamaya başlarlarsa yine 
şaşmamalıdır. AKP gibi Milli Görüşten kopup kaytaranların 
da; ve bunların hala Hoca’nın güdümünde olduğunu söyleyip 
suçlarını Hoca’nın sırtına yıkanların da asıl hastalığı; dünyaya 
tapınmaları, ahireti unutmaları ve satmalarıdır. Bunlar İslam 
tarihindeki her türlü sapıklığın temeli sayılan BATINİLİK gibi; 
görünüşte hiçbir Kur’ani emri ve hükmü inkar etmemekte, ama 
bunlara gizli ve özel manalar yükleyip çarpıtmaktadır. AKP, 
açıkça Siyonist Yahudilerin ve Haçlı emperyalistlerin emrinde 
ve İsrail’in hizmetinde olduğu halde, bunların bin türlü hıyane-
tine hikmet uyduranlar; aslında Hak Davadan, Hoca’dan ve tabi 
Allah’tan ümidini kesmiş; ahiret inancını ve amacını yitirmiş, 
dünyalık heves ve beklentilere kilitlenmiş şeytanlık ve şarlatan-
lık örnekleridir. Ama Allah herkesin ayarını deşifre edecek, içini 
dışa dökecektir. 

Dünyalık şeylere meyletmenin sıkıntısını Peygamberler bile çek-
miştir. Şeytan (Hz. Âdem babamızla Havva anamıza) kendilerinden 
örtülüp gizlenen çirkin edep yerlerini açtırıp seyrettirerek şehvetlerini 
kamçılamak üzere şöyle vesvese vermiş ve demişti ki:

“Rabbinizin size bu şehvet şecerini yasaklaması, sadece, si-
zin iki melek olmamanız veya cennette ebedi kalmamanız için-
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dir.” (A’raf: 20) Bu ayeti kerime, aynı zamanda, internette porno 
ve ahlaksız görüntüler seyretmeyi Şeytanın tahrik ve teşvik et-
tiğine ve bununla insanın ahlak ve maneviyatını tahribe yönel-
diğine de işarettir.

Bakın böylece:
Hz. Âdem cenneti, derinden arzuladı… Ve Hz. Havva’ya, nefsü he-

vayla sevdalandı… Bu yüzden, hemen oradan uzaklaştırıldı… Dün-
yaya atılıp, birbirinden ayrıldı… Tam üç yüz sene, cezaya çarptırıldı.

Ve yine:
(Hz. Yakub (A.S.) Oğlu Hz. Yusuf’a beslediği derin ve engin mu-

habbeti zaman zaman açığa vurması, üvey kardeşlerini kıskandırıp 
fesada sürüklemiş) ve onlar şöyle demişti:

“Yusuf ve kardeşi, babamıza bizden fazla sevgili ve değerli-
dir. Oysa biz birbirini destekleyen daha becerikli kimseleriz. Ba-
bamız, açık bir şaşkınlık ve yanlışlık içindedir.” (Yusuf: 8) Öyle 
ise bu haksızlığı düzeltmemiz ve Yusuf’u yok etmemiz gerekir!

Evet; Hz. Yakub’un gönlü Oğlu Yusuf’a takılmıştı… Oysa ora-
sı sadece, Rabbı’nın makamıydı! Bu yüzden, nazlı yavrusu elinden 
alınmış, Ve nice yıllar, hasretiyle kıvrandırılmıştı…

Hz. İbrahim’in oğlu İsmail’i kurban hadisesi:
“(Rabbım bana Salih bir oğul lütfedersen, en sevdiğimi sana 

kurban edeceğim demişti…) Ve kendisine ihsan edilen Hz. İs-
mail’e gönül vermişti. İşte bunun cezası olarak; rüyasında en 
sevdiği ciğerparesini Allah’a kurban edip kesmesi ilham ve işa-
ret edilmişti.” 

“Hz. İbrahim, oğlunu kurban etmeye karar vermiş, vadini ye-
rine getirmiş, rüyasına ve Mevla’sına sadakat göstermiş, zorlu 
ve çetin bir imtihanı başarıyla geçmiş, ama Rabbımız büyük bir 
koçla onu ödüllendirmişti.” (Saff at: 105-106-107)

Yani:
Hz. İbrahim de, İsmail’e sevgiyle bağlandı… Bunun üzerine, onu 

kurban etme emriyle yüreği ve ciğeri dağlandı!..
Sonunda, evladını Mevla’sına fedayı göze aldı… Kalbinde Rab-

binden gayrısının muhabbeti çıkınca, Ona yine sekinet ve selamet 
sağlandı.

Ve yine hatırlayın:
(Hz. Eyyüb de: çaresizlik içinde, hani o Rabbine şöyle çağrı ve 

niyazda bulunmuştu: “Şüphesiz bu dert ve musibetlerin zararı 
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beni sarıp sarsıverdi. Sen merhamet edenlerin en merhametli-
sisin” (Enbiya: 83) Beni bu sıkıntı ve belalardan kurtarıp, nimet 
ve afiyete ulaştır.” demişti.

Eyyüb Nebi de, afiyet ve ailesiyle bir anlık ferahlanıp mağrurlandı… 
Ardından tüm sağlığı ve varlığı elinden alındı, musibet ve felaket 

iklimine uğurlandı.
Öyle ki: “Ya Erhamer-Rahimin! Bela salgını beni sarıp peri-

şan bıraktı” diye yalvarmaya mecbur kalmıştı…
Bunun gibi:
Hz. Meryem de, yakınlarının ve tanıdıkların, aşırı hürmet ve rağ-

betinden hoşlanmıştı…
Bu nedenle; “Keşke ölseydim de, bu fitnelere düşmesey-

dim!” diyeceği isnat ve iftiralarla haşlanmıştı… Ve tabii insanların 
bu sataşmalarına dayanmasaydı, Hz. İsa gibi bir meyveye ve müj-
deye mazhar olamayacaktı!”

Önce, “Hangisi Hz. Meryem’i koruma onurunu ve sorumlulu-
ğunu alacak diye; Beni İsrail’in ileri gelenleri, aralarında kur’a 
çekip kavga ederlerken”, (Al-i İmran: 44) sonunda aynı insanlar 
Ona iftira ve hakarete başlamışlardı.

Hz: İsa’yı Allahın mucizesiyle, babasız doğururken, Meryem 
Hatun demişti ki: (İnsanların bana inanmayıp, zina isnatlarıyla 
karşılaşacağıma) keşke bundan önce ölüverseydim de, hafıza-
lardan kökten silinip, unutulup gitseydim.” (Meryem: 23)

Hatemen-Nebiy Hz. Resuli Ekrem Efendimiz de:
İlahi takdir senaryosunda, “Üsvetün Haseneh - en güzel ve 

en mükemmel örnek” rolünü oynamıştı. Bir anlık ve birazcık, Hz. 
Ayşe’ye kalben kapılmıştı… Evet, bir yönüyle, O da insandı. Nur 
Suresini oku bak: Ne iftiralar ve ne iftiraklar (ayrılıklar) yaşanmıştı!..

“(Ey Nebiyi Zişanım!) Sadece Rabbinin ismini, sahibinin hik-
met ve kudretini zikret ve kendini her şeyden çekerek, maddi ve 
nefsanî şeylerden keserek ve kalbini Mevlandan gayrısından-ma-
sivadan temizleyerek, yalnızca O’na yönel!” (Müzzemmil: 8)

Çünkü: Ey Mümin, senin yegâne Rabbın ve kıblegahınım; Bey-
tullah olan gönül evine benden başka kimi sokarsan, onu elinden 
alır, senden koparırım.

Velhasıl: Mü’minin kalbi, Allah’ın nazargâhıydı; yerlere ve gökle-
re sığmayan Rahman; Safi gönüllere yansırdı!..
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Tecelli aynasına, Ebed ve Ezel’den gayrısı yakışmazdı.
Zira Allah, “Bir adamın göğüs boşluğunda İki kalp yaratma-

mıştı” (Ahzap: 4)
Her insanda bir tek yürek vardı, O da Rabbe yakışırdı!
Nebiler ve veliler, bir sefercik olsun kalplerini Rablerinden başka-

sına açınca; huzurdan bir saniyecik kaçınca bak başlarına ne bela-
lar sarılmıştı.

Ama sen, besliyorsun yüreğinde, Şeytanın ve nefsani arzuların, 
bir sürü kelplerini, puthaneye çevirdiğin gönül evinde…

Çünkü hidayetin kararmış, Mevlan sana darılmıştı! Zalim yönetici 
ve yetkililere karşı Hakk rızası için, Hakkı haykırmadıkça;

Mazlumları savunmak ve melunları susturmak için, kaleminle ve 
kelamınla kâfir ve nankörlerin Kof kabağını kırmadıkça;

Ve bunları yaparken, insanların övmesiyle sövmesini bir tutup 
iman özünde karar kılmadıkça kendini mü’min mi sayarsın?!.

Ey marazlı münafık! gerçekte şöhrete, şehvete kapılmışsın…
Servete ve devlete tapınırsın… Görünüşte ise ayağına çarık ba-

şına sarık sararsın…
Sen ne riyakâr ve ne sahtekâr adamsın!
Bütün bu ilahi uyarılara ve Kur’ani çağrılara rağmen, hala:
• Şirkten ve şerli işlerden, • Zalim ve hainleri ve işbirlikçileri des-

teklemekten, • Haram, haksız ve ahlaksız ilişkilerden vazgeçmeyen, 
• Dünyalık makam ve menfaatler için; Dinini, milli ve manevi değer-
lerini istismar eden ve rüşvet veren, • Görünüşte Müslüman, hatta 
evliya; ama gerçekte ise Şeytan ve eşkıya gibi hareket eden kimse-
lere: Cenabı Hakkın önce üç ikazı ve cezası gelir. Samimiyetle 
küfür ve kötülüklerden tevbe edip vazgeçmezse, 4. üncü infazı 
gelir ve o kul, müminler defterinden silinir.

“Andolsun Sen’den önceki ümmetlere de (elçiler) gönderdik. 
(Onları hakka ve hayra davet edip, huzur ve kurtuluş yolunu 
gösterdik. Ama çoğunlukla bu daveti duymadılar ve uymadılar.) 
Biz de onları “Be’sa” ile ve “Darra” ile; yakalayıp sıkıştırıverdik. 
Pişman olup tevazu ve tazarru-niyaz ile bize dönüp yalvarırlar 
ümidiyle böyle yaptık.” (En’am: 42)

Yani isyan ve günahlarına karşı:
1- Önce “vicdan”larına vurup, ruhi sıkıntı ve sarsıntıyla uyardık, 

uyarırız
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2- Bundan anlamayınca “mallarına” vurduk. İfl as, kriz, sel, yan-
gın; gibi dayanılmaz yokluk ve yoksulluklarla sıkıştırdık, sıkıştırırız

3- Yine uyanmayınca bu sefer “canlarına” vurup, vücutlarına çe-
şitli hastalıklar, sakatlıklar, AIDS, kuş gribi, domuz gribi gibi yaygın 
belalarla kuşattık, kuşatırız…

Hâlâ hatalarını anlayıp hakka dönmedikleri, zulme ve hıyane-
te devam ettikleri, Siyonist ve Emperyalist odaklardan ve işbir-
likçi iktidarlardan medet bekledikleri durumda ise;

“Vakta’ki kendilerine (okunup yazılarak) hatırlatılan (Kurani 
gerçekleri) unutup (hesaba katmadıklarında ise) onların üzerine 
(geçici ve nefislerini sevindirici dünyalık nimet, ticaret, siyaset 
ve etiket gibi) her şeyin kapılarını açtık-açarız. (Ama kalplerin-
den hidayet nurunu ve İslam onurunu çıkarıp alırız. Tabi zahiren 
mümin ve muttaki bilinmelerine aldırmayız) Öyle ki, kendilerine 
verilen (bu dünyalık fani ve fena) şeylerle ferahlanıp şımardık-
ları bir ortamda, onları ansızın yakaladık- yakalarız. Böylece 
müblis ve müfl is olarak (ümitsiz ve imandan nasipsiz şekilde, 
canlarını alıp ahirete ve azap evine yollarız). (En’am: 44)

İster Profesör, İsterse paşa
İman yoksa, akıl; girmezmiş başa
Uyarmış papa’ya, gavur Corc Buş’a
İslamsız saadet olur mu, haşa
Nasipsiz odur ki, Hak yoldan şaşa
Haramla villada, Karun’ca yaşa
Milleti devleti; sattın kuruşa
Tapın dur paraya, mücevher taşa
Şehvete, kadına; kalçaya kaşa…
Olmuşsun siyona, masona maşa
Azrail seni de, getirir tuşa
Ölüp döneceksin, bir murdar naaşa
Yazık; attın tatlı, canın ataşa
Di haydi kurtarsın; Hoca, nataşa…
Ey Rabbimiz. Bize dünyada iyilik, güzellik ver. Ahirette de 

iyilik ve güzellik ver. Ateş azabından bizleri muhafaza eyle. 
(Amin) Evet, dünyada: Devlet, hürriyet, izzet, nimet ve fazilet 
ver. Ahirette de ebedi cennet ve rüyet nasip et. 

Dünyada iken, bu zalim Siyonizm’in ve sömürgeci emper-



yalizmin esaret ve zilletinden bizleri kurtar. Tabii ve talihi so-
rumluluğu ve misyonuna uygun Türkiye merkezli, İslam (Barış) 
prensipli ve insan endeksli; adil ve asil bir saadet medeniyeti-
ni kurma yolunda bizleri kullan ve şerefl i insanlara kat. Din ve 
dava istismarından, münafıklık marazından, Amerika, Avrupa 
ve İsrail’den medet ummaktan, Zatından gayrısından korkup 
onlara sığınmaktan bizleri uzak tut. Kahraman ordumuzu, fe-
dakâr polis ve emniyet teşkilatımızı, diğer tüm milli kurumları-
mızı: CIA-MOSSAD gibi düşman ajanlarından, sebataist ve ma-
son alçaklarından, ülkemize, milletimize ve devletimize hıyanet 
düşünen gâvur uşaklarından emin eyle. Ve hainlere asla fırsat 
verme. Âmin. Âmin. Âmin.

 ● Fetullahçılık Fitnesi
Ilımlı İslam’ın tarihçesi ve Sultan Fatih’in zehirlenmesi olayı
Fatih Sultan Mehmed’in, Yahudi dönmesi saray doktoru ta-

rafından zehirlenip öldürülmesine sebep olan kişi, Aşık Paşa-
zade diye bilinen kimsedir. Padişahla çok özel bir münasebet 
ve samimiyet kuran ve Sultan Fatih’in en mahrem sırtarını bile 
kendisine açacak kadar Onun güvenini kazanan bu insan, bü-
yük bir ihtimalle Tevarihi Ali Osman (Osmanoğulları Tarihini) de 
yazan Derviş Ahmet Aşiki’dir.(1400-1490?) Bu kişi; Moğol istila-
sı sırasında İran Horasanından kaçarak Amasya civarına gelip 
yerleşen ve saf Alevi düşüncesini ve Şia (Ehli Beyt’e taraftarlık) 
gayretini istismar edip yozlaştırarak ve İran’daki Yahudi menşe-
li İsmailiye mezhebini karıştırarak oluşturduğu Sünnilik karşıtı 
Vefaiye Tarikatıyla Türkmen aşiretleri etrafında toplayıp Sel-
çuklu Hükümdarı II. Gıyasettin Keyhüsrev’e isyan eden Baba İl-
yas’ın torunu, Kırşehir’deki Aşık Paşa Soyundan gelmektedir.215

Siyonist Yahudi Mohiz Kohen Tekin Alp’in izinden giderek İslam-
sız bir Türk ırkçılığı güden Sabataist Nihal Atsız’ın bu kişiyi özel-
likle sahiplenmesi ve kitabını yeni harfl ere çevirmesi de bunun bir 
Yahudi dönmesi olduğu kanaatini güçlendirmektedir.216 Bilindiği gibi 
Nihal Atsız, ilk eğitimini özellikle dönmelerin ve seçkinlerin gittiği 
Kadıköy’deki Fransız ve Alman okullarında başlamış, “İnsanların 
Adem’le Havva’dan yaratılmadıklarını, Kur’an’daki kıssaların eski 

215)   Bak: TDV. İslam Ansiklopedisi  c.4, s.368
216)  Bilgi için bak: Meydan Larousse. Sabah yy. c. 2 sh:220
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Sümer masallarından çalındığını, İran’ı, Mısır’ı ve Anadolu’yu fet-
heden Müslümanların, Moğol barbarlarından daha büyük tahribatlar 
yaptıklarını, İslam’ın ve Allah inancının, sadece Türklüğe katkı sağ-
layan birer araç olarak kıymet kazandığını” söyleyecek kadar sapık 
ve kasıtlı bir sabataisttir.217 

İşte asıl mahiyetini ve sinsi marifetini anlatmaya çalıştığı-
mız ve padişahın sırdaşı olacak kadar Ona yaklaştığını hatır-
lattığımız bu Aşık Paşazade, Sultan fatih’in etrafa İran üzerine 
(Doğuya) sefer düzenleyecek diye duyurduğu ve Gebze yakın-
larındaki Hünkâr çayırında otağını kurduğu büyük hazırlığın, 
aslında İtalya (Roma) için yapıldığını öğrenince, bu durumu bir 
mektupla Papalığa iletmiş ve Sultan Fatihin zehirletilerek öldü-
rülmesine sebebiyet vermiştir. Zaten, o sırada, Venedik’i barışa 
mecbur eden fatih; Mesih Paşa’yı Rodos’un, Gedik Ahmet Pa-
şa’yı İtalya’nın fethine görevlendirmiş ve Kafelanya Zanta, Aya-
movra adaları ele geçirilmiş ve Napoli krallığına ait Otranto’ya 
girilmişti. İşte bu gelişmeler üzerine ve sırdaşı Aşık Paşa’nın 
hıyaneti yüzünden, Vatikan’ın talimatıyla doktoru Yahudi dön-
mesi Yakup tarafından yemeğine arsenik katılarak zehirlenen 
fatih’in bu büyük projesi gerçekleşememiş ve Papalığın emriyle 
bütün kiliselerde üç gün bayram ilan edilmiştir.218

Müslüman Türkler arasında ve Anadolu’da İslam’ı yozlaştırıp 
laytlaştırma ve kolaylaştırıp ılımlaştırma hareketlerinin; Selçuklu’ya 
isyan eden ve bu Aşık Paşazadenin büyük dedesi olduğu bilinen 
Baba İlyas tarafından başlatıldığını söylemek yerindedir. Bunların 
şeytani niyet ve gayretiyle, Mohis Kohen ve Nihal Atsız’ların girişimi 
ve gerekçesi aynıdır: İslam’ı Türkleştirmek, Türkleri İslam’ın esare-
tinden ve Arap etkisinden temizlemek, İslamiyet’i Türk ırkçılığının bir 
yedek lastiği ve aksesuar malzemesi haline getirmektir!... Ve böyle-
ce Milli ve manevi temellerinden koparılan Türkleri, emperyalist ve 
Siyonist odakların hizmetinde, demokrat kölelere çevirmektir!...

Bugün Fetullahçıların üstlendiği, AKP iktidarının ve Diyanet 
İşleri Başkanlığının sahiplendiği “Ilımlı İslam ve Dinlerarası Di-
yalog” safsataları da, maalesef aynı amaçları gütmektedir, yine 
Siyonist Yahudi ve Haçlı emperyalist tertibidir ve aynı argüman-
larla yoluna devam etmektedir. Bu arada, Sultan Fatih’in yakın 

217)  İslam Ansiklopedisi c.4, sh:88 Diyanet vakfı
218)  Bak: Büyük Larousse Milliyet yy. C.15. sh:7927
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çevresine ve özel sohbetine Aşık Paşa gibilerini yerleştiren 
şeytani merkezler, acaba bugün insanlığı Siyonist ve emperya-
list kuşatmadan kurtaracak, Türkiye merkezli yeni ve adil bir 
Dünya Düzeni amaçlayan ve adım adım bu hedefine yaklaşan 
Milli Görüş hareketini ve Onun Aziz Liderinin çevresini boş bı-
rakacaklarını; Müslüman ve mücahit kılıklı gizli dönme hainlerle 
kuşatmayacaklarını söylemek doğru bir düşünce midir?

“Ilımlı İslam” İslam’ın “Gen”leriyle oynamaktır.
ABD’nin nükleer silahlardan daha tehlikeli silahının tanım-

lama ve projelendirme gücü olduğunun en bariz örneği “Ilımlı 
İslâm” projesidir. Şüphesiz yapılan ABD’nin mevcut hegamon-
yayı korumak adına Müslümanlarla ilgili hazırladığı ilk proje 
değildi. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra SSCB’ye karşı “Yeşil 
Kuşak” projesini geliştiren, 1980’lerde El Kaide’yi tasarlayan 
ABD’nin sabıka dosyalarına şöyle bir göz atmak bile onun 
Müslümanları sömürebilmek ve kontrol altında tutabilmek için 
her türlü silahı ve fitneyi kullanmaktan çekinmediğini ortaya 
koymaya yeterlidir. Yakın tarihe bakılınca görülen o ki Birinci 
Dünya Savaşı hâlâ bitmemiştir. Çünkü bütün bu projelerin çer-
çevesi incelendiğinde olan bitenin merkez noktasında, Birinci 
Dünya Savaşı’nın en büyük hedefl erinden biri olan Osmanlı 
Devleti’nin mirasının paylaşılması meselesi geçen onca zama-
na, yapılan savaşlara, milyar çeşit fesatlıklara rağmen hâlâ ta-
mamlanmamış görülmektedir.

Çağımızda en büyük fitne ise ‘tanımlarla’ yürütülmektedir. Kav-
ramlar bizi kuşatırken tanımlar da hareket alanımızı daraltıvermek-
tedir. Birdenbire gündeme düşen “terörle mücadele”, “ılımlı İslâm” 
gibi kavram bombalarının harap ettiği zihinlerimiz bir süre sonra, 
yabancı işgaline teslim olmak için bahane aramaya yönelmektedir.

İslâm’a saldıran ve sözde “aydınlardan” oluşan bir “Seküler İslâm 
Cephesi” üretilmiştir. Bu insanlar İslâm’a atılan terör iftirasını fırsat 
bilerek Kur’ an’ı tahrif etmeye yeltenmişlerdir. Mesela Fetullahçıla-
rın hazırladıkları mealde İslâm, Din, Müslüman kelimelerine hiç mi 
hiç yer verilmemiştir. ABD’nin Florida eyaletinde toplanan bu birlik, 
İsrail’in yaptığı terörü görmezden gelen, Danimarka’da yayınlanan 
karikatürleri değil onları protesto eden İslâm alemini kınayacak ka-
dar düşük karakterlidir. Bu insanların nazarında “ABD’nin özlediği 
ve kan dökme pahasına gerçekleştirdiği BOP projesi” değiştirilmesi 
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teklif dahi edilemeyecek bir realitedir. Bizler ise suni olarak üretelen 
ve empoze edilen kavramlarla düşünmeye başladığımız için, Fetul-
lahçılık fitnesini bile göremez hale gelmişisizdir.

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. M. Hayri Kırbaşoğlu’nun: “İslâm’ın Genleriyle Oynamak İsti-
yorlar” sözleri, şeytanları deşifre ediyordu!

“ABD, İngiltere ve İsrail üçlüsünün İslâm dünyası üstündeki 
emelleri çok açıktır. Hatta ABD’nin silahlı askeri işgal ve talan 
ile ekonomik kaynakları kalıcı bir biçimde sömürme planları ile 
yetinmeyerek bizzat İslâm’ın genleriyle oynamak istediği ve 
kendi çıkarlarına direnmeyen ve küfre karşı cihad etmeyen bir 
İslâm oluşturmak istediklerini artık anlamak lazımdır. Önümüz-
deki dönemde dikkatlerimizi bu dış düşman kadar, onların bu 
projelerine, bilerek veya bilmeyerek (her ikisi de suçtur) hizmet 
eden ya da edecek olan bazı Müslüman kimlikli kişi ve kuruluş-
lar üzerinde ve tabii her şeyden önce İslâm ülkelerinin yönetim-
leri üzerinde odaklaştırmalı, gelişmeleri takip etmeli ve bunlara 
karşı sivil alternatif çalışmalara yönelmek kaçınılmazdır. (Bütün 
bunların ortak adının ‘Cihad’ olduğunu da hiçbir zaman unut-
mamalı, bu kelimeyi lügatlerimizden çıkarmak, hafızalarımızdan 
silmek isteyenlere asla fırsat tanınmamalıdır.)”  

Ve asıl hazin olan ABD’nin bütün bu projeleri yapması de-
ğil, Fetullahçıların vicdansızlığıdır. Sonuçta ABD, Pax America-
na’ya ulaşmasını sağlayacak yolu inşa ederken karşısına çıkan 
engelleri yıkmaya çalışmaktadır, yani gavurluğunun gereğini 
yapmaktadır. Ancak ABD’ye bu hedefine ulaşması için “malze-
me” getirenlerin “Ilımlı İslâm” projesine taşeron olmaya davra-
nan Fetullah Gülenleri, AKP’lileri ve Diyanetçileri görmek ise 
insanın içini burkmaktadır.”

Kürşat Yılmaz’ın, devlete çöreklenmiş ve artık bir kanser uru 
gibi ameliyat zamanı gelmiş Fetullahçı şebekeyi ifşaatı

O sırada, Tekirdağ 1. nolu F tipi ceza evinde bulunan eski 
ülkücü militanlardan ve mafya babalarından Yakup Kürşat Yıl-
maz’ın:

a) Kendi el yazısıyla yazdığı, b)Ve yine kendi eliyle bizzat im-
zaladığı, c)Tam 16 sayfa tutarındaki, d)Kendi avukatına, kamuo-
yuna açıklansın diye faksladığı, e)Cumhurbaşkanlığı Denetleme 
Kurulundan, Genel Kurmay Başkanlığına kadar pek çok yetkili 
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makama ulaştırıldığı, f)İnternette açık istihbarat sitesinin nok-
tası virgülüne aynen yayınladığı aşağıdaki, konuları ifşa eden; 
insafl ı, izanlı ve vicdanlı itirafl arını dikkatle ve ibretle okuyalım.

1- Fetullahçıların Emekli GKB. Hilmi, Özkök’ü niye ve nasıl Cum-
hurbaşkanı yapmaya çalıştıklarını Nokta Dergisinde yayınlanan 
“Emekli Generallerin günlükleriyle, Hilmi Özkök’ün “Derbecilere dire-
nen demokrat kahraman” görüntüsüyle kamuoyuna niçin taşındığını?

2- CIA güdümlü Fetullah Gülen şebekesinin, Emniyet, Yargı, 
Ordu ve Bürokraside nasıl kadrolaştıklarını ve Hanefi Avcı’yla ya-
kınlaştıklarını?

3- Fetullahçı Emekli Albayların, yine Fetullah Gülen’i aklayan 
1 nolu DGM başkanı Orhan Karadeniz’le dostluklarını?!

4- Sicili bozuk eski ülkücü mafya babalarını Emniyet ve Yargı 
şantajıyla hangi kirli işlerde nasıl kullandıklarını?

5- AKP içişleri Bakanı Abdulkadir Aksu’nun ve Bucak Aşireti 
mensuplarının Fetullaçılık şebekesine katkılarını?

6- DYP’li eski Bakan ve ülkücü Meral Akşener ve ağabeyi eski 
MHP İzmit İl Başkanı Nihat Gürel’in, Abdulkadir Aksu’yla süren irti-
batlarını?

7- Antalya Manavgatlı İsmail Hoca diye tanınan Fetullahçının, 
Paşalar, Bürokratlar, Yargıçlar, Parti Başkanları ve Bakanlar katın-
daki ağırlığını ve saygınlığını

8- Bu Fetullahçı İsmail Hoca’nın gerektiğinde özel uçakla Kuzey 
Irak’a giderek (Amerikalı ve İsrailli yetkililer ve Kürt liderlerle) ziya-
retler yaptığını!

9- Bu şebekenin: İstedikleri Orgenerali Genel Kurmay Başkanı 
yapacak veya engel olacak kadar kendilerini güçlü sandıklarını ve 
şımardıklarını! Neden Yaşar Büyükanıt’a karşı Hilmi Özkök’e yakın 
durduklarını?

10- Bazı Paşaların, Kuvvet Komutanlarının ve yüksek bürokrat 
ve yargıçların gizli telefon konuşmalarını kaydedip, Hilmi Özkök’e 
ulaştırdıklarını!

11- Partilere, gazetecilere, hükümetlere ve özellikle Fetullah Gü-
len aleyhinde hareket edenlere hangi yollarla ve ne tür şantajlar da-
yattıklarını!

12- Fetullahçı gazete ve televizyonları, bankaları ve finans ku-
rumlarını, kendilerine bağlı şirket ve işadamlarını bu maksatlar için 
nasıl kullandıklarını?
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13- (Büyük Birlik Partili muhbirler gibi) Ülkü Ocaklarında ve MHP 
safl arında ve önemli noktalarda hala resmen görevli bazı şahıslarla, 
Fetullahçı Şebekenin nasıl ilişki ve işbirliği kurduklarını?

14- Fetullah Gülenin ve şebekesinin tehlikelerine dikkat eden ve 
bunlara zarar veren kimselerin hangi şeytani komplolarla ve nasıl 
cezalandırıldıklarını ve bunu da çevrelerine “Hoca Efendi hazret-
lerine dil uzatanları, ilahi bir belaya çarpıldıkları” şeklinde psi-
kolojik bir baskı ve reklam aracı olarak sürekli anlattıklarını ve saf 
insanları etki altına aldıklarını?

15- CIA ve MOSSAD’ın, Fetullah örgütlenmesi üzerinden 
Türkiye Cumhuriyeti devletini ve Hükümetini nasıl kuşatıp kıs-
kaca aldıklarını ve Siyonist hedefl eri için yararlandıklarını?

16- Amerika’da sığıntı olarak yaşayan Fetullah Gülen’in bü-
tün bunlardan elbette haberi bile olmadığını, olamayacağını, bu 
işlere aklının yatmayacağını ve onun çapını çok aştığı; ancak 
bilerek Amerika’ya ve Yahudi odaklara kiraladığı sahte kariz-
manın ve onun adına oluşturulan hıyanet mekanizmasının nasıl 
kullanıldığını?

17- Din baronlarıyla rantiye patronlarının; cemaat başlarıyla 
Cumhurbaşkanı adaylarının; bakanlarla mafya babalarını; bazı 
üst düzey emekli subaylarla sabataist masonların; şöhret, eti-
ket ve servet aşkına nasıl kol kola girip ABD emperyalizmine ve 
İsrail siyonizmine hizmet sunduklarını?

18- “Hizbullah’a büyük darbe” diye sunulan, suni bir gün-
demle kamuoyu avutulan Konya merkezli Emniyet operasyon-
larının, dikkatleri başka tarafa çekip, Fetullah-CIA bağlantılı 
hangi gelişmeleri perdelemek için yaptırıldığını!

19- Türkiye’de “laik ve demokratik” kılıfl ı bu gizli Siyonist 
sömürü sisteminin nasıl tıkandığını, Atatürk’ten sonra Milli Ba-
ğımsızlık rayından adım adım mandacılığa kaydırılan Cumhuri-
yetin nasıl can çekişme noktasına taşındığını!

Birinci ağızdan, belgeleriyle ve şahitleriyle okuyun ve sonra 
oturup ne hale geldiğimizi ve hangi badirelere sürüklendiğimizi 
anlamaya çalışın! Bu denli ayrıntılı, canlı kanıtlı ve tutarlı bir 
yalan uydurulamazdı. En adi bir insan bile kendi dostlarını ve 
akrabalarını da işin içine katarak, böyle bir iftira senaryosu ha-
zırlayamazdı. 

Ama her şeye rağmen “Bu da bir komplo teorisidir” diyenler 
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çıkarsa bu ifşaat ve iftiralarda ismi geçen kahramanların inandırı-
cı ve detaylı açıklamalar yapmaları kendilerini aklamaları lazımdı.

Ve ey yetkili ve etkili kesimler… Ve Ey Milli duyguları ve İs-
lami duyarlılıkları hala körlenmeyenler, yarın çok geç olabilir, 
artık uyanmak zamanıdır!..

Fetullahçıların Kozadan Kelebeğe:3, Gazeteciler ve Yazarlar 
Vakfı yy. Aralık 2002.

“Küresel Barışa doğru” s. 131’deki: “Herkes kelime-i Tevhi-
di esas alarak çevresine bakışını yeniden gözden geçirmeli ve 
ıslah etmelidir. Hatta Kelime-i Tevhidin ikinci bölümünü, yani 
‘Muhammed Allah’ın Resulüdür’ kısmını söylemeksizin sadece 
ilk kısmını ikrar eden kimselere bile rahmet ve merhamet bakı-
şıyla bakmalıdır” ve yine s. 45’deki:

“Yahudi ve Hıristiyanları kınayan ve azarlayan ayetler, ya 
Hazreti Muhammed (sav) döneminde yaşayan; ya da kendi pey-
gamberleri döneminde yaşayan bazı Yahudi ve Hıristiyanlar 
hakkındadır.” sözleriyle:

a) Yahudi ve Hıristiyanlarla yakınlaşmak ve diyalog kurmak 
aşkına, Hz. Peygamberimize ve O’na gelen Kur’anı kerime iman 
ifadesi olan “Muhammedün Resulüllah” kısmını inkar edenlere 
merhamet ve muhabbet etmeyi önerecek kadar, Yüce Dinimizi 
temelinden tahribe yönelen

b) Kur’anda Yahudi ve Hıristiyanların gizli niyetlerini ve kirli 
mahiyetlerini açıklayan ayetlerin, binlerce sene önceki Yahudi 
ve Hıristiyanları anlattığını, iddia ederek, bu günkü Haçlı em-
peryalist Hıristiyanları, ABD ve AB’nin barbarlıklarını ve yine 
Siyonist İsrail’in vahşet ve fesatlıklarını mazur ve meşru gös-
termeye gayret eden Fettullah Gülen denen adamdan, din istis-
marcısı ve CIA bağlantılı kadrolarından, bunlardan daha beter 
hıyanet girişimlerini beklemek lazımdır.

Fetullah’ın Fettanlığı
09.04.2007 tarihinde yayınlanan “Kaos, kadrolaşma, ordu ve 

okullar” başlıklı röportajında tam bir ustalık ve utanmazlıkla, 
sinsi niyetini ve kirli kişiliğini, karşıtlarının üzerine yıkan ve do-
laylı da olsa kendi ruh röntgenini ortaya koyan Fetullah Gülen 
şöyle diyordu:

“Ayrıca, eskiden tehlike daha çok dışarıdan geliyordu; Bi-
rinci Cihan Harbi’nde, Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi düşman 
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belliydi ve düşmanlık da açıktan açığa cereyan ediyordu. Mese-
la, İstanbul’u işgal ettikten sonra Şam’da Selahaddin’in mezarı-
nın tekmelendiği haberini de alan İngiliz General “Ey Selahad-
din, Haçlı Seferleri daha yeni bitti!” demek suretiyle şecaat arz 
ederken sirkatini söylüyor; Osmanlı’nın mağlubiyetini İslam’ın 
sonu, Haçın ise zaferi olarak ilan ediyordu. Dolayısıyla, o gün-
lerde bu millete kastedenler belliydi, âşikardı. Fakat, bir dönem-
den sonra saldırılar içeriden gelmeye başladı. Nur Müellifi’nin 
yaklaşımıyla, “eskiden tehlikeler hariçten gelirdi; onun için mu-
kavemet kolaydı. Şimdi tehlike içeriden geliyor. Kurt gövdenin 
içine girdi. Şimdi, mukavemet güçleşti. Korkarım ki cemiyetin 
bünyesi buna dayanamaz.. Çünkü düşmanı sezemez. Can da-
marını koparan, kanını içen en büyük hasmını dost zanneder.” 
Evet, artık, “Türk Milleti” diyen, “vatan, ülke, ülkü, bayrak” söz-
lerini dilinden hiç düşürmeyen ve hatta “din, iman, Kur’an” fe-
daisiymiş gibi arz-ı endâm eden bir sürü eli kanlı insan bozması 
var meydanlarda. Bunlar “milli ruh” diye diye milletin önüne 
kuyular kazıyorlar, “ruh kökü”nden bahsederken milletin kö-
künü kesiyorlar ve toplumu ruhsuzlaştırarak, kalpsizleştirerek 
kimseye sezdirmeden en sinsi planlarını uygulayabiliyorlar.”

AKP iktidarını hayırlı ve başarılı göstermek ve bu dönemde-
ki bütün tahribatları gizlemek ve Siyonist sömürü hakimiyetine 
hizmet etmek için de şunları söylüyordu:

“Fakat, Türkiye’de ne zaman işler iyiye doğru gitmişse hemen bir 
provokasyonlar silsilesinin sahneye sürüldüğü de açıktır. Hiç unut-
muyorum, daha altmışlı-yetmişli yıllarda dinlediğim bir ekonomi pro-
fesörü bu hususa dikkat çekiyor ve “Türkiye ne zaman az belini 
doğrultur, bir kısım engebeleri aşar ve bazı konularda da olsa 
dünya ile rekabet edecek hale gelirse, dış mihraklar hemen ha-
rekete geçirilir, içerideki bir kısım odaklar tahrik edilir; anında 
ülkede bir terör atmosferi oluşturulur ve her şey elden gidiyor-
muş gibi bir hava estirilir.” diyordu. Şimdi bazıları yine (AKP’ye 
karşı) kıyamet senaryoları yazıyor ve o çok korkunç oyunlarını sah-
neye sürüyorlar. Bazıları Mehdi’nin, İsa-Mesih’in gelişini dünya den-
gelerinin tamamen bozulmasına bağlıyor ve dünyayı kurtaracak kişi 
veya düzenin gelmesi için yeterince kan akmasının lüzumuna inanı-
yorlar. Böyleleri, karanlıktan medet umuyor, düzenin kaostan çıka-
cağını sanıyor ve dolayısıyla da yeryüzünün hercü mercle, fitne ve 
fesatla dolması gerektiğini düşünüyorlar. Aslında bu, bir hezeyandır, 
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bir cinnettir. Bu saçmalıklara inanan kimseler ya hırs, kin ve nefret 
duygularıyla gözlerini kör etmişler, görmüyorlar.. Ya da bunlardan 
her biri acilen tedavi görmesi gereken bir akıl hastası. Heyhat ki, bu 
akıl hastaları bugün dünyanın pek çok yerini kan gölüne çevirdikleri 
gibi bizim ülkemizi de kanlı bir arena haline getirmek için her yolu 
deniyorlar.”

Demokrasi bahanesiyle devletimizin dejenerasyonuna, Di-
yalog dalaveresiyle Yüce Dinimizin tahribatına ve küreselleşme 
diye halkımızı Siyonist Deccal Düzenine köle yapılmasına karşı 
çıkan onurlu ve şuurlu oluşum ve kurumları ise Fetullah Gülen 
bakınız nasıl karalıyordu:

“Demokrasi kültüründen bîhaber bazı hazımsız ruhlar, ken-
dileri gibi düşünmeyen insanların demokratik hak ve hürriyet-
lerden istifade etmelerini çekemiyorlar. Hele bir de bunlar, dine 
mesafeli duran kimselerse, halkın dinî vazifelerini yerine ge-
tirmesine, kendi duygu ve düşüncelerini seslendirmesine, in-
sanların kendilerini ifade etmelerine asla tahammül gösteremi-
yorlar. Dolayısıyla, içlerindeki bu hazımsızlık sebebiyle sürekli 
müdahale duygularıyla dolup boşalıyorlar, müdahale düşünce-
leriyle oturup kalkıyorlar. Şayet umumi hava istedikleri gibi bir 
müdahaleye müsait değilse, hemen bir sürü kavga sebebi icat 
ediyor, ne yapıp edip kötü emelleri için zemin hazırlıyorlar. Kar-
gaşaların, kavgaların ve anarşinin gölgesinde yeni bir fevkalâ-
de hale zemin hazırlıyor ve o fevkalâdeliği kullanarak gönülle-
rine göre bir düzen tesis etme hayalleri peşinde koşuyorlar.” 

Emperyalizmin, Dinimizi Müslümanları uyuşturma aracı ha-
line getirip, İslam’ın temelini dinamitleme girişimlerine direnen 
kesimlere “din düşmanı” diye saldırıyordu:

“Dine ve dindarlara karşı cibilli olarak tavır alan bazı kimseler, bizi 
de dini kimliğimizden ve belki dine faydalı olduğumuzu düşündükle-
rinden dolayı vurmak istiyorlar. Millet adına hayırlı faaliyetlerde bu-
lunacak insanları gericilikle suçlayıp sindiriyor ve onların önlerini ke-
siyorlar. Aslında bunların çoğu, “radikal Müslüman” derken de, “aşırı 
dinci” diyerek sadece bir kesimden söz edermiş gibi yaparken de, 
bizzat İslam’ı hedef alıyorlar, ama İslam’a açıktan açığa saldırmak 
ve müslümanlığa karşı düşmanlıklarını izhar etmek istemediklerin-
den “şucular, bucular” demekle yetiniyorlar. İçlerindeki kin, nefret, 
hazımsızlık ve kıskançlık hislerini bastırmayı bazı kimseleri bitirme-
ye bağlıyor ve bu emellerini gerçekleştirmek için de daha güçlü bir 
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dayanağa yaslanmaya çalışıyorlar. Daha doğrusu, bizi başa çıka-
mayacağımızı düşündükleri ve vurdukları zaman bir daha belimizi 
doğrultamayacağımıza inandıkları bir güçle karşı karşıya getirmek 
istiyorlar. Yalan ve iftiralarla dolu haberler neşrediyor, hakkımızda 
irticâ yaygaraları koparıyor ve hemen her zaman bunu büyük ölçüde 
kötüleme, sindirme, yok etme malzemesi olarak kullanıyorlar. Evet, 
bütün bunları yaparken toplumda paranoyalar oluşturmak suretiyle, 
“aman bunlar tehlikelidir” havasını estirerek devletin bazı kurumla-
rını karşımızdaymış gibi göstermeye ve bazı devlet memurlarını da 
üzerimize salmaya çalışıyorlar.”

Fetullah Gülen, 28 Şubat öncesi televizyona çıkıp, Erbakan 
Hocayı kastederek:

“Şimdi Türkiye’yi idare edenler, ekonomi ve anarşi konusun-
da ve dış politikada başarılı olsalar da, muhalefetle iyi geçin-
meyi becerememişlerdir. Dini şov malzemesine çevirip istismar 
etmişler ve ülkeyi gerilime sürüklemişlerdir. Türkiye’de Kahtı 
Rical (yetişmiş ve yetenekli yönetici) kıtlığı çekilmektedir. Bu 
hükümet derhal bırakıp gitmelidir. Cumhuriyet ve laiklik şimdi-
ye kadar hiçbir dönemde bu denli tehlikeye girmediği için, onu 
korumakla görevli kesimler, haklı olarak sesini yükseltmekte-
dir!..” diyerek Askeri ve laik kesimleri darbe yapmaya kışkırtı-
yordu.

- Şeriat Kur’an’da sadece bir yerde geçmektedir(?!)
- Şeriatın %95’ni oluşturan iman, ibadet ve şahsi muamelat 

kısımlarını bugün Türkiye’de tatbikini engelleyen bir durum 
yoktur. Geri kalan %4-5 kadarı da hukuk kısmıdır ki bu sadece 
idarecileri ilgilendirir. Fertle alakalı değildir.

- Sadece Erbakan’ın Başbakanlığı döneminde tek bir İmam 
Hatip açılmış değildir. Bu bir nasip meselesidir. Diğer bütün 
başbakanların döneminde açılıvermiştir...

- Şu anda İmam Hatip’lerde ihtiyacın çok üzerinde bir yığıl-
ma görülmektedir. Bu ihtiyaç fazlası farklı merkezlere yönelerek 
rejim için tehlike arz edebilir. Rejimi korumakla görevli kurum-
ların haklı hassasiyeti de bu yüzdendir...

-Kesintisiz 8 yıllık eğitim zannedildiği gibi bir tehlike değildir. 
İsteyen ortaokuldan sonra da İmam-Hatip’e gidebilir. Bu girişim 
şer gibi görünse de ileride belki de hayırlara vesiledir.

-Millî Güvenlik Kurulu bir anayasal kurumdur ve kendi İçti-
hatları gereği ülke ve rejim için tehdit ve tehlike gördükleri hu-
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suslarda tedbir ve teklif getirmeleri elbette sorumlulukları gere-
ğidir ve bu içtihatları yanlış bile olsa kendilerine sevap getirir. 
Bu konuda daha çok söylenecek söz vardır. Ama toplumun bazı 
kesimleri bunları hazmetmeye henüz hazır değildir.”

Diyecek kadar: •Milli ve yerli siyasete savaş açan, •Siyonist 
güdümlü masonik siyasete zağarlık yapan, •İmam Hatip düşman-
lığını, 8 yıllık eğitim tahribatını pervasızca savunan, •Tarihi D-8’le-
ri kuran, ekonomik ve sosyal dengeleri rayına oturtan ve İsrail’i 
korkutmaya başlayan Erbakan Hükümetine karşı tezgahlanan 
dış güdümlü 28 Şubat darbesini ve destekçilerini haklı görecek 
kadar şımaran ve şaşkınlaşan Fetullah Gülen, şimdi Emekli Ora-
miral İlhami Erdil’in yolsuzluk iddiasıyla yargılanması karşısında 
içinin yandığını söyleyerek sahtekârlık sergiliyordu!

“Bu açıdan düşününce, -bir röportajda- Erdil Paşa’yı eşi ve kı-
zıyla birlikte sanık sandalyesinde iki büklüm görünce çok üzüldü-
ğümü söylemiş ve ortaya konan üslubu tenkit etmiştim. Hukukun 
gereği de ihmal edilmeden daha yumuşak bir yol, daha az rencide 
edici bir üslup bulunabileceğini düşünmüştüm. O mahkeme haber 
yapılırken su-i zanların nerelere kadar gidip dayanabileceğinin de 
medya organları tarafından hesaba katılmasını dilemiştim. Evet, hak 
ve adaletin yerini bulması çok önemlidir ve adalet karşısında herkes 
eşittir. Ancak bu arada, yargı önüne çıkarılanların insanî durumları 
da söz konusudur. Kanaatimce, birbirine karıştırılmadan bu iki hu-
susun icapları da yerine getirilmelidir. Rivayet edilen şu hadise bu 
hakikati destekler mahiyettedir: Bir gün Hazreti Ömer Efendimiz, va-
lilerini Mescid-i Haram’da toplar, herkesin huzurunda onları hesaba 
çeker ve halkın şikayetlerini dinler. Halktan biri, bir valinin kendisine 
haksız yere yüz kırbaç vurduğunu söyler. Hazreti Ömer (radıyallahu 
anh) meseleyi araştırır; valiye kısas uygulanmasına ve vurduğu kır-
baç sayısınca ona da vurulmasına karar verir. Bunun üzerine Amr 
bin Âs hazretleri, “Eğer böyle yapmaya kalkarsan, şikâyetlerin 
ardı arkası kesilmez. Arkadan gelenler de senin yaptığını aynıy-
la uygularlar; böylece idarecilik müessesesinin itibarı gider ve 
milletin kendi başındaki insanlara güveni kalmaz.” deyince Haz-
reti Ömer, Amr b. Âs’ın haklılığına inanır ve meseleyi daha arızasız 
bir şekilde çözer.

Yine, bir savaş sonrası, alınan esirler arasında cömertliğiyle meş-
hur Hâtem’in kızı da vardır. Peygamber Efendimiz ona çok şefkatli 
davranmış ve babası hürmetine Tâî kabilesinin bütün cezalarını af-



502 AHMET AKGÜL

fettiğini söylemiştir. Sonra da, Ashab-ı Kiram efendilerimize dönüp, 
“Zillete düşmüş olsa da, bir kavmin azizine ikramda bulunun, 
hürmetkar davranın.” buyurmuştur.” diyerek İlhami Erdil’e sahip 
çıkıyordu.

Bazı devlet birimlerine sızmak iddialarını ise şöyle ikrar ve 
itiraf ediyordu: 

“Biz de bu devletin adamlarıyız. Ben öz be öz Anadolu insanı-
yım; kana, damara, kafatasına bağlı bir ırkçılığı asla tasvip etmedim; 
Turancı da değilim. Fakat, milletimi aşk derecesinde seviyorum. Bir 
insanın, kendi millet fertlerini yine kendi memleketindeki bazı mües-
seselere girmeleri için teşvik etmesine sızma denmez. Teşvik edilen 
insanlar da o müesseseler de bu ülkeye ait. Kastedilen manadaki 
sızmayı belli bir dönemde Türk milletinden olmayanlar yaptılar, hatta 
belli yerlere kadar da geldiler. Belki şimdiki endişelerinin altında da 
o sızıntılarının fark edilmiş olabileceği endişesi var. Evet, bir milletin 
ferdi, kendi milleti için var olan müesseselere sızmaz; hakkıdır, girer 
oraya; mülkiyeye de girer adliyeye de, istihbarata da girer hariciyeye 
de. Unutulmamalıdır ki, kadrolaşma, sızma, çoğalma türünden iddi-
aları atanlar ve bunlarla vazifeperver insanları sindirmeye çalışan-
lar hemen her devirde bu iftiralarının arkasına saklanarak ve hedef 
şaşırtarak kendi felsefeleri adına belli yerlere sızmış, kadrolaşmış 
ve çoğalmışlardır.” diyerek hıyanet kadrolaşmasına masumiyet kılıfı 
geçiriyordu.

“Fetullah okullarının arkasında sürekli bir yabancı güç aranı-
yor? Aksi halde değirmenin suyunun dönmeyeceği iddia edili-
yor?” sorusuna verdiği yanıt ise, ahmakları bile güldürüyordu. 
Çünkü Anadolu’dan toplanan paralar ve yardımlar sadece Fe-
tullahçılara verilen Siyonist yardımların aklanmasına yarıyordu. 
Yoksa bunlar o mektep denen CIA merkezlerinin boyasına ci-
lasına bile yetmiyordu. Hadi yetti diye yutalım. Peki beş kıtada 
güçlü bir devletin bile başaramadığı diplomatik ve bürokratik 
engeller nasıl aşılıyordu? Herhalde bunlar da sümüklü Ho-
ca’nın kerameti sayılıyordu!..

“O okulları açıp yaygınlaştıranlar dindar kimliğiyle tanınan in-
sanlar olduklarından dolayı, dine, imana, milli ruha ve kendi mana 
köklerimize karşı içinde düşmanlık besleyen bazı kimseler hazım-
sız davranıyor; dindarların başarılı olmalarını çekemiyor ve o türlü 
iddiaları yayıyorlar. Bugüne kadar milletimiz adına ciddi hiçbir şey 
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yapamamış olan ve yarınlar adına da hiçbir şey yapacak gibi gö-
rünmeyen, sadece “Nerede bir villa kapabilirim?” hülyalarıyla oturup 
kalkan kimseler kıskançlıkları sebebiyle iftiralar atıyorlar. Dahası, 
millet ve vatan uğruna fedakarlığın ne demek olduğunu bilmedikle-
rinden Anadolu insanının bu okulları ne fedakarlıklarla devam ettirdi-
ğini kavrayamıyorlar.” diyerek kirli işlerine ve gizli ilişkilerine mazeret 
uyduruyordu.

“Bütün bu olumsuzluklar karşısında bize neler düşmekte-
dir?” sorusuna verdiği yanıt ise, Fetullah Gülen’in nifakını ve 
sahtekarlığını ortaya koyuyordu:

“Daha baştan kabul etmek gerekir ki, saldırmak ve ısırmak 
bazılarının tabiatı haline gelmiş. Ne yapalım, Cenâb-ı Hak, bize 
insanları ısırmak için bir diş, parçalamak için de vahşî bir pençe 
vermemiş! Öyleyse, bu yolun çileleri karşısında sabretmemiz ve 
hemen hafakanlara girmememiz lazım. Zaten, bizim inancımıza 
göre, misliyle mukabele etmek zâlimce bir kaidedir; dövene el-
siz, sövene dilsiz ve kalpsizlere karşı bile gönülsüz davranmak 
ise mesleğimizin en önemli esaslarındandır.”219 diyordu.

Halbuki Kur’an açık ve kesin olarak “Misliyle mukabeleyi” 
adalet, ama aff edip kendi hakkından vazgeçmeyi ise “fazilet” 
saymaktadır.

İşte ayetler:
“Eğer (size hakaret ve haksızlık edenlere) ceza verecekse-

niz (size yapılan ezanın) misliyle karşılık verin (işte bu adalettir) 
Eğer sabredip (vazgeçerseniz) andolsun ki bu sabredenler için 
daha hayırlı (faziletlidir).”220

“İşte bu böyle: Her kim kendisine yapılan haksızlığın benzeriy-
le (misliyle) karşılık verirse (bu adalet gereği onun hakkıdır).”221

“Biz onda: (Tevrat’ta) Onların üzerine şöyle yazdık. (Farz kıl-
dık): Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş 
ve (bütün yaralara ve azalara karşılık) kısas vardır. (Bu Allah’ın 
adalet kuralıdır) Ama kim bunu (kendi hak ve hukukunu) sadaka 
(ve hayırhahlık) olarak bağışlarsa bu, kendisi için (günahlarına) 
kefaret sayılır. Her kim Allah’ın indirdiği ile (ve emrettiği şekilde) 
hüküm ve karar vermez de (bunları değiştirmeye ve dejenere 
etmeye yeltenirse) işte onlar zalim (kâfir ve fasık) olanlardır.”222

219)  09.04.2007 / http://tr.fgulen.com
220)  Nahl: 126
221)  Hacc: 60
222)  Maide: 45
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Bu konuda, yani “misliyle karşılık vermenin bir hak ve adalet 
olduğu” hususunda daha pek çok ayetler, hadisler ve müçtehit 
ulemanın görüş birliği vardır.

Şimdi kalkıp da: “Bizim inancımıza göre misliyle mükabele 
etmek zalimce bir kaidedir” diyen Fetullah Gülen:

a) Kur’an’ın tam tersini söyleyerek acaba ne olmaktadır?
b) Allah’tan daha adaletli ve merhametli rolünü oynayarak 

şeytana askerlik yapmaktadır.
c) Bu duyarsız ve dayanaksız fetvalarıyla, Müslümanların za-

limlerle mücadele ruhunu ve hakkı hakim kılma şuurunu körlet-
meye çalışmaktadır.

d) Ve Fetullah gülen, bu açık itirafl arıyla, Kur’an’ın ve İslami 
kuralların emrettiği inanç ve idealden değil, başka bir inanca 
sahip olduğunu vurgulamakta, Allah’ın adalet olarak gösterdi-
ği “misliyle mükabele”yi “zalimce” saymakta ve buna rağmen 
Müslüman ve muttaki rolü oynayarak münafıklığını kendisi is-
patlamaktadır. Halbuki, Aff etmek ve hakkından vazgeçmek ise, 
asla dine, devlete, millet ve insaniyete karşı işlenen suçlarda 
değil, kişisel haklara yönelik haksızlıklar için geçerli olan bir 
fazilet tavsiyesi olmaktadır.

Fetullahçı Fitne Arabası Fren Tutar mı?
Duyarlı kesimlerin uyardığı gibi Fetullah Hoca kendi cemaatine:
1) Orduyu darbeci diye suçlayarak Dış Güçlerin ve AKP’nin 

oyunlarına alet olmayınız!
2) Evlerde “Devleti ele geçireceğiz, geçirdik!” safsatalarını tek-

rarlayıp durmayınız devletin her şeyi bildiğini aklınızdan çıkarmayınız!
3) Devleti Atatürk’ü ve İslam’ın temel prensiplerini yozlaştırmayı 

bırakınız!
4) Hüseyin Gülerce’ye söyleyin saçmalamasın! Türkiye’de istis-

mar söz konusu olduğunda en son bizim cemaatin konuşabileceğini 
hatırlatınız!

5) STV’de, Zaman’da yürütülen “bölücülük”ten vazgeçiniz. AB, 
ABD ve AKP borazanlığı yapmayınız!

6) Biraz istihbarat edin; yoksa sonunuz iyi olmayacak, uslanınız 
ve uyanınız! uyarılarını niye hiç yapmazdı?

Çünkü Cemaatin bu tür nasihatlere kesinlikle ihtiyacı bulunu-
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yordu. Fetullah Gülen’in ya Zaman’da yürütülen devlet, millet düş-
manlığından; AB, ABD, AKP, İsrail ve sair yalakalıklardan hiç haberi 
olmuyordu veya bunlar bilinçli ve kasıtlı yapılıyordu. Zaman’da Hü-
seyin Gülerce gibileri Ordu’ya, devlete ve Türk Milleti’ne açıkça kin 
kusuyordu!

Fetullah, Hüseyin Gülerce’nin “Vicdanınıza sorun!” yazısına sa-
hip çıkıyor ve konuştukça batıyordu. AKP’nin hıyanetlerine kılıf uy-
durmak, demokrasi ve AB taraftarlığı adı altında Türk Devleti’ne ve 
Türk Milleti’ne düşmanlık yapmak, Ordu’yu karalamak ve STV’ye, 
Zaman’a ve aynı çizgideki yayınlara sinsi sinsi bölücülük yaptırmak 
kaosa sürüklemek olmuyor da, beylerin zararlı faaliyetlerini deşifre 
etmek mi Türkiye’yi kaosa sürüklemek sayılıyordu? Fetullah Gülen, 
küstah bir tavırla:

“Bizi başa çıkamayacağımızı düşündükleri bir güçle (Ordu 
ile) karşı karşıya getirmek istiyorlar!” cümlesi ile “Biz TSK ile 
başa çıkarız! TSK ile başa çıkamayacağımızı düşünenler yanılmak-
tadır! Oysa bizim TSK’yı yenecek gücümüz vardır!” anlamına gelen 
bu tespiti, dolaylı bir tehdit olarak savuruyordu!

Hiç utanmadan “Hakkımızda irtica yaygaraları koparıyorlar. 
İnsaf! Sizde hiç vicdan yok mu?” diye soruyordu. Hem ABD’de 
yaşayıp hem ABD’nin, İsrail’in ve İngiltere’nin çizgisinde yayın ya-
pıp, faaliyet gösterip sonra da masum rolü oynuyordu!

Oysa TSK’nın “irtica”dan kastı, “dış güdümlü sahte İslami ha-
reketler”le “dış destekli bölücülük” oluyordu! Şimdi Fetullah kalkıp, 
cemaatin dış destekli, dış güdümlü, sinsi bölücülük yapan bir yanı 
olmadığını niye söylemiyordu?

Cemaat mensuplarının toplantılarının ses kayıtlarını da Ordu, 
Türk Devleti ve Türk Milleti düşmanlığı açıkça görülüyordu? Hüseyin 
Gülerce’nin, Ekrem Dumanlı’nın ve diğerlerinin TSK, devlet, millet 
yaklaşımları mide bulandırıyordu. Bu cemaat milyonlarca saf, temiz, 
inanmış, gerçek Müslüman’ı “Ordu din düşmanıdır!” diyerek alda-
tıyor! TSK’nın ele geçirilmesi gerektiğine inandırıyordu.

Bu cemaat hiçbir zaman “Bizim arkamızda gavurlar var. Onlar 
cemaati desteklediği için bizi mürteci, yani (din-devlet düşma-
nı) diyorlar! Biz dış dünyadan, yani Batı’dan, yani Haçlılar ve 
Siyonistler’den destek aldığımız için irticacı ilan edildik. İrtica-
cı olduğumuz doğrudur!” diyemezdi. Ama foyaları tek tek ortaya 



çıkıyordu. Artık sahte İslamcılar’ın, Vatikan ve Siyonizm beslemesi 
sahte Müslümanlar’ın maskesi düşüyordu. Fetullah’ın bu üslubu, 
“Suçüstü yakalandık!” anlamını ve telaşını yansıtıyordu.

Bu kapsamda birkaç can alıcı soru soralım:
1) Nobel düdüklü Orhan Pamuk, Alev Alatlı, Cemil Meriç, İl-

ber Ortaylı, Fetullah Hoca Cemaati’nin okullarından mı mezun 
oldular, bunlar ve Siyonist patronlar niye sizi savunuyordu?

2) Bilim Olimpiyatları’nda yüz akı olduğu için gurur duydu-
ğumuz çocukları istismar edip onların çabalarını, ürünlerini, Al-
lah vergisi akıllarını, ailelerinin katkılarını el çabukluğu ile cebe 
indirip başarıyı toptan sahiplenmek; ahlakla, insanlıkla, İslam 
ahlakı ile nasıl bağdaşıyordu?

3) Haraca bağladığınız ve düzenli olarak esnaftan, işadamla-
rından, çiftçilerden ve ev kadınlarından topladığınız onca para 
ve kıymetli madeni (Ki, hangi ilde kimden kaç para aldığınızı 
biliyoruz!) ne yaptığınızı yazsak biraz utanır mısınız? Sakın ha 
önümüze şişirilmiş, abartılmış yardım listeleri ile gelmeyin! Top-
ladığınızı ve dağıttığınızı biliyoruz! Yaptığınız açıkça istismar ve 
sömürü değil mi? Üç noktaya hizmet verip üçyüz noktadan ha-
raç devşirmek, insanlıkla ve İslam’la ne kadar uyuşuyordu?

4) Birçok toplantının bandı var elimizde! Hepsi sizi tekzip 
ediyor! Sizler de gerçek durumu biliyorsunuz. Neden yürüyü-
şünüzü, çizginizi değiştirmiyorsunuz? Size kimler ve niçin arka 
veriyordu? Milli ve Manevi tahribatlarınızın, takibat altında tu-
tulduğu ve acı akıbetinize doğru koşulduğu niçin hiç düşünül-
müyordu?

5) İslam’a; ABD, CIA, MOSSAD, MI6, Vatikan ve Siyonizm 
açısından niye bakıyorsunuz? Kur’anı Kerim’i okusanız açıyı 
bulacaksınız! Niye Kur’an açısından bakmıyorsunuz? “Bakıyo-
ruz!” demeyiniz; orada daha da batacağınız belli oluyordu!

6) Vatikan’a veya Siyonizm’e şirin gözükmek için yaptığınız; 
Türklük, bayrak, vatan, millet, Türkçe ve İslam üzerinden yürütü-
len duygu sömürüsünün ve bu temel üzerine bina edilen “Siyo-
nist Tezgâh”ın ipliğini pazara çıkaracak dönemler yaklaşıyordu.223

223)  Sesar / 11 Nisan 2007
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● İbni Sebe’ ve Çağdaş Örnekleri
Küfür ve inkâr, dışarıdan görünen frengi yarası gibidir. Mü-

nafıklık ise gizli kanser ve kalp marazı gibidir.224 ve elbette gizli 
ve sepici hastalık, daha tehlikelidir. Bu bakımdan Kur’an, Baka-
ra suresiyle üç çeşit insanı tanıtarak başlamakta ve Nas sure-
siyle iki türlü şeytanı tanıtarak bitmektedir. Hem kendi ayarımızı 
hakikat aynasında görmek ve durumumuzu değerlendirmek, 
hemde hayat boyu münasebet içinde olacağımız insanları tanı-
mak ve ona göre tedbirli hareket etmek için Kuran önce 5 ayetle 
mü’minlerin, 2 ayetle kafirlerin ve arkasından 13 ayetle müna-
fıkların genel özelliklerini beyan etmektedir. 

Biz bu nedenle, Bakara suresinin 8 ile 20. Ayetlerinde çeşitli 
vaziyetleri ve çarpıcı özellikleri haber verilen münafıkların, bü-
tün çirkinliklerini özünde taşıyan ve bunların piri sayılan Yahudi 
dönmesi Abdullah İbn Sebe’ üzerinde duracağız.

Korkunç bir fitne merkezinin ve fesat şebekesinin başı olan 
bu kişi San’alı bir Yahudi babadan ve siyahi bir anadan dünya-
ya gelmiş olup, bir türlü vazgeçemedikleri hiyanet ve rezaletleri 
yüzünden Hicaz’dan sürülen Yahudilerin şeytani planları gere-
ği, mukaddes beldelere ve İslâm’ın hükümet merkezine sızabil-
mek için, güya Müslüman oluyor ve Hz. Osman döneminde Me-
dine’ye yerleşiyordu. Ayet ve Hadis ezberlemek ve halka vaazu 
nasihat etmek ve her haliyle takva görünmek hususunda çok 
özel bir gayret gösteren ve kendisini avama kabul ettiren bu 
münafık, İslam’a iki cepheden saldırmaya ve zehirli fikirlerini 
kusmaya yöneliyordu. 

1. İtikadi yönden “ric’at” düşüncesini,
2. Siyasi yönden de “hilafet” meselesini ortaya atıyordu. 
“Ric’at” fikriyle, Hz. İsa gibi Peygamberimiz Hz. Muhammed’in 

de dünyaya geri geleceğini söylüyor ve “Kur’an’ı Sana farz kılan 
Allah, elbette Seni dönüş yerine iade edecek ve geri göndere-
cektir”225  ayetini de buna delil gösteriyordu. Hatta zamanla daha da 
ileri giderek, Cenabı Allah’ın önce Hz. Muhammet’te ondan sonra da 
Hz. Ali’de tecelli ve temsil edildiğini “Allah, Muhammet, Ali” üçlü-
sünün aslında aynı zat olduğunu ve Kur’an’daki “El-Aliyy” sıfatıyla 
Hz. Ali”nin kastedildiğini söylüyor ve bu yüzden Hz. Ali”ye (haşa) 
“Sen, O’sun” diyerek secde edenler görülüyordu. 

Bu “ricat” fikriyle İslamın saf inanç temellerini bozmaya çalıştı-
ğı gibi, siyasi otorite ve organizeyi dağıtmak ve özellikle Ashabın 
büyüklerine ve ilk halifelere olan itimat ve itibarı sarsmak için de 

224)  Bakara 10
225)   Kasas: 85
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“hilafet” meselesini karıştırmaya başlıyordu. Hz. Peygamber Efen-
dimizin “Ya Ali sen bana Harun’un Musa’ya yakınlığı gibisin” me-
alindeki sözlerini kendisine delil yaparak resulullah’ın asıl veziri ve 
varisi Hz. Ali olduğundan, Hz. Ebubekir, Hz. Ömer ve Hz. Osman’ın 
(r.a) ve onlara destek olanların Hz. Ali’nin hakkı olan hilafeti gasbet-
miş sayıldıklarını yaymaya ve özellikle Hz. Ali’ye meyli ve muhabbeti 
olan kesimleri kışkırtmaya uğraşıyor ve maalesef kendisine taraftar 
buluyordu. Hatta katıksız bir takva hayatı yaşayan ve herkesin öyle 
olması gerektiğini savunun Eba Zerr Gıff ari gibi bazı sahabileri bile, 
onların zaafl arından yararlanarak istismar etmeye çalışıyor ve ba-
zen bunda bile başarılı oluyor ve Hz. Muaviye ile Eba Zerr Hazretle-
rini karşı karşıya getirebiliyordu 

Bu şeytan fikirli Yahudi dönmesi bunlarla da yetinmiyordu. Hz. 
Osman’dan makam ve menfaat koparamayan küskünleri, şehvet ve 
rezalet yolları tıkanan kesimleri, meşru ticaret veya ganimet yoluy-
la servet edinmiş zenginlerin malında gözü olan züğürtleri, özellikle 
yabancı kadınlarla evlilik sonucu doğmuş ve gerekli islami terbiye 
ile yoğrulmamış yeni yetmeleri bulup kullanıyor ve devamlı sureti 
haktan görünerek bunları kışkırtıyordu. Ve çevresine “Bu haksızlık 
ve yanlışlıkları konuşmak ve zalim ve idarecilerinize karşı ayak-
lanmak, emri bil maruf ve nehyi anil münker sayılır ve en güzel 
cihattır” diyordu.

Bütün bunları Ehli Beyti, Resullulah’ı ve Hz. Ali evladını sev-
mek ve onların mağduriyetini önlemek gibi, zehirde haklı ve ha-
yırlı görülen bir kılıfın arkasına gizlenip yapınca da işler iyice çığı-
rından çıkıyor ve bu yıkıcı telkinler her tarafta tesirini göstermeğe 
ve İslam beldelerinde irtibatlı ve intizamlı bir fesat şebekesi yerleşip 
güçlenmeğe başlıyordu. Bu günkü mason medyanın ve kiralık ya-
zarların o günkü temsilcileri olan bu münafıklar, asılsız olarak Medi-
ne’de ve diğer İslam beldelerinde öylesine korkunç zülüm ve reza-
letlerin yaşandığını yayıyorlardı ki, artık diğer bölgelerdeki insanlar 
“Bizim halimize şükür! Meğer başka yerlerde halk ne büyük müsibet 
ve felaketler içinde kıvranıyormuş” diyerek müthiş bir telaş, terör ve 
tedirginlik havası oluşturuluyordu.

Hz. Osman bu İbni Sebe münafığını önce Basra’ya, sonra Şam’a 
sürmüş, oradan da Mısır’a geçmiş ama bu sürgünler onun fitne ate-
şini yaygınlaştırmaktan başka işe yaramamıştı. Ülke çapında yayı-
lan bu felaket haberleri üzerine, Hz. Osman bunların doğruluk dere-
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cesini araştırmak üzere Munammed b. Mesleme’yi Kufe’ye, Üsame 
b. Zeyd’i Basra’ya, Ammar b. Yasir’i Mısır’a, Abdullah b. Ömer’i (r.a.) 
Şam’a gönderdi. Ancak fesat şebekesi çok gizli çalıştığından, bu 
zevat soruşturma ve araştırmalar sonucu hep olumlu raporlar getir-
mişti. Hatta Ammar b. Yasir Mısır’da bizzat İbni Seb’e ile görüşmüş 
bu münafık kendisine “emri bil maruf yapmaktan ve halkı ıslaha ça-
lışarak genel huzuru sağlamaktan başka bir gayesi ve gayeti olma-
dığına” yemin ettiğinden onu bırakmıştı.

Buna rağmen Hz. Osman bu tedbirle yetinmedi. Ülke çapında 
sinsi ve şeytani bir hazırlığın yapıldığını hissetmişti. Bu nedenle 
bütün merkezlere resmi tamimler göndererek, herhangi bir şekilde 
hakaret ve haksızlığa uğrayanların, idarecilerden veya ilim ehlinden 
yanlış bir şeye şahit olanların Hac mevsiminde Mekke’ye gelmelerini 
ve her türlü sorunlarını ve sıkıntılarını dile getirmelerini istemişti.

O sene hacda bütün halkla beraber Hz. Osman’ın önemli velileri 
de toplanıvermişti. Ama yine ciddi bir şikayet gelmemişti. Hz. Osman 
(r.a) velilere sormuştu: “Peki bu dedikoduların sebebi neydi?”

Said b. As şu cevabı vermişti: Bu gizliden gizliye tertip ve telkin 
edilen bir iştir. Bunun çaresi olarak fesatçıları tek tek arayıp çıkar-
mak ve cezalandırmak gerekirdi...

Amr b. As’ın verdiği cevap daha isabetli ve dirayetliydi:
“Bana göre sizin fazla yumuşaklık gösterip işi gevşetmeniz 

tedbirsizliktir. Sizden önceki iki arkadaşınız gibi İcap ederse cid-
diyet ve kuvvet göstermeli, fesatçılara fırsat vermemelisiniz!”

Şam valisi Hz. Muaviye ise, talihsiz gelişmeleri sezmiş, Hz. Os-
man’a Şam’a gelmesini ve orada hükümet etmesini, hiç değilse ge-
rekli ve yeterli sayıda askeri birlik gönderip kendilerinin korunma-
sına izin vermesini teklif etmiş, ama Hz. Osman (r.a.) yüksek dini 
duygularının ve aşırı derecedeki yumuşaklığının etkisiyle bunları 
kabul etmemiştir. Hem zaten hac mevsiminde ahaliden ve valilerden 
önemli bir şikayet ve ciddi bir tehlikede sezmemiş ve endişeye gerek 
görmemişti.

İşte hükümetin böyle bir gevşeklik ve rehavet içine düştüğü 
bir ortamda, İbni Sebe’nin başını çektiği anarşi odakları hare-
kete geçmişti. Bu baş münafık her tarafa gizli mektuplar yaza-
rak adamlarının Medine’ye doğru yola çıkmalarını, soranlara 
ise “umre ziyareti yapacaklarını ve Hz. Osman’a bazı şikâyet ve 
temennilerde bulunacaklarını” söylemelerini ve dikkat çekme-
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melerini tenbihlemişti. Hicretin 35 senesi Şevval ayında Medine 
civarında toplanan eşkiyalar, Medine’nin ve hükümet merkezi-
nin askersiz ve korumasız olduğunu da anlayınca hücuma geç-
meye karar vermişlerdi.

Hz. Ali, Talha ve Zübeyr (r.a.) gibi etkili sahabilerin arabulu-
culuk girişimleri ve Hz. Ali’nin oğullarını göndererek devamlı 
Hz. Osman’ın evini beklemeleri de tehlikeyi önleyememişti.

Makam ve menfaat hırsıyla, ganimet ve şöhret sevdasıy-
la İbni Sebe tarafından beyinleri yıkanmış eşkiyalar laf dinle-
miyordu. Hz. Ali, Abdullah b. Zübeyr ve Zeyd b. Sabit gelerek 
“İsyancılara karşı gelecek gücümüz var. İzin verirsen hücuma 
hazırız! demelerine rağmen Hz. Osman kan dökülmesine razı 
olmuyor, nasihatla yola geleceklerini umuyor ve belki de ken-
disi gibi bir zata kıyacaklarına ihtimal vermiyordu. Ve bir Cuma 
gecesi Hz. Osman rüyasında Hz. Peygamber’le (s.a.v.) beraber 
Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer’i görmüş ve Hz. Resülüllah kendisi-
ne: “Biz oruçluyuz, iftara seni de bekliyoruz” buyurmuştu. Hz. 
Osman vuslat anının yaklaştığını anlamış ve o gün oruca niyet 
ederek bütün gün ibadete ve Kur’an okumaya koyulmuştu. Mu-
hasara altındaki evin kapısı önünde nöbet bekleyen Hz. Ali’nin 
oğulları Hasan, Hüseyin ve arkadaşları, sapık saldırganları içeri 
sokmamak için çırpınıyorlardı. Ama bazı isyancılar gizlice du-
vardan tırmanarak yukarı çıkmışlar ve kendisine valilik verilme-
diğine içerliyen Hz. Ebubekir’in oğlu Muhammet’le birlikte Hz. 
Osman’ın odasına hücuma geçiyor ve İbni Sebe’nin eşkiyaları 
O’nu hunharca  şehit ediyordu...

İbni Sebe bunlarla kalmayarak, önceleri güya taraftar göründüğü 
Hz. Ali’nin hilafetine karşı bu sefer “Niye Hz. Osman’ın katilleri-
ni hemen bulup cezalandırmıyor?” diye ileri gelen sahabeyi ona 
karşı kışkırtacak, Cemel olayında tarafl ar tam anlaşıp uzlaşacakken 
arkadan savaşı kızıştırıp, içinde sahabelerin de bulunduğu yüzlerce 
müslümanı birbirine kırdırtacak ve Hz. Ali ile Muaviye (r.a.) arasında-
ki Sıff in savaşında da başrolü oynayacak ve kıyamete kadar kapan-
mayacak derin bir yarayı açmış olacaktır. 

İslam tarihi boyunca İbni Sebe’yi örnek alan nice münafık-
lar bulunduğu gibi, bugün de aynı fıtrat ve faaliyet üzere bulu-
nan insan suretli şeytanlar, hatta Fetullah Gülen gibi bir kısım 
alim-evliya etiketli nice marazlı mahluklar bulunmaktadır. 
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Üstat Bediüzzaman Hazretleri: “Bidayet-i zuhur-u İslamiyet-
te (İslamın çıktığı ilk dönemlerde) muannid (inatçı) ve kitapsız 
kafirlerin ve nifaka giren eski dinlerin münafıkları gibi, aynen 
bu zaman-ı ahirde  (şimdiki ahir zaman içinde) bir naziresi çıka-
cağını (asrı saadet ve sonrası münafıklara benzer münafıkların 
ortaya çıkacağını ve İslami hareketi içinden yıkmaya çalışaca-
ğını) ders-i Kur’aniden gelen bir sünuhat ile eski Said hisset-
miş (Kur’anın ilminden ve hikmetinden kalbe doğan bir işaret 
ile sezmiş) bu nedenle münafıklar hakkındaki ayetleri izah ile 
en ince nükteleri beyan etmiş, fakat mütalaacıların (bu konula-
rı okuyup araştıranların) zihnini bulandırmamak için mahiyeti 
mesleklerini (bugünkü münafıkların meslek ve meşreplerinin 
durumunu) ve istinat noktalarını (nelere dayanarak kendileri-
ni haklı ve hayırlı göstermeğe çalıştıklarını) mücmel bırakmış 
(kısa kesmiş) izah etmemiş...”226 buyurarak bu duruma dikkatleri-
mizi çekmeye çalışmıştır.

Günümüzdeki münafıklarla İbni Sebe arasında hayret edici 
bir benzerlik gözlenmektedir. Bunların bir kısmını arz edelim:

a- İbni Sebe’de, günümüzdeki örnekleri de, özellikle takva sahibi 
görünmekte, ehli hal geçinmekte ve çevrelerinde kerametleri zikre-
dilmektedir. 

b- Tek amaçlarının, “İslam’ı yaymak ve Allah için tebliğ yapmak” 
oldukları söylenmektedir. 

c- Lisan cerbezeleri, tesirli hitabetleri ve saf insanları büyüleyen 
cazibeleri ile ilim ve hizmet ehli müslümanları bile safl arına çeke-
bilmektedir. İbni Sebe’nin sehabenin bile birçoğunu iğfal ettiği buna 
örnektir. 

d- Münafıklar, İbni Sebe gibi mutlaka her şehirde teşkilatlanmak-
ta ve tarafl arını yönlendirmekte ve faaliyetlerini gizli yürütmektedir. 

e- Fiilen cihada katılmak ve inancımızı iktidara taşımak yerine, 
İbni Sebe Peygamberin geri döneceğini ileri sürdüğü gibi bugünkü-
ler de nasıl olsa  Mehdi’nin geleceğini bu nedenle oturulup dua ve 
ibadet ederek ona asker yetiştirmek gerektiğini iddia etmektedir.

f- İbni Sebe mevcut iktidarı sarsacak ve birliği bozacak fesatlık-
lara giriştiği gibi, şimdikilerde İslam’ı hakim kılmak, devlet ve hükü-
met imkanlarını halkın ve Hakkın hizmetinde kullanmak üzere ku-
rulan hizmet ve hareketi zayıf ve başarısız göstermekte ve devamlı 
masonları ve şeriat düşmanlarını desteklemektedir.

226)  Said  Nursi, İşaratül İcaz  Mukkaddime. 1. Nükte. Tenvir  Yayınları
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Yine Bediüzzaman’ın İşaratül İcaz adlı eserinin 97. Sayfasını 
da (Tenvir Neşriyat) münafıkların durumlarını izah eden 7 mad-
delik çok önemli tesbitlerini Hz. Üstad’ın ruhaniyetine sığınarak 
şerh edip yorumlayacağız:

1- Peygamber (s.a.v) ve İslam’ı hakim kılmaya ve inancımızı ikti-
dara taşımaya çalışan mü’minler, Allah’ın halifeleridir. Resulullahı ve 
Müslümanları kandırmaya ve onlara hile yapmaya çalışmak bizzat 
Allah’ı aldatmaya uğraşmak gibi bir ahmaklıktır ki, sonunda aldanan 
ve alta kalan hep münafıklar olacaktır.

2- Münafıkların asıl amaçları dünyalık makam ve menfaatlere 
konmak ve bu maksatla din istismarı yapmaktır. Ama sonunda um-
duklarını bulamayacak ve bu işten zararlı çıkacaklardır. Bu nedenle 
münafıklar sefih ve alçaktır.

3- Bunlar hakiki menfaatlerinin İslami cihat ve teşkilattan yana 
olduğunu anlayamadıkları, yani kâr ve zararın nerede bulunduğunu 
fark edip ayıramadıkları için de cahillik ve rezillikle suçlanmaya la-
yıktır. Münafıklar bu yüzden şuursuz ve huzursuz insanlardır. 

4- Zahiri takvalarına ve gösteriş numaralarına karşılık, aslında tiy-
niyet ve zinhiyetleri bozuk ve berbat olduğu için kalpleri marazlıdır. 

5- Güya maddi ve manevi huzur bulmak ve toplumu ıslaha çalış-
mak yolunda görünseler de, gerçekte hem kendilerinin, hem de peş-
lerinden sürüklediklerinin hastalıkları ve hataları devamlı artmaktadır. 

6- Batılın safında yer almak ve İslamın iktidarına mani olmak su-
retiyle yaptıkları münafıklık yüzünden, dünyada er geç rezil ve pe-
rişan, ahirette de bin pişman olacaklar ve çok acı ve alçaltıcı bir 
azaba uğrayacaklardır. 

7- Fetullah Gülen gibi; Sahtekârlıkları, münafıklıkları, Müs-
lümanlıktan bahsedip masonlarla ve Siyonist odaklarla irtibat 
kurmaları ve devamlı ikiyüzlülük yapmalarının sonunda, mutla-
ka yalancılıkları ortaya çıkacak, ne mal olduklarını herkes anla-
yacaktır ve “Onlar sağırlar, dilsizler ve körler gibidirler. Çünkü 
onlar geri dönemezler”227 ayetinin haber verdiği gibi münafıklar 
maalesef artık dönüşü olmayan karanlık ve sonu bataklık bir 
yola girmiş bulunmaktadır.

“Karanlık gecede, kara taş üzerinde yürüyen karıncanın 
ayak sesinden daha gizli ve o nisbette tehlikeli olan” bu riyakâr-
lık ve münafıklık hastalığından ve kalbi marazlılardan Allah’a 

227)  Bakara 18
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sığınıyor ve geçtiğimiz şu çok hassas dönemde gayet dikkatli 
olmamız gerektiğini hatırlatarak münafıkların iki temel özelliğini 
dikkatlerinize sunmak istiyoruz:

1. “Münafıklar, mü’min ve muttaki görünmesine rağmen, din is-
tismarlarını ve ucuz kahramanlıklarını sürdürebilmek için “Tağutla 
muhakeme olmak ve İslama düşman rejimleri ve hükümetleri ayakta 
tutmak istiyorlar.”228 

2. Haklıdan değil, devamlı güçlüden yanadırlar... Bazen hayırlı 
tarafta görünmeleri de, hakkın hatırı için değil, yüksek menfaatle-
ri icabıdır. Ama pek yakında Allah mü’minlere fetih ve iktidar nasip 
edecek, münafıklar ise hep batılların yanında olduklarına bin pişman 
olacaklar.229

Üstad Beduizzaman Hazretleri çağımızın özellikle imani ve 
ahlaki sorunlarını çok iyi tesbit ve teşhis etmiş ve pek tesirli 
tamir ve tedavi yollarını göstermiş büyük bir ilim ve fikir ehlidir. 
Asırlara ışık tutan önemli köşe taşlarından biridir ve kendileri-
nin de ifade ve itiraf buyurdukları gibi, müceddittir. İslam Mille-
tinin, Batının maddi medeniyeti ve müsbet ilimlerdeki gelişme-
leri karşısındaki esaret ve sefaletinin altı sebebini ve bunların 
çaresini Hutbe-i Şamiye adlı eserinde şöyle izah etmektedir:

“Ben bu zaman ve zeminde beşerin hayat-i ictimaiye medre-
sesinde ders aldım ve bildim ki: Ecnebiler (Avrupalılar) terak-
kide istikbale uçmalarıyla beraber, bizi maddi cihetle Kurun-u 
Vusta’da durduran ve tevkif eden altı tane hastalıktır. (Yani, Ben 
bu çağda ve bu ortamda, insanlığın toplumsal hayat mektebinde 
ders alıp öğrendim ki: Yabancılar ve özellikle Avrupalılar maddi 
yönden gelişmede ve teknolojide bugünü de aşıp gelecek çağ-
lara el atmalarına karşılık biz müslümanların maddi yönden ve 
müsbet ilimlerde hala orta çağ seviyesinde durduran ve manevi 
esaretin kucağına atan şu altı hastalıktır.)

Birincisi: Ye’sin içimizde hayat bulup dirilmesi. (Yani, ümit-
sizliğin ve kendimize güvensizliğin benliğimize yerleşmesi. 
“Herşeyi Batılılar bilir... Her işi onlar becerir” düşüncesinin ru-
humuza girmesi...

Girişimciliğin, başarabilme cesaretinin yitirilmesi. “Biz artık 
kendi başımıza ayakta kalamayız, artık asla onlara ulaşamayız” 
şeklindeki aşağılık duygusunun “ilericilik” perdesine bürünmesi.)

228)  Nisa  60-61
229)  Maide  51-52
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İkincisi: Sıdkın hayat-ı ictimaiye-i siyasiyede, ölmesi.
(Yani, siyaset sahnesinde, devlet yönetiminde, hükümet 

işlerinde ve faaliyetlerinde doğruluğun, dürüstlüğün ortadan 
kalkması. Halkı aldatmanın ve oyalamanın siyasi başarı sa-
yılması... siyaset=yalancılık kanaatinin yaygınlaşması... Artık 
doğru söyleyenlerin ve hakkı savunanların bile bu ithamdan 
kurtulamayışı ve bunun neticesi halkın da yalana alışması ve 
yalama olması... Devlet-millet kaynaşmasının yerini, birbirine 
düşmanlığa bırakması...

Üçüncüsü: Adavete muhabbet
(Yani toplumda dostluğun yerini düşmanlığın kaplaması... 

menfaat paylaşımının yerini çatışmasının olması... Muhabbetin 
yerini nefrete bırakması. Birlik ve kardeşlik sebebi ve hayırlı 
hizmetlerde rekabet vesilesi olması gereken meşreb, tarikat ve 
kavmiyet farklılıklarının kin ve düşmanlık sebebi sayılması... 
Bencillik, beleşçilik ve tekelciliğin çoğalması. Ve bütün bunla-
rın neticesinde barış ve bereketin ortadan kalkması.)

Dördüncüsü: Ehli imanı biribirine bağlayan  nurani  rabıtaları  
bilmemek.

(Yani müslümanları biribirine bağlayan manevi bağların kıy-
metinin bilinmemesi.... İslam birliğinin çözülmesi neticesinde, 
müslümanların düşmanlarının lokması olacağı gerçeğinin gö-
zardı edilmesi. Küfür cephesi Birleşmiş Milletler, NATO, Ortak 
Pazar gibi kuruluşlarla güç birliği yaparken müslümanların bu 
tür dayanışma unsurlarını hayata geçirememesi ve bunların ha-
yati önemini idrak etmemesi. 

Ateşli vaaz ve nasihatlarla, kuru temenni ve tesellilerle İslam 
birliğinin oluşacağının zannedilmesi... Çağdaş ve evrensel ku-
rumların ve kuvvet unsurlarının oluşturulması yolunda mutlaka 
gerekli ve de geçerli olan devlet ve hükümet imkanlarının ma-
sonlara devredilmesi, siyasi cihadın ve cephenin maalesef terk 
edilmesi.)

Beşincisi: Çeşit çeşit sari hastalıklar gibi intişar eden istibdat. 
(Yani çeşitli bulaşıcı hastalıklar misali giderek yaygınlaşan 

zalim ve baskıcı yönetimler... Söz ve fikir hürriyetine, din ve vic-
dan emniyetine saygı göstermeyen idareciler... Fikir özgürlü-
ğünü sadece küfür özgürlüğü şeklinde anlayan ve uygulayan... 
İslamı yaşamayı değil,  konuşmayı ve yazmayı bile suç sayan 
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zihniyetler... Namaz kıldığı için okulundan atılan öğrenciler... 
Hanımı başörtülü diye ordudan kovulan askerler... Ayet, hadis 
okudu diye hapishanelerde çürüyenler... Anadilini  konuştu  
diye ezilenler!...

Zenginin ve güçlünün haklı ve hatırlı sayıldığı, fakirin ve 
sahipsizin ise devamlı suçlandığı ve horlandığı bir düzene de-
mokrasi kılıfı geçirenler...) 

Altıncısı: Menfaat-ı şahsiyesine himmeti hasretmek.
(Yani sadece kendi çıkarlarını düşünen, bütün gayretini ve 

hizmetini şahsi heves ve hesaplarına endeksliyen bencil insan-
ların çoğalması...

“Başkası kazansın ben yiyeyim, diğerleri çalışsın ben rahat 
edeyim” düşüncesinin yaygınlaşması.

Milletini, memleketini düşünmek,  mazlumları ve mağdurları ken-
disine dert edinmek gibi yüksek insani duyguların giderek kaybol-
ması... Hilenin,  hırsızlığın, haksızlığın, gözü açıklık ve kahramanlık 
sayılması... Milli menfaatlerini ve manevi değerlerini basit ve bayağı 
çıkarlarına rahatlıkla feda edebilen soysuz ve şuursuz kimselerin or-
talığı kaplaması... Faizin, fuhşun, kumarın, rüşvetin meşrulaşması, 
yaygınlaşması ve en kârlı ve kolay kazanç yolları halini alması... 
Evet işte bu toplumu maddi sefalete ve manevi esarete mahkum 
eden gerçek sebepler bunlardır...

Bunlardan kurtuluş çaresine ve tedavi reçetesine gelince:
1- Önce ahlâk ve maneviyatı yeniden diriltmek
2- Sonra ağır sanayiimizi mutlaka kurmak ve yaygın kalkınmayı 

gerçekleştirmek.  
Milli ve yerli hareketin başından beri parti parolası haline getirdi-

ği iki eskimez ve değişmez gerçek: Ahlâk ve maneviyatın yeniden 
dirilmesi, halkın eğitilmesi ve eğitim sisteminin yeniden düzeltilmesi 
ile mümkündür. Ekonomik dengenin gerçekleşmesi ve ülkenin en 
azından kendine yeter hale gelmesi ise mutlaka ağır sanayinin ku-
rulması ve teknolojinin kullanılması ile mümkündür.  

Hem eğitim sisteminin ve okulların ve basın yayın organlarının 
ıslahı, hem de ağır sanayimizin kurulması ve tarımın kalkındırılma-
sı ise ancak hükümet olmak ve inancımızı iktidara taşımakla ger-
çekleşmiş olacaktır. Öyle ise düşünen beyinlerin, dinini ve davasını 
dert edenlerin, gayret ve marifet ehlinin bugün en önemli ve öncelikli 
gayesi ve görevi siyasi şuurun yaygınlaşmasını sağlamak ve Milli 
iradenin iktidarını çabuklaştırmaktır...



Hatırlayınız... Terörist İsrail’in Siyonist Dışişleri Bakanı Şimon 
Perez ziyaret için ülkemize geldiğinde TRT aracılığıyla milletimize 
şu mesajı veriyordu: “Türkiye geçmişi unutmalı, geleceğe bak-
malıdır!”

Oysa bizim geçmişimiz Osmanlıdır, Selçukludur, yani İslam’dır. 
Siyonist Şimon Perez bu sözleriyle bizlere İslamı unutmamızı tavsi-
ye ve teklif ediyordu. 

O bu talihsiz ve terbiyesiz tavsiyeleri yaptığı sırada Meclis’te ko-
nuşma yapan yerli Perez Mesut Yılmaz ise: “Çillerin bu ekonomik 
paketinin kötü neticeleri sonunda vatandaşın rejimden ümidi-
ni kesip bütünüyle Adil Düzen’e yöneleceğinden korktuğunu” 
söylüyordu. Yani o da milletin geçmişine ve özüne döneceğinden 
endişe duyduğunu, bu siyonist saltanatı yıkılırsa İslamın geleceğin-
den kuşkulandığını vurguluyor ve Şimon Ağabeyini tasdik ve teyid 
ediyordu...

Öyle ise ey ehli iman ve ey ehli vicdan! Vaktinde uyanmaz ve 
elimizi çabuk tutmazsak, masonların ve münafıkların tuzağına ka-
pılmış olacağız!..

 ● Fetullahçıların Telaş ve Tedirginliği
Hatırlanacağı gibi eski GKB. Hilmi Özkök, Ergenekon savcı-

sına ifade verdikten sonra Org. İlker Başbuğ’la görüşüyordu. 
Başbuğ ifadeyi ana hatlarıyla biliyordu. Peki, acaba E. Oramiral 
Özden Örnek’in ifadesi neden alınmıyordu? Ergenekon dava-
sını ikinci iddianamesine giren ek klasörler gündemdeki yerini 
korurken, Genelkurmay eski Başkanı Hilmi Özkök’ün Ergene-
kon soruşturması kapsamında ifade vermesi ve Genelkurmay 
Başkanı İlker Başbuğ’un İstanbul Poyrazköy’deki İSTEK Vak-
fı’na ait arazide ortaya çıkan lav silahlarına da açıklık getirdiği 
basın toplantısı önem arzediyordu. Marazlı gazeteci Emin Çöla-
şan, CHP Manisa Milletvekili Şahin Mengü ile birlikte hazırlayıp 
sunduğu Ankara Rüzgârı adlı programda, gündemdeki gelişme-
leri değerlendiriyordu.

Ergenekon savcıları, İzmir’e giderek Hilmi Özkök’ün ifadesini al-
mıştı. Yüzlerce tanığın evleri basılarak gözaltına alındığı bir dönem-
de, bir tanığın ayağına gidilerek ifade alınması herkesi gerçekten 
şaşırtmıştı. Özkök, savcılarla birlikte yemek de yediği anlatılmıştı. 
Uygarca bir ifade alma yaklaşımıydı! Bu ifade alınış tarzının yasa-
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lara uygun olup olmadığını hukukçulara sormuşlar, böyle bir şeyin 
hukuken mümkün olmadığı vurgulanmıştı. Özel yetkili mahkemele-
rin da yetki sınırları vardı. İstanbul’daki özel yetkili savcılar 4 ile bak-
maktaydı. Yetki alanının dışında birinin tanık olarak ifadesi alınması 
gerekiyorsa, ya tanığı alıp getirilmesi lazımdı ya da o ilin savcısına 
ifade alınması için yazı yazılacaktı.

Eğer talimat yoluyla ifade alınması gerekiyorsa, o ildeki özel yetkili 
savcı ifadeyi alırdı. Hiçbir savcı, yetki alanının dışında bir tanığın ifade-
sini alamazdı… Yani hukukçulara göre, bir savcının yetki alanı dışında 
kalan bir ilde bir tanığın ifadesini alması yasal sayılmamaktaydı. 

Peki, Hilmi Özkök olayında olduğu gibi ifade alınırsa ne olurdu?
Hukukçular, Ceza usulünde bununla ilgili bir açık kapı bulundu-

ğunu söylüyordu. Yani Hilmi Özkök’ün ifadesine geçersiz denilemi-
yordu. Dolayısıyla bu ifade geçerli oluyordu. Tam sekiz saat boyun-
ca ifade veren Hilmi Özkök’ün, savcılara neler söylediği çok merak 
ediliyordu. Darbe ile ilgili bilgiler verdi mi, vermedi mi? bilinmiyordu. 
Ama bu merakımız çok sürmez diye tahmin ediliyordu. Çünkü, ya-
kında Hilmi Özkök’ün ifadeleri de nasıl olsa yandaş medyaya servis 
edilir ve neler söylediğini herkes öğrenir diye bekleniyordu.

Hilmi Özkök suçlu durma düşmez miydi?
Hilmi Özkök, Ergenekon savcılarına ifade verdikten birkaç 

gün sonra Ankara’ya gitmişti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral 
İlker Başbuğ ile görüşmüşlerdi. Hatta birlikte resim de çektir-
mişlerdi. Peki, İlker Paşa ve Özkök neler görüşmüşlerdi?

İlker Paşa’nın, Hilmi Özkök’ün savcılara ifade verdikten sonra 
Ankara’ya çağırması ve Genelkurmay Başkanlığı’nda baş başa 
konuşmaları şu anlama gelirdi: Hilmi Özkök, İlker Paşa’ya Erge-
nekon savcılarına anlattıklarını birer birer söylemişti. Buna göre 
İlker Paşa, savcılıktaki ifadeyi ana hatlarıyla da olsa bilmekteydi.

Acaba, Hilmi Özkök, savcılara ne demişti? “Yok böyle bir şey 
mi” dedi. Yoksa, “Efendim bunlar darbeye soyunmuşlardı, ben 
engelledim” mi demişti? Peki, bu durumda Hilmi Özkök böyle 
bir şeyi bilip de ihbar etmediği için suçlu duruma düşmez miy-
di? Peki, Özden Örnek’in tanık ya da sanık olarak neden ifadesi 
hala alınabilmiş değildi? Ama şu anda özellikle AKP iktidarının 
ve Fetullahçı takımının bir numaralı merak konusu şuydu: Hilmi 
Özkök, savcılara neler söylemişti?
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Bülent Arınç Askeri Mahkemenin yayın yasağına tepki gös-
termişti!

“Silivri’de görülen örgüt davasıyla ilgili, bir sanık’ın dosyala-
rı arasında bulunan belgeyle ilgili sadece sivil mahkemeler ka-
rar verebilir. Askeri mahkemenin buna müdahale edip yayın ya-
sağı getirmesini ilginç buluyorum” diyen Arınç TSK’yı töhmet 
altına sokan ve açıkça savaş açan TARAF Gazetesinin tarafını 
çekmişti. Şu Bülent Arınç, Orduyu karalayan ve yaralayan her 
girişimin yanında yer almakla acaba hangi merkezlere ve hangi 
mesajları vermek istemişti?

Silah bilmecesi sürmekteydi!..
Genelkurmay Başkanı “Ergenekon kazılarında bulunan si-

lahlar bizim değil. Bu silahların aynıları Emniyette de var” de-
mişti. Ardından Emniyetten de bir açıklama gelmiş; “Bu silahlar 
bizde de yok” denmişti. Şimdi askerlerin değil, Emniyetin de 
değilse; o zaman bu silahlar kimindi? Peki, bunları kimler göm-
mekte, sonra da yerlerini göstermekteydi? Üstelik İlker Baş-
buğ’un açıklamaları Zaman Gazetesini ve Fetullahçı cephesini 
neden telaşa vermişti?

Ferda Paksüt’ün rüşvet iddiası Ankara’yı bomba gibi sarsı-
vermişti

Ferda Paksüt, Anayasa Mahkemesi üyesi Serruh Kaleli’nin hesa-
bındaki parayı kontrol ettikten sonra AKP için kararını değiştirdiğini 
öne sürmekteydi. Ergenekon’un ikinci iddianamesinin ek klasörle-
rinde yer alan Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Osman Paksüt’ün 
eşi ve Ergenekon sanığı Ferda Paksüt’ün telefon konuşması, AKP 
hakkındaki kapatma davasının karara bağlandığı 34 saatlik uzun 
maratonun son dakikalarında neler yaşandığına dair şok bir iddi-
ayı gündeme getirmişti. Vatan Gazetesi’nin haberine göre, kara-
rın açıklandığı 20 Temmuz 2008’den bir gün sonra Ferda Paksüt, 
gazeteci Ersin Bal ile görüşüp telefonda, 10’uncu Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet Sezer tarafından avukatlar kontenjanından üyeliğe 
atanan Serruh Kaleli’nin son anda kararını nasıl değiştirdiğini deşifre 
etmişti. Paksüt, Kaleli’nin “Henüz kararımı vermedim” diyerek, 10 
dakika ara istediğini ve verilen arada Başkan Haşim Kılıç’ın odasına 
giderek telefonla bazı yerlere ‘hesap işlerini’ konuştuğunu bildirmişti. 
“Belki de o anda bazı şeyler kontrol edildi, halledildi mi, halledilmedi 
mi?’ diyerek Kaleli’nin kendisine aktarılacak parayla ilgili bilgi aldık-
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tan sonra kararını değiştirdiğini ima eden Paksüt, hemen yanında 
bulunan eşi Osman Paksüt’te de teyit ettirmekteydi. 6 kapatma, 4 
hazine yardımının kesilmesi, 1 ret oyla sonuçlanan kapatma davası 
kararında üye Serruh Kaleli de AKP’ye hazine tarafından yapılan 
yardımın kesilmesi yönünde oy kullanan üyelerdendi.

Paksüt’ten savcılar hakkında suç duyurusu ilginçti!
Ergenekon soruşturması kapsamında 5 ay süreyle dinlendiğini 

ileri Süren Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Osman Paksüt, soruş-
turmayı yürüten savcılarla ilgili Adalet Bakanlığı’na ve Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulu’na (HSYK) suç duyurusunda bulunmuştu. 
Paksüt, soruşturmanın ikinci iddianamesinin eklerinde kendisiyle il-
gili iletişim dinleme tutanağı bulunduğunu, tutanağın “hedef şahıs” 
bölümünde eşi Ferda Paksüt ve Osman Paksüt isimlerinin yer aldı-
ğını duyurmuştu.

Fetullah cephesindeki paniğin sebebi neydi?
Fetullah cephesinde gözle görülür bir telaş başlamıştı. Fetullah 

Gülen’in “herkul.org” internet sitesine yaptığı açıklamalarda kullan-
dığı şu ifadeler bunun kanıtıydı:

“Dün olduğu gibi bundan sonra da, -dışarıdan da beslenen- 
bazı şer şebekeleri en samimi mü’minleri ve hakiki Müslümanları 
terörist gibi göstererek yeni bir irtica yaygarası koparabilirler.”

(Düşmana ve Siyonist odaklara) Taraf Gazetesinin “AKP ve 
Fetullah Gülen’i Bitirme Planı” başlığıyla gündeme taşıdığı, 
ama GKB’nin 12 Şubat 2009 basın açıklamasıyla kesinlikle ya-
lanladığı gibi, böylesi gizli ve sahte belge ve bilgileri bu yandaş 
medyaya kimler servis ediyordu? Ve en dikkat çekeni: CIA’nın 
tahsis ettiği çiftlik villasında Amerika’da yaşayan fetullah Gü-
len, ta iki ay önceden bütün bunların tezgâhlanacağını nereden 
biliyordu? Kerametle gaipten haber mi veriyordu, yoksa bu 
senaryoları hazırlayanlar mı ona duyurmuştu? Öyle ya, ulus-
lararası istihbarat örgütleri ve uzaydan dinleme teknolojileri 
bulunmayan ve ne ABD ne de Türkiye’de emrinde yüksek dev-
let görevlileri çalışmayan Fetullah Gülen’e bu bilgiler nereden 
geliyordu?

Madem bu kadar kerameti ve özel marifeti var idiyse, ABD ve 
İsrail’in ülkemiz ve İslam alemiyle ilgili sinsi ve şeytani planla-
rını niye mazlum ve Müslüman yetkililere duyurup, bu zulüm ve 
zilletin önüne geçmiyordu?
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“Fetullahçı denilen kesimler sindirilecek”miş….
Bunun bir benzerini Önder Aytaç ve Emre Uslu isimli Fetullahçı-

lar Taraf’taki köşelerinde yazmışlardı. Aytaç ve Uslu, 30 Mart tarihli 
köşe yazısında şöyle diyorlardı: “Taraf gibi demokrat gazeteleri, 
Başbakan Erdoğan merkezli AKP’yi, kısmen MİT’i, bütünüyle 
emniyeti ve Fetullahçı denilen kesimleri sindirecek, yıldıracak 
ve intikam almaya çalışacaklar.”

Aytaç ve Uslu’nun köşe yazısında bu durumun AKP için yeni-
den bir kapatma davası açılmasına kadar gidebileceği de söyleni-
yordu: “Hukuk dışı yöntemleri sürekli kullanmayı alışkanlık haline 
getirenler, bu süreçte AKP’nin kapatılması için malzemeleri yeniden 
toplamaktalar. Dosyanın hazırlanmasından hemen sonra da, dava 
açtırtabilecekleri bir ‘ulusalcı’ savcıyı kolaylıkla bulacaklar.”

“Fetullahçılık olgusu linç edilmek istenmekteymiş…”
Aynı yazıdaki bir başka önemli vurgu da Ergenekon davasında, 

bu tezgâhı tertipleyenlerin sorgulanması ve yargılanması olasılığıy-
dı: “Seçimlerden sonra, Başbakan Erdoğan merkezli AKP ve Fetul-
lahçılık olgusu linç edilmeye çalışılacak. Sivil mahkemelerin inisiyati-
finde yürüyen E-TÖ davasının misillemesi yalnızca kaos projeleriyle 
değil, yüzlerce örneğini yaşadığımız -bağımsızlığı çokça tartışılan-, 
askerî yargı içindeki davalarla alınmaya mı çalışılacak?” deniyor-
du. Yazının devamındaki şu bölüm oldukça dikkat çekiyordu. Aynı 
çevreler, E-TÖ davasını elden geldiğince püskürtmek, önemsizleş-
tirmek, aşağılamak ve alay etmek için çalışacaklar. Sonrasında da, 
bu davanın arkasında gördükleri Taraf gibi demokratları, Başbakan 
Erdoğan merkezli AKP’yi, kısmen MİT’i, bütünüyle emniyeti ve Fe-
tullahçı denilen kesimleri sindirecek, yıldıracak ve intikam almaya 
çalışacaklar.”

“Türkiye’ye gelmek için henüz dengeler değişmemiş”miş…
Fetullah Gülen, Sabah Gazetesi’nden Mahmut Övür’le yaptığı 

röportajda bu süreci yorumlarken, kendi cephesinden “Türkiye’ye 
gelmek için henüz dengeler değişmedi” demişti. Bu açıklamayla 
Türkiye’deki durumun aleyhine olduğu mesajını vermişti. Devamın-
da ise kaygılarını anlatmak için şu ifadeleri dile getirmişti: “(Erge-
nekon soruşturması için) bu işlerin sulandırıldığı gibi bir kaygı 
var. Bana da öyle geliyor. Baksanıza sürekli Silivri Cezaevi’yle 
GATA arasında, bir ara Cengiz Çandar söyledi, yatay geçiş, yani 
yatış geçişi var. Bizim Erzurumlular bunu şöyle yorumluyor; 
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‘Bu işin içinde bir ‘GATA’kulli var.’ Hükümete karşı da bazı he-
saplar seziliyor. Bunlar iyi şeyler değil.”

Taraf’ın iki polis şefi, tertibi açık etmişti:
Fetullah Gülen niye “Alperenler sokağa dökülürse onlara 

müsaade edin” demişti? “Yazıcıoğlu kazasından şüphelenin!” 
diyen Fetullah Gülen, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı 
Muhsin Yazıcıoğlu’nun helikopterinin suikast sonucu düşürül-
düğünü bu sözlerle ima etmiş ve açıkça TSK’yı hedef göster-
mişti. Çünkü aynı minvalde bir açıklama da CIA’dan gelmişti. 
Gülen, Alperenler’in sokağa döküleceğini ve buna müsaade 
edilmesini söylemişti.

“O insanı sevenler, böyle yaralı oldukları bir dönemde ağız-
larını dillerini kontrol altına almakta zorlanabilirler. Sokaktaki 
insanlar kaba kuvvetle telkin etmemeli. Yürüyorlar bağırıyorlar-
sa örneğin, ‘Alperenler ölmezler’ diye haykırıp boşalıyorlarsa, 
onların hakkıdır, buna müsaade edilmelidir.”

“www.herkul.org” adlı internet sitesinde yayınlanan görün-
tülerinde, Yazıcıoğlu’nun 4-5 defa trafik kazası geçirdiğini belir-
ten Fetullah Gülen: “Bu defa farklı bir şekilde gitmiş. Bir yönüy-
le şüphelenmek lazım. Her şeyi kurcalamak lazım. Bu helikop-
ter nasıldır? Neden böyle bir şeye itildim, neden ille de bununla 
götürülmek istendim?” diyerek Muhsin Yazıcıoğlu adına tahrif 
ve tahrik edici sorular yöneltmişti.

Şifre Aytaç-Uslu ikilisince çözümlenmişti!
Fetullah Gülen’in ‘Alperenler sokağa dökülürse, müsaade 

edin’ sözlerinin şifresi, 30 Mart günlü Taraf gazetesinin polis 
yazarları Önder Aytaç ve Emre Uslu’nun köşesinde şöyle çö-
zümlenmişti: Önümüzdeki aylarda Türkiye’de siyasi cinayetler 
işleneceğini belirten Aytaç-Uslu ikilisi, milliyetçi-muhafazakâr 
tabanın tahrik edileceğini iddia etmişti. Muhsin Yazıcıoğlu’nun 
helikopterinin bu çerçevede düşürüldüğünü söyleyen Tarafın 
“F tipi” yazarları, helikopterin düşmesini ve önümüzdeki dö-
nem yapılacağını öne sürdükleri suikastları da Ergenekon’a 
bağlama safsatasını dile getirmişlerdi.

Gladyo, Şeytani tertiplerini artıracak, ardından; “Ergenekon 
yaptı” diyeceklerdi!

Aytaç ve Uslu, önümüzdeki dönem olacak tertipleri şöyle sırala-
mışlardı:
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1- İlk operasyon kabinedeki Ergenekoncu bakanlara yapılacak. 
Tayyip Erdoğan kabineden Ergenekon uzantısı “efendileri” uzaklaş-
tıracak. Aksi taktirde AKP bölünüp parçalanacak.

2- AKP’ye kapatma davası açılacak.
3-  Sadece AKP kapatılıp hükümet düşmeyecek. “Bir oradan, bir 

buradan” denilerek DTP de kapatılacak. DTP tabanı sokağa döküle-
cek, kaos/kargaşa ortamı oluşturulacak.

4- Kitlesel eylemeler ve sarsıcı cinayetlerle tansiyon yükseltile-
cek. Irak’ın kuzeyine sınır ötesi harekât gerçekleştirilmesi, bir kısım 
sıcak olayların gelişmesine neden olacak.

5-  Sarsıcı eylemler, milliyetçi-muhafazakâr tabanı tahrik edecek, 
galeyana getirecek cinayetler ve olaylar tasarlanacak.

6- Başbakan Erdoğan merkezli AKP, kısmen MİT, bütünüyle em-
niyet ve Fetullahçı denilen kesimler sindirilip susturulacak.

7- Muhsin Yazıcıoğlu’nun helikopteri bu maksatla düşürülmüş-
tür. Yazıcıoğlu sonrasında Alperen Ocakları’na çok ama çok dikkat 
etmeli, çünkü ortalık karışacak demişlerdi. Ama bu kehanetlerinin 
hiçbirisi gerçekleşmemiş, komplocu konumuna düşmüşlerdi.

Amerika’dan işaret gelince komplo teorileri geliştirilmişti..
Amerika’dan fetva gelince, helikopter kazasının sabotaj olabile-

ceği tartışması başlatılmıştı. Fetullahçılar başta olmak üzere, bir-
çok medya kuruluşu “suikast ihtimali” üzerine yoğunlaşmıştı. Haber 
Türk, Star ve Sabah gazeteleri 3 Nisan günü birinci sayfalarını Ya-
zıcıoğlu’nun hayatını kaybettiği helikopter kazasındaki şüphelere 
ayırmışlardı. Haber Türk “Suikast mı?”, Star “Esas Skandal”, Sabah 
da “Vahim Kuşku” başlığını kullanmıştı… Ama hepsi de fos çıkmıştı.

Ardından Yalçın Topçu: “Ergenekon’da gizli tanık” ve “bilgi-
sayar çalındı” iddialarına yalanlama getirmişti!

Ardından Yalçın Topçu, BBP Ankara İl Başkanı Hasan Hüseyin 
Bozok’un “helikopterin düşmesi kaza değil, suikasttır” açıklamalarını 
da yalanlamıştı. Yazıcıoğlu’nun tehdit aldığı ve kazadan önce diz 
üstü bilgisayarının çalındığı iddialarını yalanlayan Topçu, otopsinin 
de partinin kontrolünde yapıldığını vurgulamıştı. BBP Genel Başkan 
Yardımcısı Ahmet Şanverdi de Muhsin Yazıcıoğlu’nun, “Ergenekon 
davasına bakan savcılara bilgi ve belge verdiği şeklindeki yayınların 
gerçeği yansıtmadığını” açıklamıştı.

Eski ajan Madsen: ‘CIA, Fetullah’ı kullanıyor’ demişti
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“CIA Fetullah Gülen’i kullanıyor. Fetullah’ın, İslamcı görüş-
lü birçok terör örgütüyle de bağlantısı bulunuyor.” Bu bilgileri, 
ABD’nin en yüksek istihbarat kuruluşu Ulusal Güvenlik Ajan-
sı’nın (National Security Agency-NSA) eski ajanı Wayne Mad-
sen, kendisine ait internet sayfasından aktarmıştı. “Haber-ga-
zete” adlı internet gazetesi de Madsen’in anlatımlarına sayfa-
larında yer ayırıyordu. Wayne Madsen’in verdiği bilgiye göre, 
Gülen CIA tarafından kullanılıyordu. Madsen, Gülen’in Ameri-
ka’da kalabilmek için yaptığı yeşil kart başvurusuna, CIA’nın 
müdahalesiyle izin verildiğini bildiriyordu. Madsen, CIA’nın 
Gülen’e verdiği desteği, Amerika’nın AKP’yle yakın ilişkilerini 
korumak açısından bir güvenlik politikası olarak değerlendiri-
yordu. Eski NSA ajanı Wayne Madsen, Fetullah’ın, Kosova’nın 
Yugoslavya’dan ayrılması için Amerika tarafından kurulan UÇK 
adlı örgütle de bağlantısı olduğunu belirtiyordu.

Venezüella lideri Chavez, CIA’nın kullandığı misyonerleri sı-
nır dışı etmişti

Eski NSA ajanı, CIA’nın çeşitli dini hareketleri nasıl kullandı-
ğını da açıklıyordu. Buna göre, CIA 1950’li ve 60’lı yıllarda Viet-
nam ve Laos’ta Katolik misyonerleri kullanıyordu. Madsen ay-
rıca CIA’nın 1980’lerden başlayarak Latin Amerika ülkelerinde, 
misyonerlik faaliyetleri adı altında istihbarat çalışmaları yaptı-
ğını belirtiyordu. Bu misyonerlik faaliyetlerinin başında “Yeni 
Misyon Cemaati” (New Tribes Mission) adlı bir Hıristiyan tari-
katının bulunduğunu belirten Madsen, söz konusu tarikatın fa-
aliyetlerine, CIA’yla olan bağlantıları nedeniyle Venezüela lideri 
Hugo Chavez tarafından son verildiğini bildiriyordu. Chavez, 
Venezüela’daki Amerikalı misyonerleri ülkesinden kovmuştu.      

 O Hugo Chavez ki, siyonist ve emperyalist güçlerin saldırıya 
hazırlandığı ve tüm dünyanın yalnız bıraktığı İran’a, psikolojik 
destek için defalarca koşmuştu. O Hugo Chavez ki, ülkesinde 
yapılan mazlum ve Müslüman ülkeler konferansının tanıtım pa-
nosuna, Saadet Partisinin amblemini koymuştu. Ama bizdeki 
nice sahte solcular ve Hugo Chavez’i öven ve örnek gösteren 
Aydınlıkçılar, Erbakan Hoca’nın Siyonist güçleri gücendiren ta-
rihi İran ziyaretine sahip çıkmak değil, haber yapmaktan bile 
korkmuştu!...



 ● Yalancı Mesihler, Sahte Mehdiler ve Fetullah Gülen
Ahir zaman fitnelerinden ve Altın Çağ öncesi alametlerinden bi-

risi ve belki en tesirli ve tehlikelisi de, yalancı Mesih’lerin ve sah-
te Mehdilerin ortaya çıkmasıdır. Bu konudaki hadisleri ve Kur’an’i 
işaret ve haberleri ciddiye almak ve Bediüzzaman gibi çok önemli 
zatların ikazlarına kulak asmak; hem inancımız, hem de ihtiyacımız-
dır. “Her biri Allah’ın Resulü, (elçisi ve görevlisi) olduğunu iddia 
eden “otuz”a yakın yalancı zuhur etmedikçe kıyamet kopma-
yacaktır.”230 mealindeki hadisi şerifl erin haber verdiği şekilde; hem 
Hrıstiyanlar ve Ehli Kitap arasında, hem de İslam dünyasında birçok 
“manevi kurtarıcılar” dini tamirat adına tahribat yapmakta ve maale-
sef çok sayıda taraftar bulmaktadır. Geçmişte:

75 müridiyle birlikte, Texas yakınlarındaki tesislerinde yanarak 
can veren David Koresh...

53 taraftarıyla Kanada’da intihar eden Luc Jouuret..
 Uganda’da bine yakın müridini öldüren Jim Jones, Hrıstiyanların 

Mesih beklentisini istismar eden sahtekarlardan bazılarıdır.
İslam dünyasında  da Mehdi beklentisini istismar eden ve 

safdil ve gafil kitleleri peşinden sürükleyen, “Gerçek hizmet 
adamı, örnek ilim ve hikmet erbabı” olarak bilinen kişiler vardır.

“Kıyametin öncesinde hilekar (aldatıcı) seneler ve (dönem-
ler) gelecektir.o zamanda emin insanlara (gerçek ve güvenilir 
din ve dava adamlarına) töhmet (şüphe ve hakaret) edilir, (ama) 
hain (ve hilekarlara) ise hürmet ve emniyet edilecektir. Emin 
(Doğru ve değerli) kişi susturulmaya (ve yasaklanmaya) çalı-
şılır.Yalancı (ve sahte kurtarıcılara) ise emin ( ve önemli kişi) 
nazarıyla bakılır.”231 

“Ehil ( ve layık) olmayanın, malik (iktidar) olması,yaramazla-
rın makama oturtulma sı, yararlı olanın ise saf dışı tutulması da 
kıyamet alametlerinden” sayılmıştır.232 

“Benim, ümmetim için en çok korktuğum husus, (diyanet ve 
siyaset yönünden)sapık (ve saptırıcı) önderlerin durumudur...”233 

“Kıyamet öncesinde, karanlık gecenin (korkulu) kesitleri gibi fit-
neler olacak. (Öyle ki) kişi mümin olarak sabahlayıp, kâfir olarak 

230)  Tirmizi Fiten:43 ayrıca Ebu Davut, Melahim:16
231)  İbni Asakir.Geleceğin Tarihi.C.1.sh:40
232)  Naim Bin Hammad.Geleceğin Tarihi.C.1. sh:41
233)  Sünen-i Ebi Davut-Müslim, Tirmizi ve İbn-i Mace, Kitabul Fiten
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akşama çıkacak… (ve yine) mümin olarak akşamlayıp kâfir olarak 
sabahlayacak...”234 

Gelecekte (düşman ve kâfir) milletler, yemek çanağının başına 
üşüşenler misali, aleyhinizde toplanacaklar. Siz o günlerde, sayıca 
az değil, hatta çok bulunacaksınız. Ancak selin üzerindeki Çer-çöp 
gibi dağılmış (ve yabancıların güdümüne katılmış) olacaksınız. Allah 
düşmanlarınızın kalbinden sizin korkunuzu çıkaracak, ama sizin kal-
binize “Vehen” salacak...! Vehen nedir diye sorulduğunda ise: Dün-
yayı sevmek, ölümü kerih görmek (Dünya nimetlerini ahirete tercih 
etmek ve cihaddan vazgeçmektir)235 mealindeki hadislerin ikaz ve 
işaret ettiği dönemler yaşanmaktadır.

Fetullah Gülen gibi sahte Mehdilerin peşine takılanlar, Siyo-
nist Yahudilerin ve Haçlı emperyalistlerinin himayesinde huzur 
ve hürriyet aramaktadır. Geleceğini ve güvenliğini ABD ve AB 
gibi malum ve mel’un oluşumların gölgesinde arayan Müslü-
manlar çoğalmıştır.

Halbuki: “Onların milletine uymadıkça, Yahudi ve Hrıstiyan-
lar Sen’den (ve Sen’in yoluna gidenlerden hiçbir dönemde ve 
hiçbir şekilde) kesinlikle razı olacak değillerdir”236 ayeti:

A-Yahudi ve Hrıstiyanların genelinde din gayreti değil, milliyetçilik 
ve menfaatçilik duygusunun ağır basacağına... Yani;

1-Hz. Musa’nın dinini ve Tevrat’ın prensiplerini Yahudilerin; kendi 
ırklarının çıkarları doğrultusunda istismar ve suistimale kalkışacak-
larına

2-Batılıların da Hz. İsa’nın dinini ve İncil’i kendi emperyalist 
amaçları için bir kılıf olarak kullanacaklarına ve yozlaştıracaklarına 
işaret buyurmaktadır.

B-Yine bu ayete göre: Herhangi bir asırda ve herhangi bir or-
tamda, siyonist Yahudiler ve emperyalist Hrıstiyanlar, hiçbir Müslü-
man’dan ve İslam’i oluşumdan asla razı olmayacak, iyiliğimize çalış-
mayacak, hayırlı ve yararlı işlerimize katkıda bulunmayacaktır.

C-Müslüman bilinen herhangi bir kişiden veya İslam’i bir hizmet 
ve girişimden eğer, siyonist ve emperyalist merkezler memnun kalı-
yorsa, yardımcı oluyorsa... ABD ve AB gibi Yahudi ve Hrıstiyan olu-
şum ve kuruluşlar, İslamcı görülen bir partiye ve harekete destek 

234)  Tirmizi, İbn_i Mace Fitne Bölümü
235)  Sünen-i Ebi Davud.Kitabul Melahim.No:4297
236)  Bakara:120
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çıkıyorsa, bunlara mutlaka şüphe ile bakılacak, hain ve zalim odak-
ların, milliyetçi ve menfaatçi hedefl erine hizmet ve İslam’i harekete 
hıyanet içinde olabilecekleri hesaba katılacaktır.

Ç-Çünkü Kur’an’ın ikazı ve izahı; kesinlik ve süreklilik tarzında 
çok net ve açıktır. Ki Kur’an’ın özüne ve Hz. Peygamberin (s.a.v) 
izine bağlı İslam’i kişi ve girişimlerden katiyen ve ebediyen, Yahudi 
ve Hrıstiyanlar razı olmayacak ve hele bunlara yardımda asla bulun-
mayacaktır.

Şayet bunun aksi oluyorsa, yani siyonist ve emperyalist güçler 
İslam’i bir hizmet ve şahsiyete sahip çıkıyorsa, haşa, Kur’an yanıl-
mayacağına göre: Böylesi şahsiyet ve hareketler; İslam’i gayret per-
desi altında, siyonizmin amaçlarına hizmet eden münafık ve kiralık 
hainler konumunda olabileceklerine dair, ilahi bir töhmet altındadır.

“İnsanlar içinde, müminlere düşmanlıkta, en şiddetli ve (teh-
likeli) olarak; Yahudileri ve Müşrikleri bulacaksın. İman edenle-
re meveddet (yardım, merhamet ve muhabbet) bakımından en 
yakın olarak ta; “Biz, Hrıstiyanız” diyenleri bulacaksın... Ki bun-
ların içinde kibirlenmeyen bilginler ve rahipler vardır.237 Ayeti 
ise şu ikaz ve işaretleri içermektedir:

1- Başka ayetlerde belirtildiği gibi, dünya malına ve zulüm salta-
natına en haris ve en hain bir kesim olan siyonist ve sapkın Yahudi-
ler ve farklı din ve düşünceden bütün mason ve müşrikler, sadece 
Müslümanlara değil, Hrıstiyanlar, hatta Yahudiler içindeki inanan 
kimselere, iyi niyet ve istikamet sahiplerine de, en şiddetli ve tehli-
keli bir düşmandır.

2- Bu haris ve hain siyonist Yahudiler ileride, bütün dünyada etkin 
olacakları, iman ve iyilik ehline ve tüm insanlık alemine, ahlaki, eko-
nomik, sosyal ve siyasi yönden tehlike saçacakları bir dönem yaşa-
nacak ve Kur’an’ın, “en şiddetli düşman” tarifine uygun, her yönden 
kuvvetli, dehşetli ve tahripçi bir düzen kurulacaktır.

3- Ey Resulüm, sen ve seni temsil eden ve izinde giden; bütün 
insanlığı kurtaracak ve kuşatacak bir adalet ve saadet medeniyetini 
kurmak isterken; bütün dünyaya hakimiyet kurmuş ve bu şeytani gü-
cünden dolayı oldukça şımarmış ve kudurmuş olan ve gelip geçmiş 
en azametli ve en dehşetli küfür ve zulüm saltanatı sayılan siyonizm 
gibi, çok şiddetli bir düşmanla uğraşmak zorunda kalacaktır.

237)  Maide:82
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4- Böyle bir ortamda, siyonist şeytanlara karşı, İslam ve insanlık 
cephesine en yakın yardım ise bazı mütedeyyin ve mütevazi Hrıs-
tiyan ruhbanlardan, samimi ve seviyeli batılı bilginlerden ve devlet 
adamlarından ulaşacaktır. Ki bunlar siyonizmin haksızlık ve ahlak-
sızlık düzenine karşı çıkacaklardır.

Efendim, dini ve dünyevi eğitim hizmeti veren filan kişiye ve 
falanca kesimlere Yahudi ve Hrıstiyan ülkeler olsun, siyonist ve 
emperyalist çevreler olsun, destek veriyor ve kolaylık gösteri-
yor amma, ibadet ve istikamet sahibi gençler yetiştiriyor... Daha 
ne istiyorsunuz? Diyenlerin cevabını Hz. Peygamberimiz (sav) 
veriyor:

“Cenabı Hak meleklerden birisine; filan şehri, ahalisinin 
üzerine devir (Altını üstüne getir) diye emir verince  O melek: 
Ya Rabbi onların içerisinde, göz kırpacak kadar (bir süre bile) 
sana isyan etmeyen (ve amelleri peygamber ameline benzeyen 
ve gece gündüz ibadet ve hizmetle vakit geçiren) kullarından 
vardır?... dedi. Cenabı Hak ise: Hem onları hem diğer halkı ye-
rin dibine geçir.Çünkü, onun (gibi ibadet ve hizmet ehli bilinen 
çoğunun) yüzü, hiçbir zaman (İslam’a ve insanlığa yapılan ha-
karet ve hıyanetler karşısında) ekşimedi. (Tam tersine zalimleri 
destekledi ve müsamaha gösterdi.)”238 

“Aman suizan etmeyin çarpılısınız.Çünkü gece namazı kılı-
yorlar! Pazartesi ve Perşembe oruç tutuyorlar!” gibi ifadeler; 
zulüm ve zillet düzenine, faiz ve fuhuş sistemine destek çıkan 
ve hele   İslam’i ve insani girişimlere köstek olan hiçbir kimseyi 
mazur ve makbul gösteremezdi.

Hem Kur’an’a, hem vicdana aykırı olarak; siyonizmin kü-
für ve zulüm saltanatına payanda olacaksın... Irak’taki vahşet 
ve hakaretlerine rağmen, Amerika’yı haklı bulacak; arka çıka-
caksın... Mazlum ve masum Filistinli Müslümanların feryadına 
kulak tıkayacak ama, Saddam’ın bir serseri füzesi Telaviv’e 
düşünce, Yahudiler için göz yaşı akıtacaksın... Başörtüsü mağ-
durlarına sahip çıkmayıp, AB’ye uyum yasaları çerçevesinde, 
eşcinselliğe izin veren ve bu ahlaksızlığı karşılıklı rıza ile yapan-
ları kınamayı suç sayıp 1 yıl ceza öngören kanunları çıkaran ve 
ülkemizi İslam dünyasından ve kendi coğrafyasından koparıp 
AB’ye yamamaya çalışan ve ekonomik olarak IMF reçeteleriyle 
ifl asa hazırlayan AKP gibi dış güdümlü parti ve iktidara oy verip 

238)  Tebarani-Beyhaki , İmam Gazali-İhya. Emri bil maruf bölümü.
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alkış tutacaksın... Kıbrıs’ın satılmasına, Kürdistan’ın kurulma-
sına, Türkiye’nin parçalanmasına göz yumacaksın... Sonra da, 
“gece namazı kılıyor” diye kurtulacaksın!?:..

Halbuki imanın, ihlasın ve insanlığın ölçüsü: Allah için nef-
ret ve Allah için muhabbettir... Yani İslam’a ve insanlığa uygun 
kişileri ve girişimleri, sevmek ve desteklemek... Kur’an’a ve ev-
rensel hukuk kurallarına aykırı hareket ve şahsiyetlerden ise 
buğz ve nefret etmek ve bunlara karşı dini ve insani bir gayret 
göstermektir.

Teheccüt namazı, farz değildir, vacip değildir... Terki günah 
değildir... Kabirde sorulacaklar içinde değildir... Kılmayanlar 
hesaba çekilmeyecek ve ceza görmeyecektir… Ama elbette çok 
mübarek bir sünnet ve fazilettir. Ancak böylesi özel faziletlerin 
gizlenmesi gerekirken, neden filan kesimin “hep gece namazı 
kıldığı” reklam edilmektedir? Bu fazilet gösterisi altında hangi 
“farziyet”lerin terkine cevaz verilmektedir?

Elbette bize düşen yargılamak değil, uyarmaktır. Ancak 
“hüsn-ü zan” perdesi altında kalpazanlara da kapılmamalıdır. 
Unutmayalım: herkesten önce Allah’a ve Resulüllah’a  hüsn-ü 
zan etmemiz, farzdır. Bunun gereği de, Kur’an ve sünnet ölçü-
lerini mihenk taşı bilmek ve uygulamaktır. Kişileri ve klikleri 
Kur’an’a göre değil de, Kur’anı kişilere göre yorumlamak, maa-
lesef en büyük kaybımız ve itikadi ayıbımızdır!

Hz. Ali’nin dediği gibi: “Asla hilekâr olmamalıyız; Anacak, 
hilekarları da mutlaka tanımalıyız…” Bizim iyi niyetimizi, tes-
limiyetimizi ve bazı zafiyetimizi istismar ederek... Bizlere ve 
yakın çevremize, bazı dünyevi kolaylıklar ve manevi rahatlıklar 
sağlayıp sonra da zalim ve hain güçlerin peşinden sürükleyen 
kimselere kanmamalıyız!

Halbuki, imani ve insani değer ve derece terazisi Kur’an’dır.
Ve Allah şöyle buyurmaktadır:

“Müminlerden (Hakkın hakimiyetini ve dinsizlik düzeninin 
helakini samimiyetle istemek şartıyla) bir özürü olmaksızın 
(evinde ve işyerinde, ibadet, ticaret ve diğer dini gayretler için)
durup oturanlarla, Allah yolunda, (Adalet nizamı kurulsun diye) 
mallarıyla ve canlarıyla cihat edenler, asla eşit değildir. Malları 
ve canları ile (Ülkesinde ve  yeryüzünde Hak hakim olsun diye 
Allah yolunda Cehdü gayret edenler, yerinde oturanlara naza-
ran derece bakımından çok  daha üstün kılınmıştır”239 

239)  Nisa:95
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Fazilet ölçüsü olarak, farz olan ve 6 Milyar insanın kul hakkı 
sayılan “Cihat yapmayı” değil de, sünnet olan ve şahsi sevap 
kazandıran “gece namazı kılmayı” göstermek, hangi kaynağa 
ve mantığa dayanmaktadır?

Hem, Allah rızası için, her türlü önyargıdan ve saplantıdan 
uzak, insaf, izan ve vicdan ile  cevap verelim:

Bazı kimselerin dini ve dünyevi eğitim hizmetlerine, Yahudi 
ve Hrıstiyan ülkeler, zalim ve hain cepheler, acaba; bu tür hayırlı 
ve yararlı hizmetlere hayran oldukları için mi; Yoksa, sömürme 
ve sindirme üzerine kurdukları dinsiz dünya düzenine uyumlu 
ve ılımlı (layt) Müslüman tipi hazırladıkları için mi, destek çık-
makta ve kolaylık sağlamaktadır?!..

Ama, umuyoruz ki, çok yakında hakikat devrimi gerçekleşe-
cek, herkesin iç yüzü ortaya dökülecek, safiyet ve samimiyetle 
böylesi hareketlere katılan ve  katkıda bulunan  bütün kardeş-
lerimiz durumu fark edecek ve İslam Davasının sadık bekçileri 
ve hizmetçileri olacaklardır. Çünkü iyi niyetle, Allah’ın rızasını 
ve ahiret hayatını amaç edinerek... Ama bilmeden ve gafl etle 
yanlış yola koyulanları... Ve arkası karanlık bir oluşuma katılan-
ları, Cenabı Hak hidayet ve inayetiyle sonunda uyandıracak ve 
gerçeğe ulaştıracaktır. Ama bile bile şeytani bir teslimiyetle bu 
hainlere hala sahip çıkanlar ise elbette belasını bulacaktır.

Unutmayalım ki: Allah kullarına kesinlikle haksızlık yapma-
yandır.Ve samimiyetle hakkı arayanları yalnız ve yardımsız bı-
rakmayandır. Ve Rabbimiz, bizlerin sözlerimize değil özlerimi-
ze... Görüntü ve gayretlerimizden ziyade gaye ve niyetlerimize 
bakacaktır.

“İsrailoğullarından inkar edenlere Davud ve Meryem oğlu İsa 
diliyle lanet edilmiştir. Bu (hidayetlerinin kararması ve lanete 
uğramaları, ilahi hükümlere) isyan etmeleri ve haddi aşıp (İs-
lam’i ölçüleri değiştirmeleri) sebebiyledir. Ki, yapmakta olduk-
ları münker (çirkin) işlerden birbirlerini sakındırmıyor (haksız-
lık ve ahlaksızlıklara göz yumuyor ve kılıf uyduruyorlardı.) Bu 
ne kötü bir davranıştı… (Bir de) onlardan çoğunun, küfre (ve 
zulme) sapanlara dostluk kurduklarını görürsün...”240 ayetlerini 
tekrar tekrar okumalı ve  itikadımızı ve hayatımızı bu Kur’an’i 
ikazlara uygun yeniden ayarlamalıdır.

240)  Maide78-80



530 AHMET AKGÜL

Sadece şahsi ibadetlerde  değil, siyaset ve devlet işlerinde 
de haktan ve hayırdan taraf olmalıdır. Kurtuluşumuz bununla 
alakalıdır.

“O (müminler)ki, eğer yeryüzünde kendilerine iktidar imkanı 
verirsek; namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler, iyiliği emre-
der (yürütürler), kötülüğü yasaklayıp önlerler”241 ayetini, Hin-
distan ulemasından, İslam Cemaatı Telif ve Tasnif komisyonu 
Başkan Vekili Seyyid Celalüddin El-Amra şöyle yorumlanmak-
tadır:

“Müminlerin namazı amacına ve anlamına uygun kılabilme-
leri, zekat vergisini adil bir biçimde toplayıp harcaya bilmeleri, 
marufu yani İslam’a  ve insanlığa uygun olan hükümleri uygu-
layabilmeleri ve yine Münkeri; yani tüm kötülükleri önleyebil-
meleri, ancak siyasi iktidarın ve devlet imkanlarının ellerinde 
olmasına bağlıdır. Ayeti kerimede bu gibi hizmet ve ibadetlerin, 
“kendilerine iktidar verirsek” şartından sonra sıralanması bu 
gerçeği ortaya koymaktadır.”242 

Çünkü Üstat Bediüzzaman Hz.lerinin “Batı (alemi) Fen ve 
Sanayi silahı ile bizi istibdad-ı manevi (baskı ve esaret ) altında 
eziyor.Onlara karşı maddi terakki ve sanayileşmek şarttır.”243 

“İ’lla’yı Kelimetullah şu zamanda  maddeten terakkiye müte-
vakkıftır. (Ekonomik yönden kalkınmaya bağlıdır.”)244  diye ha-
ber verdiği ağır sanayi ve ekonomik kalkınma hamlesini başla-
tan Milli siyasetin hangisi olduğunu görmemek için, insanın ya 
aklının veya vicdan ayarının bozuk olması gerekir.

Risale-i Nur’larda “Nevi beşeri (insanlık alemini) umumi fela-
ketlere sürükleyen ve Bolşevikliğe (komünistliğe ve anarşistli-
ğe) sevk edip, terakkiyatı  ve asayişi (çok yönden kalkınmayı ve 
genel huzuru) mahveden (her türlü haksızlık ve ahlaksızlığın) 
kökünü kesecek iki şeydir: a- Vucubu zekat, b- Hurmet-i Riba”, 
diye anlatılan gerçeği:

1- Sermaye ve üretimden alınacak tek cins vergi (zekat) uy-
gulaması

241)  Hac:41
242)  Bak:Maruf ve Münker Türkçesi:Mehmet İslamoğlu. Bergkamen –
Almanya. Sh:146-147
243)  Hutbe-i Şamiye
244)  Münazarat:30
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2- Ve faizin her türlüsünün kaldırılacağı Adil ekonomik düzen 
programları ile ortaya çıkan  Mili hizmet ve hareket hangisidir?245 

İzan ve insafl a düşünüp karar verelim: Bediüzzaman’ın (RA) 
“İnşallah ileride Cemahir-i Müttefika-i Amerika gibi, Cemahir-i 
Müttefika-i İslami’ye de meydana gelecektir.”246  diye işaret ve 
beşaret ettiği İslam Birleşmiş Milletleri, İslam Ortak Pazarı gibi 
dayanışma unsurlarını savunan, İslam’ın birlik ve beraberlik 
şartlarını hazırlayan ve bu yüzden bütün masonik ve münafık 
çevrelerce hucüma uğrayan Milli girişim hangisidir?

İşte bunun gibi, kesinlik derecesine ulaşan pek çok işaret 
gösteriyor ki Üstat Bediüzzaman Hz.lerin “ileride geniş dairede  
ve siyaset aleminde gelecek mesudane vaziyetler...” diye  müj-
delediği ve O mutlu ve mes’ut  gelişmelere zemin hazırlamakla 
görevli olduklarını söylediği hareket; acaba hangisidir?247 

Tarih boyunca ehli kitabın ve dindar grupların yakasını bı-
rakmayan “haset, inat ve taassub” damarı terk edilip, izan ve 
insaf ölçüleriyle dikkat edilse, bizim söylediklerimizin ne kadar 
haklı olduğu görülecektir. Bu konuyu Üstadımızın çok önemli 
bir tespit ve teşhisiyle açıklayalım:

“Hiçbir fasık (günahkar) yoktur ki, salih olmasını (kötülükten 
kurtulmasını) temenni etmesin. Ve amirini ve reisini (yönetici-
lerini ve hükümet yetkililerini) mütedeyyin (dindar ve dürüst) 
görmek istemesin. (Kalbinde imanı bulundukça, fasık bile olsa, 
herkes bunları mutlaka arzu eder) İlla ki, eliyazubillah, irtidat 
ile vicdanı tefessüh edip, yani (ancak Allah korusun, gizli bir 
dinsizlikle vicdanı bozulmuş olup) yılan gibi başkalarını zehir-
lemekten zevk alan (birileri ancak içkiyi, kumarı, faizi  ve fuhşu 
yaygınlaştıran zalim zihniyetleri ve hain şahsiyetleri idareci se-
çip, milyonlarca insanımızın ekonomik ve ahlaki yönden sefale-
te sürüklenmesine  razı olabilir).”248 

Hz. Üstad’ın bu mükemmel izah ve ikazlarına rağmen, tek 
parti diktatörlüğüne ve zulüm ve dinsizliğe alet edilen siyaset 
için kullandığı “Euzu billahimineşşeytani ve vessiyaset-yani 
şeytandan ve şeytani siyaset anlayışından Allah’a sığınırım” 
sözünü kendisine perde edinip, sürekli zalim ve hain siyasile-

245)  İşaratül’icaz sh:48
246)  Hutbe-i Şamiye
247)  Kastamonu Lahikası, Sh:20
248)  Lemalar:122
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re ve batıl partilere taşeronluk yapan, ama fırsat buldukça Milli 
siyasete darbe vuran manevi marazlı kimselerin, en çok sığın-
dıkları ve kendilerini savunmaya çalıştıkları şey: “Dış güçler ve 
masonik çevreler ve onların partileri çok kuvvetlidir.Müslüman-
lar zayıf ve çaresizdir. Öyle ise ayaklarımız üstünde duruncaya 
kadar Onların himayesine girmemiz gerekir!?”

Bu anlayış ve davranışın, manevi ve ahlaki bir marazdan 
ve İslam Davasına duyulan gizli bir garazdan kaynaklandığını, 
Kur’an şöyle bildirmektedir:

“Ey İman edenler! Yahudi ve Hrıstiyanlar’ı (ve onların kurdu-
ğu teşkilatları) kendinize dost (zannedip sakın örnek ve önder) 
edinmeyin. Onlar (sizin değil) birbirlerinin dostu ve destekle-
yicisidir. Artık sizden her kim onları dost edinir (İslam’i hare-
ket ve girişimleri bırakıp onların peşine gider)se kuşkusuz, O 
da onlardandır. İşte kalplerinde maraz (ve münafıklık hastalığı) 
olanları görürsünüz ki: Devranın (ve düşman odaklarının) aley-
himize dönmesinden ve bize zarar vermesinden korkuyoruz” 
derler (ve kudret ve kuvvet sahibi olarak  Allah’ı değil de, Yahu-
di ve Hrıstiyan’ları görüp, peşlerine ) giderler. Oysa umulur ki 
Allah kendi katından bir fetih ve bir emir getirecek ve (manevi 
marazları yüzünden, şeytani güçlere sığınanları) içlerinde gizle-
dikleri (makam ve menfaat için hıyanet) düşüncesinden dolayı 
pişman ve perişan edecektir”249 

“Hoşgörü, diyalog” gibi Kur’an’da karşılığı olmayan, dışı 
yaldızlı içi çuvaldızlı uyduruk kavramların arkasına sığınan bu 
marazlı ve karanlık maksatlı girişim ve gelişmeleri çok dikkatli 
izlememiz gerekir.

Değerli arştırmacı- yazar Aytunç Altındal dostumun belgele-
re dayanarak açıkladığı gibi:

Dünya siyonizminin ve küresel emperyalizmin güdümündeki 
Avrupa Birliği, bütün dinleri kendi amaçlarına hizmet eder hale 
getirmek üzere Mart.1980 tarihinde, Avrupa Birliği Din Adamları 
Komisyonu (COMECE) kuruyor. Bu teşkilat, 2. Vatikan konsilin-
de  alınan kararlar çerçevesinde, bütün dinlerle bir “diyalog” 
başlatıyor. Ve bu meyanda bir “İslam Çalışma Grubu” oluşturu-
yor. Bu ekip “nasıl bir İslamiyet işimize gelir ve bu diyalog ça-
lışması hangi Müslüman şahsiyetle yürütülebilir?” sorularının 
uygun cevaplarını ve muhataplarını ayarlıyor..

249)  Maide:52
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“Müslüman Türkiye’yi içimize sokmayalım, ama başka olu-
şumlara kaymasın diye kendi haline de bırakmayıp oyalaya-
lım… Gümrük Birliği ve IMF reçeteleriyle ekonomisini kontrol 
ettiğimiz Türkiye’deki İslam’i gelişmeleri de bu “Dinler arası 
diyalog” çerçevesinde kontrolümüze alalım... İslam ülkeleriyle 
diyalog ve dayanışmasına engel olalım” diye karar alınıyor.

Vatikan’ın ilmihal kitabı sayılan “Kateşizm” denen 800 say-
falık eserde İslamiyet’ten sadece bir cümle ile bahsediliyor: 
“Müslümanlar da, İsa’nın kurtarıcılığına muhtaç olan ve bu plan 
içerisinde yer alan insanlardır!?”

Özetle, “Dinler arası diyalog” diye: Resmen olmasa da, fik-
ren ve fiilen protestanlaşmış... Hakimiyet ve medeniyet hedef 
ve heyecanından sıyrılmış... Mevcut ve merdud dünya düzenine 
dindarlık rolü oynamaktan başka amacı kalmamış, teslimiyetçi 
Müslüman tipi oluşturulmaya  çalışılıyor...250 

Öyle ya, hırsız, arsız, uyumsuz, huzursuz, serkeş ve sarhoş 
kimselerden ise; namazlı, niyazlı, çalışkan ve itaatli köleler, 
dış güçler ve işbirlikçi hükümetlerce elbette daha tercih edilir 
bir durumdadır. Hatta, Vatikan’la İsrail 30.Aralık.1993’te  tarihi 
bir anlaşma imzalayarak “Dinler arası Diyalog’u”resmen baş-
latmışlardır...251 Bu arada, Papalık çağrısına uyarak Belçika ve 
Almanya’da oluşturulan “Diyalog Grupları” Eylül 1995’ten iti-
baren “PKK diyalog istiyor.Türkiye diyalogdan kaçıyor” propa-
gandalarını yapmaya ve PKK’yı dağdan indirip siyasallaştırma-
ya ve meşrulaştırmaya başlamışlardır”252 

Vatikan Devlet Başkanı Papa’nın ve diğer kardinal ve papaz-
larının... Ve yine ABD’li siyonist Hahamların, Beyaz Saray ve 
Pentagon kurmaylarının bu “Dinler arası diyalog” demagojisin-
de Türkiye’den muhatap aldıkları kişinin, hiçbir resmi sıfatı ve 
statüsü olmaması ve bu temsil gücünü kimden aldığının sorul-
maması da, bu olayın üzerinde kafa yorulması gereken, diğer 
karanlık bir  tarafıdır.

Hem diyalog,Karşılıklı eşit şartlarla ve samimi amaçlarla ya-
pılırsa faydalı olabilir. Ama şimdi soralım:

250)  A. Altındal Vatikan ve Tapınak Şovalyeleri Yeni Avrasya Yayınları 
4.Baskı.Sh:183-186
251)  a.g.e  Sh:115
252)  a.g.e Sh.119
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1- Biz Müslümanlar Hz.Musa’yı ve Hz.İsa’yı Hak Peygamber 
olarak tanırız. Ama Yahudi ve Hrıstiyanlar, Efendimiz Hz. Mu-
hammet’e Hak Peygamber olarak inanıyor mu?

2- Bizler Tevrat ve İncil’in aslını, hak kitap kabul ediyor ve 
saygı gösteriyoruz. Yahudi ve Hrıstiyanlar da, Kur’an’ı Kutsal 
Kitap olarak kabul ediyor mu?

3- Tarihi ve tarafsız bütün kaynakların ve araştırmacıların 
ittifakıyla, Müslümanlığın Kitabı olan Kur’an aslını aynen ko-
rumaktadır. Asla bozulmamıştır. Ama Tevrat ve İncil’in büyük 
ölçüde bozulduğu ve sonradan uydurulduğu, ortadadır.

4- Papalık, bütün Hrıstiyan ülkelerin ortak ve resmi temsil-
cisidir ve devlet statüsündedir.İsrail ise zaten, fikren ve fiilen 
Kabala Şeriatı uygulayan bir haham devletidir. Üstelik Yahudi 
ve Hrıstiyanlar İslam’a karşı çok ciddi bir işbirliği içindedir. Peki 
diyalog diye, bunlarla masaya oturan, kişileri:

a- Dünya Müslümanları ortak temsilci olarak seçmiş ve ka-
bul etmiş midir?

b- Müslüman devletler bunlara resmi bir destek vermiş midir?
c- Yoksa bu Müslüman diyalogcular, Yahudi ve Hrıstiyanlar-

ca tesbit edilmiş birer figürandan mı ibarettir?
Bu arada, bazı konuların daha iyi anlaşılması ve kafalara ta-

kılan soruların cevaplanması için  şu hususu da açıklamakta 
fayda vardır.

İman; Sadece, yaratılış gerçeklerini bilmek ve bazı ibadet ve 
hizmetleri yerine getirmek değildir.

Küfür de; iman esaslarını inkar etmekten ibaret değildir. Biz-
lerin görmeden gaybi iman ettiğimiz şeylerin ve yerlerin varlı-
ğını şeytan bizzat oralarda milyonlar sene yaşadığı, çok büyük 
hizmet ve ibadetler yaptığı için bilmektedir ve ne Allah’ı ne de 
bunları inkar etmemiştir. Ama yine de kafirdir.Çünkü Allah’ın 
hükmüne, takdirine ve taksimine itiraz ve isyan etmiştir. Terci-
hini Rabbinden değil, nefsinden taraf göstermiştir. Kibir, haset 
ve enaniyetine yenilmiştir. Bu nedenle, filan kişi şu kadar çok 
bilgilidir. Şöyle ibadet ve hizmet ehlidir. Öyle ise, asla Rahma-
ni cepheyi bırakıp Şeytani cepheye yanaşması ve yaranması 
mümkün değildir... gibi iddialar geçersizdir ve İblis örneği önü-
müzdedir.

Üstad Bediüzzaman Hz.lerinin Arapça olarak ve Kafkas sa-
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vunmasında cihat esnasında telif ettiği, sonra kardeşi Abdülme-
cit Efendinin yine Üstad’ın nezaretinde Türkçe’ye çevirdiği çok 
kıymetli bir tefsir mukaddimesi olan İşarat-ul İ’caz adlı eserinde 
ve Bakara Süresi 6.ayetinin tefsirinde şunları söylemektedir:

“Küfür iki kısımdır:
1- Bir kısmı bilmediği için inkar eder. (Yani ailesinden, çev-

resinden, eğitim sisteminden, yaratılış gayesini ve İslam ger-
çeğini hiç duymamış ve haberdar olmamış kimselerin, bu ce-
haletinden kaynaklanan küfür şeklidir. Ve küfrün en az tehlikeli 
olanıdır.

2- (Küfrün) İkincisi, bildiği halde inkar eder.
Bu da birkaç şubedir:
a- Birincisi, Bilir, lakin kabul etmez.(Yani imani ve İslam’i 

gerçekleri duyup, okuyup öğrenmiştir. Ancak işine gelmediği 
ve nefsi istemediği için, bile bile inkar eder. Küfürde kalır)

b- İkincisi; Yakini var, lakin itikadı yoktur. (Yani imani konu-
ları kesinlikle bilir. Akli ve nakli delilleri öğrenir ve akıl erdirir. 
Ancak kalben tasdiki ve teslimiyeti olmadığından küfürde kalır)

c- Üçüncüsü; Tasdiki var, lakin vicdanı iz’anı yoktur. (Yani, 
zahiren kabul ve tasdik eder.Kalben İtikadı da vardır. Ama ima-
na ve İslam’a fıtri kabiliyeti bulunmadığından ruhi basiret ve fe-
raseti, vicdani idrak ve itaati kaybolduğundan, hidayeti kararır 
ve küfürde kalır)253

Bütün bunlardan anlaşılıyor ki, sadece bilmek ve zahiren 
muttaki ve muhterem görünmek asla yeterli değildir. Bu imani 
bilgiler, eğer kalplere sinmemiş, ruhlara yerleşmemiş ve karak-
ter haline gelmemiş ise... Ve özellikle, tarafgirlik ve tercihini, 
Rahmani cepheden değil, Şeytani cepheden yana göstermiş-
se... Kısaca Dünyası için Ahiretini terk ve telef etmişse... Küfür 
kapısından içeri girmiş demektir.

Bu “sahte Mehdilik, yalancı Mesihlik, ehliyetsiz mürşitlik” 
gibi görünürde evliyalık, gerçekte eşkiyalık olan durumlar dı-
şında; bir de kasıtlı ve hesaplı münafıklar vardır.Kur’an da, 
Fatiha’dan sonra , Bakara Süresi, Şu üç türlü insanı tanıtarak 
başlamaktadır:

a- İlk 5 ayet Müminleri tanıtmaktadır

253)  İşarat-ul İ’caz.Otağ Matbaası.1975.İST.Sh:73



b- 2 ayet kafiri anlatmaktadır
c- Sonra 15 ayet ise, münafıkların özelliklerini hatırlatıp biz-

leri uyarmaktadır.
Bu tür münafıkların en tehlikeli ve tahripçi olanları, her asır-

daki en haklı ve  en hayırlı hareketin en üst merkezine sızmak-
tadırlar. Zahiren çok dindar ve sağlam bir dava kurmayı gibi 
davranmakta, suret-i Hak’tan görünerek, hıyanet ve hakaret 
kusmaktadırlar. Bu asırda, siyonist Yahudilerden, Hrıstiyan 
emperyalistlere, Masonluk merkezlerinden Moon’cu tarikatle-
re bütün küfür ve kötülük cephesi, hangi hareket ve şahsiyetin 
karşısında ittifak ediyorsa, işte en haklı ve hayırlı olan orasıdır. 
Ve işte en azılı münafıklar O hareketin içinde ve O şahsiyetin 
çevresinde aranmalıdır.

Böylesi lider ve ender şahsiyetler ise, çevresindeki bu mü-
nafıkları elbette bilmekte, ancak onları dahi kontrol altında tuta-
rak, bazı hizmet ve meziyetlerinden yararlanmayı ve en sonun-
da bunları çürütüp İnkılap fidanları için gübre olarak kullanmayı 
başarmaktadır.

Bu tür teşkilat içi münafıkların piri; Yemenli bir Yahudi ali-
miyken sözde Müslüman olan, Kur’an ve Hadis bilgisi... Takva 
ve Teslimiyet gösterisi... İbadet ve riyazet hevesi ile bir çok Sa-
habeyi bile etkileyen ve birbirlerine  düşüren ve İslam Davasına 
Bizans ve İran gibi dönemin Süper Güçlerinin bile başaramadı-
ğı zararları veren, meşhur İbn-i Sebe sahtekarıdır.254  

 ● Şirk ve Şefaat Meselesi
Şirk Kavramı:
“Kendilerine kitaptan bir pay verilenleri görmedin mi? On-

lar “Cibt”e ve “tağut”a inanıyorlar ve inkâr edenler için “bunlar 
iman edenlerden daha doğru bir yoldadır” diyorlar.” (Nisa: 51) 
Yani Tevrat, İncil ve Kur’an bilgisinden biraz haberi ve hissesi olan, 
çevrelerinde Ulema ve Evliya tanınan öyle kimseler vardır ki, bunlar 
müşrikleri ve kâfirleri, Siyonist ve emperyalist güçleri, İslam’ın barış 
ve bereket nizamının hâkimiyeti için gayret eden gerçek müminler-
den daha haklı ve hayırlı olduğunu söyleyip kâfirlerin safında yer 
alıyorlar.

254)  İslam Tarihi.Hayati Ülkü.Sh:348.Çile Yayınevi 1979 İST
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Aslında bunlar, Müslüman görüntülü münafıklardır. Ve “hak-
ka değil Batıla inanan (ve zulme destek çıkan, böylece) Allah’ın 
(vadini ve kudretini) inkâr edip sapıtan ve hüsrana uğrayan” 
(Ankebut: 52) insanlardır. Oysa Kur’an (her türlü) Tağut’u (şeytani 
rejimleri ve şer güçleri) inkâr edip (onlardan yüz çevirmeyenlerin) 
“Allah’a inanmak ve Kur’an’ın kulpuna yapışmak iddialarının” 
sahte olduğuna işaret buyurmaktadır. (Bakara: 256)

Ka’b bin Eşref ve Hayy bin Ahtap gibi Yahudi liderlerinin, Uhud 
savaşından sonra, İslam’a ve Resulüllah’a karşı Müşriklerle İttifak 
yapmak üzere Mekke’ye gidip Ebu Süfyan’la görüştüklerinde, bir 
soru üzerine “sizin dininiz ve düzeniniz, Hz. Muhammed’inkin-
den daha doğru ve hayırlıdır” demeleri sebebiyle bu ayeti keri-
menin nazil olunduğu bilinmektedir. Kendi “ruhban ve ahbar”larını 
(Tevrat’taki ilahi hükümleri dejenere edip değiştiren din bilginlerini, 
istismar ve istidrac ehli manevi rehberlerini) Allah’tan gayrı Rabler 
edinen, yani Cibt ve Tağut’a iman eden Yahudi ve Hıristiyanlardan 
kitaptan nasibi olanları, müşrikleri müminlere tercih etmişlerdir.

Bugünün Tağut’ları: Yahudi Siyonizmi, Amerikan Emperya-
lizmi, AB Haçlı zihniyetidir. Ve yine günümüzün “cibd”leri ise 
Rockefeller, Bush, ve benzerleridir. Müslüman bilinen, bilgiç ve 
ermiş geçinen Fetullah Gülen, Hayrettin Karaman, Yaşar Nuri 
Öztürk gibi “kitaptan nasibi olan”lar; Amerikan Conilerini Irak’lı 
mazlum müminlerden, İsrail katillerini Filistinli mücahitlerden, 
faizci, fahişeci ve işbirlikçi dönekleri, adil düzencilerden akıllı 
ve hayırlı görmektedir. Velhasıl, putların da, buştların da sade-
ce ismi, cismi ve resmi değişmiştir. Yoksa özleri de, sözleri de, 
izlerinden gidenleri de, hala aynı tiyniyettedir. Hatta kimilerinin; 
İsrail’e piyonluk, ABD’ye taşeronluk yapan AKP’nin dönek kuk-
lalarını kahraman gösterecek kadar hidayet ve ferasetleri kör-
lenmiştir. Yıllarca hain dedikleri ve hakaret ettikleri insanların, 
ikbal ve iktidar sahibi olunca, her türlü melanetlerine şimdi hik-
met ve hizmet kılıfı geçirilmektedir. 

Nisa: 51 ayetinde geçen:
CİBT: Cin ve insan şeytanlarınca yönlendirilen ve gaibten 

haber veren ve istidrac gösteren, sihir ve kehanetle insanları 
cezb edip hak ve hayır yolundan çeviren ve bir nevi tanrılık kis-
vesi giydirilip perestiş edilen canlı putlar anlamına gelir. Keli-
menin aslı Arapça değildir. Başka dillerden geçmiştir. Çünkü 
Arapça’da aynı kelimede “cim” ve “ta” harfl erinin birleştiği gö-
rülmemektedir.
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TAĞUT: her türlü azgınlık ve sapkınlığın sebebi ve önderi; 
bunların şirk ve şeytani projeleri ve batıl sistemleridir. Allah’tan 
başka, hakiki manada güvenilen, övünülen, medet ve inayet 
beklenen: güçlü, etkin ve yetkin zannedilen kimselerdir. İnsan-
ları zalim düzenlere sürükleyen ve İslam’ı dejenere eden bilgiç 
ve ermiş kisveli kişilerdir.

Şirk=Müşrik: Ahirete tam inanmayan ve dünya hayatını ve 
saltanatını daha önemli sayandır.

“De ki: “Ben ancak sizin benzeriniz olan bir beşerim. Bana 
yalnızca, sizin İlahınızın bir tek İlah olduğu vahyolunur. Öyleyse 
O’na yönelin ve O’ndan mağfiret dileyin. Vay haline o müşrikle-
rin.” (Fussilet: 6)

“Ki onlar, zekatı vermeyenler ve ahireti inkâr edenlerdir.” 
(Fussilet: 7)

“Dikkatli olun; gerçekten onlar, Rablerine kavuşmaktan yana 
derin bir kuşku içindedirler. Dikkatli olun; gerçekten O, her şeyi 
sarıp-kuşatandır.” (Fussilet: 54)

Oysa gerçek ve yüksek yaşam, ahiret hayatındadır. Bu fani ve 
fena dünyayı ahirete tercih edenler, ahmaktır. “Her nereye baksan, 
bir nimet ve büyük bir mülk görürsün.” (İnsan: 20)

“Onların üzerinde hafif ipek ve ağır işlenmiş atlastan yeşil 
elbiseler vardır. Gümüşten bileziklerle bezenmişlerdir. Rableri 
onlara tertemiz bir şarab içirmiştir.” (İnsan: 21)

“Yoksa O’nun dışında birtakım veliler mi edindiler? İşte Al-
lah; (gerçek) veli O’dur, ölüleri dirilten O’dur. O, her şeye güç 
yetirendir.” (Şura: 9)

“Onlar, kendilerine ilim geldikten sonra, yalnızca aralarında-
ki ‘tecavüz ve haksızlık’ (haset ve hıyanet) dolayısıyla ayrılığa 
düştüler. Eğer Rabbinden, adı konulmuş bir ecele kadar geçmiş 
(verilmiş) bir söz olmasaydı, muhakkak aralarında hüküm ve-
rilmiş (iş bitirilmiş)ti. Şüphesiz onların ardından kitaba mirasçı 
(Kur’ani gerçeklerden haberdar) olanlar ise, herhalde ona karşı 
kuşku verici bir tereddüt içindedirler (tam ve sağlam bir imana 
sahip değildirler).” (Şura: 14)

“Şu halde, sen bundan dolayı davet et ve emrolunduğun gibi 
doğru bir istikamet tuttur. Onların heva (istek ve tutku)larına 
uyma. Ve de ki: Allah’ın indirdiği her kitaba inandım. Aranızda 
adaletli davranmakla emrolundum. Allah, bizim de Rabbimiz, 
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sizin de Rabbinizdir. Bizim amellerimiz bizim, sizin amelleriniz 
sizindir. (Artık) Bizimle aranızda ‘deliller getirerek tartışma (ya, 
hüccete gerek)’ yoktur. (Nasıl olsa) Allah bizi bir araya geti-
rip-toplayacaktır. Dönüş O’nadır.” (Şura: 15)

“O’na icabet olunduktan sonra, Allah(ın işleri ve işaretleri) 
hakkında (sözde) ‘deliller öne sürüp tartışanların’ delilleri, Rab-
leri Katında geçersizdir. (Dünyayı ahirete tercih eden) Onların 
üzerinde bir gazab vardır ve şiddetli azap onlaradır.” (Şura: 16)

“Ki Allah, hak olmak (ve her konuda hakem yapılıp başvurul-
mak) üzere kitabı ve mizanı indirdi. Ne bilirsin; belki kıyamet-sa-
ati pek yakındır.” (Öyle ise nefsi, siyasi ve dünyevi hevesler için 
didişmek boşunadır) (Şura: 17)

“Yoksa onların birtakım ortakları (ve gaipten haber fısılda-
yan şeytanları) mı var ki, Allah’ın izin vermediği şeyleri, dinden 
kendilerine teşri’ ettiler (bir şeriat kıldılar)? Eğer o fasıl kelime-
si (imtihan suresi) olmasaydı, elbette aralarında hüküm (karar) 
verilirdi ve işleri bitirilirdi). Gerçekten zalimler için acı bir azap 
vardır.” (Şura: 21)

“Hayır, (asıl) zalimler; hiçbir bilgiye dayanmaksızın kendi 
heva (istek ve tutku)larına uymuş (ve Allah’ın sözlerini kendi 
heveslerine uydurmuş olan)lardır. (Kur’an’ı değil kendi kurun-
tularını esas almışlardır) Allah’ın saptırdığını kim hidayete erdi-
rebilir? Onların hiçbir yardımcıları yoktur.” (Rum: 29)

“Ve sen kendi sapıklıkları içinde kör olanları (ama kendilerini 
en haklı ve hayırlı yolda sananları) da doğruya iletici değilsin. 
Sen yalnızca, Bizim ayetlerimize iman edenlere duyurabilirsin 
ki onlar Müslümanlardır.” (Rum: 53)

“Öyleyse sen sabret; şüphesiz Allah’ın va’di haktır; kesin bilgiy-
le inanmayanlar (ahireti değil, dünyayı öne alanlar) sakın seni tela-
şa kaptırıp-hafifl iğe (veya gevşekliğe) sürüklemesinler.” (Rum: 60)

“Kahrolsun, o ‘zan ve tahminle yalan söyleyenler’ (mutlaka 
rezil olacaktır).” (Zariyat: 10)

“Ki onlar, ‘bilgisizliğin kuşatması’ içinde (gerçeklerden) ha-
bersizdirler (ve hepsi yanılmaktadır).” (Zariyat: 11)

“Oysa onların bununla (Kur’an’la ve hakikatla) ilgili hiçbir bil-
gileri yoktur. Onlar, yalnızca zanna uymaktadırlar. Oysa gerçek-
te zan, haktan yana hiçbir yarar sağlamayacaktır.” (Necm: 28)

“İnsanlardan öyleleri vardır ki, bilgisizce Allah’ın yolundan 
saptırmak ve onu bir eğlence ve istismar konusu edinmek için 
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sözün ‘boş ve amaçsız olanını’ satın alırlar (Kur’an’ı bırakıp, ya-
lan-yanlış yorum yapanlara takılırlar). İşte onlar için aşağılatıcı 
bir azap vardır.” (Lokman: 6)

“Ona ayetlerimiz okunduğunda, sanki işitmiyormuş ve ku-
laklarında bir ağırlık bulunuyormuş gibi, büyüklük taslayarak 
(müstekbirce ve asıl yorumu bize öğretildi, biz seçkin kimsele-
riz dercesine) sırtını çevirir. Artık sen ona acı bir azap ile müjde 
ver.” (Lokman: 7)

“Görmüyor musunuz ki, şüphesiz Allah, göklerde ve yerde 
olanları emrinize amade kılmış, açık ve gizli sizin üzerinizdeki ni-
metlerini genişletip-tamamlamıştır. (Buna rağmen) İnsanlardan öy-
leleri vardır ki, hiçbir ilme dayanmadan, bir yol gösterici ve aydın-
latıcı bir kitap olmadan, Allah hakkında mücadele edip durmaktadır 
(kendi kurgularını Kur’an’ın yerine koymaktadır).” (Lokman: 20)

“İşte-böyle; şüphesiz Allah, O, Hak olandır ve şüphesiz 
O’nun dışında taptıkları (tanrılar) ise, batıldır. Şüphesiz Allah, 
Yücedir, büyüktür.” (Lokman: 30)

“Ey insanlar, Rabbinizden korkup-sakının ve öyle bir günün 
azabından çekinip-korkun ki, (o gün hiç) bir baba, çocuğu için bir 
karşılık veremez ve (hiç)bir çocuk da babası için bir şeyi verebile-
cek (durumda) değildir. Şüphesiz Allah’ın va’di haktır. Artık dünya 
hayatı sizi aldatmaya sürüklemesin ve (ermiş, bilmiş, seçilmiş ha-
vası veren) aldatıcı(lar) da sizi Allah ile aldatmasın.” (Lokman: 33)

“Sana Rabbinden vahyedilene uy (Allah’ın ayetlerini eğip 
bükerek şeytani heves ve hesaplar güdenleri bırak). Şüphesiz 
Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.” (Ahzap: 2)

“Allah, bir adamın kendi (göğüs) boşluğu içinde iki kalp kılmadı” 
Allah ise, hakkı söyler ve (doğru olan) yola yöneltip-iletir.” (Ahzap: 4)

“De ki: “O’na (kulluk etmede) eklemekte olduğunuz ortakları 
(Tağutlaştırdığınız evliye ve ulema takımını) bana gösterin. Asla 
(onlar Allah’a ortak olamazlar); hayır, O, güçlü ve üstün olan, 
hüküm ve hikmet sahibi olan Allah’tır.” (Sebe: 27)

“Kim izzeti istiyorsa, artık bütün izzet Allah’ındır. Güzel söz 
O’na yükselir, salih amel de onu yükseltir. Kötülükleri tasarla-
yıp düzenleyenler ise; onlar için şiddetli bir azap vardır. Onların 
tasarladıkları (tüm nefsi ve şeytani planlar ve tapınılan hülyalar) 
‘boşa çıkıp bozulacaktır’.” (Fatır: 10)

“De ki: “Siz, Allah’ın dışında taptığınız ortaklarınıza (akılı-
ca) bakmıyor musunuz? Bana haber verin; bunlar yerden neyi 
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yaratmışlardır? Ya da onların göklerde bir ortaklığı mı vardır? 
Yoksa Biz onlara (Kur’an dışında özel ve gizli) bir kitap vermişiz 
de onlar bundan (dolayı) apaçık bir belge üzerinde mi (sanıl-
maktadır)? Hayır, zulmedenler, birbirlerine; aldatmadan başka-
sını vaat etmiyorlar (yakında anlayacaklardır).” (Fatır: 40)

“Yardım görürler umuduyla, Allah’tan başka İlahlar edindi-
ler.” (Yasin: 74)

“Onların (o İlahların) kendilerine yardım etmeye güçleri yetmez; 
oysa kendileri onlar için hazır bulundurulmuş askerlerdir.” (Yasin: 75)

“Öyleyse onların sözleri seni hüzne kaptırmasın. Gerçekten 
Biz, sakladıklarını da, açığa vurduklarını da biliyoruz.” (Yasin: 76)

“Bu (putlar ise,) sizin ve atalarınızın (kendi istek ve öngörü-
nüze göre) isimlendirdiğiniz (keyfi) isimlerden başkası değildir. 
Allah, onlarla ilgili ‘hiçbir delil’ indirmemiştir. Onlar, yalnızca 
zanna ve nefislerinin (alçak) heva (istek ve tutku) olarak arzu 
ettiklerine uyuyorlar. Oysa andolsun, onlara Rablerinden yol 
gösterici (Kitap ve Peygamber) gelmiştir.” (Necm: 23)

“Sizin (durumunuz) şöyledir: Çünkü bir olan Allah’a çağırıl-
dığınız zaman inkâr edip (sapıttınız). O’na ortak koşulduğun-
da inanıp-onayladınız (canlı ve cansız tağutları ve şeytani güç 
odaklarını, Allah’a eş yaptınız). Artık hüküm, Yüce, büyük olan 
Allah’ındır.” (Mü’min: 12)

“Siz, işitme, görme (duyularınız) ve derileriniz aleyhinize 
şahitlik eder diye sakınmıyordunuz. Aksine, yaptıklarınızın bir-
çoğunu Allah’ın bilmeyeceğini (ve sizi hesaba çekmeyeceğini) 
sanıyordunuz.” (Fussilet: 22)

“İşte bu sizin zannınız; Rabbiniz hakkında beslediğiniz-zan-
nınız, sizi bir yıkıma uğrattı, böylelikle hüsrana uğrayan kimse-
ler olarak sabahladınız.” (Fussilet: 23)

“Biz onlara birtakım yakın-kimseleri (insi ve cinni şeytani 
kişilikleri) ‘kabuk gibi üzerlerine kaplattık,’ onlar da, önlerinde 
ve arkalarında olanları kendilerine süslü gösterdiler. Cinlerden 
ve insanlardan kendilerinden önce gelip-geçmiş ümmetlerde 
(yürürlükte tutulan azap) sözü onların üzerine hak oldu. Çünkü 
onlar, hüsrana uğrayan kimselerdi.” (Fussilet: 25)

(Görünürde mü’min geçinip gerçekte) “İnkâr edenler dedi-
ler ki: “Bu Kur’an’ı dinlemeyin ve onda (okunurken) yaygaralar 
koparın (Siz Allah’ın emirlerini Kur’an’dan değil, Onu en iyi an-
layan açıklayan sanılan Bel’am kılıklı Siyonist kuklalarına kulak 
kabartın). Belki üstün gelirsiniz.” (Fussilet: 26)
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“Önceden kendilerine taptıkları (bugün) onlardan kaybolup 
gitmiştir ve onlar kaçacak hiçbir yerleri olmadığını anlamışlar-
dır.” (Fussilet: 48)

“Yoksa Biz, bundan önce kendilerine (Yahudi ve Hıristiyan 
uşağı münafık kimselere ayrı) bir kitap verdik de şimdi ona mı 
tutunuyorlar?” (Zuhruf: 21)

“Derken, onu (azabı kendi) vadilerine doğru yönelerek gelen 
bir bulut şeklinde gördükleri zaman, “Bu bize yağmur yağdıracak 
bir buluttur” dediler. (Zaferi ve izzeti, İslami cihatta değil, zalim 
güçlere yaranmakta arayanların, boş umutları, rahmet zannedi-
len musibet bulutları gibidir) Hayır, o, kendisi için acele ettiğiniz 
(felaket) şeydir. Bir rüzgâr; onda acı bir azap vardır.” (Ahkaf: 24)

“Bu durumda, Allah’ı bırakıp yakınlık (sağlamak) için edin-
dikleri ilahlar, onlara yardım etselerdi ya. Hayır, onlar, kendile-
rinden kaybolup gittiler. Bu (yalancı ilahlar ve onlara yükledik-
leri), onların yalanları ve uydurduklarıdır.” (Ahkaf: 28)

“Şüphesiz inkâr edenler, Allah’ın yolundan alıkoyanlar ve 
kendilerine hidayet açıkça belli olduktan sonra ‘elçiye karşı ge-
lip zorluk çıkaranlar’ (Elçinin sözlerinin ve tavsiyelerinin tersini 
yapıp, “O bizim düşündüğümüzü demek istemişti” şeklinde yo-
rumlayanlar), kesin olarak Allah’a hiçbir şeyle zarar veremezler. 
(Allah,) Onların amellerini boşa çıkaracaktır.” (Muhammed: 32)

“Ey iman edenler, Allah’ın Resûlü’nün huzurunda öne geç-
meyin (Onun sözlerine kendi keyfinizce yorumlar getirmeyin) ve 
Allah’tan sakının. Şüphesiz Allah, işitendir, bilendir.” (Hucurat: 1)

“Şunların hiçbirine itaat etme: Yemin edip duran (kendi uydur-
duklarını hakikat sanıp sapıtan), aşağılık (insanların),” (Kalem: 10)

“Alabildiğine (herkesi) ayıplayıp kötüleyen, söz getirip götü-
ren (ve ortalığı karıştıranların),” (Kalem: 11) 

“Hayrı engelleyip sürdüren, saldırgan, olabildiğince günah-
kârın,” (Kalem: 12)

“Zorba-saygısız, sonra da kulağı kesik (edepsiz ve erdemsiz 
davrananın);” (Kalem: 13)

Şefaat kavramı ve istismarı
Hz. Resulüllahın, cennetle müjdelenmiş Sahebei Kiramın ve 

“O yaklaşmakta olan yaklaştı.” “Onu Allah’ın dışında ortaya çı-
karacak başka (hiçbir güç) yoktur” (Necm: 57-58) ayetiyle işaret 
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olunan Hz. Mehdi Aleyhisselamın dışında kesin şefaat edici ola-
rak hiç kimse gösterilemez.

“Allah; gökleri, yeri ve ikisi arasında olanları altı günde ya-
rattı, sonra arşa istiva etti. Sizin O’nun dışında bir yardımcınız 
ve şefaatçiniz yoktur. Yine de öğüt alıp-düşünmeyecek misi-
niz?” (Secde: 4)

“Allah... O’ndan başka İlah yoktur. Diridir, Kaimdir. O’nu 
uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi 
O’nundur. İzni olmaksızın O’nun Katında şefaatte bulunacak 
kimdir? O, önlerindekini ve arkalarındakini bilir. (Onlar ise) Dile-
diği kadarının dışında, O’nun ilminden hiçbir şeyi kavrayıp-ku-
şatamazlar. O’nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp-ku-
şatmıştır. Onların korunması O’na güç gelmez. O, pek Yücedir, 
pek büyüktür.” (Bakara: 255)

“Şüphesiz sizin Rabbiniz, altı günde gökleri ve yeri yaratan, 
sonra arşa istiva eden, işleri evirip-çeviren Allah’tır. O’nun izni 
olmadıktan sonra, hiç kimse şefaatçi olamaz. İşte Rabbiniz olan 
Allah budur, öyleyse O’na kulluk edin. Yine de öğüt alıp düşün-
meyecek misiniz?” (Yunus: 3)

“O gün, Rahman (olan Allah)’ın kendisine izin verdiği ve sö-
zünden hoşnut olduğu kimseden başkasının şefaati bir yarar 
sağlamaz.” (Taha: 109)

“Yoksa Allah’tan başka şefaat ediciler mi edindiler? De ki: 
“Ya onlar, hiçbir şeye malik değillerse ve akıl da erdiremiyorlar-
sa?” (Zümer: 43)

“De ki: “Şefaatin tümü Allah’ındır. Göklerin ve yerin mülkü 
O’nundur. Sonra O’na döndürüleceksiniz.” (Zümer: 44)

“Göklerde nice melekler vardır ki, onların şefaatleri (bile 
kimseye ve) hiçbir şeyle yarar sağlamaz; ancak Allah’ın dileyip 
razı olduğu kimseye izin verdikten sonra, o başka.” (Necm: 26)

“Allah’ın kendilerine karşı gazaplandığı bir kavmi (Siyonist 
Yahudileri) veli (dost ve müttefik) edinenleri görmedin mi? On-
lar, ne sizdendirler, ne onlardan. Kendileri de (açıkça gerçeği) 
bildikleri halde, yalan üzere yemin ediyorlar (ve size şefaat ede-
ceklerini söylüyorlar).” (Mücadele: 14)

“Onların tümünü Allah’ın dirilteceği gün, sizlere yemin et-
tikleri gibi O’na da yemin edeceklerdir ve kendilerinin bir şey 
üzerine olduklarını sanacaklardır. Dikkat edin; gerçekten onlar, 
yalan söyleyenlerin ta kendileridir.” (Mücadele: 18)
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“Herhalde, siz onların gönüllerinde ‘dehşet ve yılgınlık uyan-
dırma bakımından’, Allah’tan daha çetin(gelir)siniz. Bu, şüphe-
siz onların ‘derin bir kavrayışa sahip olmamaları’ dolayısıyla 
böyledir.” (Haşr: 13)  (Allah’tan çok, kendi foyalarını bilen ve 
söyleyen sadık mü’minlerden korkarlar.) 

“Ey iman edenler, Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız 
olanları (müşrikleri, Yahudileri ve Hıristiyanları) veliler edinme-
yin. Siz onlara karşı sevgi yöneltiyorsunuz; oysa onlar haktan 
size geleni inkâr etmişler, Rabbiniz olan Allah’a inanmanızdan 
dolayı elçiyi de, sizi de (yurtlarınızdan) sürüp-çıkarmışlardır. 
Eğer siz, Benim yolumda cihad etmek ve Benim rızamı aramak 
amacıyla çıkmışsanız, (nasıl) onlara karşı hala sevgi gizliyorsu-
nuz? Ben, sizin gizlediklerinizi ve açığa vurduklarınızı bilirim. 
Kim sizden bunu yaparsa, artık o, elbette yolun ortasından şa-
şırıp-sapmış olur.” (Mümtehine: 1)

Hz. İbrahim (A.S.) bile, Allah’a rağmen, Onun izni ve iradesi 
dışında kendi öz babasına şefaat edemeyeceğini söylemişti:

“İbrahim ve onunla birlikte olanlarda size güzel bir örnek 
vardır. Hani kendi kavimlerine demişlerdi ki: “Biz, sizlerden ve 
Allah’ın dışında taptıklarınız (her şeyden ve herkesten) gerçek-
ten uzağız. Sizi (artık) tanımayıp-inkâr ettik. Sizinle aramızda, 
siz Allah’a bir olarak iman edinceye kadar, ebedi bir düşmanlık 
ve bir kin baş göstermiştir.” Ancak İbrahim’in babasına: “Sana 
bağışlanma dileyeceğim, ama Allah’tan gelecek herhangi bir 
şeye karşı senin için gücüm yetmez.” demesi hariç. “Ey Rab-
bimiz, biz Sana tevekkül ettik ve ‘içten Sana yöneldik.’ Dönüş 
Sanadır.” (Mümtehine: 4)

“Hani Musa, kavmine demişti ki: “Ey kavmim, gerçekten be-
nim sizin için Allah’tan gönderilmiş bir elçi olduğumu bildiğiniz 
halde, niçin bana eziyet ediyorsunuz?” İşte onlar eğrilip-sapın-
ca Allah da onların kalplerini eğriltip saptırmış oldu. Allah, fa-
sık bir kavmi hidayete erdirmez.” (Saff : 5) (Onlar dünyaya tapıp 
sapınca Allah’ta kalplerini çarpıttı.) “Bu, onların iman etmeleri 
sonra inkâr etmeleri dolayısıyla böyledir. Böylece kalplerinin 
üzerini mühürlemiştir, artık onlar kavrayamazlar.” (Münafıkın: 
3) (Önce iman edip, sonra inkâra ve istismara yönelenler ifl ah 
olmayacaktır) 

“Hiçbir nefsin bir başka nefse herhangi bir şeye güç yetire-
meyeceği (ve şefaat edemeyeceği) gündür; o gün emir yalnızca 
Allah’ındır.” (İnfitar: 19)
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İsyancı ve inkârcı kimselere şefaatçi bulunamayacaktır:
“Onlar: “Biz namaz kılanlardan değildik” dediler.” (Müddessir: 43)
“Yoksula da yedirmezdik.” (Müddessir: 44)
“(Batıla ve tutkulara) Dalıp gidenlerle biz de dalar giderdik.” 

(Müddessir: 45)
“Din (hesap ve ceza) gününü yalan sayıp önemsemezdik.” 

(Müddessir: 46)
“Artık, şefaat edenlerin şefaati onlara bir yarar vermeyecek-

tir.” (Müddessir: 48)
“De ki: “Rabbimiz (kıyamet günü) bizi bir arada toplayacak, 

sonra da hak ile aramızı ayıracaktır. O, (gerçek hükmünü vere-
rek hak ile batılın arasını) açandır, (her şeyi hakkıyla) bilendir.” 
(Sebe: 26)

Sonuç: Bütün bu ayetlerden ve hadislerden şu gerçekler or-
taya çıkmaktadır;

1- Ahiret (hesap ve ceza) gününde Nebilerin, sıddıkların, şe-
hitlerin ve Salihlerin Allah tarafından, imanını kurtaran günah-
kârlara şefaat etme hakkı tanınacaktır.

2- Bu şefaatin, kimlere ve hangi ölçüde yapılacağına bizzat 
Allah izin buyuracak, hiç kimse bu ilahi izin ve irade dışında, 
kendi isteği kimseye ve istediği biçimde şefaatte bulunamaya-
caktır.

3- Peygamberler, cennetlik sahabeler ve Hz. Mehdi gibi sa-
hih hadisle müjdelenenler dışında, henüz bu dünyada iken, her-
hangi bir kimse hakkında: “Bu zat bize şefaat edecektir” inancı 
ve iddiası sadece bir zandır.  Çünkü onun bile imanla öleceği-
nin, cennete gireceğinin ve kendisine şefaat izni verileceğinin 
hiçbir garantisi bulunmamaktadır.

4- Ve hele çevresine ve kendisine hüsnü zan besleyenlere: 
“Korkmayın ben ahirette sizlere şefaatte bulunacağım. Kabir-
de, mahşerde, mizanda, sıratta yardımcı olup kurtaracağım” 
diyen, veya böyle düşünülmesine ses çıkarmayıp dolaylı onay 
veren kimseler; zahiri sıfatı ve insanların iltifatı ne olursa olsun, 
bunlar açıkça sahtekârdır, kendilerini tağut ilan eden “cipt-canlı 
put”lardır. Acaba böylelerine, cennet beratı ve şefaat diploması 
mı gelmiş ki, bu şekilde büyük iddialarda bulunulmaktadır? Ha-
yır, haddimizi aşmaktan ve Kur’ani hakikatlerden şaşmaktan, 
Allah’a sığınmalıdır.



5- “Biz filan zatın müritleriyiz, filan tarikatın müntesipleriyiz, 
filan hizmet teşkilatının müdavimleriyiz, bu nedenle şanslıyız 
ve sahipliyiz. Çünkü ahirette bunların şefaati nedeniyle: Yahu-
di ve Hıristiyanlara uşaklıktan, haram ve hırsızlıktan, yalan ve 
iftiradan, faiz ve zinadan ve tüm gizli-açık zulüm ve günahları-
mızdan, bu zatların şefaati sayesinde bağışlanıp aff edileceğiz” 
diye düşünenler ise, boş bir kuruntuya kapılmışlardır.

 ● Fetullah Gülen, Ali Bulaç İlişkisi
Önce, Fetullah Gülen’nin, küresel sermaye baronlarının ve 

Siyonist Yahudi patronların bir piyonu ve parçası olduğunu Ali 
Bulaç, güya iltifat ederken, şöyle itiraf ediyordu: “İslamî hareke-
tin önderlik profili İslamî eğitim almamıştı, İslamî ilimlere vâkıf 
değildi. Devletin okullarında, Batılı eğitimden geçmişler; ama 
İslamcılık yapıyorlar, politik Müslümanlığın önderleridir. Çoğu 
birinci derecede mühendistir. Sadece Türkiye’de değil İslam 
dünyasında da öyle. Türkiye’de Erbakan mühendistir, İran’da 
Bazargan, Afganistan’da Hikmetyar mühendistir. Sonra doktor-
lar gelir. Bunlar hadis, fıkıh, kelam bilmiyorlar. Fakat cemaatle-
rin içinde İslamî eğitim daha fazla oldu. Mesela aynı dönemde 
Fetullah Gülen aydın ulema profilini geliştirmeye başladı. Hem 
İslamî ilimlere bir vukufiyet var hem de modern dünyayı yakın-
dan takip ediyor, küreselleşmeyi doğru algıladığı gibi ona katıl-
maya da çalışıyor.”255 Evet, Fetullah Gülen Türkiye’nin Siyonist 
küreselleşmeye köle olması için baş piyonluk yapıyordu..

Şimdi, aynen aktaracağımız şu iki belge de Zaman Gazete-
sinden alınıyordu. Bakın bakalım, kimin eli kimin cebinden çıkı-
yordu, kim kimlerin adamı oluyordu ve kim kimler adına diyalog 
işine taşeronluk yapıyordu?

Şimdi, 20 Kasım 1992 günkü Zaman’ın 2. sayfasındaki 
“ABD’de Yahudi mafyası: ADL” başlıklı ve Yunus Altınöz imzalı 
araştırmadan bazı bölümleri sunalım:

“İngiliz Farmasonluğu’nun Yahudi kolu olan B’nai Brith’in etkisi al-
tındaki ADL (Anti-Defamation League) 1913 yılında kurulup faaliyete 
geçmiştir. ADL adeta, Amerikan mafyasının halkla ilişkiler bürosu gi-
bidir. Kurdukları “Denizaşırı Yatırımcılar Servisi” adlı sirkatle millet-
lerarası silah ve uyuşturucu kaçakçılığı, kirli parayı aklama gibi işleri 

255)  Aksiyon Dergisi / 25.06.2008
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yürütmektedir. İşgal altındaki Filistin topraklarında ve Kudüs’ün Hı-
ristiyan ve Müslüman bölgesinde geniş arazilerin kanunsuz alım-sa-
tımının ortaya çıkarıldığı emlak skandalı da yine işin içinde ADL’nin 
parmağını göstermektedir. ADL, Amerika içinde FBI kanallı muhtelif 
operasyonlarla ilişkisini sürdüregelmiştir. FBI ise kongre tarafından 
suçlandığı zaman suçu daima ADL’nin üzerine atmayı yeğlemiştir. 
ADL’nin bilinen cinayetleri şunlardır: 15 Ağustos 1985’te Kafkasyalı 
Müslüman lider Tscherim Sobzocov, evinin önünde bombalı saldırı 
sonucu katledildi. Musevi iken Hak din olan İslam’a dönüş yapan 
Prof, İsmail Raci Faruki ve eşi 1985’in Ramazan’ın da sabaha karşı 
evlerinde bıçaklanarak öldürülmüşlerdir. Gandhı ve Palme suikast-
larının arkasında da ADL’nin bulunduğu belgelenmiştir. ADL, tam 
mesai ile çalışan gizli istihbarat memurlarının bir kısmını Amerikan 
Hükümeti Adalet Bakanlığı’na bağlı Özel soruşturmalar Ofisi’nde 
(OSI), bir kısmını da İsrail otoriteleriyle Tel Aviv’de görevlendir-
mektedir. İsrail Devleti kurulduğundan beri ADL, İsrail Gizli Servisi 
MOSSAD ile hususi ilişkilerini daima sürdürmüş, İsrail mafyasıyla da 
yakın bağlantılar geliştirmiştir. ADL-Sharon grubu ihtilafl ı bölgelerde 
satın aldıkları evlerde militan Yahudileri yetiştirmektedir.”

Kim yazıyor bütün bunları ve dahasını; 20 Kasım 1992 günkü 
Zaman gazetesi… Lütfen ADL’ye ilişkin bilgileri tekrar okuyun.

Gelelim 10 Mart 1998 günkü aynı Zaman gazetesinin “Diyalog 
Çabaları Devam Ediyor” başlıklı ve Selçuk Gültaşlı imzalı haberine:

“3 gündür Türkiye’de bulunan Yahudi Liderler Heyeti, Başbakan 
Yılmaz, Orgeneral Çevik Bir, TBMM Başkanı Hikmet Çetin ve Dı-
şişleri Bakanı İsmail Cem’den sonra Fetullah Gülen ile görüştü… 
55 Yahudi örgütünü temsilen Türkiye’de bulunan 59 kişilik (AYÖBK) 
Amerikan Yahudi örgütleri Başkanları Konferansı Heyeti, Fetullah 
Gülen’in Türkiye’deki ve yurtdışındaki çabalarını önümüzdeki yüz-
yılın ‘barış’ asrı olması açısından önemsediklerini ve söz konusu... 
Projeye büyük ilgi duyduklarını belirttiler... Bu görüşmede; Gülen’in, 
ABD’nin en etkili Yahudi Lobisi olan “ADL’nin (Anti-Defamation 
League) teklifiyle hazırladığı “hoşgörü ve diyalogla ilgili kitap” da 
gündeme geldi. Gülen, İngilizce olarak hazırlanan kitap üzerindeki 
çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu, bittiğinde insanların 
hizmetine sunacağını söyledi. Kitap, ADL tarafından basılarak dün-
yanın dört bir yanında dağıtılacak...” yazılmaktaydı.

İşte; 20 Kasım 1992 tarihli Zaman Gazetesinde, Amerika’daki 
Yahudi Mafyası, kirli ve karanlık işler kumpası olarak tanıtılan 
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ADL; bu sefer yine 10 Mart 1998 tarihli Zaman’ın haberine göre, 
Siyonist dünya hakimiyeti hesabına ve küresel sermaye hege-
monyasına, Fetullah Gülen’i ve hareketini kullanmaktaydı. Yani 
Fetullah Gülen, küresel Yahudi mafyasının yerel ve yüzeysel bir 
figüranıydı!. 

“İslam, Kur’an, insanlık, hoşgörü ve diyalog” gibi kutsal kav-
ramlar ise sadece bunların istismar aracı ve münafıklık kılıfıydı… 
Ve zaten Ali Bulaç da, bu denli meşhur edilmeden önce, Fetullah 
Gülen’i, ihtiyaç hissedilen değişim önderi ve ilim adamı olmaktan 
ziyade, sığ ve sofistike bir vaiz olarak tanımlamaya yatkındı. Ali 
Bulaç’ın beş-on sene önceki Fetullah Gülenle ilgili değerlendirme-
lerini araştıranlar buna kolaylıkla rastlayacaktı. Tabi bu arada: “Ben 
“ulema”danım. “Küreselleşme”yi de doğru algılayan ve ona 
katkı sağlamaya, yani Siyonist odaklarca kullanılmaya da hazı-
rım” mesajı da vererek, AKP sonrası yeni siyasi oluşumlarda “figü-
ran-başkan” olabileceğini söylüyor ve kendisini pazara çıkarıyordu!. 
Yani Ali Bulaç, bize herhalde siyasete soyunuyor ve sulanıyor gibi 
geliyordu!.

Ve aynı Ali Bulaç’ların Fetullah Gülen gibi küresel piyonlara 
taşeronluk yaptıklarını ise, Fetullah Gülen’in ABD’de oturma, 
seyahat etme ve çalışma izni sağlayan “Green Card” (Yeşil 
Kart) için yaptığı başvuru ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Servi-
si (USCIS) tarafından reddedilen kararın düzeltilmesi için açtığı 
davayı kaybettiği mahkemenin savcısı söylüyordu:   

İşte savcının Gülen için tespitleri: “Dini ve siyasi bir figürdür, aka-
demisyenlere para ödeyerek kendisi ve hareketi için yazı yazdırıp 
prestij elde etmek istiyor.” Gülen’in yazdığı kitaplara da atıfta bulu-
nan savcı, “Gülen’in yazdığı kitapların hiçbiri eğitimle ya da eğitim 
modelleri ile ilgili değildir, tamamı dini içeriklidir. Ayrıca geleneksel 
laik eğitim ile inançlara karşı hoşgörünün harmanlanmasıyla bir eği-
tim modeli yaratıldığı şeklindeki ifade de inandırıcı değildir.”256 Evet 
her türlü araştırma ve soruşturma, doğru ve doyurucu kaynaklara 
ulaşma imkanları bulunan koca Amerika’nın savcısı bu sonuca varı-
yordu: “Fetullah Gülen birtakım akademisyenlere paralar ödeyerek, 
kendisi ve hareketi için yazı yazdırıp, siyasal ve sosyal prestij elde 
etmeye çalışıyordu...”

Ve tabi Hürriyet Gazetesinde yer alan habere göre; uzun süre-
dir ABD’de yaşayan ve Türkiye’de “Laik devlet düzenini değiştirmek 

256)  Bak: 25.06.2008 / Hürriyet
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amacıyla örgüt kurmakla” suçlanan, aldığı beraat kararı Yargıtay ta-
rafından onaylanan Fetullah Gülen’e ABD’den kötü haber geliyordu. 
ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Servisi, Yeşil Kart başvurusunu red-
dediyordu. Göçmenlik Servisi’nin bu kararı: 1 ay içinde ülkeyi terk 
et! anlamını taşıyordu. Ama hayret, bu sefer de Fetullah’ı kurtarmak 
üzere CIA ve FBI’ın Siyonist patronları devreye giriyordu.

Mahkeme, Gülen’in “olağanüstü yetenekli eğitimci” statüsünde 
Yeşil Kart alabilmesi için öne sürdüğü argümanları yetersiz bulu-
yordu. Göçmen bürosunu haklı bulan Pennsylvania Doğu Bölgesi 
Mahkemesi Yargıcı Stewart Dalzell’in kararı sonrası “Gülen’in bir ay 
içinde ABD’yi terk etmesi gerekiyordu. Ancak yasalarda açıkça be-
lirtilmediği için bu süre kesin değil. Kaçak olarak ülkede kalabileceği 
bu sürenin de 6 aya kadar uzayabileceği belirtiliyordu. Fetullah Gü-
len’i, Klasko, Rulan, Stock & Seltzer gibi Siyonist sermayenin güdü-
mündeki avukatlık şirketi savunuyordu. Göçmenlik bürosu ise Eyalet 
Savcısı Patrick L. Meehan ve yardımcısı Mary Catherine Frye tara-
fından savunulmuştu. Avukatları, dava dilekçesinde Gülen’in Türki-
ye’nin en önemli dini lideri, dini hoşgörü savunucusu ve dünya-
nın sayılı eğitimcilerinden biri olduğu iddia ediliyordu. Gülen için 
1992’de Pennsylvania’da “Golden Generation Worship and Retreat 
Center Inc.” tarafından “özel göçmen din görevlisi” statüsünde vize 
başvurusu yapıldığı belirtiliyordu.

Siyonist meşhurların mektupları ne işe yarıyordu?
2000 sayfadan oluşan dosyada ABD’deki Rumi Forum’un Baş-

kanı Ali Yurtsever’in yardımı ile Türkiye’de ve ABD’de Gülen’e yakın 
önemli isimlerden referans mektuplarına yer verilmişti... Mahkeme-
ye sunulan belgelerde Fetullah Gülen’in, Vatikan’da Papa 2. John 
Paul ile görüştüğü, yüzlerce kitap ve gazete makalesinde kendisi 
hakkında bilgiler yer aldığı, ayrıca kendi kurduğu hareket hakkında 
dünyanın sayılı üniversitelerinde konferanslar verildiği, Gülen hare-
ketinin ABD başta olmak üzere dünyada yüzlerce okul açtığı bildiril-
di. “Gülen Hareketi”nin de kurucusu olduğu belirtilmişti.

Fetullah Gülen’in Yeşil Kart başvurusu için mahkemeye sunulan 
destek mektupları arasında ilk sırada CIA’den analiz ve prodüksü-
yon direktörü olarak emekli olan George Fidas’ın yazdığı mektup yer 
alıyordu. CIA’nın Balkanlar uzmanı Fidas, Washington Üniversitesi 
Uluslarası İlişkiler Bölümü’nde ders veriyordu. Yunan asıllı bir Ya-
hudi olan Fidas, ayrıca Joint Military Intelligence Council’de görevli 
bulunuyordu. Referans mektubu yazanlardan eski CIA şefi Graham 
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Fuller, “Rand Corporation”da danışmanlık yapıyordu. Mektup ya-
zanlar arasında eski Başbakan Yıldırım Akbulut, AKP Kahramanma-
raş Milletvekili, Meclis Milli Eğitim Komisyonu Başkanı ve eski Milli 
Eğitim Bakanı Mehmet Sağlam, ABD’nin eski Ankara büyükelçisi ve 
Siyonist Morton Abramowitz de yer alıyor. ABD’nin çeşitli üniversite-
lerinden teoloji profesörlerinin yanı sıra evanjelik ve Katolik papaz-
larla TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Saraylı da Gülen için 
mektup yazıyordu.”

Fetullah’ın finansal kaynakları için de şu tespitler yapılıyordu:
“Savcılık kayıtlarında ise Gülen’in finansal kaynakları olarak Su-

udi Arabistan, İran, Türk Hükümeti ve hatta CIA gösteriliyordu. An-
kara’da yıllık gelirinin yüzde 10 ve yüzde 70 arasındaki payını Gülen 
hareketine bağışladığını itiraf eden işadamlarının olduğu, bu rakam-
ların kişi başına yılda 20 bin ile 300 bin dolar arasında değiştiği, 
İstanbul’da yaşayan bir işadamının 4-5 milyon doları her yıl Gülen 
hareketine bağışladığı, Gülen okullarından mezun olan gençlerin de 
her yıl 2 bin ile 5 bin dolar arası bağış yaptıkları belirtiliyordu.”257

Peki bütün bunlardan ne anlıyoruz ve hangi sonuçlara varı-
yoruz?

1-  Fetullahçılık hareketi, dünyayı köleleştirip sömürmek is-
teyen, Siyonist küreselleşmenin bir piyonu ve parçasıdır.

2-  Terör ve cinayet şebekesi CIA’nın desteğinde ve güdü-
münde çalışmaktadır.

3- Yahudi Lobilerinden, Hıristiyan Avengeliklere, Katolik 
papazlardan TÜGİAD ve TÜSİAD yöneticilerine, Türk ve İslam 
düşmanı çevreler Fetullahçıların arkasındadır.

4- Hepsinden önemlisi: Abromowitz ve Graham fuller gibi 
siyonist Yahudi beyinlerinin çok açık desteği bile Fetullah’ın 
Amerika’da barınmasını sağlayamamıştır. Çünkü artık, siyoniz-
min güdümünden çıkan milli ve ikinci bir Amerika vardır. Dün-
yaya hükmettiği bilinen Siyonist merkezlerin, şimdi bir kuklala-
rını bile Amerika’da tutmaya güçleri yetmiyor, sözleri geçmiyor 
durumdadır. Yani pek çoklarının tapındığı büyük putları, patır 
patır yıkılmaktadır. Deccalizm can çekişmekte, Siyonizm çare-
sizlikle çırpınmakta ve hırçınlaşmaktadır.

5- Ve tabi bu karanlık odakların bir uzantısı olan “Soros”çu-
ların kiralık kalemleri, 2. cumhuriyetçilerin ve Taraf Gazetesinin 
Fetullah yandaşlığı ve TSK karşıtlığı şimdi daha iyi anlaşılıyordu.

257)  25.06.2008 / Hürriyet
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Bay Fetullah, Siyonist odakların kendisini “meşhur 100 pi-
yon” arasına katmalarını da büyük bir tevazu (!) ile karşılıyor ve:

“Tabiatımda olan bir mahcubiyetten dolayı kendi evimize gider-
ken bile, “falan talebe geldi” derler, pencerelerden bakarlar, beni gö-
rürler, diye düşünür ve bundan sıkılırdım. Onun için, beni kimse gör-
mesin diye evimize hep gece giderdim. Bu bizim Allah’la münasebe-
timizin bir çeşit bizim hayatımıza aksedişinden ibarettir. Muhammedi 
ruhun (sallallahu aleyhi vesellem) gereğidir” diyerek yine riyakarlık 
ve sahtekarlıkla kutbiyet ve mehdiyet rolü oynuyordu.. 

“Ülkemin elli yüz yerinden gelmiş toprak parçaları var odam-
da, ben onları koklayıp teselli buluyorum. Onun bir avuç top-
rağını dünyalara değiştirmem. Bütün Amerika’yı verseler, Ko-
rucuk Köyünü vermem. Ruh haletim budur. Fakat bir şey var: 
Benim inandığım bir dava var, bir hizmet var, Din-i Mübin-i İs-
lam’a hizmet var ve ülkemde huzursuzluğun çıkmaması… Şim-
di, gidişiniz sizin orada bazı problemlere sebebiyet verecekse, 
her şeye rağmen orada hüsn-ü niyetle iş yapan insanların iş-
lerini zorlaştıracaksa, altından kalkamayacakları problemlere 
sebebiyet verecekse.. Bence dengeli hareket etmeniz, vaktini, 
gidiş keyfiyetini ve konjonktürü sizin belirlemeniz lazım.. Veya 
işte o genel konjonktüre göre nasıl hareket edecekseniz onu 
sizin belirlemeniz lazım. Mahkemede olumlu karar verenler de 
hakkaniyetin ve adaletin gereğini yapmışlardır. Şu türlü, bu tür-
lü söylentilere ve bir kısım olumsuzluk isnatlarına rağmen hak 
terazisinin hâlâ dümdüz durabileceğini ve doğru tartabileceğini 
göstererek Türkiye adına ümitlerimizi bir kere daha güçlendir-
mişlerdir” diyor ve eklemeyi ihmal etmiyordu:

“Dönüş meselesi Allah’la münasebetimize göre yapacağı-
mız işlerdir!?” Yani haşa, sanki her işini Allah’tan gelen özel tali-
matla yapıyormuş, havası veriyordu..

“Siyonist Yahudi patronlarım beni Amerika’da tutmakta, ko-
rumakta zorlanıyor, Türkiye’ye gelmekten de korkuyorum, ba-
şıma neler geleceğini kestiremeyip kuşkular içinde kıvranıyo-
rum” diyemediğinden cıvık cıvık bir riyakarlıkla evliyalık taslıyordu: 
Allah’tan izin çıkınca gelecekmiş!.? havası veriyordu. Ve hele kendi-
sini Humeyni’ye benzetenlere çok içerliyordu.

“Ben dönersem, kendim gibi dönerim” diye havalanıyor, “Ori-
jinal bir adamım, bir numarayım, yoktur benim eşim ortağım” 
demeye getiriyor ve devam ediyordu:



552 AHMET AKGÜL

 “Karakterimi namusum sayarım. Karakterime kıymayı namusu-
ma karşı tecavüz sayarım. Konuşurken de, biriyle bir muhaverede 
veya bir muamelede bulunurken de onu korumaya fevkalâde has-
sasiyet göstermişimdir. Bazen irticalinin esnekliği içinde üslubuma 
riayet edememişsem inanın bana çok üzüntü duymuşumdur. “Şu 
sözler sana uygun değildi, karakterim sana kıydım.” demişimdir.”258

Vay be.. Ne sağlam ve sarsılmaz bir karaktermiş… Haçlı 
gavuru papalık misyonuna hizmetkarlığı şeref bilen, hürmetle 
eğilip el öpen karakter!.. Kabalist hahamlara, Ortodoks hain 
Barthelemeos’lara yağ çeken ve diyalog uşaklığı yürüten bir 
karakter!.. Siyonist Yahudi lobilerine yani şeytanın avanelerine 
prestij eden ve cinayet şebekesi CIA’nın güdümüne giren ka-
rakter!.. Neyse canım, haydi hukuki bir engel de kalmadı. Tür-
kiye’ye dönüver de hasretini gider ve karakterini ve cesaretli 
şahsiyetini göster!

Ama işte bu nokta da Milli Görüş davasına ve onun şahsı 
manevisi olan Zat’a hakaret ve hıyanet edenleri, adaleti ilahinin 
Avustralya’da, Amerika’larda ve Avrupa’larda; vatanından, top-
lumundan, taraftarından uzak; nasıl sığıntı gibi süründürdüğü-
nü hatırlayıvermekteyiz. Bak O’nun karşısında Siyonist Yahudi 
lobileriniz aciz ve çaresiz. Çömezlerine oturum izni alamayacak 
kadar etkisiz ve yetkisiz…. Hala Allah’a dönmeyecek misiniz?!...

Ve şimdi gelelim, batılı kavramlarla kalayladığı İslami ger-
çekleri bulamaca çeviren Ali Bulaç’a…

Bayım önce şu “statüko” dediğin Türkiye’deki derin ve kirli maso-
nik yapılanmanın mimarlarıyla, Fetullahçılığı organize eden odaklar, 
farklı değil aynıdır. İkinci başlamış ve sonuçlanmış süreçleri ve hare-
ketleri, uyduruk batılı kavramlarla kalaylayıp, sınıfl andırmak ve sıfat-
landırmak marifet değil yaltaklıktır. İlim, insanlığın ve Müslümanların; 
ekonomik, sosyal ve siyasal sorunlarına; eğitim-öğretim sıkıntılarına 
ve ahlaki-ailevi sarsıntılarına, insani ve İslami çözümler göstermek; 
yeterli ve gerekli projeler üretmek çabası ve başarısıdır. Bu konuda 
Sn. entel bilgicimizin hiçbir bilimsel gayretine ve eserini ve bunları 
gerçekleştirecek ekip ve organizesine bir türlü rastlayamadık. Yoksa 
okuduğunuz hadis, tefsir ve fıkıh ilmi “Bunlarla uğraşmayın. Kü-
reselleşmeye katılıp uşaklaşın” mı diyordu?!. Zavallılar sadece 
zırvalayıp edebiyat yapmaktaydı…

258)  Bak: Kendim Gibi Döneceğim!.. 25.06.2008 / www.herkul.org. Bahadır 
Berk
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22 Nisan 1898’de Yahudi senatör Beveridge şöyle konuş-
maktaydı:

Tanrı yeryüzünün en üstün ırkı olan Amerikan halkını, dünyanın 
yeni baştan doğuşunu önderlik edecek halk olarak seçmiştir. Daha 
soylu ve daha erkek insanlardan doğan daha yüksek insanlıklar 
önünde, alçak uygarlıkların ve çürümekte olan ırkların ortadan kalk-
ması Tanrının sınırsız tasarısının bir parçasıdır... Tutacağımız yol bi-
zim için çizilmiş bir yazgıdır, dünya ticareti bizim olmalıdır, olacaktır. 
Ve bunu anamızın -İngiltere- (Babaları olan İsrail o günlerde devlet 
olmadığından babalarını bilmemektedirler) örnek olduğu biçimde 
yapacağız”259

Şimdi insafl a karşılaştırın ve karar verin: “Bugün insanlık ge-
misinin kaptanlığına herhalde Amerikan milleti ve devleti layık-
tır” diyen Fetullah Gülen’le, Siyonist Senatör Beveridge’nin ne 
farkı vardı? 28 Şubat sürecinde televizyonlar dolaştırılıp: “Erba-
kan iktidarı bıraksın!” diye, Siyonist şeytanlara avukatlık yapan 
Fetullah Gülen’le, Fransız Mason Locaları aynı kafadaydı...

İşte (Evrensel Masonluğun) “Fransa Yüce Konseyi Vasıta-
sıyla Türkiye Büyük Mason Locası Üstadı Necip Arıduru’ya” 
talimatı

Üstadı bulunduğunuz Türkiye Büyük Mason Locası’nda meydana 
gelen skandallar, endişe verici ve talihsiz olaylardır. Büyük Locanız-
da irşad edilmiş bazı Masonlar, Masonluğun vakarına ve yeminleri-
ne ihanet etmişlerdir. Bu kişiler, en gizli toplantılara kadar bütün fa-
aliyetlerimizi mikro kameralar aracılığıyla kaydetmiş bulunmaktadır; 
bu aff edilmez dikkatsizlik, çok ciddi neticeler doğurmuştur, Mason 
olmayan milyonlarca kişi, eski ve kabul edilmiş İskoç Riti’nin tören-
lerine ve sırlarına şahit olmuş durumdadır. Ayrıca tapınaklarınızda 
başıboş dolaşan bu dönek Masonlar, 33. derecedeki kutsal ayin ve 
törenleri kaydetmişlerdir; bu filmlerin, gerici ve İslamcı bir televizyon 
kanalı aracılığıyla yayınlanması sonucunda milyonlarca Türk seyir-
cisi, aşağı derecelerdeki biraderlerimiz tarafından bile bilinmemesi 
gereken kutsal ayini, ne yazık ki, izlemiştir. (Masonik şeytani tören-
lerin bu gizli çekimlerini, o dönemde Milli Görüş’ün güdümünde 
bulunan Kanal 7 sunucusu Ahmet Hakan yayınlamış; ama ka-
burga kemiklerini kıran kazalar ve aşağıdaki talimatta emredi-
len “ikaz”larla hizaya sokulup terbiye dilmiş: yalama ve yalaka 

259)  H. Hüseyin Memiş Diken / 3. Baskı  / sh:457
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yapıldıktan sonra, Yahudi uşaklığına ve Hürriyet yazarlığına ter-
fi ettirilmiştir. A.A.) İsrail Yüce Konseyi, bu skandalla ilgili tahkikata 
başlamıştır. Nizamnamemiz mucibince, konu hakkında tahkikat yap-
maya yetkili tek otorite olan İsrail Yüce Konseyi, olayın müsebbiple-
rini açıklama, gerekli önlemleri alma ve 27 Mart 1997’ye kadar geniş 
bir tutanak fezlekesi hazırlama görevini bize tevdi etmiştir. Tebliğ 
tezkeresinde Refah Partisi yönetimindeki hükümetin cemiyetimize 
karşı bir tavır koyduğu belirtiliyor, bizde aynı düşünceyi paylaşıyo-
ruz. Türk hükümeti, başlangıçtan itibaren dincilerin zorlamalarına 
boyun eğmiştir. Bilhassa Refah Partisi ve yöneticileri, bir televizyon 
vasıtasıyla, Masonluk ilkelerine aykırı yayınlara hoşgörü göstermiş-
lerdir. Hükümet localarımıza baskı uygulayarak, adli tahkikat açarak 
ve polisi, arşivlerimizi aramayla görevlendirerek, düşmanca tavrını 
belli etmiştir. Bu baskıyı, derhal ortadan kaldırmak kaçınılmaz görül-
mektedir. Refah Partisi’nin tutumu kâfi derecede açık olduğundan, 
Fransa yüce konseyi ılımlı bir hükümetin teşkil edilmesinin elzem 
olduğuna hükmetmektedir. 

Buna binaen Fransa Yüce Konseyi “kardeşçe” şunları tav-
siye eder:

1. Türk basınındaki ve ilgili kuruluşlardaki biraderleri örgüt-
leyip Refah Partisini iktidarı bırakmaya mecbur etmek için ge-
rekli diğer bütün tedbirleri alınız.

2. Refah Partisi’nin itibarının tamamen yok olması ve seç-
menlerinin ümidini kaydetmesi ile neticelenecek siyasi bir kon-
jonktür başlatınız.

3. Her çeşit belgeyi tutanağı, sirküleri ve riskli mektupları bü-
yük sekreterlikten uzaklaştırınız.

4. Locaların toplantılarının belli bir zamana kadar, alışılmış 
merkezlerde gerçekleştirmekten kaçınınız.

5. Size ikinci bir talimat ulaştırılıncaya kadar, müracaat eden-
ler konusunda son derece dikkatli incelemeler yapınız; aynı 
yanlışlıkları tekrarlamayınız.

6. Mason olmayanların ve Mason Cemiyetinden çıkarılmış 
eski Masonların tapınaklara girişine kesin bir şekilde mani ol-
malısınız.

7. Masonluğa ihanet etme suçunu işlemiş Masonlara karşı 
tahkikatlara devam ediniz. Dönekleri, İskoç Riti’nin prensipleri-
ne, adetlerine ve geleneklerine uygun bir şekilde cezalandırınız.
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8. Masonluk aleyhindeki radyo, gazete, televizyon, kitap, 
dergi gibi yayınları izleyip bunlara mani olunuz. Refah Parti-
si’ne mensup İslamcı basını; ekonomik siyasi ve adli baskı yo-
luyla görevini yapamaz hale getirip sıkıştırınız.

9. Bağımsız büyük komitemizi bu skandala yol açan belirsiz-
likle ilgili ayrıntılı bir tutanak fezlekesi hazırlamakla görevlendi-
rip neticeleri Fransa Yüce Konseyine aktarınız.260

Bu arada Taraf, Vakit ve Zaman Gazetelerinin kimin tarafında 
oldukları da ortaya çıkıyordu.

Taraf “TSK, siyasete ve sivil hayata müdahale için geniş 
kapsamlı bir Eylem Planı hazırlıyor” iddiasında bulunuyordu. 
Bre “Kuldan utanmaz, Allahtan Korkmaz” kiralıklar!.. Washington, 
Pentagon, CIA, SOROS ve işbirlikçileri ile bırakın sadece ABD”yi 
başka ülkelere müdahale ederek yönetimlerini değiştiriyor, isyanlar 
çıkarıyor, hatta işgal ediyordu. Siyaseten karıştığı, ekonomik olarak 
baskıladığı ülkelerin başında Türkiye geliyordu. Daha günler önce 
Pentagon, kendine bağlı düşünce kuruluşu Rand”a Türkiye raporu 
hazırlatıyordu. CIA uçağı altlarında ülkelerden kendilerine karşı ge-
lenleri toplayıp işkenceden geçiriyordu.. Ama Tarafzadeler tüm bun-
ları bir kenara bırakmış, TSK sivil hayata müdahale edecek parano-
yası pompalıyorlardı. Yahu siz “tarafçılar” Pentagon”a mı tabisiniz? 
TSK”ni düşman unsurlar olarak algılamanız bundan mıydı?

Taraf Gazetesine göre Pentagon planının amacı “Kamuoyunu 
TSK”nın hassasiyet gösterdiği konularda” yönlendirmek ve harekete 
geçirmek.” Yani açıkça toplumu orduya karşı örgütlemek oluyordu…

Pentagon, Türkiye”nin hassas ayarını bozmaya dönük raporlar 
hazırlayıp, müttefik iktidarlar oluşturmaya çalışıyor, bırakın sivil ha-
yatımıza,” devlete müdahale” ediyordu. Pentagon müdahale ederse 
iyi, TSK milleti uyandırırsa kötü mü oluyordu? Bu nasıl bir mantıktı? 
Siyasilerin ve sözde sivil örgütlerin önce bağımsızlığımıza sahip çık-
maları Batı karşısında bu milletin menfaatini savunmaları gerekiyor-
du. “Sivil Anayasa, Demokrasi” diye diye ortada ne demokrasi ne de 
devletin dengeleri bırakılıyordu.”

Ve hâlâ zevzeklere bile pes dedirten bir pişkinlikle, “Taraf 
Gazetesinin arkasındaki gizli finansörü açıklanması için” çağ-
rıda bulunan ve dolaylı biçimde orduya horozlanan Ahmet Al-
tan’ın ağzını kapatan ve tüm foyalarını açığa vuran bir uyarı 
yapılıyordu.

260)  14 Şubat 1997 /  Fransa yüksek Konseyi / Yeni Şafak
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“50 bin tirajın altında, hiç de ucuz olmayan bir bordro ile, doğ-
ru düzgün reklam almadan ve 40 kuruşa gazete çıkarmak çok çok 
iyimser bir tahminle ayda en az 500 bin dolar net zarar etmek anla-
mına geliyordu. Taraf, Alkım yayınları tarafından çıkartılan bir gazete 
oluyordu. Özgür ve bağımsız yayın yaptığını söylüyor. Milyonlarca 
dolar zarar ederek bu gemiyi nasıl yürüttüklerini açıklamaları neden 
yürüttükleri sorusundan daha temel bir soruydu... Peki neden kimse 
bu konuyla ilgilenmiyordu?

Ahmet Altan’ın arkasındaki bonkör finansör kardeşlerin “bağım-
sız medya” uğruna bu işe destek çıktıklarını ve yine milyonlarca do-
lar zararı nasıl karşıladıklarını açıklaması gerekiyordu?

“Şimdi aklıma Ufuk Güldemir geliyordu. Yarın’ı çıkartırken 
Aydın Doğan, “Yüzde 51’ini ver. Bordonu, kağıdını, mürekkebi-
ni, dağıtımını ben üstleniyorum” diyor, Ufuk kabul etmiyordu. 
Ama mesela Zafer Mutlu kabul edip bu teklife atlıyordu...

Ufuk aptal mıydı? Hayır gazeteciydi... Şimdi Ahmet Altan 
milleti ve etrafındakileri kandırabilir ama meslekten biri ola-
rak şunu açık yüreklilikle söyleyebilirim bizim mahalleyi kan-
dıramazdı. Taraf’ın ekonomik olarak özgür ve bağımsız olması 
mümkün değildir. Alkım Yayınları matbaası gece vakti gizli gizli 
para basmıyorsa, bu gemi böyle yürümezdi. Milyonlarca doları, 
özellikle bugünün Türkiye’sinde, özgür bağımsız medya uğru-
na verecek babayiğit gösterilemezdi.

Taraf, silahlı kuvvetler ve yüksek yargıyı hedef alan ve yıpra-
tan yayınlar yapıyordu. Peki Taraf nerede basılıyordu? Zaman 
gazetesinin baskı tesislerinde... Kağıdı kalemi alıyorum elime, 
hesaplıyorum ama işin içinden çıkamıyorum. Ben de haklı ola-
rak soruyorum. 

Bu değirmenin suyu nereden geliyordu? Bunu açıklaması 
gereken emekli bir orgeneral midir, yoksa gazetenin genel ya-
yın yönetmeni midir, hâlâ bekleniyordu?”261

261)  23.06.2008  Serdar Akinan



 FETULLAHÇILARIN SİYASİ 
FİGÜRANLIKLARI VE  OY PAZARLIKLARI

 ● 28 Şubat’ın Ahı ve Paşaların Günahı
Milli Görüş Lideri ve 54. Hükümetin Başbakanı Prof. Dr. Nec-

mettin Erbakan, 28 Şubat sürecinin 13. yıldönümünde tarihi 
MGK’da yaşananları, bu sürecin yurtdışından nasıl planlan-
dığını belgeleriyle açıklamıştı. Hz. Adem’den bu yana devam 
eden hak ve batıl mücadelesinde 28 Şubat’ın önemli bir nokta 
olduğunu söyleyen Erbakan, firavun zihniyetindeki siyonizmin 
dünyayı kontrol altına almak için son 350 senedir sürekli plan 
yaptığını vurgulamıştı.

Dünya nasıl idare ediliyordu?
2. Viyana kuşatmasından sonra insanlığın emperyalizmin baskı 

ve zulmü altında yaşadığını hatırlatan Erbakan, emperyalizmin Ka-
bala inancına dayandığını ve amentülerinin dört maddeden oluştu-
ğunu açıklamıştı: “Bunların amentülerinde ‘Biz dünyanın efendileri 
konumundayız. Üstün bir ırk olarak seçkin kılınmışız. Diğer insan-
lar bize hizmetkâr olarak yaratılmıştır. Bizim üstünlüğümüz mutlaka 
gerçekleşecek ve Büyük İsrail kurulacaktır’ inancı var. Bu nedenle 
asırlardır dünyanın çeşitli yerlerinde sürgün olan Yahudilerin Filis-
tin’de toplanması, Büyük İsrail’in kurulması ve Süleyman Mabedi’nin 
yeniden yapılması için çalışıyorlar.”

Dolar üzerindeki 13 katlı piramidin ırkçı emperyalizmin yapısını 
gösterdiğini belirten Erbakan, piramit içinde yer alan Rotary ve Ma-
son Localarını kontrol eden ve dünyanın en zengin yahudisinin de 
içinde yer aldığı 300’ler Meclisi’nin dünyayı nasıl yönettiğini şöyle 
anlatmıştı: Dünyayı yöneten ve Gizli Dünya devleti gibi hareket eden 
bu 300 Siyonist Yahudi Meclisinin ABD’deki başkanı Rockefeller, İn-
giltere’de Rothschild, Fransa’da Onun teyzesi oğlu,  İtalya’da Tango-
velli, Japonya’da Mitshu-Bishi gibilerdir.

300’ler Meclisi Refah-Yol’u devirmek için Makovski’yi görev-
lendiriyordu

“Bunlar bugün şifreli internetle, her gün dünya meselelerinin 
konferansını yapıyorlar ve karar veriyorlar. Tayyip gitsin mi kalsın 
mı? Buna 300’ler Meclisi karar veriyor. Öyle bir dünya kurulmuş. 
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Afganistan’daki seçimde kim cumhurbaşkanı yapılmalı? Bu 300’ler 
Meclisi karar veriyor. Bütün dünyayı böyle kontrol altında tutuyorlar.” 
İşte bu 300’ler Meclisi Refah Partisi’ni yeni dünya hâkimiyetine en 
büyük engel olarak gördüğü için harekete geçmiştir. “Refah Partisi 
meselesi çözülmesi lazım” diyerek 300’ler Meclisi karar vermiş ve 
Yahudi Makovski’yi görevlendirmiştir. Bu adam ABD Devlet Başka-
nının savunma başdanışmanıdır. RP’ye karşı neler yapılacağının 
çalışmasını başlatmış, raporunu hazırlamıştır. 300’ler Meclisine su-
nup, onayını almış ve sonunda uygulamıştır. 28 Şubat’ı Makovski 
hazırlamıştır. İşin garibi Makovski’nin 300’ler Meclisi’nde okuduğu 
planı, sonradan takdiri ilahi bizim elimize geçmiş bulunmaktadır. Bir 
de baktık ki bu plan, Genelkurmay’ın bize hükümet olarak tavsiyesi 
ile aynıdır. Dünyayı, bunların elinden kurtarmadan saadet dünyası-
na ulaşmak imkânsızdır.”

Konferansta Refahyol hükümetine yönelik harekâtın ABD’den 
basılan düğmeyle başladığını gizli ve şifreli belgesiyle açıklayan Er-
bakan, 28 Şubat sürecinde Refah Partisi’nin önce serbest bırakıldı-
ğını anlatarak, “Dediler ki, bırakın iktidara gelsin, boyunun ölçü-
sünü alsın, bir daha da ortaya çıkamasın.” Fakat bir de baktılar 
ki, işin şakası yok. Bu adamlar yeni bir dünya kuruyorlar. “Mutlaka 
önlem almamız gerekir” deyip harekete geçtiler. ABD Dışişleri Ba-
kanı Warren Cristopher’ın 1996 Ekim’inde Ankara Büyükelçisi Marc 
Grossman’a yazdığı gizli ve şifreli mektup elimizdedir.

Bu mektup, 28 Şubat’ın ABD ve Yahudi Lobileri tertibi oldu-
ğunu ispatlıyordu:

“Departmanımız Türk Hükümetinin Milli eğilimlerinden ve Baş-
bakan Erbakan’ın İdeolojisinden ilham alarak dış politikayı Batı’dan 
ayırıp Arap ve Müslüman Dünyasına doğru yeniden yönlendirme-
sinden dolayı derin endişe içerisindedir. Kanaatimizce, Türkiye’nin 
İran, Irak, Libya, Nijerya ve Sudan ile bağlarını kuvvetlendirmek ko-
nusundaki mevcut tutumu, bizim millî menfaatlerimize aykırıdır (düş-
mancadır). Doğru yol Partisi, Erbakan’ın radikal İslami söylemlerini 
(taahhütlerini) ılımlılaştırmada başarılı olamadığına göre, kendisinin 
Refah Partisi ile koalisyonu verimsiz görünmektedir. Biz inanıyoruz 
ki, Tansu Çiller’in koalisyondan çekilmesi Erbakan’ı düşürür ve ül-
keyi erken genel seçimlere götürür. Sonuç kesin olmamakla birlikte, 
Refah Partisi büyük bir ihtimalle seçimlerden eskisinden daha güçlü 
olarak çıkacaktır. Türkiye, Birleşik Devletlerin Anahtar Stratejik or-
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tağı olarak kalmak mecburiyetindedir ve onun bu pozisyonunu ger-
çekleştirip sürdürmedeki başarımız, Bizim millî menfaatlerimizi doğ-
rudan etkileyecektir. Türk Askeriyesi, bu sonucu elde etmeye doğru 
daha büyük çaba sarf etmesi için harekete geçmeye zorlanmalıdır. 
Bu konudaki aksiyon planlarınızı ve yorumlarınızı bekliyoruz”

Bunun anlamı: “Askerleri ihtilal yapmaya zorlayın, başka ça-
remiz yok” demektir. Bu kripto her şeyi deşifre ediyordu. “En 
gizli” tabiriyle bütün önemli büyükelçilere gönderiliyor ve işte 
Türkiye böyle yöneltiliyordu! 

Hoca, Tarihi MGK’nın perde arkasını açıklıyordu:
Erbakan, konferansta 28 Şubat MGK toplantısını şöyle anlatı-

yordu: “28 Şubat, dış güçlerin bir tertibidir. 28 Şubat’ta MGK’da 
geldiler, demin söylediğim gibi, Makovski’nin planını, “hükü-
mete tavsiyelerimiz” diye okudular. 9 saat sürdü bu toplantı. 5 
saatini onlar konuştular. Ortağımız ise, hiç sesini çıkartmıyor. 5 
saat konuştular, yoruldular. Ardından sıra bize geldi. Biz bütün 
kurula karşı tek başımızayız. “Buyurun bakalım, şimdi söz siz-
de” denildi.  Benim ne yapacağımı merakla bekliyorlar. Kapının 
önünde uzun boylu bir yaver oturuyor. “Yaver bey, bir dakika 
buraya gelir misiniz dedim. Sayın cumhurbaşkanının güzel bir 
adeti vardır, masasının önünde hep Anayasa’yı bulundurur. 
Onu bana verir misiniz.” Buyurun efendim dedi. “Anayasa’nın 
2. Maddesini açtım. Dedim ki, beyler 5 saat konuştunuz. Konu-
nuz ne? Anayasa’yı korumak. Peki, Anayasa’yı korumak için bi-
zim Anayasa’yı çiğneme hakkımız var mı? Siz bir takım teklifl er 
getiriyorsunuz. “İmam Hatipleri kapatalım. Kur’an Kurslarını, 
çarşafl arı, sakalları yasaklayalım. Bunların hepsi insan hakla-
rına aykırı. İşte Anayasa’nın 2. Maddesi. Bunun ikinci paragra-
fını okuyorsunuz da, birinci paragrafını niçin okumuyorsunuz? 
Birinci paragrafta bütün bunların Anayasaya aykırı olduğu ya-
zıyor. Biz önce Anayasayı çiğneyeceğiz, sonra da koruyacağız 
diyeceğiz. Böyle şey olmaz. Öyleyse bu teklifinizi Anayasaya 
aykırı mı değil mi? inceleyeceğiz. Gelin önce bunun bir değer-
lendirmesini yapalım. Demirel onların takım oyuncusu gibi dedi 
ki, “Genel sekreterliğin uzmanları yok, bunlar olsa olsa, hükü-
mette var. Doğru söylüyorsunuz. O halde hükümete havale ede-
lim.. Anayasa’ya uygun mu değil mi? kontrol etsin” dedim.

İşte bizim altına imza attığımız belge budur. Yani 28 Şubat 
kararlarının Anayasaya uygun olup olmadığının tespiti için ba-
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kanlar kuruluna havale yazısını imzaladık.  Makovski’nin bu 
teklifl erini, insan haklarına ve Anayasaya uygun mu değil mi 
incelensin” diye yolladık. Ve zaten uygun görülmediği için de, 
ondan sonra 4 ay bunların hiçbirini uygulatmadık.”

Şimdi o meşhur MGK toplantısında Siyonist Yahudi Alan Ma-
kovski’nin tavsiyelerini, askerin teklifl eri diye, kurul üyelerini 
temsilen 5 saat boyunca okuyan kişi, dönemin Genelkurmay 
İstihbarat Daire başkanı Korgeneral Çetin Doğan, bugün aynı 
odaklarca gözden çıkarılmış, bir nevi suyu sıkılıp atılmış bir ko-
numda cezaevine tıkılmıştır. Merak ediyoruz, Çetin Doğan gibi-
leri, acaba Erbakan’ın tamamen Milli ve haysiyetli girişimlerine 
ve ülkesine yaptığı büyük hizmetlerine engel olmanın ve Alan 
Makovski gibi ABD’li Yahudi azmanların keyfi doğrultusunda 
milletine hakaret ve hıyanete kalkışmanın, ilahi adalet gereği, 
hak ettikleri cezasını çektiklerinin farkındalar mı? Damadı olan 
Türkiye doğumlu Amerikalı Yahudi Profesöre “Yahu nereye gidi-
yoruz, dümen kimin elinde?” diye merak edip sormuşlar mıydı?

ESDER’in İlci Oteldeki 28 Şubat konulu konferansının so-
nunda Erbakan Hoca’ya hediye edilen Gemi Dümeni, aklı olana 
çok şey anlatmaktaydı.

Sabataist (gizli Yahudi) olan ve İslam’a saldıran kitapları yü-
zünden “ikinci Salman Rüştü” olarak anılan ve sonunda Tür-
kiye’de barınamayıp Amerika’ya kaçan ve geçenlerde ölüp bu 
dünyadan ayrılan Prof. İlhan Arsel de 28 Şubat öncesinde Si-
yonist Alan Makovski’lerin ve Yahudi Lobilerinin teşvik ve tah-
rikiyle “sakın Erbakan’ın hükümet kurmasına fırsat vermeyin!” 
içerikli bir mektup yazıp Süleyman Demirel’e ve onun eliyle 
GKB Başkanlığına, DYP ve ANAP Genel Başkanlarına ve BMM 
Başkanlığına gönderilmesi bile, 28 Şubat hıyanetinin dıştaki 
Siyonistlerle içteki sabataistlerin kışkırtması olduğunun ispa-
tıydı.

Doğu Perinçek’in “Pakradun Pişkinliği” sırıtmaktaydı!
28 Şubat’ın, ABD Yahudileri 300’ler Meclisinin Başkanı Siyonist 

sermayedar Rockefeller’in özel talimatıyla, yine başka bir Siyonist 
stratejist olan Alan Makovski’nin özel çabalarıyla ve D-8’leri kuran 
ve Yeni Bir Dünya’nın temellerini atan Erbakan’ı saf dışı bırakma 
amacıyla tezgâhlandığı, artık resmi belgelerle ispatlamışken, Doğu 
Perinçek’in şu saptama ve saptırmaları, aynı Siyonist odakların hiz-
metkârı olduklarının ispatıydı:
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“MGK’nın 28 Şubat 1997 Kararı, Türk Ordusu ile ABD’nin 
cephe cepheye geldiği bir sürecin kilometre taşlarındandır. 
18 maddelik bu karar, 22-24 Kasım 1996 günlerinde toplanan 
İşçi Partisi Genel Kongresi’nin 12 maddelik “Devrim Kanunla-
rı Uygulansın” kararının neredeyse aynısıdır. 28 Şubat’ın Ge-
nelkurmayı, “Batı destekli irticayı gerekirse silahla bastırma” 
kararlılığını açıklayarak, ABD’nin Haçlı irtica projesine meydan 
okumuştur.”262 

Diyen Perinçek, 28 Şubat’ın perde arkası piyonlarından olduk-
larını da açığa vurmaktaydı. Bir zamanlar “Erbakan Hoca millici 
olduğu için hedef seçilmiş, bu nedenle saf dışı edilerek, AKP 
iktidara getirilmiştir” şeklinde gerçekleri dile getiren Perinçek’in 
şimdi bu satırları yazması, Onun ruh röntgenini de yansıtmaktaydı. 
Doğu Perinçek’in aynı yazısındaki:

“ABD, Refah Partisi’nden o kadar hoşnuttur ki, 1996 sonba-
harında Türkiye’de merkez sağı tasfiye ederek Refah Partisi’ni 
tek başına iktidar yapma kararını almıştır. Rand Cooperation, 
bunu açık açık yazmıştır. Hem de Tayyip Erdoğan’ın başbakan 
ve Abdullah Gül’ün dışişleri bakanı yapılacağını belirterek...” 
sözleri de tam bir çarpıtma hokkabazlığıdır. Çünkü kendisinin 
de itiraf ettiği gibi, “ABD’nin iktidara taşımak istediği, Erbakan 
ve Milli Görüş değil, bu çizgiye hıyanet eden Abdullah Gül ve 
Tayip Erdoğan’dı.

Ve hele Perinçek’in: “1996 yılı Eylül ayında Türk Ordusu’nun 
Saddam Hüseyin ve Barzani ile birlikte gerçekleştirdiği kap-
samlı harekât gelmiştir. ABD, 3000 kişilik CIA peşmergelerini 
toplayıp Guam adasına götürmek zorunda kalmıştı. Bu olayı, 
ABD kaynakları “Vietnam Savaşı’ndan sonraki en büyük yenil-
gi” diye yorumladılar.” diyerek, Amerika’nın Kuzey Irak’taki 3000 
CIA Peşmergesini alıp Guam adasına taşımaya mecbur kaldığı, 
TSK harekâtının yapıldığı dönemde, Başbakan’ın Prof. Dr. Nec-
mettin Erbakan olduğunu gizlemesi de; bunların dürüstlük ayarının 
aynasıydı. Kaldı ki bu olayı “Vietnam’dan sonra ABD’nin en büyük 
yenilgisi” olarak yorumlayan ilk kişi de biz olmaktaydık. (Bak: Milli 
Gazete Görüşler sayfası Eylül-Ekim yazıları)

Kaldı ki, Hüseyin Kıvrıkıoğlu’nun “1000 yıl sürecek” sözü, 
Erbakan’a ve Milli Görüş zihniyetine değil, “ılımlı İslam, radikal 
İslam” gibi dış dayatmalara ve din istismarına karşı olmalıydı… 

262)  Aydınlık / 7 Mart 2010
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Aksi halde, bırakın bin yılı, daha 10 yıl bile geçmeden, Amerikan 
maşası ve ittihatçı Mason artığı bazı paşaların cılkı çıkmıştı… Ve 
unutmayın. Sn. Hüseyin Kıvrıkoğlu’nu GKB makamına taşımak 
için, Erbakan Hoca çok özel bir çaba harcamış ve başarmıştı.

Ecevit’in aff edilmeyen günahı: Erbakan’ın Kıbrıs Zaferine 
engel olamaması!

Kıbrıs Siyonist hedefl i Yahudiler için çok özel bir yere sahipti. 
Hatta ilk İsrail devletini Kıbrıs’ta kurmayı bile düşünmüşlerdir. Ve 
bu amaçla Yahudiler Kıbrıs’a yerleşmişlerdi. Bugünde Kıbrıs, İsra-
il için hayati önemdeydi, arka bahçesi gibiydi ve Akdeniz’deki gü-
venlik bölgesi ve garantisiydi. Bütün bu nedenlerle Yahudi lobileri, 
Kıbrıs’ın Yunanistan’dan ziyade Türkiye’nin güdümünde olmasını 
istemişlerdi. Çünkü Yunanlılara ve Hrıstiyanlara nazaran Müslüman 
Türkler Yahudilere karşı çok daha müsamahalı ve merhametliydi. 
Üstelik açık ve kripto (gizli) Yahudiler Osmanlı Devleti’nde ve Tür-
kiye Cumhuriyetinde, Yunanistan’dakinin en az on misli daha etkin 
ve yetkin vaziyetteydi. Bugün bile Kıbrıs Rum kesiminde (Güneyde) 
750 kadar açık-resmi Yahudi, ama 5300 kadar kripto-gizli Yahudi ya-
şamasına rağmen nüfus bakımından ondan çok küçük olan Kuzey 
Kıbrıs’ta 1400 kadar açık-resmi ama yaklaşık 10.000 (on bin) kadar 
da gizli Yahudi barındığı ve bu sayının sistemi ve sürekli biçimde 
arttırıldığı bilinmektedir.

İsrail’in kurulması ve korunması ve “Arz-ı Mev’ud” hayalinin he-
define ulaşması için burayı stratejik bir bölge kabul eden Yahudi 
Lobileri, Kıbrıs’ın bir bölümünün Rumların ve Yunanistan’ın kontro-
lünden çıkarılıp, Türkiye’nin himayesine verilmesini, ama bu hima-
yenin sözde ve resmiyette kalıp fiilen İsrail’in güdümüne girmesini 
ve özerk bir Yahudi bölgesi gibi hareket serbestiyeti verilmesini is-
temekteydi. Ve işte bu sebeplerle 1974 Kıbrıs Harekâtı sırasında 
ABD Dışişleri Bakanı olan Yahudi Henry Kissinger, İngiltere’nin ak-
sine Türkiye’nin bir müdahalesine, açıkça karşı çıkmayarak dolaylı 
destek vermekteydi. Ancak ABD ve Yahudi Lobilerinin asıl endişesi, 
bu harekât sırasında ve sonrasında Erbakan’ın ve TSK’nın kendi 
kontrolleri dışına çıkıp Milli hedefl er doğrultusunda hareket etmeleri 
ve Kuzey Kıbrıs’ı İsrail’den ziyade Türkiye’nin Akdeniz’deki güvenlik 
kalesine çevirmeleriydi. Ve çok şükür ki olaylar aynen böyle geliş-
mişti ve kahraman Mehmetçik, tüm dünya’nın ağzını uçuklatan şanlı 
bir zaferle hedefine erişmişti.
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İşte Sn. Ecevit’in asla aff edilmeyen hatası; 
1- Bu malum merkezlerden “Erbakan’ı iktidarda başarısız kı-

lar, elini kolunu bağlar ve umut olmaktan çıkarırım” diye Milli 
Selamet’le Koalisyona izin aldığı halde bunu başaramaması, 
Erbakan’ın tarihi hamlelerine ve hizmetlerine bir nevi alet ya-
pılmasıydı.

2- Kıbrıs Harekâtının, Türkiye’nin Milli çıkarlarına yarayacak, 
Erbakan’ın ve TSK’nın planladığı gibi sonuçlanacak şekilde 
başlayıp bitirilmesine engel olamaması ve “konuyu İngiliz Dış 
Bakanı Callaghan’la görüşüp halletmek üzere, yetkileri Başba-
kan Yardımcısı Erbakan’a bırakıp İngiltere’ye gönderilme” ol-
tasını yutmasıydı… Bu yanlışlıkları Ecevit’in; Siyonistlerin gü-
dümündeki ABD yönetimi nezdindeki sicilinde sürekli bir kara 
leke olarak kalacaktı…

Ve zaten Kıbrıs Harekâtı’nın asıl mimarının zannedildiği gibi Ece-
vit değil, Erbakan olduğu, yıllar sonra bizzat İngiliz Ulusal Arşivlerin-
deki bilgi ve belgelerle de ortaya çıkacaktı. Kıbrıs Harekâtı’nın mi-
marının Ecevit değil, Erbakan olduğu İngiliz Ulusal Arşiv belgeleriyle 
ispatlanmıştı!

Doktora çalışması için girdiği İngiliz Ulusal Arşivi’nde tam 10 yıl 
boyunca çalışan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, Kıbrıs Barış Harekâtı ve sonra-
sında yaşananlara ilişkin çok enteresan ve bugüne kadar hiç anla-
tılmayan konuları içeren belgelere ulaşmıştı. “Büyük Güçler, Türkiye 
ve Kıbrıs Meselesi (1967-1975)” başlıklı TÜBİTAK projesi için 2005 
ve 2006 yıllarında altı ay İngiliz Arşivleri’ni tarayan Bilgin, bu önemli 
belgeleri basın’a açıklamıştı...

Kıbrıs Harekâtının mimarı Erbakan’dı!..
İngiliz Ulusal Arşiv belgeleri, kamuoyunda bilinenin aksine 

Kıbrıs Barış Harekâtı’nın mimarının merhum Başbakan Bülent 
Ecevit değil dönemin Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan 
olduğunu ortaya koymaktaydı. Bu, Ankara’daki İngiliz büyükel-
çinin, İngiliz Dışişleri’ne yazdığı raporlardan ve İngiliz Başbaka-
nı ve kabinesinin konuyu değerlendirirken, oraya katılan devlet 
adamlarının konuşma tutanaklarından anlaşılmıştı. Ecevit’in 
Londra ziyaretinde anlattıklarından ve Türk ile İngiliz hükümeti 
arasındaki yazışmalardan da Ecevit’in harekât konusunda is-
teksiz davrandığı ve savaşa girmeden bir çözüm aradığı belir-
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ginlik kazanmış ve Erbakan Hocanın anlattıkları bir kez daha 
ispatlanmıştı. Yine bu belgeler gösteriyor ki Kıbrıs Harekâtı’nın 
yapılmasında, icra safhasında Necmettin Erbakan daha aktif ve 
istekli bir rol almıştı. Ecevit’in ise savaşa yanaşmadığı görüntü-
sü ortaya çıkmıştı. Dönemin İngiltere Büyükelçiliği’nden giden 
raporlarda: “Erbakan’ın Genelkurmay ile aynı çizgide bulundu-
ğunu ve harekâtın gerekli olduğunu savunduğunu, niyetinin 
tüm Kıbrıs’ın alınması olduğu” aktarılmıştı. Erbakan’ın döne-
min Genelkurmay Başkanı Orgeneral Semih Sancar ve Türk or-
dusuna tam destek verdiği de belgelerde yer almaktaydı.

Türk istihbaratı bilgi sızdırmamış, İngilizler harekât tarihinde 
yanılmıştı!

İngiliz Arşivleri’ndeki belgelere göre, İngiliz askeri istihbaratı, 
Türkiye’nin birinci askeri harekâtı 22 Temmuz 1974’te yapacağını 
öngörmüş ancak yanılmıştı. Bu bilgi Savunma Bakanlığı’na ait istih-
barat raporunda kayıtlıydı. Türkiye, harekâtı 20 Temmuz Cumarte-
si sabahı başlatıp İngilizleri atlatmıştı. Belgeler, Türk Genelkurmay 
Başkanlığı’nın iç istihbaratının sağlam ve güçlü olduğunun, harekât 
planlarının dışarıya sızdırılmaması konusunda çok dikkatli davra-
nıldığının da kanıtıydı. Ayrıca İngiliz istihbaratı 14 Ağustos’ta baş-
layan ikinci harekâtla Türkiye’nin adanın tümünü ele geçirebileceği 
öngörüsünde bulunmuşlardı. Ancak, İngiliz askeri otoriteleri bunun 
Türkiye için riskli olacağını zira adanın tümü ele geçirildiğinde Rum-
ların gerilla harekâtına girişip Türkiye’yi uzun ve çetin bir maceraya 
sürükleyebileceklerini raporlarına yazmışlardı. Raporlarda ayrıca 
Türkiye için en doğru stratejinin “adanın yarısını ele geçirerek daha 
sonra bunun siyasi pazarlık unsuru olarak kullanılmasının uygun 
olacağı” değerlendirmesi yapılmıştı.

Harekâtı durdurmaya İngiliz ordusunun gücü yetersiz kalmıştı!
Özellikle, Rum ve Yunan yanlısı bir siyaset izleyen dönemin İngil-

tere Dışişleri Bakanı James Callaghan, Türkiye’nin askeri harekâtı-
nı önlemeyi çok arzu etmekteydi. Türkiye’yi durdurmak için ABD’ye 
çeşitli defalar ısrarlı müracaatlarda bulunduysa da Amerikan yöneti-
mi, Callaghan’ın bu isteğini hep reddetmişti. ABD yönetimi, özellikle 
dönemin Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, her fırsatta Türkiye’nin, 
Yunanistan’dan da Kıbrıs’tan da daha önemli olduğunu ifade etmişti. 
(Anlaşılan Siyonist Yahudi lobileri güdümlü ABD yönetimi ve Kissin-
ger yahudisi: “Türkiye’nin kendi başına Kıbrıs’a çıkarma yapama-
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yacağı, yapsa da buna asla başaramayacağı kanaatine sahipti ve 
Erbakan’ın etkili olduğu CHP-MSP koalisyonunun da, tıpkı İsmet 
İnönü ve Süleyman Demirel gibi bir iki hava atıp yerine oturacağı 
yanılgısına düşmüşlerdi) Ancak, Callaghan’ı asıl büyük hayal kırık-
lığına uğratan kendi Genelkurmayı idi. İngiliz Dışişleri Bakanı’nın 
Türkiye’yi durdurma konusundaki ısrarlı taleplerine karşı İngiliz 
Genelkurmayı, ‘İngiliz ordusunun Türkiye’yi durdurmaya gücünün 
yetmeyeceği’ raporunu vererek Callaghan’ı derin bir hayale kırıklığı-
na itmişti. İngiliz Genelkurmayı verdiği cevapta, “Adana’dan kalkan 
Türk savaş uçaklarının iki dakika sonra Kıbrıs’ta olacağını belirterek, 
İngiliz Savaş gemileriyle Türkiye’yi durdurmanın mümkün olmaya-
cağını ve bir fayda sağlamayacağını” rapor etmişti. Ayrıca raporda, 
Soğuk Savaş dönemi şartlarında İngiltere’nin böyle bir teşebbüste 
bulunmasının İngiliz askeri stratejisine uygun olmayacağı ifadesine 
de yer vermişti.

İstihbarat zafiyeti birinci harekâtı sekteye uğratmıştı.
Arşiv belgelerine göre “birinci Türk askeri harekâtının istihbarat 

zafiyeti nedeniyle durduğu” anlaşılmaktaydı. Zira belgelere göre 
“Türkiye, Rumların adada yaptıkları büyük silah yığınağından ve 
sahip oldukları milis gücü ve askeri teçhizattan yeterli ölçüde haber-
dar olamamıştı.” İngiliz Arşivleri, 1968-74 yılları arasında hemen her 
hafta gerçekleşen ve Rum gizli silahlanmasıyla ilgili bilgiler veren 
yüzlerce istihbarat raporlarını barındırmaktaydı. Türk istihbaratı ise 
bu Rum silahlanma faaliyetlerinden ancak büyük çapta olan bazıla-
rının farkına varmıştı. Bu nedenle Türk askeri ilk çıkarmayı yaptığı 
zaman ummadığı kuvvetli bir Rum direnişiyle karşılaşmıştı.

Artık iki toplumu aynı adada bir arada tutmak imkânsızdı!
Arşivlerdeki belgelere göre “dünyada Yunan taraftarı ne kadar 

kurum varsa, örneğin Güney Afrika’daki bir Yunan derneği gerek Bir-
leşmiş Milletler ve gerekse ABD, AET, İngiltere ve Fransa gibi devlet-
lere Türk ordusunun haksız bir işgal gerçekleştirdiğine, bunun illegal 
olduğuna ilişkin propaganda raporları göndermekteymiş. Türkiye ise 
kendi haklılığını anlatmak için doğru dürüst bir teşebbüse girişme-
miş. Özellikle 1975 yılında Fransa ve Rusya hariç, Avrupa devletle-
rinin Kıbrıs’ta iki toplumlu bir devlet olması gerektiğine artık düşünce 
bazında da olsa erişmiş. İngilizler, kendi iç değerlendirmelerinde 
“‘1963-64-67 olayları çıktı, sonrasında 1974 harekâtı başladı. Bütün 
bunların sonucunda anlaşıldı ki burada iki toplumun bir arada zorla 
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tutulması artık imkânsızdı. İki devletli çözümün de artık alternatifl i bir 
çözüm olarak görülmesi lazımdı’ denilmiş… Bütün bunlara rağmen 
bugünkü AKP iktidarının AB dayatmasıyla Kıbrıs’ı rüşvet verme ve 
eğilimi dikkat çekmekteydi.

Yurtdışından destek görmeyince yüzde 2 toprak barajı aşı-
lamamıştı.

Birinci harekâttan sonra Yunanistan eski Başbakanı Kostas 
Karamanlis’in amcası olan Konstantin Karamanlis iktidara ta-
şınmıştı. İngiliz Dışişleri’ne ait belgelere göre Türkiye ile aslın-
da bir anlaşmaya da çok yaklaşmıştı. 1975’teki görüşmelerde 
Türkiye yüzde 33 toprak istiyordu, Karamanlis ise yüzde 31’e 
ancak razı oluyordu. Aradaki yüzde 2’lik pay için anlaşmaz-
lık çıkıyor, çözüm yolları tıkanıyordu. O dönemde Türk-Yunan 
müzakerelerini uluslararası alanda da destekleyecek bir ortam 
oluşmuyordu. Çünkü ABD, Mısır-İsrail savaşına odaklanmıştı, 
ayrıca Watergate skandalı sürüyordu. İngiltere ise İrlanda’da 
başlayan olaylarla ilgileniyordu.”263

Yalçın Küçük’ün “Ecevit’e Yönelik, Org. Hilmi Özkök Darbe-
si” İddiası!

İkinci Ergenekon Davası’nın 39. oturumunda mahkeme heyeti 
önemli bir karar almıştı. Mahkemeyi yöneten Hasan Hüseyin Özese, 
dönemin başbakanı Bülent Ecevit’in hastalığı sırasında kaldığı Baş-
kent Üniversitesi Hastanesi’nden Ecevit’e ait kayıtları istemesi şaş-
kınlığa yol açmıştı. Medyada olayın içeriği hastane sahibinin Meh-
met Haberal olması dolayısıyla, Haberal’a bağlanarak aktarılmıştı. 
Üstelik bu karar Ergenekon sanıklarından biri olan Yalçın Küçük’ün 
talebi üzerine alınmıştı. Ancak maskara medya bu ayrıntıyı da at-
lamıştı. Yalçın Küçük duruşmada sorgu sırası kendisine gelmediği 
halde söz isteyip şunları anlatmıştı: 

“Türkiye’de sivil iktidara karşı yapılan ve başarılı olduğunu 
iddia ettiği bir darbe planını ortaya atmıştı. “Bu darbenin Ecevit 
Hükümeti’ne karşı gerçekleştiğini, darbeyi gerçekleştirenin de 
dönemin Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök olduğunu” açıkla-
mıştı.”

Ecevit ABD’ye direnmeye çalıştı

263)  İnci Döndaş, Star, 21 02 2010
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Yalçın Küçük, ABD’nin Irak’a gerçekleştireceği harekatın hazırlık-
larının yapıldığı 2000-2002 dönemini hatırlatıp: “ABD, Türkiye’nin 
de savaşa girmesini istiyordu. Ancak dönemin Başbakanı Bü-
lent Ecevit bu savaşa karşı olduğunu her fırsatta dile getiriyor-
du.” diyordu.  Küçük’ün açıklamalarına göre buna “bir de Ecevit’in 
İsrail’e karşı “soykırım” sözcüğüne kadar varan açıklamaları ekle-
nince, ABD Ecevit’i gözden çıkarıyordu. Bunu sezen Ecevit ABD 
tarafından yapılan baskılara karşı o dönem kendisiyle beraber hare-
ket edebileceğini düşündüğü Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu ile yola 
devam etmek istiyordu. Bu arada Ecevit hem dışarıda hem içeride 
kıyasıya eleştiriliyordu.

Darbe kanıtları
Küçük’ün tez ve tespitlerine göre olay şöyle gelişiyordu: “Ecevit, 

öncelikle “koltuğunu bırakması için” ikna edilmeye çalışıldı. Yerine 
dönemin Dışişleri Bakanı İsmail Cem oturtulacaktı. Ama Ecevit, 
bunu kabule yanaşmadı. Bunun üzerine ABD dönemin Kara Kuvvet-
leri Komutanı olan Hilmi Özkök üzerinden Ecevit’in düşürülmesi için 
çalışma başlattı.

İkna sürecinin en önemli kanıtlarından birini Radikal Gazetesi 
yazarı Murat Yetkin’in 2004 yılında yayınlanan “Tezkere” isimli kita-
bı oluşturuyor. Kitapta 29 Ekim 2001 günü düzenlenen Cumhuriyet 
Bayramı davetinde yaşananlar anlatılıyor. Orgeneral düzeyinde bir 
grup asker Yetkin’i aralarına alıyorlar ve Ecevit’in acil olarak Baş-
bakanlık makamını terk etmesi gerektiğini söylüyor. Yetkin olayı 
böyle aktarıyordu. Ecevit’in yerine önerilen ilk isim dönemin Başba-
kan Yardımcısı Hüsamettin Özkan oluyor. Askerlerin talebi kitabın 
56’ıncı sayfasında yine askerlerin ağzından şöyle anlatılıyordu: “Biz 
bunu Ecevit’e de ilettik, Özkan’a da söyledik”.

Yalçın Küçük “Hilmi Özkök Darbesi” olarak nitelediği hareket 
için bir başka kitabı daha kanıt gösteriyordu. Fikret Bila’nın yazdığı 
o kitabın adı “Sivil Darbe Girişimi ve Ankara’da Irak Savaşları”. 
Bila, Yetkin’i doğrulayarak dönemin orgenerallerinden bazılarının 
kendisi ile yemek yediklerini ve bu yemekte açık olarak “Ecevit’in 
görevi bırakması” yönünde görüş bildirdiklerini belirtiyordu.

“Ecevit zehirlendi” iddiası
Yalçın Küçük’ün üçüncü kanıtı ise, Rahşan Ecevit’in bir açıkla-
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masına dayanıyordu. Rahşan Ecevit “Bizi zehirleyerek öldürmek 
istediler” diyordu. Küçük de Ecevit’in hastalığının kendisini düşür-
meye dönük eylemin bir parçası olduğunu iddia ediyordu. Ecevit’in 
hastalığı sırasında Başkent Üniversitesi Hastanesi’ne yattığını, bu-
rada hastalığının iyileşmek bir yana daha da ilerlediğine işaret edi-
yordu. Süreç daha sonra şöyle gelişiyordu:

Ecevit’e “iş göremez” raporu verilmek isteniyordu. Çünkü bu 
yolla başbakanlıktan tard edilebileceği düşünülüyordu. Ecevit aley-
hindeki girişimi fark ederek Başkent Üniversitesi Hastanesi’ni terk 
ediyordu. Küçük, mahkemeye Ecevit’in “Hastaneden kaçtım” açık-
lamasını ve hastanede kendisine yapılan muameleden duyduğu 
şüpheleri gösteren gazete küpürlerini sunuyordu. Küçük’ün ifade-
sinde “Başkent Üniversitesi’nde yaşananlardan Haberal’ın sorum-
lu olmadığını, bu işin Haberal’ı da aşan kimseler tarafından or-
ganize edilip yapıldığını” söylemeyi ihmal etmiyor olması da, 
elbette Mason Mehmet Haberal’ın bu işteki sorumluluklarını ve 
suçlarını örtmeye yetmiyordu.  

Masonik basında kampanya başlatılmıştı.
Yalçın Küçük dördüncü kanıtı da yine bir gazete küpürüne daya-

nıyordu. Türk basınında aynı dönemde Ecevit’in görevi bırakması 
için kampanya yürütülüyordu. Hürriyet Gazetesi’nin 15 Eylül 2002 
tarihli manşetinde “Artık Bırakın Sayın Başbakan” ifadesine yer 
veriliyordu. Manşette, Hürriyet’ten Emin Çölaşan, Bekir Coşkun, Er-
tuğrul Özkök; Milliyet’ten Mehmet Y. Yılmaz, Hasan Cemal, Güne-
ri Civaoğlu; Sabah’tan Güngör Mengi, Okay Gönensin; Posta’dan 
Mehmet Ali Birand, Radikal’den İsmet Berkan, Akşam’dan Şakir Sü-
ter, Yeni Şafak’tan Mehmet Barlas, Cumhuriyet’ten Aydın Engin, Za-
man’dan Tamer Korkmaz, Vakit’ten Abdurrahman Dilipak, Milli Ga-
zete’den Zeki Ceyhan, Türkiye Gazetesi yazarı Rahim Er’in ifadeleri 
yer alıyordu. Gazete değişik çizgideki yazarları bir araya toplayarak 
aynı ağızdan “Ecevit görevi hemen bırakmalı” ifadesini haberleş-
tiriyordu. 

Yalçın Küçük mahkemeye Milliyet manşetini gösterdikten son-
ra Mehmet Barlas’ın sözlerini okumuştu. Barlas şunu söylüyordu: 
“MGK, Ecevit’in hastalığı konusunda tavsiye kararı almalı”.

Bu, açıkça bir darbe olmaktaydı!
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Bu sözlerin meşru bir başbakana karşı açık bir darbe çağrısı 
olduğunu söyleyen Küçük, Ecevit’in partisinin sonunda bölünerek 
erken seçime zorlandığını söylemişti. Küçük konuşmasında “Tür-
kiye’de son yıllarda tek bir darbe olmuştur o da Ecevit’e karşı 
yapılmıştır” demişti. Ecevit’ten sonra gelen Erdoğan hükümetinin 
cumhuriyete karşı faaliyetlerinin Anayasa Mahkemesi tarafından 
tescillendiğini belirten Küçük’e göre bazı komutanların “Bu durumda 
neler yapabiliriz” diye konuşmasını yanlış bulmadığını dile getirmişti. 
Küçük’ün bu noktada çok çarpıcı bir görüşü vardı: “Homurdananla-
rı DGM Savcıları’nın önüne çıkardılar, mırıldananları Genelkur-
may Başkanı yaptılar”.

Küçük sorgu sırası geldiğinde Ecevit’e darbeyi ayrıntısıyla an-
latacağını ve detay kanıtlarını sunacağını söylemişti. Bu konuşma-
nın ardından mahkeme heyeti Başkent Üniversitesi Hastanesi’nden 
Ecevit’in hastalığına ilişkin tüm belgelerin istenmesine karar vermiş-
ti. Ancak medya, ne bu darbe iddiasına dayanan konuşmayı, ne de 
Ecevit’in raporlarının neden istendiğini görmezden gelmişti.264

Haberal’ın hamisi Recep Başbakandı!
Hatırlayınız, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Bülent Ece-

vit’in hastalığı döneminde tedavisini üstlenen, ancak daha son-
ra el çektirilen Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Haberal’ı himayesine almıştı. Başkent Üniversitesi Hastanesi’ni 
açmak için Konya’ya giden Erdoğan, Haberal’ın kendisine İh-
san Doğramacı’nın ‘emaneti’ olduğunu belirterek “İktidarda 
kaldığım sürece ona sahip çıkacağım” açıklamasını yapmıştı. 
Haberal’a Rahşan Ecevit’in müdahalesi ile Ecevit’in tedavisin-
den el çektirilmiş, daha sonra bazı DSP’li bakanlar gelişmelerin 
Ecevit’e karşı bir komplonun parçası olduğunu savunmuşlardı. 
Erdoğan daha sonra Konya’da açılışlar yaparken, 2003 Mayı-
sında bu kente bir haftada ikinci kez gitmesinin nedeni, Prof. 
Dr. Haberal’a verdiği sözü tutmaktı. Erdoğan, Başkent Üniversi-
tesi’nce kurulan Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin açılışını 
yapmıştı. Edinilen bilgiye göre, eski YÖK Başkanı ve Bilkent 
Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Doğramacı ve 
Haberal, açılışı yapması için Erdoğan’dan ricada bulunmuşlar-

264)  Barış Terkoğlu /Odatv.com
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dı. İsteği kırmayan Başbakan’ın programına daha sonra bazı 
temel atma töreni ve kültür merkezinin yerini inceleme gibi et-
kinliklere de katılmıştı.

Erdoğan ve Haberal, hastane açılış törenini, protokolde ken-
dilerine ayrılan yerde ‘el ele’ tutuşmuşlardı. Erdoğan sık sık 
Haberal’ın kulağına eğilerek bir şeyler anlatmıştı. Daha sonra 
kürsüye çıkan Erdoğan, “İhsan Doğramacı bana, ‘Bu Haberal’a 
sahip çıkın’ dedi. Biz görevde olduğumuz sürece Haberal’a sa-
hip çıkacağız. Bu ülkede taş üstüne taş koyanı başımızın üs-
tünde taşırız. Derdimiz üzüm yemek, bağcıyla işimiz yok” diye 
övgüler yağdırmıştı.

O sırada Ergenekon sanığı olarak, hastanede sefa süren 
Mehmet Haberal, 2000’deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, 
dönemin Anayasa Mahkemesi Başkanı Ahmet Necdet Sezer 
önerilmeden önce, dönemin Başbakanı Ecevit’in cumhurbaş-
kanı adayıydı. Mehmet Haberal, Ecevit’in Mayıs 2002’de orta-
ya çıkan rahatsızlığı sırasında tedavisine başlamıştı. Ecevit o 
dönem Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde tedavisini sürdür-
mesi yolunda yapılan önerilere karşın, Haberal’ın Başkent Üni-
versitesi Hastanesi’ne güvendiğini vurgulamıştı. Ancak daha 
sonraki siyasi gelişmeler, DSP’nin parçalanması ve Haberal’ın 
daha sonra Yeni Türkiye Partisi içinde İsmail Cem ile birlikte yer 
alacak Hüsamettin Özkan’a yakınlığı, DSP içinde spekülasyon-
lara yol açmıştı. Bu gelişmeler, Rahşan Ecevit’in de ağırlığını 
koymasıyla, Haberal ve ekibinin Ecevit’in tedavisinden azliyle 
sonuçlanmıştı. O dönem bazı DSP’li bakan ve yöneticiler, bu 
gelişmelerin Ecevit’e karşı bir komplonun parçası olduğunu 
açıklamıştı.

Soru: Acaba Erdoğanlarla Ergenekoncuların yuları, aynı Si-
yonist ve Masonik odakların avucunda mıydı?

Eski MİT’çi Mahir Kaynak bile, “AKP’nin kahramanlığı ve 
TSK’nın kıstırılması” sanılan gelişmeleri şöyle yorumluyordu:

“Bu tutuklama ve operasyonlar, Ordunun (Statükocu ve halkın-
dan kopuk) dünya görüşüne yönelik stratejik bir ameliyattır. Bekle-
yin, önümüzdeki dönemde Ordu birden zirve yapacaktır. Yaşanan-
lar, TSK’ya: “Yeni rolünüze hazırlanın; İslam’a toleranslı davranın ve 
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halkın inancıyla barışın!” mesajıdır. Askerdeki bu tasfiye sürecinden 
sonra, siyasette de bir temizlik dönemi başlayacaktır. Darbe sadece 
zorbalık değil, aynı zamanda bir zaaftır. Bunlar tahrik edilip tuzağa 
atılmıştır. Önce siviller (Ergenekoncular), sonra askerler (Balyoz-
cular) bu tuzağa takılmıştır. Bundan sonraki aşamada, siyasetle 
beraber medyada da bir temizlik ve tasfiye hareketi kaçınılmazdır. 
AB’ciler devre dışı bırakılacaktır” diyordu, ama: “Ben şunu görüyo-
rum; Dünyaya yön veren güçler bu konuda siyasileri ve askerleri 
anlaştırıp uzlaştırdılar” sözleriyle, Siyonist emperyalizmin (İsrail ve 
ABD’nin) yenilmezliği kanaatini aşılıyor ve tabi hem aldanıyor hem 
de toplumu aldatmaya çalışıyordu.

28 Şubat döneminde ordudan atılanlardan, ama hala utan-
madan Erbakan’ı suçlayıp saçmalayanlardan İskender Pala’nın, 
“iki darbe arasında” kitabını okuyan Ertuğrul Özkök ilginç yo-
rumlarda bulunuyordu:

“O kadar ki çoğu evine ekmek alamadı, bazısı çocuklarının 
okul masrafını karşılayamadı. İçlerinden bu aşağılanmaya da-
yanamayıp intihar edenler çıktı.” İşte ben, tak diye bu son cüm-
leye takıldım. “İçlerinden bu aşağılanmaya dayanamayıp intihar 
edenler çıktı” cümlesine. Biz buna benzer bir cümleyi son defa ne-
rede işittik? Bir süre önce intihar eden deniz albayının cenazesin-
de, bizzat Deniz Kuvvetleri Komutanı’nın ağzından değil mi? Son 
günlerde intihar eden subaylar için hangi ifade kullanılıyor? “Onur 
intiharları...”!?

İskender Pala, 28 Şubat sürecini belirleyen en dramatik olguyu 
“onur intiharı” olarak anlatıyor. Ben diyorum ki, yaşadığımız bu sü-
reç (Ergenekon Balyoz Darbesi iddiaları), giderek 28 Şubat’tan çok 
daha dramatik bir şekle dönüşüyor. İçerde 16 aydır neyle suçlan-
dığını bile bilmeyen insanlar, öğretim üyeleri, askerler, gazeteciler 
bulunuyor. Tutuklu kalma süreleri, demokratik bir hukuk devletinde 
asla aff edilmeyecek şekilde uzatılıyor. 28 Şubat eğer postmodern 
darbe ise, bu dönemin adını da olsa olsa postmodern otoriterlik koy-
mak gerekiyor. Ben şimdi bambaşka, hatta şaşırtıcı bir şeyden söz 
etmek istiyorum: İskender Pala, 28 Şubat’ın bütün kötü yanlarına 
rağmen, yine de “hayırlara vesile” olduğunu söylüyor. Müslüman 
kesimin bu olaydan ders çıkardığını, kendi hurafelerini yıktığını an-
latıyor. Ben de AK Parti içinde çok sayıda insanın da bu düşünceyi 
paylaştığını biliyorum.



28 Şubat, İslami kesimde ciddi bir özeleştiriye (yani hakim dünya 
düzeniyle baş edilmeyeceği ve uzlaşmak gerektiği kanaatine A.A.) 
yol açmıştı. Aslında Tayyip Erdoğan, böyle bir özeleştirinin (Milli Gö-
rüş gömleğini çıkarıp siyonizme teslimiyetin ve dönekliğin A.A.) kül-
lerinden doğan lider oldu.

Şimdi asıl soruya geliyorum: Acaba yaşadığımız şu Ergenekon 
süreci de, aynı şekilde laik kesimin bir bölümünün de kendi hurafele-
rinden kurtulması için vesile olabilir mi? Mesela, her zorlukta asker-
den medet uman kesimin... Yani bu otoriter ve acımasız sürecin kül-
lerinden de, demokrasiye gönülden bağlı yeni bir lider doğabilir mi? 
Bence doğacak. Kaçınılmaz şekilde doğacak. Büyük demokrasiler, 
büyük travmalardan, hatta iç savaşlardan doğuyor. Biz böyle bir iç 
savaşı yaşamadık. Buna karşılık böyle, daha az kanlı, daha az ıstı-
raplı iç hesaplaşmalarımız var. Bu hesaplaşmayı da onur intiharları 
üzerinden, vekâleten yapıyoruz. Bu hesaplaşmanın galibi kim? Eğer 
Ergenekon, 28 Şubat’ın rövanşı ise o rövanş alındı. Orada onur in-
tiharları var. Burada da var. Orada insanlara, şirketlere haksızlıklar 
varsa, burada da var. Benim tahminim şu. Türkiye, er veya geç, bu 
postmodern otoriter rejimle de hesaplaşacak. Önemli olan, artık inti-
kam ve rövanş duygusunun bitmesidir..

O nedenle bu iki dönemden de “hayırlara vesile” olacak der-
si çıkaracak, o iki dönemin de küllerinden doğacak ve kan da-
vasına son verecek bir liderin çıkması gerekir. Türkiye şimdi, 
işte bu postmodern iç hesaplaşmasına son verip, barışı sağla-
yacak liderini arıyor. Müslüman’la laiği, ortak vatan üzerinde, 
barış içinde yaşatacak bir siyasi Mesih (bekleniyor).”  

 ● “Zaman”cılar Ehli Kitap mı? Zaman Gazetesinin 
“Din Tahripçi”leri!

9 Nisan 2000 tarihli Zaman Gazetesinde Ahmet Şahin isimli “din 
adamı” geçinen bir hikâyeci, Yahudi ve Hıristiyanlara yaranmak ve 
İslamiyeti siyonizme yamamak için şu safsataları dile getiriyordu:

“Zaten dikkatlice bakıldığında görülecektir ki ehl-i kitapla 
temel noktalarda birlikteyiz. Daha meşhur ifadesiyle amentü 
ittifakımız vardır. Çünkü Allah’ın gönderdiği kitapların hemen 
hepsinde tekrarlanan amentüdür: Allah birdir. Peygamber hak-
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tır. Melekler vardır. Kitaplar gönderilmiştir. Ahiret vardır. Ölen 
insanlar bir gün dirilecek, yaptıkları iyiliklerin mükâfatını, kötü-
lükleri de mücazatını göreceklerdir. Bu temel noktalar bir amen-
tüden başkası değildir ve biz ehl-i kitapla bu amentüde mütte-
fikiz. Garip olan şudur ki ittifak ettiğimiz amentüyü öne geçir-
miyor da ihtilaf ettiğimiz teferruatı ileri sürenleri mutlak küfre 
karşı dayanışmamıza engel olarak görüyoruz. Hâlbuki temelde 
ittifak varken teferruattaki ihtilafl ara takılıp kalmak makul değil-
dir. Burada Kur’an’ın bir ayetini hatırlatmak yerinde olsa gere-
kir: -Ey ehl-i kitap! Geliniz ittifak ettiğiniz amentüde buluşunuz!

Bu sebeple burada diyoruz ki: Ey ehli iman! Siz de bütün 
insanlığın dini olan İslam’ı sadece kendi ihtiyacınıza göre yo-
rumlayarak onu bir dünya dini olmaktan çıkarıp kendi ülkenizin 
dini haline sokmayınız. Unutmayın ki bütün insanlık onun için-
de kendine yer bulacaktır. Başka gidecek yeri de yoktur!”

Hâlbuki:
1-Önce Kur’an’da bu mealde bir ayet bulunmuyordu…Ahmet Şa-

hin açıkça yalan söylüyordu, Allah’a iftira ediyordu, kafasından bir 
ayet uyduruyordu!.

2- Bu konuyla ilgili Ali İmran Suresi 64. Ayeti şöyledir: “Deki: Ey 
ehli kitap! Bizimle sizin aranızda müsavi (Müşterek) olan bir 
“kelimeye” gelin…”

Şimdi “Geliniz ittifak ettiğiniz amentüde buluşunuz..” ile bu 
ayet arasında herhangi bir ilişki var mı dır? Hangi cesaretle Kur’an’ın 
ayetleri böylesine çarpıtılmakta ve meali saptırılmaktadır?

3- Biraz olsun Kur’ani gerçeklerden ve İslami ilimlerden haberi 
olan bilir ki, bu ayette özellikle “Ehli kitapla bizim aramızda “kav-
ram ve inanç” müşterekliği bulunmayıp sadece “kelime”lerde 
benzerlik ve beraberlik bulunduğu; bu müşterekliğin de, onlara 
hakkı tebliğ ve telkin hususunda bir vasıta teşkil ettiği hatırla-
tılmaktadır. Ehli kitap da: Allah, Ahiret, Nebi, Melek, Vahiy, Cennet, 
Cehennem gibi “kelimeleri” bilmekte ve kullanmakta, ama “kavram” 
ve içerik olarak, bunları çoktan yozlaştırıp sapıttıkları başka Ayet ve 
Hadislerde açıkça anlatılmaktadır.

4- “Yahudi ve Hıristiyanlarla aynı amentüde ittifak ettiğini” 
söyleyen bir Müslüman; 4 mezhebe ve yüzlerce müctehidin fetva-
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sına göre, o andan itibaren Yahudi ve Hıristiyan’dır!... Çünkü onların 
Allah inancı teslis ve tecsim (üçleme ve Allah’ı insana benzetme), bi-
zimki ise tevhittir. Onların Peygamber inancı, Hz. İsa’yı haşa Allah’ın 
oğlu görmektedir; bizim inancımız ise; sadece seçkin ve görevli bir 
“kul-rehberdir” Onların Ahiret inancı: Cennetin tapusunu peşinen al-
dıkları, cehenneme ara sıra uğrayacakları ve kendilerinden olmayan-
lara ve özellikle Müslümanlara karşı yaptıkları zulüm ve katliamların 
hesabının sorulmayacağı, hatta sevap kazandıracağı şeklindedir!

İşte “Zaman”cıların, ve Ahmet Şahin gibi “bel’am”ların yap-
tığı; Dini hizmet ve gayret perdesi altında İslam’ı ılımlı, yani Siyo-
nist-emperyalist Batıya uyumlu hale getirmektir. Bu maksatla, yu-
karıda görüldüğü gibi ayet uydurmak ve bir ayetle hiç alakası 
olmayan manalar yükleyip Kur’an diye yutturmak, bunlar için mübah 
görülmektedir!..

Kur’an’ı bile böylesine yozlaştıran ve Müslümanlıkla-Yahu-
dilik ve Hıristiyanlığı aynı kalıba sokan bu adamların, Risale-i 
Nuru ve Hz. Üstat Bediüzzaman’ı nasıl istismar ve suistimal 
edip, kendi kafalarına göre yorumladıklarını siz hesap edin.

“Eğer Yahudi ve Hıristiyanlarla amentümüz aynı ise, ve onlar 
da bu küfür ve kötülükleriyle beraber cennete girecekse, o hal-
de, Kur’an’a ve Resullulah’a inanmanın, namaz-oruç-zekat-hac 
gibi sıkıntılara katlanmanın… İçki, kumar, fuhuş gibi keyifl erden 
kendimizi mahrum bırakmanın ne gereği var”? diye soranların, 
bu yüzden nurculuktan ve Fetullahçılıktan Hıristiyanlığa kayanların 
ve hatta papaz olanların, asıl suçunun ve sorumluluğunun işte bu 
gafil ve hain tiplere ait olduğu kesindir!

Biz yıllar önce “Bu Zamancılar ve Fetullahçılar, Kur’ani ölçülere 
ve tarifl ere göre “ehli kitap tanımı içine girmişlerdir” dediğimiz zaman 
“Aman hocam, bu çok büyük bir iddia, hatta iftiradır!” diyenlere, Za-
manın sahte hocası Ahmet Şahin’in yazı başlığını bir daha hatırlata-
lım: “Ehli kitapla, amentüde ittifakımız var!...”

Yani, biz, Yahudi ve Hıristiyanlarla aynı ortak iman esaslarına 
inanıyoruz… Hayata ve olaylara bakış açımız ve nihai amacımız 
onlarla müşterektir! Allah aşkına bu sözler asıl seviyelerini ortaya 
sermek ve gerçek tiyniyetlerini deşifre etmek değil midir?

Bir Ayeti Doğru ve Kur’an’ın Ruhuna Uygun Anlayabilmek için:
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1-Sibak ve siyakıyla (Yani önceki ve sonraki ayetlerin konu bü-
tünlüğü kapsamında)

2-Bu ayetin, Kur’an’ın diğer ilgili ayetleri ve hükümleri ve nüzul 
sebepleri doğrultusunda

3-Bu ayetlerin ilk ve en önemli tefsiri ve fiili tatbiki olan, Hz. Pey-
gamber Efendimizin hadisi şerifl erinin yardımıyla

4- Bu ayeti kerimeleri başta Hulefa-i Raşidin olmak üzere; seçkin 
Sahabe-i Kiramın anlayışları ve uygulamaları bağlamında

5- Bu ayeti kerimeyi muhterem müçtehitlerin, muteber müfessir-
lerin ve mübarek müceddidlerin ilmi yorumları ve yaklaşımları uy-
gunluğunda

6-Tarihi gelişmelerin, fiili gerçeklerin ve müspet ilimlerin ışığında
7- ve yine Arapça kelime anlamları ve İslami kavramları ve usulü 

tefsir kuralları esasında, yorumlanması gerekirken; Böylesine bilgi-
siz, seviyesiz ve mesuliyetsiz tahribat ve tahrifatlara acaba, hangi 
niyet ve cesaretle tenezzül ve tevessül edilmektedir?

Hz. Üstat Bediüzzaman’ın sadece: “Mutlak dinsizliğe ve in-
sanlığın ortak düşmanı komünizme, kapitalist sömürüye ve Siyo-
nist-masonik zındığa hareketlerine karşı; gerekirse, Ehli kitabın 
insaf ve itidal ehli ruhanileriyle, irtibat ve işbirliği yapılması lazım 
geleceği” yolundaki hayırlı temennilerini ve haklı tavsiyelerini ken-
dilerine delil ve bahane gösterip; Irak’ta, Afganistan’da, Filistin’de, 
Bosna-Hersek’te, PKK ve Ermeni meselesinde, İslam düşmanlığını 
ve  Türkiye’yi parçalama amacını defalarca ve açıkça ortaya koyan 
Haçlı emperyalizminin ve Yahudi siyonizminin bunca hıyanet ve ha-
karetlerine kılıf uydurup, onlarla amentü birliğimizin, inanç ve amaç 
benzerliğimizin bulunduğunu söylemek, eğer çok koyu bir cehalet-
ten ve feraset körlüğünden kaymaklanmıyorsa, mutlaka bir art niyet 
ve hıyanet kokusu sezilmektedir!...

İyi niyetli ve gayret ehli Nurcuların, dindar ve muhafazakâr Za-
man okuyucularının; artık Fetullah Gülen’in, belki önceleri İslam’a 
ve insanlığa hizmet gayesiyle başlattığı, sonradan malum ve mel’un 
merkezlere yanaştığı gerçeğini görmeleri gerekir. Bu hareketin isti-
kametli takımının, artık uyanması, kişileri ve hareketleri Kur’an ve 
Sünnete göre sorgulayıp tanıması ve uyarması zamanı gelmiştir ve 
onlardan da bu beklenir! Ve samimiyetle diyoruz ki; tabandan ge-
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lecek bu tepki ve tenkitler, tavandakileri de yeniden aslına döndü-
recek, genelde Kur’an’ın, özelde Üstat Bediüzzaman’ın hedefl erine 
hizmete yöneltecektir.

Şimdi Ali İmran suresi 64. Ayeti Kerimesine elimizdeki Türk-
çe meallerde hangi karşılıkların verildiğine bir göz atalım:

—Hasan Basri Çantay:
“Deki, Ey Kitaplılar (Yahudiler, Hıristiyanlar) hepiniz, bizimle 

sizin aranızda müsavi (ve adil) bir kelimeye gelin…(Şöyle) di-
yerek: “Allah’tan başkasına tapınmayalım, Ona hiçbir şeyi (ve 
kelimeyi) ortak koşmayalım ve kimimiz kimimizi “Rab” yerine 
koymayalım” Demek ki Yahudi ve Hıristiyanlar:

1-Allah’tan başkasına ibadet ediyor.
2-Allah’tan başkalarına ortak koşuyor.
3-Allah’tan gayrısını Rab ediniyor ki bu ilahi teklif ve tekdire mu-

hatap oluyordu.
—Elmalılı Hamdi Yazır:
“Deki, ey Ehli kitap! Gelin sizinle bizim aramızda müsavi bir 

kelimeye…”
Prof. Süleyman Ateş:
“Deki: -“Ey Kitap ehli, bizim ve sizin aranızda eşit olan bir 

kelimeye gelin:..”
İbrahim Mutlu- Şaban Döğen (Yeni Asya)
“Deki, ey kitap ehli olan Yahudi ve Hıristiyanlar! Sizinle bizim 

aramızda müşterek olan bir söze gelin…”
—Emekli Müftü A. Fikri Yavuz:
“(Resulüm) Deki ey kitap ehli olan (Hıristiyan ve Yahudiler) bizim-

le sizin aranızda müsavi olan bir kelimeye gelin…”
Dr. Abdulvahap Öztürk:
“Deki: “Ey kitap ehli! Aramızda ortak olan şu söze gelin…”
Prof. Doktor Talat Koçyiğit:
“(Ey Muhammed’) deki Ey kitap ehli!... Bizimle sizin aranızda 

bir olan (tevhid kelimesine) geliniz…”
Ali Bulaç:
“Deki, ey Kitap ehli, bizimle sizin aranızda müşterek (olan) 

bir kelimeye (tevhide) gelin…”



577KÜRESEL FESATÇILIK VE FETULLAHÇILIK

Mahmut Toptaş:
“Deki, ey kitap ehli… izimle sizin aranızda ortak bir kelimeye 

gelin…”
Kelime meali-Medine Balcı:
“De ki, ey kitap ehli, gelin (o) kelimeye (ki) müsavi (dir) ara-

mızda bizim, aranızda sizin…”
Ayrıca, Arapça, Osmanlıca ve Türkçe tefsirlerden daha onlarca 

örnek gösterebiliriz... Ama bu kadarı okurlarımızı ve sorumluluk duy-
gusu taşıyıp gerçeği arayanları tatmin etmeye yetecek zannederiz…

İz’an ve vicdan ehli söylesin; bütün bu meallerde, Ahmet Şa-
hin denen kişinin Zaman Gazetesindeki köşesinde, bu ayetin 
meali olarak verdiği:

“Ey ehli kitap! Geliniz ittifak ettiğiniz amentüde buluşunuz!...
Düzmecesi arasında, “Ey ehli Kitap” hitabı dışında; uzaktan ya-

kından herhangi bir alaka gösterebilir misiniz? Zamancıların, Fetul-
lahçıların ve Ahmet Şahin gibi Fettan Fetvacıların; kendi heva ve 
hevesleri doğrultusundaki düzmecelerini: “Kur’an’ın ayeti, Bediüz-
zaman’ın tavsiyesi” diye yutturmalarına karşı, ne zaman İslami ve 
insani tepkimizi sergileyeceğiz? Aksi halde bu ayetin devamında 
özellikle uyarılan Ehli Kitap gibi “Biribirimizi ve dini rehber bildikleri-
mizi Rabb edinmiş” duruma düşmez miyiz?

Yoksa: İşte bu hizmetlerden dolayı mı, Siyonist ve masonik 
merkezlerin güdümündeki bir uluslararası kuruluş, be sene 
Zamana dereceler ve ödüller vermiştir? Ve Kur’an’a yönelik 
böylesi, sinsi tahribatları “hoş görmeye ve boş vermeye” İslam 
müsaade etmiş midir?! Ey Zaman Gazetesi ve Fetullah Gülen 
avanesi; kimseyi suçlamaya ve sataşmaya hakkınız yok.

Şimdi aşağıdakiler yazılırken hiç Kimsenin herhangi bir gizli 
sırrını ifşaya çalışılmamış, tek kelime ilave yapılmamış. Madde 
madde aynen veriyoruz: 

1- “ABD’de Yahudi mafyası: “ADL” diye başlık atıp  (Anti–
Defamation League) adeta; Amerikan mafyasının halkla ilişki-
ler bürosu gibidir… Kurdukları ‘Denizaşırı Yatırımcılar Servisi’ adlı 
şirketle milletlerarası silah ve uyuşturucu kaçakçılığı, kirli parayı 
aklama gibi işleri yürütmektedir… ADL, tam mesai ile çalışan gizli is-
tihbarat memurlarının bir kısmını Amerikan Hükümeti Adalet Bakan-
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lığı’na bağlı Özel Soruşturmalar Ofisi’nde (OSI), bir kısmını da İsrail 
otoriteleriyle Tel Aviv’de çalıştırmaktadır… İsrail Devleti kurulduğun-
dan beri ADL, İsrail Gizli Servisi MOSSAD ile hususi ilişkilerini daima 
sürdürmüş, İsrail mafyasıyla da yakın bağlantılar kurmuştur…” diye 
ve dahasını yazan sizin gazetenizdi…265 

“3 gündür Türkiye’de bulunan Yahudi Liderler Heyeti, Baş-
bakan Yılmaz, Orgeneral Çevik Bir, TBMM Başkanı Çetin ve Dı-
şişleri Bakanı Cem’den sonra Fetullah Gülen ile görüştü… 55 
Yahudi örgütünü temsilen Türkiye’de bulunan 59 kişilik (AYÖBK) 
Amerikan Yahudi Örgütleri Başkanları Konferansı Heyeti, Fetullah 
Gülen’in Türkiye’deki ve yurtdışındaki çabalarını önümüzdeki yüz-
yılın ‘barış’ asrı olması açısından önemsediklerini ve söz konusu 
projeye büyük ilgi duyduklarını belirttiler… Görüşmede; Gülen’in, 
ABD’nin en etkili Yahudi Lobisi olan ‘ADL’nin (Anti–Defamation 
League) teklifi’yle hazırladığı ‘hoşgörü ve diyalogla ilgili kitap’ 
da gündeme geldi. Gülen, İngilizce olarak hazırlanan kitap üzerin-
deki çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu, bittiğinde insan-
ların hizmetine sunacağını söyledi. Kitap, ADL tarafından basılarak 
dünyanın dört bir yanında dağıtılacak…” şeklinde diye bu malum–
meçhul ADL’nin Gülen Efendi’ye “hoşgörü ve diyalogla ilgili bir kitap” 
yazdırdığını da haber yapan yine sizin mevkutenizdi.266  Bunlar sır 
değil ki, “ADL” için: Yahudi mafyasının resmi kuruluşu diyen de 
siz, aynı örgüt desteğiyle hoşgörü hizmeti gören de sizdiniz!...

2- “Papa VI. Paul tarafından başlatılan ve devam etmekte 
olan Dinlerarası Diyalog için Papalık Konseyi (PCID) misyo-
nunun bir parçası olmak üzere burada bulunuyoruz. Bu mis-
yonun tahakkuk edişini görmeyi arzu ediyoruz… Rabbin aciz 
kulu Fetullah Gülen– 9 Şubat 1998” diye başlayan mektubu Papa 
II. Paul’un elini öperek takdim eden Hoca Efendiniz, bir gün sonra 
mevkutenizde yayınlayan da sizdiniz.267 Yani yapan da siz, yazan 
da, Papa VI. Paul’un başlattığı misyonunun bir parçası olan da siz, 
bunu ilan eden de sizdiniz!.. 

3- “Bu bir devrim… Hz. İbrahim Sempozyumu ilginç bir ev-
liliğe de vesile oldu. Diyalogdan düğüne. Sosyoloji profesörü 

265)  Zaman Gazetesi /20 Kasım 1992 / Yunus Altınöz
266)  Zaman Gazetesi /  10 Mart 1998 / Selçuk Gültaşlı
267)  Zaman Gazetesi /10 Şubat 1998
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Hıristiyan Lester Kurtz ile gazeteci Müslüman Meryem Kurtz’un 
nikâhları, Urfa’da İbrahim Camii’nde müftü, haham ve papazın 
huzurunda kıyıldı. Hem Hıristiyan hem Müslüman… aynen çif-
te vatandaşlıkta olduğu gibi çifte dinli…” diye Zaman’da manşet 
yaptıran da siz, nikahı kıydıran da sizdiniz!.268 

4- “Ehl–i kitapla amentüde ittifakımız var… Garip olan şudur 
ki ittifak ettiğimiz amentüyü öne geçirmiyor da ihtilaf ettiğimiz 
teferruatı ileri sürüp mutlak küfre karşı dayanışmamıza engel 
olarak görüyoruz. Hâlbuki temelde ittifak varken teferruattaki 
ihtilafl ara takılıp kalmak makul değildir…” şeklindeki yazı ile “ehli 
kitapla amentüdeki ittifakınız”ı ilan eden de siz, bu ittifakta ısrarını 
Samanyolu’ndaki Pazar Sohbeti’nde sürdüren de sizdiniz!.269 

5- Şimdi mevta olan Papa ile görüşmesinin akabinde “Herkes 
kelime-i tevhidi esas alarak çevresine bakışını yeniden göz-
den geçirmeli ve ıslah etmelidir. Hatta kelime-i tevhidin ikinci 
bölümünü, yani ‘Muhammed Allah’ın Resulüdür’ kısmını söy-
lemeksizin sadece ilk kısmını ikrar eden kimselere rahmet ve 
merhamet bakışıyla bakmalıdır” diyen  Gülen efendi, yazan da 
sizdiniz!.270 

6- “Yahudi ve Hıristiyanları kınayan ve azarlayan ayetler, ya 
Hazret–i Muhammed (A.S.M) döneminde yaşayan ya da kendi 
peygamberleri döneminde yaşayan bazı Yahudi ve Hıristiyanlar 
hakkındadır” diyen Gülen Efendi, yazan da sizdiniz!.271 

7- “İslam bilginleri Hıristiyanların, Yahudilerin, Zerdüştilerin, 
hatta Budist gibi herhangi bir şekilde bir tanrıya inananların 
cennete gireceklerini kabul ederler” diye beyanat veren felsefe-
ci–teolog Bekir Karlığa Efendi de sizin diyalog çalışmalarınızın ve 
STV’deki Pazar Sohbetinizin baş misafiriydi. Bu beyanatı veren de 
sizin ekibiniz, temize çıkarma operasyonuna tabi tutulan Gülen Efen-
di’nin röportajı da sizin, yazan da Hürriyet (Dolaylı destekçinizdi!)272 

8- “Tercan Ali Baştürk gibi arkadaşlarınızın yönetiminde öğ-
renciler, 21 Nisan 2000 Cuma sabahı yurtdışındaki okullardan 

268)  Zaman Gazetesi / 14 Nisan 2000
269)  Zaman Gazetesi / Ahmet Şahin / 17 Nisan 2000
270)  Bkz. Küresel Barışa Doğru, s. 131
271)  Bkz. Küresel Barışa Doğru, s. 45
272)  Hürriyet gazetesi, 17 Nisan 2004
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İstanbul’a getiriliyor; Patrik Bartholomeos, Papaz Marotvich, 
Zaman’dan Abdullah Aymaz ve Gazeteciler ve Yazarlar Vak-
fı’ndan Harun Tokak ziyaret ettiriliyor, sonunda da Hıristiyan, 
Yahudi ve Müslüman öğrenciler ‘belli zamanlarda birlikte ortak 
ibadet etme kararı’ alınıyor.”273 

Evet, okul da sizin, öğrenciler de… getirenler de, haber yapan 
da, Aymaz da sizin Tokak da, Patrik Bartholomeos da sizin Papaz 
Marotvich de, ortak ibadet etme kararı da sizindi… 

9-“Türkiye’de Hıristiyan misyonerlerin başlattığı çalışmalar so-
nucunda dağıtılan İncil sayısının miktarı milyonlara, açılan Kilise 
Evlerin sayısı 25 bine ulaştı” haberi mevkutenizde yazan da siz274, 
tünediğiniz ekranlardan veya aynı gazete köşelerinden “yok canım 
yalandır, nerede o kadar kilise ev…” diye konuşan da sizdiniz!.. 

10- Hıristiyanlaştırılan binlerce gencimizin haberlerinden öte 
mevkuteler, 2001’den bu taraf artık “Eski Nurcu papaz’ın öyküsü”, 
“Nurcu papaz” ve “Ateistti, Nurcu oldu şimdi Başpapaz”275 haber-
leriyle dolup taşarken ses çıkartmayan siz, bu haberler bizim kö-
şelerimizde belgeleriyle yayınlanınca ise güya ayağa kalkan yine 
sizdiniz!.. 

11- “Türk Dünyası Ankara Presbiteryen Kilisesi Baş pastörü Ya-
vuz Kapusuz’un hikâyesi ise artık son yıllarda dindar Müslümanların 
bile Hıristiyanlık dinini seçebildiğini ortaya koyuyor. Gençlik yılların-
da ateist olan Yavuz Kapusuz, üniversiteye başlamasıyla birlikte Fe-
tullah Gülen Cemaati’yle tanıştı… Başpapaz Kapusuz, ‘Onların yur-
dunda kalmak istediğimde ‘Buyurun, kapımız herkese açık’ dediler 
ve aldılar. Halen de değer veriyorum o cemaatin üyelerine. AKP Grup 
Başkanvekili Salih Kapusuz’un akrabası olan Yavuz Kapusuz, “Öyle 
bir insanın akrabası olmak gurur verici, ama kendisi ne düşünür onu 
bilmiyorum”276  haberi Tempo’da çıkınca ses çıkartmayan siz, bu ha-
ber Yenimesaj’da yayınlanınca etekleri tutuşan yine sizdiniz!.. 

Dahasını aktarmaya gerek kalmamıştı. Bütün bunların hepsi si-
zin yaptıklarınız, yazdıklarınız, yazdırdıklarınız ve anlattıklarınızdı. 

273)  Çağlayan dergisi, Nisan 2000, Tabuları Yıkan Seyahat, Tercan Ali 
Baştürk
274)  Zaman gazetesi, Serkan Talan, 2 Mart 2005
275)  Bkz. Star, Milliyet gazeteleri 15 Aralık 2001; Tempo dergisi 28 Mart 
2005
276)  Tempo dergisi, 28 Mart 2005
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Her şey ayan beyan, her şey apaçık, her şey ortadaydı. Şimdi tekrar 
soruyorum; Gülen Efendi, siz, bize bir sır tevdi ettiniz de, biz onu ifşâ 
mı ettik? Hayır… O halde bu noktada; insan olma asaletine ve Müs-
lüman olma erdemine yakışan iş, “Allah sizden razı olsun, bize 
kardeşlik yaptınız, yanlışlarımızdan dolayı bizi ve milletimizi 
uyandırdınız” demektir. Bütün bu yanlış iş ve gidişata tövbe ederek 
ayıktıranlara dua ve teşekkür etmektir. İnsan veya Müslüman olmak 
bu “tövbe ve teşekkür”ü gerektirir. Yoksa yedikleri “hukuk şamarı” 
ile ıslah olmamışların herzelerini “hukuk boşlukları”ndan istifade ile 
ısıtıp “imalı iftira senaryoları”na dönüştürmek suretiyle cami duvarını 
kirletmek, insan evladının yapacağı iş değildir. Cami duvarını kirlet-
mek ise hiç hayra alamet değildir.”277 

Şunu artık kesinlikle ve net olarak saptamalıyız: 
Fetullah Gülen, baştan sona bir Amerikan Planının Parçasıdır. 

Yeni Dünya Düzeni’nin Türkiye’ye dayattığı mafya-Gladyo-tarikat 
sisteminin bir ayağıdır. Gülen’in önemi, ABD’nin Yeşil Kuşak proje-
sinde üstlendiği rolden kaynaklanmaktadır. Saidi Nursi çizgisinde 
Erzurum’dan yola çıkan Gezici Vaiz Fetullah Gülen’i, New York-Va-
tikan-Kudüs hattına taşıyan sihirli güç, “büyük müttefikimiz” Ameri-
ka’dır. Fetullah Gülen’i Ahlat’tan şimdi bulunduğu Pennsylvania’ya 
uçuran süreç ve araçlar, CIA tarafından ayarlanmıştır.

Amerika’yı Karşıya Almadan Fetullah Sorunu Çözmek İmkânsızdır!
Dün hükümet koltuğunda oturan Ecevit’in, Mesut Yılmaz’ın ve 

Süleyman Demirel’in, bugün ise AKP’nin, Gülen olayına yaklaşımla-
rını açıklayan gerçek burada gizlidir. Bunların Fetullah Gülen’le iliş-
kileri, aslında Amerika’yla ilişkidir. Bunu bilerek hareket edilmektedir. 
İlkokulu dışarıdan bitirmiş, Risale-i Nur’u istismar etmiş, vaaz verir-
ken ağlayıp, bayılmakla şöhret edilmiş ve böylece Amerika’nın aleti, 
ılımlı İslam’ın sahte mehdisi haline getirilmiş, bu gezici vaizin el üs-
tünde tutulmasının sebebi, Siyonist ABD’dir. Fetullah olayını çözmek 
isteyenler, Amerika’yı karşılarına almak cesaretini göstermelidir.

Değirmenin Suyu Washington’dan:
Fetullah Gülen’in bugün hükmettiği güç, Genelkurmay Başkanlı-

ğı tarafından 1998 başında hazırlanan bir raporda söyle sıralanmak-
tadır: “Yurtiçinde, 85 vakıf, 18 dernek, 89 özel okul, 207 şirket, 373 

277)  www.btp.org.tr
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dershane, yaklaşık 500 öğrenci yurdu ve biri İngilizce yayınlanan 14 
dergi, 15 ülkede yayınlanan 300 bin tirajlı Zaman gazetesi, ulusal 
düzeyde yayın yapan 2 radyo ve uluslar arası yayın yapan Saman-
yolu televizyonu; Yurtdışında, 6 üniversite ve yüksekokul, 236 lise, 
2 ilkokul, 8 dil ve bilgisayar merkezi, 6 üniversiteye hazırlık kursu 
ve 21 öğrenci yurdu olmak üzere toplam 279 eğitim kurulusu” bu-
lunmaktadır. Gülen’in avanesinin sahip olduğu 300’e yakın şirketle, 
600 trilyon liraya hükmettiği saptanmıştır. Yurtdışındaki okullarının 
yıllık gideri ise, Fetullahçılar tarafından 1,5 milyar dolar olduğu açık-
lanmıştır. 1986 yılında, Özal tarafından gıyabi tutululuktan kurtarı-
lan Gülen’in 12 yılda bu kadar büyük bir güce ulaşmasının izahı da 
uluslararası bağlantısıdır. Daha doğrusu bu güç, zannedildiği gibi 
Müslümanların değil, aslında Siyonist masonlarındır. 

Fetullahçılar Avrupa ve Amerika’yla Entegrasyona taraftardır!
Fetullah Gülen, ne zaman başı sıkışmışsa ABD’ye kaçmıştır. 

28 Şubat’ta da ABD’ye hicret yapmıştır!... Ankara DGM Başsavcı-
lığı’nın hakkında soruşturma başlatacağını öğrenince de hastalık 
bahanesiyle Amerika’ya sığınmıştır... Şimdi hakkında kırmızı bülten 
çıkarılmıştır. Esasen Gülen, ABD’yle ilişkilerini gizlemeye gerek gör-
müyor. Aksine bu ilişkiyi güçlülüğünün bir kanıtı olarak kullanıyor. 
Kendi tarikatına ait Zaman gazetesinin 4 Eylül 1997 tarihli sayısında 
Batı ile ilişkiler hakkında şu değerlendirmeleri yapılmıştır: “Bu ma-
nada inanmış bir insanın Batı karşısında, Batı’yla entegrasyon 
karşısında, Amerika’yla entegrasyon karşısında olması katiyen 
düşünülemez.”

Moon Tarikatı ve Fetullah Gülen bağlantısı:
Dinlerarası Diyalog, Fetullah Gülen’in CIA ile ilişkilerini sürdür-

mede kullandığı kılıf gibidir. Ama bu örtüyü bile kendisi icat etmiş 
değildir.1950’lerden itibaren dünyanın efendiliğine soyunan ABD, 
kıtalararası imparatorluğunu sürdürmek için, her kıtasal din içinde 
kendisine bağlı bir tarikat örgütlemiştir. Bu tarikatların hepsinin söy-
lemi de birdir: Dinlerarası diyalog. CIA denetiminde yürütülen bu 
faaliyetin ilk başarılı örneği Moon tarikatı teşkil etmektedir. 1951’de 
Kore’yi işgal eden ABD, Güney Kore’yi sömürgeleştirirken, sömür-
geleştirmenin aracı olarak bir de Hıristiyan tarikatı icat edilmiştir. 
CIA’nin misyonerleri, bu tarikatı kullanarak Güney Kore nüfusunun 
yüzde 40’ini, Budistlikten vazgeçirip Hıristiyanlığa geçirmiştir. Moon, 
işte bu tarikatın ismidir. Resmi adıyla söylersek; Birleştirme Kilise-
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sidir. CIA, Moon tarikatını kullanarak Dünya Anti İslam Lig’ini örgüt-
lemiştir. Türkiye’de Komünizmle Mücadele Dernekleri, Dünya Anti 
Komünist Lig’inin uzantıları olarak şekillenmiştir.

İsrail İle İlişkinin Avantajları:
Moon tarikatının, Latin Amerika’daki askeri diktatörlüklerle, İsrail 

üzerinden kurduğu uyuşturucu ve terör bağı dikkat çekicidir. Bir baş-
ka dikkat çekici nokta Fetullah Gülen’in İsrail ile yakın ilişkisidir. Kör-
fez Savaşı’nda, Irak yönetiminin İsrail’e attığı Scud füzesi üzerine 
İstanbul’da verdiği vaaz ve döktüğü gözyaşları ve ettiği bedduaların 
kaseti, hala pek çoklarının elindedir. İsrail ile ilişki, ABD açısından 
kilit öneme sahiptir. Graham Fuller’in İslamcı hareketi konu alan 
Kuşatılanlar kitabında, İslamcı hareketlerin Batı ile entegrasyon için 
yapması gerekenlerin, en başta İsrail ile iyi ilişkiler geliştirmesi isten-
mektedir. Gülen’in İslamcı kitleleri kendisinden soğutma tehlikesine 
karşın, Kudüs Baş hahamı ile kurduğu yakın ilişki ve Fetullahçıların 
İşadamları derneği olan İSHAD’in İsrail’le bağları iste bu politikanın 
bir gereğidir.

“Moon tarikatı ile Fetullah Örgütü arasındaki bağ, hedef benzer-
liğinden ibaret değildir. Aralarında organik ilişkiler ağı geliştirilmiştir. 
Moon tarikatının Türkiye halifesi eski CHP Genel Sekreterlerinden 
Kasım Gülek ile Fetullah Gülen’in dostluğu artık sır değildir. Gülen, 
1992 yılında ABD’ye gittiğinde, Kasım Gülek’in Amerikan Ordusu’n-
da albay olarak görev yapan, daha sonra şüpheli bir şekilde ölen bal-
dızı Aylin Rodomisli (Adı Aylin romanında anlatılan kişi) aracılığıyla 
Pentagon ve CIA ile ilişkiye geçtiğini de bizzat kendisi söylemiştir. 
Kasım Gülek’in kızı Tayyibe Gülek, daha sonra DSP’den Adana mil-
letvekili seçilmiştir. Tayyibe Hanımı Fetullah Gülen’in Pentagon’la 
ilişkisini kuran teyzesi yetiştirmiştir. Moon tarikatı ile Fetullah Gülen’i 
birleştiren bir diğer isim; Abdullah Çatlıdır. Çatlı, 1981 yılında Dünya 
Anti Komünist Ligi’nin toplantısına gitmiştir. 1992’de Gülen’i ABD’de 
havaalanında karşılayan da, Abdullah Çatlıdır.

Uluslararası Fetullahçı Okullar Nasıl Kuruldu?
Diğer cemaatler Kur’an kursu ve İmam Hatip Liseleri gibi doğ-

rudan devlet kontrolündeki dini eğitim kurumlarına önem verirken, 
Fetullah Gülen cemaati, Turgut Özal döneminde, yurt içinde Anado-
lu liseleri ve kolejler açmaya yöneldi. Sovyetler Birliği’nin çözülmesi 
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üzerine Gülen örgütü uluslararası okullar atağına geçti. Gülen’in ön-
celik verdiği ülkeler son derece dikkat çekici: Orta Asya, Kafkaslar, 
Balkanlar. Yani Amerika’nın ilgi alanındaki bölge ve ülkeler. Nitekim 
1992’den itibaren, öncelikle Orta Asya Türk cumhuriyetleri olmak 
üzere Kafkas ve Balkan cumhuriyetlerinde, “Fetullahçı” diye bilinen 
vakıf ve şirketler, art arda kolejler açmaya yönelmiştir. Ardından 
Asya ve Afrika ülkeleri gelmiştir. ABD’nin Soğuk Savaş döneminde, 
Sovyetler Birliği’ni çökertmek için örgütlediği ve büyük olanaklarla 
yürüttüğü “CIA muhalefeti”nin, Gülen Örgütü’nün önünü açtığı net 
olarak görülmektedir. Sovyet bloğuna karşı yürütülen psikolojik sa-
vaşın en önemli aygıtı Hür Avrupa Radyosu, Fetullah Gülen’i bül-
tenlerinin baş konusu edinmektedir. Amerika’nın Sesi radyosunun 
değişik lehçelerdeki Türkçe yayınlarında, Gülen ve misyonu döne 
döne övülmektedir.

Fetullah okullarının ülkelere dağılımı söyle sıralanıyordu: Kaza-
kistan (28), Rusya Federasyonu’na ait çeşitli bölgeler (24), Özbe-
kistan (18), Türkmenistan (15), Azerbaycan (14), Kırgızistan (11). 
Bunları Arnavutluk ve Moğolistan (4’er); Afganistan, Irak, Gürcistan, 
Ukrayna ve Romanya (5’er); Moldova (2); Pakistan, Bangladeş, 
Makedonya, Macaristan, Fas, Güney Afrika, Sudan, Endonezya, 
Tayland, Çin ve Tayvan 1’er okul açılıyordu. Dünyadaki uyuşturucu 
merkezlerinden Tayland’ın Çin sınırındaki Çenday kentine okul ve 
yurt açmanın Türkiye açısından bir anlamı bulunmuyordu. Fetullah 
Gülen’in bırakalım Çenday’ı, Tayland diye bir ülkenin varlığından ha-
berdar olması bile kuşkuluydu. Ama CIA tarafından Fetullah Gülen 
örgütlenmesine dâhil ediliyordu... Ve Kırgızistan’da ABD’ye karşı ta-
vır alan ve Rusya’ya yanaşan Askar Akayev’i deviren Soros Vakıfl a-
rıyla Fetullah Gülen okulları işbirliği yapıyordu!

Sürekli “Arkamda Amerika var” mesajı veriliyordu!
Fetullah Gülen, Susurluk olayı üzerine ve 28 Şubat sürecinde 

önce telaşa kapılmıştı. Uzun süre ABD’de kalmıştı. Hükümet ve CIA 
yetkilileriyle görüşmeler yaptı, Milli Güçleri: “Arkamda Amerika var” 
mesajı vererek tehdit etmeye çalıştı. İkinci Cumhuriyetçi köse yazar-
larını seferber ederek kendini Amerika’nın adamı olarak tanıttı. Nev-
val Sevindi’nin Sabah Kitaplarından çıkan, “Fetullah Gülen İle New 
York Sohbeti”nde ABD emperyalizmiyle Fetullahçıların bağı, açıkça 
vurgulanmıştı. İşte kitaptan bazı seçmeler:



585KÜRESEL FESATÇILIK VE FETULLAHÇILIK

“Amerika şu andaki konum ve gücüyle bütün dünyaya kuman-
da edebilir. Bütün dünyada yapılacak işler buradan idare edilebilir. 
Amerika hala bu dünya gemisinin dümeninde oturan bir milletin adı-
dır.” (s.6)

“Amerika daha uzun zaman dünyanın kaderinde çok önemli rol 
oynayacaktır. Bu realite kabul edilmeli. Amerika göz ardı edilerek 
şurada burada bir iş yapılmamaya kalkışmamalıdır.” (s.7)

“Amerikalılar istemezlerse kimseye dünyanın değişik yerlerinden 
hiçbir is yaptırmazlar. Şimdi bazı gönüllü kuruluşlar dünya ile en-
tegrasyon adına gidip dünyanın değişik yerlerinde okullar açı-
yorlarsa, bu itibarla, mesela Amerika ile çatıştığınız sürece bu 
projelerin gerçekleştirilmesi mümkün olmaz.” (s.8)

“Amerika ile iyi geçinmezseniz işinizi bozarlar. Amerika’nın bize 
yarım arpa kadar bile, sadece bizim menfaatimize olacak bir desteği 
yoktur. Buna rağmen şurada bulunmamıza izin veriyorsa, bu bizim 
için bir avantajsa, bu avantajı sağlıyor demektir.” (s.9) Şimdi söyle-
yin, Fetullah Gülen, yegâne kuvvet ve kudret sahibi olarak, Allah’a 
mı inanmaktaydı yoksa Amerika’ya mı tapınmaktaydı?

Graham Fuller Aracılığıyla CIA İle Görüşmeler yapılıyordu!...
Gülen, 1997’de, ABD’de kaldığı süre içinde, Amerikan Merkezi 

İstihbarat Örgütü’nün (CIA) Ortadoğu Masası şefi ile gizlice görüş-
tüğü, Aydınlık dergisinde yayımlandı ve şimdiye dek yalanlanmadı. 
Bu görüşme için, CIA Başkanı’na bağlı dört önemli birimden biri 
olan Ulusal İstihbarat Konseyi’nin eski Başkan Yardımcısı ve RAND 
Corporation analisti Graham Fuller’in, Gülen’e aracılık ettiği biliniyor. 
Söz konusu görüşme, Türkiye’nin Washington Askeri Ataşesi tara-
fından sağlanıyor. Gülen’in CIA yetkilileriyle gizlice görüştüğü bilgisi, 
Askeri Ataşe tarafından Türkiye’ye iletiliyordu.

Mark Parris’in Rolü 
Gülen, Türkiye Cumhurbaşkanı’nın himayesini de ABD ile bağı 

sayesinde elde etti. Sayın Süleyman Demirel’i Fetullah’ın elinden 
ödül almaya ABD Ankara Büyükelçisi Mark Parris’in ikna ediyordu. 
Mark Parris’in Fetullah Gülen’e ilgisi, Ankara’ya geldikten sonra baş-
lamıyordu. Gülen’in, ABD’de devlet ricali tarafından kabul görmesini 
sağlayan da, Mark Parris’in başında olduğu, ABD Ulusal Güvenlik 
Konseyi’nin Yakın Doğu ve Güney Asya Bölümü. Fetullah Gülen’in, 
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Beyaz Saray’ın yol vermesiyle, ABD’de 14 önemli temasta bulun-
duğu biliniyordu. Demirel ile Fetullah arasındaki ikinci köprü, yine 
bir Amerikan yetkilisi: ABD’nin eski Ankara Büyükelçisi Morton Ab-
ramowitz oluyordu. Abramowitz, Fetullah Hoca’yla görüşmesinin ya-
rarlı geçtiğini açıklıyordu. ABD’nin önde gelen think-tank kuruluşu 
Carnegie Vakfı’nın eski Başkanı Abramowitz’in, Ilımlı İslam’ın des-
tekçilerinden olduğu biliniyordu. Abramowitz, ABD’nin en faal grup-
larından Yahudi Lobisi’nin de önde gelen isimlerinden sayılıyordu. 
Özal’la mutfak arkadaşlığıyla ünlenen Abramowitz, Washington’a 
döndükten sonra da elini Türkiye’den hiç çekmiyordu. Sık sık ülke-
mize gelen Abramowitz, Türkiye’den gidenlerin de uğramayı ihmal 
etmediği isimlerin arasında bulunuyordu.

Fetullah’ın Okullarında CIA Ajanı Öğretmenler atanıyordu!
Fetullah’ın okullarının propagandası, “Adriyatik’ten Çin Sed-

di’ne kadar Türk dünyasının hizmetinde” sözleriyle yapılıyor-
du. Oysa bu okullar, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve İslamiyetin değil, 
ABD’nin hizmetkârlığını yapıyordu. Fetullah Gülen cemaati tarafın-
dan yurt dışında, özellikle de Türk Cumhuriyetlerinde açılan okul-
larda, diplomatik pasaportlu Amerikalı CIA ajanları, “İngilizce öğret-
meni” diye barındırılıyordu. Bu işbirliği, Türkiye’de yapılan üst düzey 
resmi bir toplantıda, bizzat Fetullahçı okul yöneticisi tarafından itiraf 
ediliyordu. Toplantıda, dönemin Milli Eğitim Bakanı Mehmet Sağlam 
ve MİT temsilcisi de bulunduğu halde, olay karşısında sessiz kalı-
nıyordu. Durum, devletin resmi olarak yayımladığı kitapla da belge-
lenmiş oluyordu.

İşte Çarpıcı Açıklama geliyor!...
Tarih, 3 Mart 1997. Yer, Ankara’daki Başkent Öğretmenevi. 

Önemli bir toplantı yapılıyordu. Ev sahibi, Milli Eğitim Bakanlığı Yurt 
Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü oluyordu. Yurt dışında açı-
lan Türk okullarının sorunları konu ediliyordu. Toplantıya, basta Milli 
Eğitim Bakanı Mehmet Sağlam olmak üzere Bakanlığın bütün üst 
düzey bürokratları katılıyor. Dahası; Başbakanlıktan, MİT’ten, Dışiş-
leri Bakanlığı’ndan temsilciler de katılımcılar arasında bulunuyordu. 
Ve elbet, yurt dışında okul açmış vakıf ve özel şirket yetkilileri de ha-
zırdı. Sıra, Özbekistan’daki 18 okulun sahibi gözüken Silm A.Ş.’nin 
yetkilisi Mehmet Mesut Ata’ya geliyordu. Bu okullar da, “Fetullahçı-
lara ait” diye biliniyordu. Ata, birçok talebini dile getiriyor, sözlerini 
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Amerika’nın Özbekistan’daki bir uygulamasını örnekleyerek bağlı-
yordu. MEB’in yayımladığı “Yurt Dışında Açılan Özel Öğretim Ku-
rumları Temsilcileri- İkinci Toplantısı” adlı kitabın 63-64.sayfaların-
dan okuyalım:

“Amerika Birleşik Devletleri, dostluk köprüsü adı altında 
getirdikleri 70 öğretmene diplomatik statü kazandırmışlardır. 
Biz de, eğer devletimiz, büyükelçiliğimiz, bu konuda diploma-
tik statü konusunda bize yardımcı olursa Türk öğretmenlerinin, 
Türk eğitim elemanlarının itibarlarının biraz daha artacağını 
zannediyoruz.”

Özbekistan’da diplomatik pasaportla bulunan ABD’li “öğretmen”-
lerin çoğu, Fetullah Gülen cemaatinin okullarında çalışıyordu. İngi-
lizce dil “öğretmeni” olarak gözüküyor ama misyonerlik yapılıyordu.

Hemen Her Okulda Mutlaka İngiliz ve ABD’li Bulunuyordu!
O tarihlerde Kırgızistan’da da 50-60 kadar Amerikalı “öğret-

men” bulunuyordu ve bunlar da diplomatik pasaportluydu. Ve 
bunlar Kırgızistan’da “Fetullahçı” diye bilinen okullarda “öğ-
retmenlik” yapıyordu. Fetullah Gülen’in okulları, Adriyatik’ten 
sadece Çin’e kadar değil, Vietnam’a, Endonezya’ya kadar uza-
nıyordu ve eğitim dili olarak da Türkçeyi değil, İngilizce’ yi kul-
lanıyordu. Özellikle hazırlık sınıfl arında haftalık ortalama 24 
saati bulan İngilizce derslerine, çoğu okulda ABD’li ve İngiliz 
“öğretmenler” giriyordu.

CIA Fetullah’ın Öğretmenlerine Resmi Pasaport Veriyordu!
Olayın ABD cephesini ise, 1 Mart 1998’de açıklamıştık; Fetullah 

Gülen’in yurtdışındaki okullarında çalışan bine yakin ABD’li öğret-
men, yalnızca devlet görevlilerine verilen ABD resmi pasaportu taşı-
yordu. Çoğunluğu Türk Cumhuriyetleri’nde faaliyet yürüten okullar-
daki ABD’li öğretmenler, İngilizce adıyla “off icial passeport”a sahip 
kişilerden oluşuyordu. Amerikan Eğitim Bakanlığı personeli olmayan 
ABD’li öğretmenlerin, normal olarak turist pasaportu sahibi olmaları 
gerekiyordu. Ancak, Amerikan devleti, Gülen’in okullarında çalışan-
ları resmi görevli sayıyordu. Türkiye’deki karşılığı “yeşil pasaport” 
olan resmi görevli pasaportu, ABD’li öğretmenlere diplomatik doku-
nulmazlık sağlıyordu. Amerikalı kaynaklar, bu pasaportların CIA’nin 
talimatıyla düzenlendiğine dikkat çekiyordu.



Emperyalizmin İstediği “Ilımlı İslam”, Müslümanlığı Yozlaş-
tırmayı Amaçlıyordu!

Gülen’in Türk Dünyası’na yaklaşımı, Amerika’nın Orta Asya’ya 
olan yaklaşımı ile tam bir uygunluk gösteriyordu. Türkiye’nin, di-
ğer Türk cumhuriyetleriyle ilişkilerini geliştirmesi, son derece önem 
arzediyordu. Bu ilişkilerin, koşulların elverdiği ölçüde sıkı olması, 
Elbette Türkiye’nin çıkarına bir durumdu. Ancak Amerika’nın gü-
dümünde kurulacak ilişkiler, Türkiye’nin komşularıyla olan ilişkileri-
nin bozulmasına, bölgesel karışıklıklara ve savaşlara yol açıyordu. 
Amerika’nın istediği de buydu, yani Türkiye’nin Siyonist sömürüye 
taşeronluk yapmasını istiyordu. İşte Fetullah Gülen, ABD’nin bu 
planlarında rol alan bir şarlatan oluyordu.

Kırgızistan ve Özbekistan darbeleri, Fetullah Gülen’in, yani 
ABD’nin güdümündeki hareketin, Türkiye’nin Türk Cumhuriyetleri’y-
le ilişkisinde oynadığı rolün ne olduğunu gösteriyordu.278 Halbuki Fe-
tullahçıların ve Zaman’cıların bu Amerikan âşıklığı ve İsrail uşaklığı: 
ne İslam’ın ruhuna ve ne de Bediüzzaman’ın yoluna asla uymuyor-
du. Rejisör, Siyonist mihraklardı, Fetullahçılar sadece figüranlık 
yapıyordu.

 ● Cumhuriyetin Cemaatlaşması 
Siyonist Haham Hayim Nahum planı adım adım işliyordu!...
Açlık, sefalet, ahlaki yozlaşma, İslam’dan uzaklaşma, borca 

esaret… Milli birlik ve dirlikten kopuşma, kapışma ve kamplaş-
ma sürüyordu.

Bütün kalelerimiz, bir bir düşüyor, dış güçleri, işbirlikçileri, 
hepsi, Sevr’i düşlüyordu!..

Gafl et, dalalet ve hıyanet kol geziyor, diyalog davulcuları, 
demokrasi çapulcularını, davet ediyordu!..

Emperyalist leş kargaları başımıza üşüşüyor… Eşkıya Kan-
dilden inip Mecliste yol kesiyordu!..

Uyanın dostlar, dayanın dostlar, Cumhuriyet üşüyordu!..
Yıl 2009. Cumhuriyet’in kuruluş yıldönümü gelmektedir. Cumhur, 

tarihi köklerimizi hatırlatan bir kelimedir. Ama nedense, bütün tarihi-

278)  www.geocities.com
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mize alerji duyup yer ile yeksan edilmesi için özel gayreti olanlar bu 
kelimeye fazla zarar verememiştir. Dolayısıyla en azından görünüş-
te Cumhuriyet’in “Cumhurun bayramı” olarak kalmasına müsaade 
edilmiştir. Yemin ile teyit ederiz ki, bu milletin tarihine düşman olan 
bir avuç mutlu azınlığın ve uşaklarının elinden gelse Cumhuriyet 
Bayramı’nı iptal edip, onun yerine “AB’ye giriş bayramı” ilan etmeye 
dahi kalkışabilir. 

Öyle bir dönemden geçiyoruz ki, adeta Türkiye Cumhuriyeti’nde 
değil de, “Masonik medya İmparatorluğu” sömürgesinde yaşıyor gi-
biyiz. Milletimizi, aydınlatma ve ülkemiz-devletimiz üzerindeki oyun-
lara projektör tutma yolunda hizmet etmesi gereken “Aydın yaftalı 
kiralık ve karanlık kafalıların”, tarihi sorumluluklarından arınıp rant 
cephesinde yer almalarından beri maalesef bu böyledir.

Hatırlıyoruz. Yıl 1994. Gazeteciler artık topluma doğru haber ver-
me görevlerini bir kenara bırakıp, iktidarların tetikçiliğini yürütmekte-
dir. Kim, kimi tutarsa daha fazla rant elde edebilir? Bütün mesailerini 
bu noktada yoğunlaştırdıkları süreçlerde Gazeteciler Cemiyeti, ze-
vahiri kurtarma adına şu açıklamaya ihtiyaç hissetmiştir: “Gazeteci-
lerin bu iş dışında herhangi bir ilişkiye girmeleri düşünülemez!”

Bu sözler, o sırada DYP-SHP koalisyonu kurulsun diye parti ge-
nel başkanlarından fazla gayret gösteren Sabah’a yöneliktir. Nitekim 
açıklamadan kısa bir zaman sonra bu Gazetenin üst düzey kurmayı 
cemiyete rest çekerek ayrılıp gidecektir. Yani cevabı: “Biz dilediği-
miz gibi bir iktidarın oluşumuna çalışacağız” şeklindedir. O gün, 
bugün, değişen bir şey görülmemiştir. “Bir kısım medya” diye ad-
landırılan holding gazeteleri rantla, vurgunla, talanla iç içedir; Hak-
kın ve halkın değil, patronların kalemşörleridir. Bizim “kirli çamaşır” 
toplayacak portföyümüz yok. Kirli ilişkilerimiz hiç olmadı. Kimseyle 
“Tencere dibin kara” kavgasına girmedik. Halkın sesi olma dışında 
hiçbir yayın türüne de iltifat etmedik.

“Medya savaşları” diye adlandırılan bir dönemde birbirle-
rinin kirli çamaşırlarını sayıp döken bu holding gazetelerinin 
kendi arşivlerinden kendilerini bir kez daha izlemenizi istedik. 
Aşağıda vereceğimiz bilgilerin tamamı birbirleri hakkında kendi 
sütunlarında sayıp döktükleri şeylerdir. Yani kaynak yine ken-
dileridir:
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Sabah Gazetesi:
Kuruluşu netameli ve şaibelidir. İzmir’den İstanbul’a olan yol-

culukları ayrı bir serüvendir. İlk akıl hocaları Atilla Uras, kendisi o 
dönemde Propeller Kulüp’ün başkanlığını yürütmektedir. Propeller 
Kulüp, Amerikan Konsolosluğu’nun içerisinde bulunuyordu. Kaymak 
tabakadan 350’ye yakın kişiyi bünyesinde topluyor. Aralarında ko-
nuştukları dil İngilizce oluyordu. Bir hayır kurumu değil. Ayda bir defa 
ABD’den gelen iş adamı ya da siyasetçinin nutkunu dinlemek için 
toplanma zorunlulukları vardı. İşte bu Uras, Türkiye’ye akan dolar-
ları yasallaştırmak için ABD’den bir, “sokak bankası” satın alıyordu. 
Tek bürolu bu bankanın diğer ortakları Sabah’ın sahibi Dinç Bilgin, 
Genel Müdürü Ercüment Gündem ve Bilgin’in Hukuk Danışmanı 
Ahmet Pekin biliniyordu. Bu banka işleri daha sonra Türkiye’de de 
dallanıp budaklanarak Net Bank’ın bu grubun hâkimiyetine girme-
siyle sürüp gidiyordu. Net Bank’ın yeni patronu olan Uras, o zama-
nın parasıyla 340 milyar lira olarak hesap edilen satış bedelinin nasıl 
ödendiğini “Bu Türkiye’de bilinmeyen bir teknik” sözleriyle açıklıyor-
du. Daha sonra Hürriyet ve Milliyet gazetelerinde Bilgin’in kurduğu, 
“Sabah Turizmcilik A.Ş’nin” uzun öyküleri yayınlanıyordu. Bilgin’e ait 
16 milyon dolar değerindeki yat, özel uçak, zırhlı limuzin, Bolu’nun 
yağmalanan ormanları hep bu şirkete ait bulunuyordu. Niçin? Sa-
dece Bilgin özel giderlerini turizm harcaması olarak gösterip vergi 
kaçırsın diye! Bu gazeteyle ilgili söylenen en ilginç konulardan biri 
de şüphesiz sigorta yolsuzluğuydu.

Ayamama deresi!?
Yıl 1995. 10 Temmuz. Aniden yağan bir yağmur bugünkü gibi (09 

09 2009) İstanbul’u sele boğuyordu. Ayamama Deresi’nin taşma-
sı sonucu Sabah’ın kâğıt deposu ile baskı makinaları sular altında 
kalıyordu. İngiltere’nin Bedford Kenti’nden Good İmpression adlı uz-
man kuruluşun eksperi İstanbul’a çağrılarak inceleme yaptırılıyordu. 
Brian Goodridge 36 saatlik incelemeden sonra makinaların tamirinin 
mümkün olduğuna ve en geç 5-6 hafta içinde çalışır duruma sokula-
cağına dair raporunu bırakıp gidiyordu.

Bu rapor Sabah’ın hoşuna gitmiyordu. Bu kez, ATV’nin kurulu-
şunda Bilgin’in ortağı olan ünlü bankacı Erol Aksoy’un sahibi oldu-
ğu Emek Sigorta ile yine Bilgin’e ait Yeni Yüzyıl gazetesinin kurucu 
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ortaklarından Hüsnü Özyeğin’e ait Commercial Union adlı sigorta 
şirketi ikinci bir rapor hazırlıyordu. Bu rapora göre makinalar için “To-
tal Loss” deniliyor, yani tamiri imkânsız, yüzde yüz hasarlı sayılıyor-
du. Bu raporlara dayanılarak Sabah’a tam 11 milyon dolar tazminat 
ödeniyordu. Daha sonra ihaleye çıkarılan makinalar, kapalı kapılar 
arkasında 1 milyon dolar karşılığında Sabah’a yeniden satılıyor. Bu 
olayı duyan ilk ekspertizin sözleri: “Makinalar o haliyle bile en az 5 
milyon dolar ederdi. Tamirattan sonra 15 milyon dolara satılmaması 
için hiçbir sebep yok.” Şeklinde oluyordu!? İş bununla bitmiyordu. 
Bilgin’in ortağı Özyeğin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kapısına 
dayanarak “selin sorumlusu sizsiniz. Sigorta şirketinin ödediği 458 
milyar lirayı bize vermek zorundasınız” diyordu. Belediye yetkilileri 
Özyeğin’e yüz vermeyince, Sabah şantajla işin üzerine gitmek isti-
yor, tam bu noktada sahte rapordan dolayı Küçük Çekmece Cumhu-
riyet Savcılığı’nda 1995/14983 numaralı dosyayla dava açılıyordu.

Bir de Emlak Bank serüveni vardı: Sabah’a kredilerin oluk gibi 
aktığı bir dönem yaşanıyordu. Emlak Bankası’nın başında Prens-
lerden Bülent Şemiler bulunuyordu. Genel Müdür Yardımcısı ise 
Sabah’ın tetikçisi Zafer Mutlu’nun kardeşi Haluk Mutlu’ydu. Tercü-
man’ın sahibi merhum Kemal Ilıcak 25 milyar borcunu ödeyemediği 
için Küçükbakkalköy’deki bir araziyi Yapı Kredi Bankası’na devre-
diyor, onlar da araziyi 200 milyar liraya Emlak’a satıyordu. Arazinin 
üzerine banka tarafından Anatepe Kooperatifi’nin binaları dikiliyor, 
Emlak Bankası bu iş için Sabah’a 150 milyar lira kredi veriyordu. 
Ama gazete işi beceremiyor ve borç ödenmiyor, daha sonraki geliş-
meler llıcak’ın kalp krizi geçirip ölmesiyle noktalanıyordu.

Ve nihayet Sabah’ın şu itirafı Nokta dergisinde ve Hürriyet gaze-
tesinde yer alıyordu: “Sabah Gazetesi para kazanmak için vardır. 
Türk halkını aydınlatmak için yola çıkmamıştır. Piyasaya sahte 
manşet, sahte sayfalarla çıktık. Oynarız biz işimize gelenle. Bu 
iş oyundur...”

Ve Doğan grubu.
Aydın Doğan, Koç’ların eski ayakçısı oluyordu. Basın sektörüne 

el atması onlarla başlıyordu. Evvela Koç adına Milliyet’ten bir miktar 
hisse alarak bu alana giriyordu. Daha sonra Milliyet’in tamamını ve 
dönmelerden de Hürriyet’in tamamını satın alarak sektörün en büyük 
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holdingi yapılıyordu. Bu dönemde Türk basını “Kartel Medyası” ile 
tanışıyordu. Bu grubun vurgunlarından sadece iki örnek aktaralım:

Ray sigorta:
Devlet bu kurumun yüzde 40.675 hissesini satışa çıkarıyordu: Yıl 

1991. İhaleye iki firma katılıyordu. Birisi Merkez Bankası Mensupları 
Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı, diğeri ise Doğan 
Holding oluyordu.

Bankacılar 36 milyarla ihaleyi kazanmıştı. Ödeme peşin yapıla-
caktı. Özelleştirme Yüksek Konseyi Başbakan Süleyman Demirel’in 
başkanlığında toplanmıştı. Toplantıda ilgili kurum temsilcilerinin yanı 
sıra Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü, Devlet Bakanı Cavit Çağlar 
ve Bayındırlık Bakanı Onur Kumbaracıbaşı da vardı, ihale bunların 
imzasıyla kesinlik kazanmıştı. Çok kısa bir süre sonra THY Yönetim 
Kurulu sigorta şirketindeki yüzde 8.9’luk hissesinin de satış paketine 
konulması için başvuru yapılmıştı. Bu gerekçeyle aynı heyet 1 ay 
sonra yeniden toplanarak ihaleyi iptal ettiğini açıklamıştı. Aynı İsim-
ler 4 Mayıs 92’de tekrar bir araya gelerek, sigorta şirketinin yüzde 
49.65’lik hissesini ihâleye tek çağrılan Doğan Holdinge kaptırmıştı! 
Toplam 69 milyar liraya satılan hisselerin ilk 20 milyarı peşin ödeme 
yapılmıştı. İkinci 20 milyarı bir yıl sonra en büyük dilim olan 29 milyar-
lık bölüm ise Ocak 94’te kaydırılmıştı. Benzer ihalelerin tamamı dolar 
üzerinden bağlanırken tek örnek olarak bu ihale TL olarak yapılmıştı.

Ödeme peşin olsaydı o günkü kurla 10 milyon 432 bin dolar 
alınacaktı. Doğan’ın ödemesi ise şöyle ayarlanmıştı:

Peşin ödenen 20 milyar zamanın dolar değeriyle (6 bin 614 TL) 3 
milyon 23 bin liraydı. İkinci 20 milyar ödendiğinde 9 bin 742 TL olan 
kur değerinden 2 milyon 52 bin dolar. Son dilim ödenirken dolar 14 
bin 542 TL civarındaydı. Bu ödeme de 1 milyon 994 bin dolar tut-
maktaydı. Neticede toplam ödeme 7 milyon 69 bin dolardı. Devletin 
kaybı 3 milyon dolardı. (600 milyar TL.)

Dışbank olayı: 
Yıl 1993. İş Bankası, Dışbank’ı satışa çıkarılmıştı. İhalede üç fir-

ma finale kalmıştı. En yüksek teklifi 213 milyon dolarla Lapis Holding 
vermiş, ve banka bu holdinge satılmıştı. Satış sözleşmesi 21 Hazi-
ran’da imzalanmıştı. Lapis sözleşme gereği 75 milyon doları peşin 
aktarmıştı. Geriye kalan ertesi yıl 60, 50 ve 28 milyon 876 bin 768 do-
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larlık dilimlerle üç taksite bağlanmıştı. Libor faiz artı yüzde 3 ilave ya-
pılacaktı. Aradan, iki yıl geçmiş. Lapis’e ait TYT Bank iktidar tarafın-
dan çökertilmişti. Buranın yönetimi iş Bankası’na devredilmişti. Aynı 
taktikle Dışbank’a da el konulmuş, İş Bankası, Lapis’in ödeme güç-
lüğü çekeceği iddiasıyla Dışbank’ı geri almıştı. TYT’nin Dışbank’tan 
alacağı olan 60 milyon dolar, Lapis’in Dışbank’a olan aynı miktardaki 
borcuna karşılık silinmişti. Böylece TYT mudilerinin alacağı olan 60 
milyon dolar iç edilmişti. Daha sonra İş Bankası, Dışbank’a 41 milyon 
dolar ile 39 milyon mark yatırmış, bundan sonra açık ihaleden vazge-
çilerek sadece Doğan Holding çağrılmış ve Dışbank bu kuruluşa 17 
Ekim 1994’te 94 milyon 259 bin dolara satılmıştı.

Şimdi manzarayı seyredin:
Doğan Holding sözleşme gereği 94 milyon doların 14.5 mil-

yon dolarını peşin ödeyecektir. Fakat nasıl? İş Bankası, Alman-
ya’daki partneri Türk Ticaret Bankası’na 15 milyon dolar yatırır. 
Bu banka aynı parayı Hollanda’da bulunan Demirhalkbank’a 
havale çıkarır. Bu banka da paranın 10 milyon dolarını Doğan’ın 
sahibi olduğu Hürriyet’e, 5 milyon dolarını da aynı şahsa ait Mil-
liyet gazetesine kredi olarak aktarır. İki krediyi bir araya getiren 
Doğan da böylece İş Bankası’na giderek ilk taksit olan 15 mil-
yon doları yatırır.

Geri kalan 79 milyon dolar ikiye bölünür. 24 milyon 500 do-
larlık kısım üç yıl ödemesiz, 7 yıl vade, libor faizle ödenecek 
diye karar alınır. Taksitler 4.9 milyon dolar olacaktır. Son dilim 
olarak bırakılan 55 milyon dolar ise garip bir hesapla TL’ye çev-
rilir. Öyle bir çevirme ki dolarda hiçbir sıçrama olmasa sadece 
çevirme işinden Doğan’ın çıkarı 14 milyon dolardır.

Kıyak bununla kalmaz. Satıştan sonra İş Bankası aynı ban-
kaya 55 milyon dolar, 254 milyar TL yatırır. O dönemde faizler 
yüzde 140 civarındadır ama İş Bankası bu parayı Doğan’ın eline 
geçen Dışbank’a yüzde 40’la yatırır. Bu da yetmemiş olacak ki 
Genel Müdür Ünal Korukçu imzasıyla uluslararası bankalara şu 
mesaj geçer: “Dışbank bizim korumamızdadır.”

Çiller’in açıkladıkları:
Yukardaki bilgiler adı geçen iki grubun geçtiğimiz yıllarda tutuş-

tukları “Tencere dibin kara” savaşında birbirlerini deşifre etmesinden 
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ibaret notlardır. Bir de bütün o çalkantılı dönemlerde yetkili mevki-
lerde bulunan Çiller’in bu iki gruba yönelik açıklamaları vardır. Ha-
tırlayalım, Başbakanlık yapmış olan Çiller medyanın kendisine karşı 
savaş başlatmasını şu ifadelerle eleştiriyordu: “Hortumları kesildi. 
Para muslukları kapandı. Bunun için saldırıyorlar.”

Çiller her iki grubun devletten hortumladığı miktarı da şu rakam-
larla açıklıyordu:

Doğan Grubu: 425 milyon dolar (85 trilyon) Sabah Grubu: 
200.4 milyon dolar. (40 trilyon) Koç Grubu: 311 milyon dolar (60 
trilyon) ve 55.4 trilyon lira nakit ödeniyordu. Bütün bu kirli mazi, bu iki 
Holding medyasının Erbakan’a yönelik saldırılarının perde gerisini 
açıklamaya yetiyordu.

Evvela şunu gördüler ki RP hareketi halk katmanında maya tut-
muş ve Siyonist sömürü saltanatını sallamaya başlamıştır. Şimdilik 
anti demokratik usullerle RP’nin önünde dikilmeye çalışsalar bile bu 
yarın mümkün olmayacaktır. Çünkü RP iktidarı onların hortumlarının 
kesildiği dönemdir. Aynı akıbete bir kez daha düşmemek için mah-
keme safhasında saldırıları daha da yoğunlaşmıştır. Bütün mesele 
kendi saltanatlarını temin için kamuoyu oluşturmaktır. Yoksa yaptık-
ları yayının gerçekten ciddiye alınır bir yönü bulunmamaktadır.

Basit bir örnek:
Refah-Yol döneminde uygulamaya konulan bedelsiz oto it-

haliyle ilgili kampanyanın Ziraat Bankası’nı ilgilendiren yönüne 
bakınız. Onlar “RP’ye yakınlığıyla bilinen Milli Gazete’ye 2 mil-
yar ödendi” diyerek devlet bankalarını hortumladığını ileri sü-
rüyordu. Doğru, bu kampanyada bankanın 2 milyarlık reklamı 
alınıyordu. Fakat başka rakamlar niye gizleniyordu. Sabah’ın 
aldığı 10 milyar, Yeni Yüzyıl’ın (Sabah) aldığı 7 milyar, Milliyet’in 
aldığı 11 milyar, Hürriyet’in aldığı 10.5 milyar niye konuşulmu-
yordu? Fakat onlar sadece bunu yazıyorlardı. Çünkü toplumca 
2’nin 11’den büyük olduğunu yutturma cambazlığı oynanıyordu.

Bir başka dertleri daha var: “Refahyol döneminde reklamlar, 
niçin bizim ajanslarımıza verilmiyordu?” Çünkü onların ajans-
larına verildiği zaman asla hakkaniyet diye bir şey düşünülmü-
yor, hortumladıkça hortumlanıyordu. Vurgunlarını hem sütun-
larıyla, hem ekranlarıyla hem de ajanslarıyla katmerleştirmiş 
olunuyordu.
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Ne hazin değil mi? Milletimiz Cumhuriyet’ten üççeyrek asır 
sonra, Türkiye Cumhuriyeti’nde başbakanlar için “Onlar bizim 
memurumuz” diyebilen Medya İmparatorluğu’nun azgın kalem-
şörlerinin yaylım ateşi altında bayram kutlamak zorunda kalıyor-
du. Onlar yayınlarında “Cumhuriyet kutlamaları laik gösteriye 
dönüştü, Atatürk memnun oldu” gibi süslü maskelerle rantiyeci 
çehrelerini halktan gizlerken; halk, yani cumhur, coşkulu fakat 
mütevazi bir tarzda yine, yeni bir bayramı kutlamaya hazırlanı-
yordu. O, Din karşıtı ve Darwin kafalı gazetelere bugün; Zaman, 
Yani Şafak, Taraf, Habertürk, Vakit gibi din istismarcısı ve ordu 
düşmanı gazeteler katılıyordu.. Onlar, cumhuriyet bahanesiyle 
cumhura saldırıyordu; bunlar cumhur teranesiyle cumhuriyete 
sataşıyordu. Görünüşte birbirlerine taş atıyordu, ama hayret, 
hep halkımızın ve milli kurumlarımızın kafası kırılıyordu… Hep-
si birden, Türkiye’nin paralanmasını alkışlıyordu.

Ama sanılmasın ki, bu Millet hiç uyanmayacak ve bu şeyta-
ni saltanat yıkılmayacaktı.. Sanılmasın ki, bu zulüm hep böyle 
payidar kalacaktı… Evet, yıl 2009… Bu sefer Cumhuriyet, bir 
başka kutlanacaktı!...

Her bahar, bir çiçekle başlıyordu!
Erbakan Hoca’nın Konya iftarında masanın üzerinde bulu-

nan beyaz bir karanfili eline alarak, “40 yıl önce yola çıktığında 
kendisine karşı yapılan eleştirilere değinmiş ve: Erbakan, “Sen 
tek kişisin, tek adaysın. ‘Bir çiçekle bahar gelmez’ diye karşı 
çıkanların unuttukları bir şey vardı. O da her bahar bir çiçekle 
başlar, bunu anlamadılar” demişti. 40 yıl evvel Mevlanamızın di-
yarında siz inançlı kardeşlerimiz bu hareketi başlattınız. Şimdi 
yeni bir dünyayı kurmak üzere şahlanıyorsunuz” diyen Erba-
kan Hoca, Milli Görüş’ün 40’ıncı yıldönümü olması vesilesiyle 
yapılacak olan kutlamalara ilişkin de müjde vermişti. Erbakan 
Hoca, “Kırk yıldır çalışıyorsunuz. Bu yıl kırkıncı yıl dönüm mü-
nasebetiyle 6 tane kutlama yapacağız. Biri 14 Ekim günü Kon-
ya’da yapılacak. Konya’da Milli Görüş’ün manası bir kere daha 
herkese anlatılacak. Bunun adı ‘Milli Görüş Kırkıncı Yıl İktidara 
Yürüyüş Bayramı’ olacak.  Milli Görüş Gençlik Bayramı ise An-
kara’da 29 Ekim tarihinde kutlanacak. 10 bin üniversiteli genç 
katılacak. 29-30 Ekim tarihlerinde ise Milli Görüş Şurası yapıla-



596 AHMET AKGÜL

cak. 31 Ekim’de de Milli Görüş Beyannamesi dünyaya ilan edi-
lip okunacak. 14 Mayıs 2010 tarihinde ise Milli Görüş Kırkıncı 
Yıl Buluşması yaşanacak. Yani bugüne kadar emeği geçen her-
kes bir araya toplanacak. 29 Mayıs tarihinde ise Yeni Bir Dünya 
Kuruluşunun Bayramını yapacağız. Böylece Milli Görüş bu et-
kinliklerle tanıtılacak” sözleri umut ve heyecan aşılamaktaydı. 
Erbakan Hoca’nın 2009 yılı 29 Ekim’ini bu sefer çok farklı ve 
heyecanlı kutlama mesajı, konuyu daha da anlamlı kılmaktaydı.

Bu arada Nihat Genç; “Cumhuriyetimizi geri istiyoruz” di-
yordu. Gayesi ve gayreti hoştu, ama ne istediğini tam bilmiyor-
du, şapla şekeri karıştırıyordu.

“Hiç dikkat ettiniz mi onlarca yıldır ülkeleri ve bayraklarını ya da 
milli sınırları gösteren bir dünya haritası yapılamıyor. Dağları nehir-
leri gösteren coğrafik haritalar var, turistik bölgeleri gösteren harita-
lar var, yağışları gösteren meteorolojik haritalar da var, ancak, ‘milli 
ülke sınırlarını’ gösteren bir harita yapılamıyor. Sebebi, mesela Bal-
kanlar ve Kafkasya. Bugün Kafkasya’da Abazya ve Osetya sınırları 
‘ihtilafl ı’dır, en cüretkâr haritalar bu bölgeleri silik çizgilerle çizgi çizgi 
gösterir. Son yirmi yıldır Balkan haritası hiç çizilemedi, Kosova ve 
Karadağ’ın bağımsızlığından sonra nihayet bir ‘harita’ ortaya çıktı, 
ancak, siyasi haritacılar ölünceye kadar çözemeyecekleri bir ‘karı-
şıklıkla’ karşı karşıya, o da Bosna haritası. Dayton Antlaşması öyle 
çetrefilli mahalli düzenlemeler getirdi ki bu bölgelerin hangisi Sırp 
hangisi Boşnak bilemezsiniz, çünkü ‘dönüşümlü’ bölgeler de var. 
Harita yapılamayışın sebebi ‘ırk’ yani ‘etnik’ savaşların son otuz yılda 
hızlanması. Bu topraklarda etnik siyasetler sözle anlatılması müm-
kün olmayan korkunç soykırımlara ve iç savaşlara dönüştü. Allah’a 
şükür bizim Lozan’dan bugüne bir haritamız var, bir Hatay değişikli-
ği oldu. Bugün Ortadoğu, doğu ve Orta Afrika ülkelerine siyasetleri 
ve tarihleri hakkında hiçbir şey bilmeden cahil cahil gidin, bölgelerin 
etnik ve dini kökenli olarak ayrıldıklarını göreceksiniz. Milyonlarca 
yıl ‘soykırım’ bilmeyen Afrika son elli yıldır Ruanda’dan Sudan’a bir-
birini yiyor. Otuz yıl önce Nijerya’da sekiz-on etnik köken biliniyor, 
çatışıyordu. Bugün aynı Nijerya’da etnik çeşitlilik kırkın üstünde ve 
hepsi ‘siyasi arenada’ güç gösterisinde bulunuyor.” diyordu, doğru 
söylüyordu….

“Etnik siyaset ülkeyi hayvanat bahçesine çevirir” uyarısı yapıyordu
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“Eğer insanlarını burunları, kasları, yani genetik özellikleriyle, 
yani kelebek türüymüş et tırnaklı, memeli gibi yani biyolojik olarak 
‘tasnif ederseniz, sizin yapacağınız siyaset ülkenizi çok kısa zaman 
içinde bir ‘hayvanat bahçesine’ çevirir. Kafkasya ve Balkan haritası 
bir ‘hayvanat bahçesine’ çoktan dönüşmüştür. Tilkiler şu kafeste, ayı-
lar bu kafeste, aslanlar diğer kafeste otursun deyip haritaları demir 
kafeslerle tayin edersiniz. Bu demir kafeslerle bölünerek milli sınırlar 
çizmek, insanlığın milyonlarca çağdır büyüttüğü insanlık, dostluk, 
kültür, ahlak, medeniyet değerlerini ‘sıfırlayıp’ hepimizi ilkel vahşi bir 
karanlık cağa sokmuştur. Mesela Berlin siyasi olarak bölünmüştü ve 
Sovyetlerin çökmesiyle sağ ve sol siyaset ya da Amerika ve Sovyet 
anlaşmazlığı ortadan kalkınca Duvar’ın yıkılması bir saatlik bir işti.

Ancak siyaseten değil ‘ırk ya da din’ merkezli bölünen şehirleri 
‘bir saatte’ yeniden yan yana getirmek mümkün olmadı, örnek mi, 
Lefkoşa, Bosna, Beyrut ve kapıda bölünmüş yeni şehirler Bağdat 
ve Kerkük bekliyor. Ortadan ikiye ayrılmış bu şehirler ‘dini ve etnik’ 
ayrışma sonucu ortadan bir duvarla ya da Beyrut’ta olduğu gibi ‘ha-
yali bir duvarla’ bölünmüş durumda. Mesela Beyrut’ta Maruniler’in 
hiç gitmediği geçmediği ya da Müslümanların hiç uğramadığı ve 
geçmediği semtler Müslüman ve Hıristiyan mahalleler olarak bö-
lünmüştür. Lefkoşa’nın ve Bosna’nın bölünmüşlüğü resmileşmiştir. 
Bağdat’ta Sünniler Şiilerle bölünme gittikçe derinleşmekte ve ayni 
bölünme Kerkük’te iç savaş tehlikesini hala taşımaktadır.” diye fer-
yat ediyordu!

Ama; “Yurttaşlık, Fransız İhtilalı’nın dünyaya hediyesidir, Fransız 
İhtilalı’ndan sonraki iki yüzyılda Latin Amerika’da Afrika’da ve As-
ya’da yüzlerce yeni ülke Fransız İhtilalı’nın kavramlarıyla bağımsız-
lıklarını kazandı ve ‘uluslaştılar’. Ancak bu ‘ulusların’ yüzde doksan 
dokuzu ‘ulusal birliklerini’ ayakta tutamadı, çünkü hepsi ‘etnik ve dini’ 
kökenli çatışmaların kurbanı olup dağıldılar bölündüler ve dağılma iç 
savaş ve bölünmeler bugün hala hızla sürüyor. Çünkü etnik ve din 
kökenli siyasetler ‘kanser hücresi’ gibi coğrafyaları yiyor milyonların 
kanını emiyor.. Etnik ve din kökenli siyaset, tüm kıtalarda ve tüm 
tarih boyunca insanlığın en korktuğu ‘siyaset’ olmuştur. Emperya-
lizmin yüzyılımızdaki en büyük gücü, işte bu etnik ve dini köken-
li siyasetlere gaz vermesi, silah vermesi... Emperyalizm, soygun, 
sömürme, zayıf ülkelere tahakküm kurmasının ötesinde ‘ulus icat 
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etme’ teorisidir. Suriye, Irak, Ürdün, Lübnan, Yunanistan, Bulgaris-
tan, Romanya ve dahası ‘icat edildi’. Ulus icat edebilmek için önce 
bir ‘dil’ inşa edeceksin. Sonra bir büyük ‘düşman’ göstereceksin ve 
tarih boyu bu düşmanın sizi yok etmeye çalıştığını tarih kitaplarında 
anlatan ‘milli bir tarih’ projesi oluşturacaksın. Mesela komşularımızın 
hepsi ‘uluslaşırken’ milli düşman olarak bizi göstermiştir” sözleriyle 
doğrularla yanlışları harmanlıyor ve yanılıyordu. Çünkü Nihat 
Genç, o meftun oldukları Fransız İhtilalini de, aynı emperyalist 
odakların, yani Siyonist Yahudi ve masonların tertiplediğini, ya 
atlıyor veya anlamıyordu?

“Bu lafl ar sürer bu yazı bitmez. Ben, coğrafyamızda bizi kardeş-
leyen ‘Müslümanlığın’ ‘etnik çatışmaları’ önleyici kutsal bir panze-
hir olduğunu biliyor ve bizi çağlar önce birbirimize karıştıran tarihi 
büyüklerime dualar ediyorum. Çok ama çok, dünya coğrafyasında 
en çok karışan kültürün çocukları olduğumuz için ‘yurttaşlık’ın çok 
daha kolay yapıştırıcı ve eşitleyici olabildiğini Anadolu’nun nüfus 
hareketleri ve sosyal göçleriyle çok aşikâr görmüş, insanlık umu-
dum bu yüzden bu topraklarda fazlasıyla coşmuştur. Ve bu karma-
şık coğrafyada dünyayı anlamaya öğrenmeye ve yaşamaya çalışan 
Cumhuriyet’in, ‘yurttaşlık’ değerlerini en üstün siyasal değer olarak 
hayata geçirmek isteği bu toprakların en mutlu siyasi kavgası olmuş-
tur. Ancak son elli yılın sağcı partiler ve cemaatleriyle bu ‘değerlerin’ 
çoktan yıpratılıp bugünkü etnik ve dini kökenli çatışmaların içine sü-
rülmemiz yeniden hepimize ülkemizi paniğe sokmuştur.” 

İddiaları yine çelişkili ve tutarsızdı.. Önce Atatürk milliyetçi-
liğinden ve Cumhuriyet hedefl erinden sapma, sağcı partiler ve 
Menderes’le değil, İsmet İnönü’yle başlamıştı. İkincisi, Mustafa 
Kemal, Balkanlar ve Kafkaslardan genellikle farklı kökenden 
Müslümanları Anadolu’ya taşımış ve hepsini kaynaştırıp “Türk 
Milleti” olarak tescilini yaptırmıştı.

“Son altmış yılın’ (sadece) sağ partileri sağ zihniyeti gazetele-
ri TV’leri (değil, İnönü’den, yani Atatürk’ün ölümünden sonra 
sağcı-solcu tüm masonik merkezler, Siyonist ve sabataist çete-
ler) usul usul, yavaş yavaş bit gibi güve gibi kemire kemire Lozan’ı 
tartışa tartışa, Ermeni’sine, Rum’una, Avrupa’sına taviz vere vere, 
dini etnik çatışmanın militanlarını sabahlara kadar ekranlarda kus-
tura kustura kudurtarak konuştura konuştura, CUMHURİYET’imizi 
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büyük bir felaketin önüne getirip koydular. Onlar Avrupa’nın Ameri-
ka’nın Soros’un Cemaat’in tezgahında maaşlandılar, tertiplendiler, 
projelendiler ve Türkiye Cumhuriyeti’nin sökümüne yıkımına vahşi-
ce saldırıya başladılar!..279” diyen Nihat Genç’in samimiyetine ve 
mertliğine güvenip bir hatırlatma yapalım:

Selçuklu ve Osmanlı dönemi, tam bin sene, yetmiş iki mille-
ti bağrında bağdaştıran bir İslam kardeşliği ve onun adalet ve 
hürriyet düzeni idi. Şimdi dönüp bakın, o kurtuluş reçetesi diye 
yutturmaya çalışılan “Yurttaşlık” tekerlemesi elli yılda, elde ka-
lan ülkemizi ve son kalemizi ne hale getirmişti?! Üstelik, hem şu 
sağcı-İslamcı salatası AKP’nin, hem ırkçı ve Marks’cı sosyalist 
DTP’nin, hem Avrupa ve Amerika’nın, hem de İmralı Köşkünden 
yönetilen PKK’nın hepsinin birden: Anayasadaki “Türk Milleti” 
yerine, “Türkiye Yurttaşlığını” savunmaları neyin nesiydi? Far-
kında mısınız sevgili Nihat Genç, o şiddetle karşı çıktığınız ve 
haklı olarak halkımızı bölmekle suçladığınız kesimler de, aynen 
sizin gibi “yurttaşlık” peşindeydi!?

Elbette ülkemizde farklı din ve düşünceden insanlarımız 
birlikte ve aynı hak ve özgürlüklerde, hayat sürecektir ve ka-
nun önünde herkes eşittir. Ama Aziz Milletimizin mayasının ve 
Türkiye Cumhuriyeti’nin manevi esasının, ne Fransız İhtilali, ne 
sosyalizm enternasyonali değil, İSLAM olduğunu asla unutma-
mak ve ona göre davranmak gerekir. Bu öylesine tabii, tarihi 
ve talihli bir gerçektir ki; aslı değil, istismarı olan AKP bile, hal-
kımız nazarında sosyalist ve sahte Kemalist geçinen masonik 
kesimlerden daha çok rağbet görmektedir. Daha doğrusu, sah-
te Kemalist ve ruhsuz sosyalist söylemler, Müslüman toplumu, 
münafık din istismarcılarının tuzağına itmekten başka netice 
vermemektedir.

“Kim, Kürt Meselesini Çözer ve Türkiye Cumhuriyeti’ni Çö-
kertirse”, Demokrasi Kahramanı Olacakmış!... 

Kendal Nezan, Kürt sorununu çözmeleri halinde Gül ve Er-
doğan’ın demokrasi kahramanı olacağını müjdelemişti.

30 yılı aşkın bir süredir Fransa’da yaşayan, Mitterrand ailesine 
yakınlığıyla tanınan Paris Kürt Enstitüsü Başkanı Pakraduni (Ya-
hudi asıllı Ermeni) Kendal Nezan, AKP Hükümetinin Kürt açılımını 
desteklerken, sorunun çözülmesi halinde Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül ve Başbakan Erdoğan’ın “tarihe demokrasi kahramanları olarak 

279)  Nihat Genç, 9 Ağustos 2009 / Aydınlık
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geçeceklerini” söylüyordu. Nezan, “Rahmetli Özal, sorunu çözmek 
için Paris’e danışmanını gönderdi. Kürt dilinin konuşulmasıyla ilgili 
engelin kaldırılmasının iyi olacağını söyledim, kısa süre sonra kısıt-
lamalar kaldırıldı” diyen Nezan’ın mesajları şöyleydi:
Hükümetin girişimini yöntem anlamında olumlu buluyorum. 

Herkesle konuşmak, dinlemek, mutabakata varmak, iyi niyet gös-
tergesidir. Şimdi bunun, içini doldurmak gerekiyor. Somut adımlar 
atılırsa Kürtler destekleyecektir.
Geçen yıl ‘bin Kürt aydını’ adı altında bildiri yayınladık. Bunları 

dil, eğitim, kimlik gibi insani istemlerdir. İki taraf için de af gereklidir. 
İşte Ergenekonun üzerine gidilmelidir.
Rahmetli Özal bazı kişiler gönderdi. Kürt dilini yasaklayan dü-

zenlemelerin kaldırılmasının olumlu olacağını söylemiştik. Özal, bu 
düşüncemizi dikkate aldı ve Kürt dilinin önündeki yasakları kaldırdı. 
Gelenler Özal’a rapor vermişti. Özal’ın danışmanı ve Hikmet Çetin 
de gelmişti.
Şiddet ortamı şüphesiz iki tarafta da savaş ağalarını ortaya çı-

kardı. Bazı insanlar süreci torpillemeye çalışacak, çünkü bu ortam-
dan rant sağlıyorlar. Ama siyasi irade olursa bertaraf edilir. 
Deniz Baykal’ın açıklamalarını okuyunca çok üzüldüm. Yıllar-

ca arkadaşlık yaptığı Ahmet Türk’ün Sayın Erdoğan’la görüşme-
sini eleştiriyor, buna anlam veremiyorum. Ne durumlara geldiler. 
CHP’nin, Kürtlerin yaşadığı bölgelerde tabanı kalmadı. Türk ve Kürt 
kesiminde herkesin bu işe el atması beklenir. 
Bu şiddet sayfasını kapatmak için hep birlikte hareket etmeliyiz. 

PKK’nın sürece çok duyarlı şekilde yaklaşmasını umuyoruz. Ateş-
kes sürecini süresiz uzatmaları gerekir. 
Başbakan ve Cumhurbaşkanı için bu süreç büyük bir şans gibi-

dir. Eğer bu sorunu çözerlerse tarihe demokrasi kahramanları olarak 
geçeceklerdir. Eğer bu sorunu çözemezlerse CHP’nin konumuna 
düşüp, tabanlarını kaybedeceklerdir. 

CIA ajanı kadının, Kürtlere ilgisi!
Batman’da dernek kurulması için tarikat lideriyle ‘gazeteci’ 

kimliğiyle görüşen CIA ajanı Barbara Anna Lakeberg, yakalama 
kararı üzerine sahte pasaportla Kuzey Irak’a kaçmıştı.

Batman’da insan hakları derneği kurmak için bir tarikat lideriy-
le “gazeteci gibi” görüşme yapan, ancak CIA ajanı olduğu ortaya 
çıkan Barbara Anna Lakeberg’in, hakkında yakalama emri çıkartıl-
dığını öğrenince sahte pasaportla Kuzey Irak’a kaçtığı belirlendi. 



Batman’da Said Nursi tarikatı üyesi olan ve DTP’nin “İnanç Komis-
yonu”nda yer alarak PKK ve Abdullah Öcalan’ın propagandasını 
yaptığı gerekçesiyle geçen yıl tutuklanıp 8 ay cezaevinde kalan Hü-
seyin Bulut ile “araştırmacı- gazeteci” sıfatıyla görüşen ABD’li Bar-
bara Anna Lakeberg istihbarat birimlerince takip edildi. Tarikat lideri 
Bulut’un evinde ele geçen bilgisayar hard disklerinde ve CD’lerde 
ABD’li kadının görüntülerine ve konuşmalarına rastlanılması üzeri-
ne soruşturma genişletildi. Lakeberg’in Bulut’a hitaben yazdığı bir 
mektubu da ele geçiren istihbarat birimleri, kadının ABD gizli servisi 
CIA ajanı olduğunu tespit etti. Lakeberg’in, tarikat lideri Bulut ile gö-
rüşmesinden kısa süre önce K. Irak’tan Türkiye’ye giriş yaptığı belir-
lendi. Bunun üzerine Diyarbakır Özel Yetkili C. Başsavcılığı, Barbara 
Anna Lakeberg için yakalama kararı vermişti.

10 Parmağında 10 Marifet! 
Durumu öğrenen Lakeberg bir anda ortadan kaybolup kaç-

mıştı. CIA ajanı kadının, Batman’dan Silopi’ye, buradan da 
Habur sınır kapısı üzerinden sahte pasaportla K. Irak’a geçti-
ği anlaşıldı. Budist olduğu ve iyi derecede Kürtçe konuştuğu 
öğrenilen Lakeberg’in, Irak’ın kuzeyinde insan hakları alanında 
faaliyet yürütmek üzere bir dernek kurduğu, Diyarbakır ve Bat-
man’da da bu derneğin şubelerini açmak istediği ortaya çıktı. 
Tarikat lideri Hüseyin Bulut ile yardımcısı A.T.’nin düzenli ola-
rak Lakeberg ile görüştükleri de saptandı. Lakeberg’in görüştü-
ğü 15 kişi hakkında, “PKK’ya yardım, Atatürk aleyhine işlenen 
suçlar hakkındaki kanuna muhalefet, halkı kin ve düşmanlığa 
tahrik ve askerlikten soğutmak, PKK adına suç işlemek ve pro-
pagandasını yapmak” iddialarıyla 20 yıla kadar hapis istemiyle 
dava açılmıştı.280

Evet, PKK’lılar, Amerikalılar, Masonlar, Moonlar, Fetullah-
çılar ve tüm fırsatçılar el ele vermiş Cumhuriyetin temellerini 
oymaktaydı. Ama hesap etmedikleri bir şey vardı. Türkiye Cum-
huriyeti yerinde kalacak, ama Atatürk’ten sonra kurulan zulüm 
ve sömürü düzeni kendi başlarına yıkılacaktı…

 ● Fetullahçılar Yol Ayrımındaydı
Wikileaks’ın Türkiye Belgelerindeki Fetullah Gülen ve ce-

maatiyle ilgili bölümler TARAF Gazetesine sızdırılıp yayınlandı. 
Dikkatimizi çeken hususlar şunlardı:

280)  Sabah / 10.08.2009
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1- “ABD’nin Fetullah Gülen’e pek güvenmediği ve Cemaatin 
Amerika’yı kullanıp kutsal amaçları için istifade ettiği” Kanaa-
ti oluşturulmak ve böylece masumlaştırılıp meşrulaştırmak is-
teniyordu. Bu durumda ABD emperyalizmi ve İsrail Siyonizm’i 
doğrultusunda kullanılması daha kolay hale geliyordu.

2- Gülen’in Türkiye’ye dönüşünün önü açılmaya ve belki 
de Abdullah Gül liderliğinde, iyice yıpranan Recep Erdoğan 
AKP’sine alternatif yeni siyasi yapılara zemin hazırlanmaya ça-
lışılıyordu. Hüseyin Gülerce’nin Başbakana üslup ve AB konu-
sundaki uyarıları da bunu gösteriyordu. (18 Mart 2011 – Zaman)

3- Ama yaklaşan 12 Haziran seçimlerinde, şimdilik bütün oy-
ların AKP’ye akıtılması sağlanıyordu.

4- Birbirine tamamen zıt zannedilen TARAF ve AYDINLIK Ga-
zetelerine, CIA’nın aynı oranda sıcak baktığı ve yararlandığı or-
taya çıkıyordu. Çünkü bizzat Aydınlık’ın itirafl arıyla, önce ken-
dilerine sızdırılmak istenen belgeler, sonra Tarafa aktarılıyordu. 
CIA, daha önce Aydınlıkçıların ne olduğunu bilmiyor muydu?

Güya “Aydınlık’ın haberlerinden sıkışan CIA, etkisini kulla-
narak Wikileaks belgelerinin Taraf gazetesine gitmesini sağla-
mıştı. Wikileaks belgelerinin Taraf gazetesine ulaştırılmasıyla 
ilgili dikkat çekici değerlendirmeler yapılmıştı. Bunlardan birin-
cisi, Amerikan istihbarat çevrelerine yakınlığıyla bilinen yaban-
cı bir kaynaktı. Bu kaynağın değerlendirmesi şöyleydi:

“Wikileaks belgelerinin Aydınlık’a verilmesi düşünülüyordu. 
Ancak Aydınlık’ın CIA yayını üzerine vazgeçiliyordu ve belgeler, 
CIA tesiriyle Taraf’a yönlendiriliyordu. Şimdi Wikileaks belge-
leri, Aydınlık’ın yayınına karşı kullanacaktı” Türkiye’deki istih-
barat çevrelerine yakınlığı ile bilinen gazeteci Avni Özgürel de, 
katıldığı CNN Türk’teki Medya Mahallesi programında, Wikile-
aks belgelerinin başlangıçta Aydınlık gazetesine veya Odatv’ye 
verilmesinin düşünüldüğünü kendi kaynaklarına dayanarak 
açıklıyordu. Özgürel, belgelerin Aydınlık’a verilmesinden neden 
vazgeçildiği hakkında bilgi vermiyordu. Özgürel’in vurguladığı 
bir diğer husus da Ergenekon operasyonlarıyla ilgiliydi. 

Avni Özgürel: “Türkiye’de medya ve iş dünyasına da daha 
geniş operasyonlar yapılacağının, bugüne kadar yapılanların 
sadece başlangıç sayılacağının” altını çiziyordu. 

5- Bir kısmının iyi niyetli, istikametli ve hizmet ehli olduk-
larına ve kandırıldıklarına inandığımız cemaat bağlılarının da, 
artık acı gerçekleri görüp, Fetullah Hocayı da, mensuplarını da 
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bu Siyonist-Haçlı tezgâhından çekip kurtarmaları gerekiyordu. 
Çünkü Yahudi hahambaşılarının, farklı mezhepteki Hıristiyan 
Din adamlarının ve Papa’lığın, öyle babalarının hayrına ve İs-
lam’ın hatırına cemaate yardım etmeyeceklerini artık anlamaları 
bekleniyordu.

6- Siyonist Yahudi Lobilerinin ve Haçlı emperyalist mahfillerin 
güdümünden çıkan hareketin; Milli, İlmi, İslami ve İnsani hedef-
ler istikametinde büyük hizmetlere vesile olacağı umuluyordu.

7- Hiçbir kesimin endişe etmesine ve paniklemesine gerek 
yoktu. Türkiye’deki Milli derin devlet, ABD’nin kirli ve gizli mer-
kezlerinden daha güçlü bulunuyordu. Bunun en büyük ispatı, 
Erbakan Hoca’nın cenazesinde yaşanıyordu.

8- Zaman Gazetesinin TSK’yı yıpratıcı yayınları ve “Tai’nin 
uçağı deneme uçuşunda ters döndü, pilot camdan fırladı” (Bak. 
18 Mart 2011 Zaman 1. sayfadan resimli) şeklinde, milli ve yerli 
harp sanayini kötüleyip körleştirmeye ve her bakımdan Batı’ya 
bağımlılığımızı sürdürmeye yönelik tavırlarına karşı, cemaatin 
ciddi ve cesaretli bir baskı oluşturması lazım geliyordu. 

İşte WikiLeaks belgelerinde Fetullahçılık fesatlığı
ABD, Fetullah Gülen’e “Olağanüstü yetenekli yabancı” sta-

tüsü veriyordu!
Fetullah Gülen halen Amerika’da “sürekli mukim” statüsünde ya-

şıyordu. Ama bu statüyü elde etmesi kolay olmuyordu. 1999’da “tu-
rist” vizesiyle ABD’ye giden Gülen, bu vizeyi daha fazla uzatmasının 
mümkün olmadığı noktada, bu kez farklı bir statüyle, din adamlarına 
verilen “R” vizesi ile ikametini sürdürüyordu. “R” vizesinin de son sı-
nırına dayanınca, Gülen’in avukatları, sürekli oturma izni (Yeşil Kart) 
için başvuruda bulunuyordu. Bu başvuru, önce Amerikan Vatandaş-
lık ve Göçmenlik Hizmetleri Bürosu tarafından reddediliyordu. Daha 
sonra, yine Gülen’in avukatları, Amerikan hükümetinin “ret” kararına 
karşı Amerikan mahkemelerine itirazda bulunuyor ve davayı kaza-
narak müvekkillerinin 2008’den itibaren “Yeşil Kart” sahibi olmasını 
sağlıyordu.

ABD’nin eski Ankara Büyükelçisi James Jeff rey, WikiLeaks bel-
gelerine yansıyan bir basın değerlendirmesinde bu durumu, “Gü-
len, Yeşil Kart’ını hükümet kararıyla değil, ABD mahkemelerinin 
kararıyla aldı. ABD hükümeti onu korumadı. ABD hükümeti, Gü-
len’in Yeşil Kart talebini reddedince, o kişisel olarak ABD mah-
kemesine başvurdu ve mahkeme kararıyla Yeşil Kart’ını elde 
etti” diye özetliyordu. 
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Yine Jeff rey, 4 Aralık 2009 tarihli “KİŞİYE ÖZEL” statülü bir telg-
rafl a, Washington’a, “ABD, Gülen’i niye himaye ediyor” sorusuna 
karşılık olarak, gazetecilere resmen şu cevabın verilmesi tavsiye-
sinde bulunmuştu:

“ABD, Bay Gülen’i himaye etmemektedir ve kendisinin 
ABD’de bulunması bir siyasi karara dayanmamaktadır. Bay 
Gülen, ABD’de sürekli oturum için başvuruda bulunmuş ve 
2008’de sonuçlanan uzun bir hukuki süreç sonunda, Federal 
Mahkeme’nin, kendisinin çok sayıda yazılı eserin sahibi ve dün-
ya çapında bir dinî örgütün lideri sıfatıyla, ‘olağanüstü yetenek-
li yabancı’ olarak görülmeyi hak ettiği yönündeki kararı üzerine 
bu hakkı elde etmiştir. Bir Yeşil Kart sahibi olarak, Bay Gülen bu 
statünün getirdiği bütün imtiyazlara sahiptir. ABD’de bulunuşu, 
ABD’nin Türkiye’ye yönelik politikasının bir göstergesi olarak 
görülmemelidir.”

Türkiye Hahambaşı Fetullah için referans mektubu yazıyordu!
Jeff rey’in Gülen’le ilgili 2009 tarihli telgrafından önce biraz geri-

ye, Gülen’in ABD oturma izni alabilmesi için başlatılan kampanyanın 
ABD’nin Türkiye’deki diplomatlarınca nasıl karşılandığına bakmak 
lazımdı. 4 Ağustos 2005 tarihinde, ABD’nin İstanbul Başkonsolos 
Vekili Stuart Smith tarafından Washington’a gönderilen “GİZLİ” sta-
tülü telgrafın başlığı: “Hoca’ya destek için seferber olmaktı.” Orijinal 
metnini WikiLeaks’in sitesinde de bulabileceğiniz telgrafın giriş bö-
lümünde, Hahambaşı İshak Haleva’nın ABD’nin İstanbul’daki diplo-
matlarına anlattıkları yer almaktaydı:

“Haleva kendisiyle ilişkiye geçen kişilerin, Gülen’in yakın-
da ABD’deki göçmenlik statüsünü değiştirmek için başvuruda 
bulunacağını ve ABD hükümetinin bazı birimlerinde var olan 
‘Gülen, ılımlı mesajıyla, daha sinsi ve radikal bir gündemi gizle-
yen bir radikal İslamcıdır’ inancına karşı bir tavsiye mektubuna 
ihtiyacı olduğunu söylediklerini aktarmıştı.”

Söz konusu telgrafın kapsamında, imzalayıp Amerikan hüküme-
tine göndermesi için Gülen yandaşlarınca Haleva’ya verilen mektu-
bun tam metni de vardı. Haleva’nın telgrafa yansıyan ifadelerinden, 
bu mektubu hazırlayıp kendisine getirenlerin Türkiye Gazeteciler ve 
Yazarlar Vakfı adına hareket ettikleri anlaşılıyordu.

Telgrafı okumaya devam edelim:
“İshak Haleva Gülen’in geçmişte Türkiye’nin Yahudi Cemaa-

ti’ne verdiği destek nedeniyle, bu talebi öylece geri çevirmemişti.” 
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Nitekim Yeşil Kart başvurusunun reddi yönündeki kararın dü-
zeltilmesi için açılan davanın iki bin sayfalık belgeleri arasına giren 
destek mektuplarının yazarları arasında Amerikan Merkezi İstihba-
rat Teşkilatı (CIA) eski çalışanları George Fidas ve Graham Fuller, 
ABD’nin eski Ankara Büyükelçisi Morton Abramowitz gibi isimler var 
ama İshak Haleva yoktu.

Hocaefendi’yi Vatikan destekliyordu!
Gerek Haleva’ya imzalaması için verilen tavsiye mektubu tasla-

ğında, gerekse Gülen’i mahkemede savunan avukatlarının tezleri 
arasında, kendisinin 9 Şubat 1998’de Vatikan’da dünyadaki bir mil-
yar Katoliğin ruhani lideri olan Papa İkinci John Paul’la bir araya 
gelmiş olması da vurgulanıyordu. ABD’nin Başkonsolos Vekili Smith 
ise, 4 Ağustos 2005 tarihli “gizli” telgrafta, Vatikan’ın Gülen’e deste-
ğine ilişkin farklı bir gözlem aktarıyordu:

Burada (başkonsolosluk kastediliyor) düzenlenen kahvaltılı 
bir toplantıda, Vatikan Temsilcisi’nin, Gülen’i sadece coşkulu 
bir şekilde övmekle yetinmeyip, o sırada Türkiye’yi ziyaret et-
mekte olan Kongre heyetinin başkanına Gülen hakkında ya-
zılmış bir kitabı da takdim ederek, heyeti şaşırtmıştı. Gülen’in 
yıllar önce Papa İkinci John Paul’la görüşmesi Türkiye’de bü-
yük tartışma yaratmış, bazı rakip cemaat ve tarikatlar Gülen’i 
satılmışlıkla suçlarken, bizim en iyi irtibatlarımız arasında olan 
başka bazı mütedeyyin Türkler de, bu hareketi ikiyüzlülüğün en 
son noktası olarak değerlendirmişti.”

Tam o sırada Garih öldürülüyor, Marovitch’e suikast düzen-
leniyordu!

Üzeyir Garih ve Georges Marovitch... Fetullah Gülen’le dostluk-
ları bilinen iki isim olmaktaydı. İkisinin de, Gülen’i Papa İkinci John 
Paul’le buluşturmakta ayrı ayrı rol oynadığı, “WikiLeaks Türkiye Bel-
geleri”ne yansıyan bilgiler arasındaydı. Fetullah Gülen, Papa İkinci 
John Paul’le 9 Şubat 1998’de Vatikan’da buluşmuşlardı. Gülen, aynı 
gün Roma’ya gitmek için İstanbul’dan ayrılırken, Vatikan’ın Ankara 
Büyükelçisi Pier Luigi Celata ile İstanbul Temsilcisi Georges Maro-
vitch aracılığıyla, 1997’de kendisine iletilen bir davete icabet ettiğini 
açıklamıştı. Yani davet Papa’dandı. Peki, davet fikrini Papa’nın ak-
lına sokan kimseler niye konuşulmazdı? “WikiLeaks Türkiye Belge-
leri”nde, Monsenyör Marovitch’in bu görüşmenin ayarlanmasında 
oynadığı belirleyici rolü, bizzat kendi ağzından ifadelerle yansıtan 
bir Amerikan telgrafı da vardı. Bu telgrafta, aynı zamanda, Amerikalı 
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diplomatların Papa-Gülen görüşmesinin sağlanmasında Üzeyir Ga-
rih’in de dolaylı rol oynadığına ilişkin bir notu yer almaktaydı.

1929 İstanbul doğumlu Üzeyir Garih, tam kırk yedi yıl İshak Ala-
ton’la birlikte Alarko Şirketler Grubu’nun başkanlığını yürüttükten 
sonra, 25 Ağustos 2001’de Eyüp Mezarlığı’nda bıçaklanarak orta-
dan kaldırılmıştı. Cinayet zanlısını olarak Yener Yermez adlı bir as-
ker firarisi yakalanmış ve suçu “itiraf ettiği” açıklanmıştı. Yermez mü-
ebbet hapse mahkûm edilmiş ama 2008’de cezaevinden Yeni Şafak 
gazetesine gönderdiği mektuplarda, “Bana cinayeti üstlenmem 
karşılığı vaat edilen miktar 1 milyon 500 bin dolar olup, kabul 
etmediğim taktirde ölümle tehdit edildim. Gerek ailemi gerekse 
kendi güvenliğimi düşünerek, cinayeti üstlenmek zorunda bıra-
kıldım. Başka da çarem yoktu” itirafında bulunmuşlardı. Yermez, 
o mektuplarda ayrıca eski Adli Tıp görevlisi, şimdinin Ergenekon sa-
nığı Ümit Sayın’ın da cinayetle ilgili birçok sorunun cevabını bildiğini 
hatırlatmıştı.

Türkiye Katolik Cemaatleri Ruhaniler Kurulu Sözcüsü Monsen-
yor Georges Marovitch ise, Garih’ten iki yıl sonra, 1931’de yine İs-
tanbul’da doğmuşlardı. Vatikan Büyükelçiliği’nin İstanbul Temsilcisi 
de olan Marovitch’in adını geniş kamuoyunun duyması ise 2007’de 
Roma’da geçirdiği esrarengiz kazayla olacaktı. Termini Tren İstas-
yonu’nda beklerken, biri Marovitch’i raylara itip kaçmıştı. Yaklaşan 
tren son anda durmuş, Marovitch’in kaburgaları kırılmış, iç organla-
rı hasar görmüştü. Türkiye’ye dönüp Ermeni Hastanesi’nde tedavi 
görmüş ve yatalak kamıştı. Yine Marovitch’e göre, İtalyan makamlar 
kısa süre sonra kazayla ilgili soruşturma dosyasını kapatmıştı. Bunu 
üzerine Marovitch, olayın aydınlatılması için ikinci kez dava açmıştı. 
Termini’deki kamera kayıtları esrarengiz şekilde ortadan kaybolmuş-
tu ve İstanbul’da telefonla ölüm tehditleri de alan Marovitch, olayın 
basit bir kaza olduğuna hiç inanmamıştı.   

ABD Polisi, Gülen için FBI’dan ricacı oluyordu!
Fetullah Gülen’in ABD’de yasal koşullarda ve sık sık ülkeyi terk 

etme zorunluluğu olmadan yaşayabilmek için verdiği hukuk müca-
delesinde önüne çıkan en büyük engel Federal Soruşturma Büro-
su’ydu (FBI). Nitekim Gülen’in avukatları “Yeşil Kart” için açtıkları 
davada, bu talebi reddeden Göçmenlik Bürosu’nun yanı sıra döne-
min ABD Yurtiçi Güvenlik Bakanı Michael Chertoff  ve FBI Direktörü 
Robert S. Mueller’dan da şikâyetçi olmuştu. Şimdi, bu bilgiyi de akıl-
da tutarak, ABD’nin İstanbul Başkonsolos Vekili Smith’in telgrafının 
devamını okuyalım:
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“Gülencilerin ABD’nin Gülen’e karşı olumsuz tavırları konusunda-
ki spesifik endişesinin, Gülen’in avukatının ‘Bilgi Edinme Özgürlüğü 
Yasası’ndan yararlanarak elde ettiği 2004 tarihli bir FBI raporundan 
kaynaklandığı anlaşılıyor. Türk Ulusal Polis Teşkilatı’nda irtibatlı ol-
duğumuz üç üst düzey yetkili, kısa süre önce bu konuyu İstanbul’da-
ki ‘legat’ın (İstanbul Başkonsolosluğu’nda FBI’ı temsil eden diplomat 
kastediliyor) dikkatine getirdiler ve bu görüşmede aynı zamanda Gü-
len’le ilgili basılı malzemeler sunarak, FBI’ın, kendisi hakkında bir tür 
‘temiz kağıdı’ verip veremeyeceğini sordular. (Not: Legat, bu tip bir 
kâğıdı bir PR kampanyası başlatmakta kullanma niyetini göz önün-
de tuttuğu için, buna yanaşmadı.)”

ABD, Fetullah’ı aklamak ve taraftarlarını rahatlatmak için 
“Ona tam güvenmiyor” tavrı takınıyordu!

Bu telgrafın sonundaki “yorum” bölümünü, hem ABD’nin 2005 
yılında Gülen’e nasıl baktığına ilişkin bir belge hem de bu bakışın 
daha sonraki yıllarda nasıl değiştiğini görmek için “baz” olarak ay-
nen aktarıyoruz:

“Gülen’in kamuoyuna verdiği hoşgörü ve diyalog mesajını 
ve buna paralel olan İslam’ı bilim ve moderniteyle uzlaştırma 
çabasını hesaba katan bazı Batılı gözlemciler, onu Müslüman 
bir eğitimci (ya da “hoca”) olarak benimsiyor ve onu “ılımlı İs-
lam”ın sesi olarak görmeyi tercih ediyorlar. Gülen, sıklıkla terö-
rizme karşı konuşuyor (Kur’an’ın bazı tefsirleriyle İslam adına 
uygulanan terörist şiddet arasındaki bağlantıyı irdelememek 
konusunda dikkatli davranmasına rağmen...) Gülen ayrıca, Ya-
hudi cemaatince kendi varlığına destek olarak algılanan tavırlar 
da sergiliyor. Bu gerçekler, Gülencilerin Türk Milli Polis Teşkila-
tı dâhil (İstanbul’daki ‘legat’la yaptıkları toplantıda ortaya çıktığı 
gibi Ankara bu gelişmenin polisin terörizmle mücadele çabala-
rına etkisini ayrıca ele alacak) birçok devlet kurumuna sızma-
larıyla birleştiğinde, yüzeyin altında çok daha katı bir çizginin, 
dünya çapında bir İslamcı yayılma propagandası misyonunun 
yattığına işaret ediyor. Kısacası, Gülencilerin sahip oldukları 
uluslararası okullar ağı ile gelecek nesillere şekil verme çaba-
ları ve sadece Türk iş dünyasına değil, resmi kurumlara da sız-
ma konusundaki belgeli gayretleri, Türk İslamı içinde baskın bir 
ses haline gelmeleri halinde, ılımlı tavırlarının sürüp sürmeye-
ceği konusunda soru işaretleri doğmasına yol açtı. Bu nedenle 
Haleva’nın temkinli tutumu doğru bir tavır gibi görünüyor.”
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Fetullaçıları, hangi Şeytani odaklar destekliyordu?
Bu “profil” telgrafından bir yıl sonra, 27 Nisan 2007’de, yine 

Başkonsolos Deborah K. Jones, bu kez Gülen cemaatini anla-
yıp anlatmaya yönelik daha samimi bir çabayı yansıtan bir telg-
raf yazmıştı: “Gülencilerle az viskili bir toplantı” başlığını taşıyan 
telgraf, 17 Nisan 2007’de ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu’nda 
verilen akşam yemeğini konu almaktaydı. “Dinî lider Fetullah Gü-
len’e sempati duyan ve/veya onun hakkında bilgi sahibi Türklerden 
oluşan eklektik bir grup” diye tarif edilen misafirlerin listesine Nazlı 
Ilıcak’ın karar verdiği de telgrafta açıklanmıştı. Davetliler ise “gaze-
teci-yazarlar Fehmi Koru, Ali Bulaç ve Mustafa Akyol, Bilgi Üni-
versitesi Sosyoloji Profesörü Niyazi Öktem ve Galatasaray Üni-
versitesi’nde ders veren oğlu Emre, Marmara Üniversitesi’nde 
ilahiyat dersi veren Mahmut Kılıç, sosyolog (Türk yazar Cemil 
Meriç’in kızı) Ümit Meriç, Fatih Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Dekanı Alparslan Açıkgenç, Türkiye Katolik Cemaatleri Ruhani-
ler Kurulu Sözcüsü Georges Marovitch ve Türkiye Gazeteciler 
ve Yazarlar Vakfı Başkanı Harun Tokak” diye sıralanmıştı. Baş-
konsolos Jones, konukların yemekte Gülen’i 1960 ve 1970’lerde İz-
mir’deki bir camide imamlık yaptığı günlerden itibaren anlattıklarını, 
onun ilahiyatçı yönü ve eğitime verdiği önem üzerinde durduklarını 
aktarmıştı.

Washington’un bakışı değişiyordu!
Jones’un telgrafının en sonundaki “YORUM” bölümü de, Gülen 

hakkında “laikçi” kesimin kuşkularını dinlemeye alışmış bir Amerikalı 
diplomatın, farklı yaklaşımlar işittikten sonraki yeni değerlendirmesi-
ni yansıtmaktaydı:

“Gülen’e akademik, mesleki ve dinî açıdan hayranlık duyan 
ya da onun takipçisi olanların oluşturduğu bu etkileyici grubun 
ortaya koyduğu Fetullah Gülen portresi ile, Gülen’i, entrikalar 
çeviren, Türkiye’yi İran’dan pek de farkı olmayan şeriata dayalı 
bir İslamî devlete dönüştürme planı yapan bir kripto-Molla ola-
rak gören laikçi algılamalar arasında ışık yılları var. Bu konuklar, 
Gülen’in günümüz Türk hayatıyla ve modern dünyayla uyumlu 
ve bağdaşık bir aydınlanmış İslam için model ve hatta Türki-
ye’nin her iki taraftaki radikalleşmiş unsurlar tarafından da is-
tismarını önlemek için bir ihtiyaç olduğuna açıkça inanıyorlar.”

“Fetullah Hoca, Humeyni gibi değil, Amerika’nın işine yarar” 
deniyordu!
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Amerikalı diplomatların Gülen’e olan ilgisi, 2008 sonrasında bir-
kaç konu başlığında yoğunlaşıyordu; Gülen cemaatinin siyasi gün-
demi, AKP hükümetiyle ilişkileri, Ergenekon soruşturmasındaki rolü 
ve Kürt meselesinin çözümünde bir işlev üstlenip üstlenemeyeceği 
bu konu başlıkları arasında yer alıyordu. Tabii, Gülen hareketinin 
dünyanın dört yanındaki faaliyetlerinin incelenmesi, Türkmenis-
tan’dan Avusturya’ya kadar birçok ülkedeki okulların gezilerek rapor 
tutulması da Amerikan diplomatik mesaisinin parçası oluyordu. Di-
ğer konularla ilgili belgelere geçmeden önce, 25 Temmuz 2008 tari-
hinde, dönemin Ankara Büyükelçisi Ross Wilson’un ortaya onayıyla 
Washington’a gönderilen “Türk Gülenci okullar: Ya her yerde ol, ya 
hiçbir yerde olma” başlıklı telgrafa bakalım. Bu telgrafta Amerikalı 
diplomatların Ankara’daki Samanyolu Lisesi’ne yaptıkları ziyarette 
edindikleri izlenimler ve gerek okul çalışanlarının, gerekse Türkiye 
ve diğer ülkelerdeki cemaat okulları hakkında bilgi sahibi diğer kişi-
lerin Amerikalılara anlattıkları geniş yer tutuyordu.

Telgrafın en sonundaki “YORUM” bölümü, Amerika’nın bu okulla-
ra ve cemaate bakışı konusunda ipucu veriyor. “Sadece tek bir kitap 
okuyan adama güvenmeyin” başlıklı o bölümü aynen aktarıyoruz:

“Kuşkusuz Samanyolu Lisesi’nin öğrencilerinin ve idareci-
lerinin gurur duyacakları çok şey var. Öğrencileri çok başarılı; 
okulları, ortalama bir Türk devlet okuluyla kıyaslandığında bi-
rinci sınıf; ve Türklerle dünyanın geri kalan bölümü, özelliklede 
gelişmekte olan dünya arasında değerli ve nadir nitelikte kül-
türel değişim programları gerçekleştiriyorlar. Bu ve diğer Gü-
lenci okulların somut, müspet kazanımlarına bakıldığında, bu 
okulların ya da bu okulların öncülük yaptığı Gülenci hareketin 
Türkiye’nin demokratik laik sistemine nasıl tehdit oluşturabile-
ceğini anlamak güç.”

“Gülenciler, Polis teşkilatına hâkim” tespiti yapılıyordu!
Şimdi en başa 4 Aralık 2009 tarihinde Büyükelçi James Jeff -

rey’nin Washington’a yazdığı ve gülen hakkındaki sorulara nasıl ce-
vap verileceği konusunda tavsiyelerde bulunduğu telgrafa dönelim. 
“Gülen; Türkiye’nin görünmez adamının uzun bir gölgesi var” 
başlıklı bu telgrafın büyük bir bölümünü, Washington’un Fetullah 
Gülen’in şahsına ve cemaatine güncel bakışını yansıttığı inancıyla 
aktarıyoruz:

“1) ÖZET: Fetullah Gülen Türkiye’de hâlâ siyasi bir feno-
men. Son on yıl boyunca Pennsylvania’da ‘sürgünde’ olsa da, 
Gülen’in etkisi, sadık destekçilerinden oluşan tümenler ve elit 
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bir okullar ağı sayesinde devam ediyor. Gülen Hareketi’nin öne 
sürülen hedefl eri dinlerarası diyalog ve hoşgörü ama mevcut 
‘AKP-laikçiler’ bölünmesinde, pek çok Türk, Gülen’in daha de-
rin ve muhtemelen sinsi bir siyasi gündemi olduğuna inanıyor; 
hatta bazı İslami gruplar bile Gülen’in şeff afl ıktan yoksun olu-
şunu eleştiriyor ve bunun kendisinin amaçları konusunda şüp-
he yarattığını söylüyorlar.

2) Gülen 1938 ile 1942 arasındaki bir tarihte (değişik tarih-
ler veriliyor) doğdu ve başlangıçta İmam ve Diyanet İşleri Baş-
kanlığı’nın memuru olarak çalıştı. Hareketini, 1970’li yıllarda, 
takipçileri ‘Nurcu’ olarak bilinen, Kürt kökenli İslami düşünür 
Said Nursi’nin öğretilerini temel alarak kurdu. Gülen daha son-
ra Nursi’nin çerçevesinin dışına çıktı. Gülen’in kendi felsefesi 
İslam’da bilimin rolünü vurguluyor. O, dinlerarası diyalogu des-
tekliyor ve terörizmi lanetliyor. Son yirmi yılda ise, Gülen sade-
ce Türkiye’de değil, dünyada da ağırlıklı olarak eğitim üzerine 
odaklandı. Onun okulları özellikle Orta ve Güney Asya’da, aka-
demik mükemmeliyetleri ve ılımlı İslami görüşleri savunmaları 
nedeniyle itibar kazandı.

3) Zaman gibi Gülenci gazeteler Atatürk’ün mirasının geçer-
liliğini bıkmadan sorguluyor ve AB heveslisi bir ülke olarak Tür-
kiye’nin siyasi konularda Türk ordusunun sesinin kısılmasını 
sağlaması gerektiğini savunuyorlar. Bu gazeteler, Ergenekon 
soruşturmasının bayraktarlığını yapıyor ve Türk ordusunun ge-
leneksel hâkimiyetinin Türkiye’nin tarihinde olumsuz bir etken 
olduğunu sürekli olarak vurguluyorlar. Şaşırtıcı olmayan bir şe-
kilde, Türk Genelkurmayı’na yakın kaynaklar Gülen’den açıkça 
nefret ediyor; onun ve onun destekçilerinin sadece Türk ordu-
sunu yıpratmak değil, aynı zamanda Türkiye’yi İran benzeri bir 
İslami cumhuriyete dönüştürmek için de amansız bir mücade-
leye giriştiklerini savunuyorlar.

4) Hatta bazı İslamcı örgütler nezdinde bile, Fetullah Gülen 
Hareketi’nin karanlık bir imajı var.

5) Gülen Hareketi, Sünni Hanefi İslam’ın modernleşmiş bir 
versiyonu olarak tarif ediliyor. Bu eğilimi, eski Başbakan Nec-
mettin Erbakan’ın Milli Görüş grubuyla uyuşsa da, Milli Görüş, 
Türkiye merkezli yeni bir dünyayı hedefl erken, Gülen Hareke-
ti’nin küresel sistemle uyumlu ve ılımlı bir kapsamı var ve ama-
ca ulaşmaya yardımcı her aracı mubah gören bir yaklaşımdan 
rahatsızlık duymuyor; mesela, gerektiğinde başörtüsünü de 
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çıkartabiliyor. Yine de, başka bazı ortak paydalar söz konusu: 
AKP’nin kurucularının çoğu Milli Görüş’ten gelirken, AKP’nin 
birçok yetkilisinin de Gülen Hareketi’ne yakın olduğu biliniyor.

6) Zira Cumhurbaşkanı Gül, bizim ilişkide olduğumuz kişile-
rin hemen hepsi tarafından Gülenci olarak görülüyor ama Baş-
bakan Erdoğan öyle görülmüyor. Esasen, görüştüğümüz bazı 
kişilerin iddiasına göre, Erdoğan, o kadar kararlı biçimde Gülen 
cephesinin dışında duruyor ki, Gülen’in sadık çevresi onu bir 
yük (liability) gibi görüyor. Bu arada, Cumhuriyet Halk Partisi 
ve AKP’nin diğer muhalifl eri ABD’yi, sözüm ona Türkiye’nin 
laik temellerini zayıfl atarak bir ılımlı İslami devlet “modeli” ya-
ratmak amacıyla, gizliden gizliye Gülen’i desteklemekle itham 
etmekte pek aceleci.

7) Gülen’in İslami olamayan destekçileri de var ve İstan-
bul’daki Ekümenik Patrik bunlardan biri. Patrik, kısa süre önce 
Büyükelçi ile yaptığı bir konuşmada, ABD’ye yaptığı son gezi 
sırasında Gülen’i ziyaret ettiğini ve bir saatten fazla baş başa 
görüştüklerini anlattı. New York’a yaptığı ziyarette de Gülen’i 
yeniden görmeyi planladığını söyledi. Patrik, Büyükelçi’ye Gü-
len’den “çok etkilendiğini” anlattı ve Kazakistan’da Süleyman 
Demirel’in adı verilen bir üniversite dâhil olmak üzere Gülen 
okullarını kalitesini övdü.

8) Türkiye’de mevcut AKP-laik bölünmesi veri alındığında, 
herhangi bir İslami hareketin kendi amaçları konusunda tem-
kinli konuşması şaşırtıcı olmamalı. Ne yazık ki bu durum, Türk 
toplumunda adeta bir refl eks olan komplo teorilerine inanma 
eğilimini besliyor ve Gülen Hareketi’ne ilişkin kuşkuların üze-
rine de büyüteç tutuyor. Gülen’in amaç edindiği öne sürülen 
dinlerarası diyalog ve hoşgörüye söylenecek söz yok ama Gü-
len Hareketi’nin arkasında ABD hükümetinin (ve Yahudi Lobile-
rinin) olduğu iddialarında kaygı verici bazı yönler görüyoruz.” 

“Cemaat devlet için açık ve yakın bir tehlike” sayılmıyordu!
ABD’nin Fetullah Gülen’e bakışını genel hatlarıyla yansıtan “Kİ-

ŞİYE ÖZEL” bir diğer telgraf 11 Kasım 2003 tarihini taşıyordu. Bu 
tarihte Ankara 2 nolu devlet Güvenlik mahkemesi, Fetullah Gülen 
Davası’nın kesin hükme bağlanmasını 4616 sayılı Şartla Salıverme 
ve Dava ve Cezaların Ertelenmesi Yasası Kapsamında beş yıl süre 
ile erteliyordu. Zaten dönemin Ankara Büyükelçisi W. Robert Pear-
son’ın yazdığı telgrafın başlığı da, “Türk Sivil Toplumu: İslami lider 
Fetullah Gülen aleyhindeki hüküm ertelendi.” Pearson, Gülen’i şöyle 
tarif ediyordu.
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“1970’lerde işe başladığında çok daha radikal olan Gülen, 
ekümenlik (evrensel) bir anlayışla ilgilendiğini iddia eden ama 
kökleri yoğun biçimde İslami olan bir ruhani liderdir. Bu hareket 
diğer İslami tarikatlar gibi çalışıyor ama nispeten daha hiyerar-
şik ve daha disiplinli. Gülen ve takipçileri, eski Cumhurbaşkanı 
Demirel ve baş-laikçi-milliyetçi eski başbakan Ecevit dâhil ol-
mak üzere kendi içinde çok geniş bir yelpazedeki Türk siyaset-
çileriyle iletişim halinde ve onlardan kamuoyu önünde destek 
almış durumda.”

Bu telgrafın sonundaki “YORUM” bölümünü ise aynen ak-
tarıyoruz.

“Her ne kadar, tecrübelerimize göre, bu hareket (Gülen Ha-
reketi) Devlet’in baskısı altında gizemli bir hale geldiyse, tem-
silcileri bize karşı daha temkinli davranıyorsa ve dolayısıyla he-
defl erini okumak daha zor oluyorsa da devletin Gülen’e yönelik 
tacizi, bize bulanık ve keyfi şekilde yorumlanmış bir dizi delile 
dayalıymış gibi görünüyor. Ayrıca daha militan, İslamcıların 
Türkiye’deki bazı Gülen yapılanmalarına girdiklerini de tecrübe 
ettik. Ama Gülencilerle kapsamlı ve sürekli temaslarımıza daya-
narak şu sonuca varıyoruz: Gülen’in yaklaşımı öylesine tedrici 
ve onun kurmayları militan olarak karalanmamak konusunda 
öylesine sakıngan ki, bu hareket Devlet’e karşı açık ve yakın bir 
tehlike oluşturmamaktadır.”

2009 yılında Washington; Türkiye’de Ilımlı İslam’ı ve Fetul-
lahçılığı meşrulaştırıp yaygınlaştırmak üzere aşağıdaki sorula-
rın yanıtını istiyordu:

Ve günümüze iyice yaklaşıyoruz... Aleviler ve gayrimüslimlerle 
ilgili Amerikan gizli belgelerini yayımlamayı sonraya bırakarak, “İs-
lam ve Laiklik” dosyasını ve Türkiye üzerindeki hesaplarını ABD 
Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’ın sorduğu sorulardan anlamaya 
çalışalım: 22 Temmuz 2009’da Clinton’ın onayıyla Washington’dan 
Ankara Büyükelçiliği’ne gönderilen telgraf, “Tarikatlar, Kürtler ve 
İslam ve Türkiye’de azınlık dinleri konusunda bilgi talebi” baş-
lığını taşıyordu. Sorular öğretici ve ipucu verici bir özellik taşıyordu. 
Söz konusu telgrafta, Bakan Clinton’ın, dönemin Ankara Büyükelçisi 
James Jeff rey’nin “acilen” cevaplamasını istediği sorular da, Was-
hington’un Türkiye’ye bakarken neleri gördüğü hakkında bizce çok 
şey anlatıyordu:
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Tarikatların yapısı ve tavrı ABD çıkarlarına yatkın mıydı?
1) Bugün Türkiye’de üye sayıları ve siyasi kudretleri bakımından 

en güçlü İslamî cemaatler ya da tarikatlar hangileri oluyordu?
2) Tarikat üyeliğinin, mesela oy kullanma tercihleri gibi siyasi ey-

lemlerle arasındaki ilişki ne? Tarikatlar hangi işlevleri görüyordu?
3) Bu gruplara üyelik nasıl işliyordu? Dışarıdan birileri de bir gru-

ba yaklaşıp katılmak isteyebilir mi, yoksa üyeler tarafından davet 
edilmeleri mi gerekiyordu? Bu tarikatlardan ayrılanlar oluyor muy-
du? Tarikatlar birbirleriyle nasıl geçiniyor ya da ilişki kuruyor ve bun-
lar niçin yapılıyordu?

4) Bir tarikatın bünyesinde, İslamî kuralların farklı geleneklerine 
ya da ekollerine mensup olmak cemaatin genel dinamiğini nasıl et-
kiliyordu? Tarikatların önde gelen üyeleri, hamilik ilişkisi dışında da, 
özellikle gündem belirlemek açısından bu gruplara göre mi hareket 
ediyordu?

Kürtlerle İslam kavramı ayrıştırılmalıydı!
1) Türkiye’deki tarikatların üyelerinin ne kadarı Kürtlerden olu-

şuyordu?
2) Fetullah Gülen’in takipçileri de dâhil olmak üzere, Nurcu Ha-

reketi’ne Kürtlerin katılımı ne düzeyde? Kürtler genel olarak Gülen’e 
nasıl bakıyordu?

3) Nakşibendî ve diğer geleneksel tasavvufî gruplar, özellikle Gü-
len Hareketi ile nasıl bir ilişki ve/veya rekabet içinde bulunuyordu?

4) Tarikatlar/Nurcu örgütler dindar Türklerle dindar Kürtler ara-
sında ne ölçüde köprü oluşturuyordu? Öte yandan, tarikatlar/Nurcu 
örgütler, Diyanet’in geleneksel Hanefi dışlayıcılığına kızarak ve kıs-
men de Kürt kimlik bilincinin/etnik Kürt ayrılıkçılığının körüklemesiy-
le, ne ölçüde retçi , “ayrılıkçı” bir İslam’ın üretildiği yerler haline geli-
yordu? Kongra-Gel (KGK) ve Demokratik Toplum Partisi (DTP) gibi 
laik örgütler bu eğilimlerin ne kadar farkında ve ne ölçüde bunları 
istismar etmeye ya da bunlara karşı harekete geçmeye çalışıyordu?

5) Hizbullah’ın çeşitli cephelerde yeniden ortaya çıkması, ne öl-
çüde Gülen’in ve/veya AKP hükümetinin “reformist” tacizlerine karşı 
bir İslamî Kürt reddedişi temsil ediyor ya da yansıtıyordu? Hizbul-
lah’ın “İlim” ve (geleneksel olarak şiddet uygulamayan) “Menzil” kol-
larının yükselişinin nedeni neye bağlanıyordu? Kürtler, Ergenekon/
Derin Devlet örgütlenmeleriyle mücadele çabaları kapsamında Hiz-
bullah’ın ve çeşitli unsurlarının geri dönüşünü nasıl görüyordu?
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Türk Müslümanları dünya İslam ümmetine ne kadar bağlıydı?
Dış etkiler
1) Türk Müslümanlar, dinî rehberlik için Türkiye dışına bakıyorlar 

mı ve hangi kaynaklara ya da kişilere özeniliyordu?
2) Dışarıdaki dinî etkilerin Türkiye’ye nüfuz etmesine imkân 

veren ne gibi mekanizmalar mevcuttu? İslam’ın Türk tipi olmayan 
biçimleri ve tezahürleri Türkiye’deki gelişmeleri ve dinî tartışmaları 
nasıl etkileyebiliyordu? Türk İslamî kanaat önderleri dış nüfuza ve 
tecrübelere ne ölçüde açık ve bu nüfuz nasıl sağlanıyordu?

3) Türk Müslümanları günümüzdeki Sünni/İslam ümmete ne kadar 
entegre görünüyordu? Türk Müslümanları, Müslüman dünyanın diğer 
yerlerindeki İslamî gelişmelerden (teolojik, sosyal ya da siyasi tartış-
malardan) ne kadar haberdar ya da ne kadar uzak davranıyordu?

Azınlık dinleri ve etki alanları saptanıp kışkırtılmalıydı!
1) Anti-Semitizm ve Hıristiyanlara karşı husumetin tabandaki 

ifadeleri, siyasetin ve medyanın önderlerince ne kadar cesaretlendi-
riliyor ya da caydırılıyordu?

2) Lütfen bu sorulara, konu satırına C-RE9-01283 yazarak cevap 
vermeniz bekleniyordu.

Ankara’daki Amerikalı diplomatlar bu soruları elbette cevap-
sız bırakmıyordu. Ama söz konusu cevapları içeren telgraf ma-
alesef “WikiLeaks Türkiye Belgeleri” arasında yer almıyordu. 
Çünkü Wikileaks belgeleri, hem şantaj hem manipülasyon ama-
cı taşıyor ve ABD’ye (Siyonist Lobilere) zarar verecek kısımlar 
özellikle ayıklanıyordu.

ABD; Kemalist İslam’a karşı, Siyonist (Ilımlı ve Protestan) 
İslam üretiyordu!

Taraf’ın elde ettiği 11 bin civarındaki WikiLeaks belgesi 2000’li 
yıllar ağırlıklı ve bunlar içinde nedense 28 Şubat dönemine ilişkin 
fazla telgraf bulunmuyordu. Bununla birlikte, Marc Grossman’ın 
büyükelçiliği döneminde Ankara’daki ABD diplomatlarının Washin-
gton’a Refah’ın yükselişine paralel olarak Dünya İslam Birliği en-
dişesinin de yükselişe geçtiğini rapor ettikleri bir önceki telgraftan 
anlaşılıyordu. 28 Şubat’ı izleyen dönemin gizli Amerikan yazışmala-
rında ise bu müdahaleden hemen her seferinde “postmodern darbe” 
olarak ve belli bir eleştirel mesafeyle söz edilmesi dikkat çekiyordu. 
27 Haziran 2003’te, ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nde Maslahatgü-
zar konumunda bulunan Robert S. Deutsch’un onaylayarak Washin-
gton’a gönderdiği “Diyanet’in Denetlenmesi Savaşı” başlıklı telgraf, 
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hem bu açıdan hem de Türkiye’deki “laik” sistemin ABD’de nasıl 
algılandığını yansıtması bakımından dikkat çekiyordu. Orijinalinin 
tam metnini bugünden itibaren internet sitemizde de bulabileceğiniz 
telgrafın bazı bölümlerini aktarıyoruz:

“AKP hükümetinin Türk camilerine 15 bin ek imam alınması yö-
nündeki önerisinin yarattığı yeni tartışma, dinin Türk kamusal haya-
tındaki rolüne ilişkin eski tartışmayı yeniden canlandırdı. Bu tartışma 
aynı zamanda: 1) hem katı laikçilerin hem de dindar muhafazakâr-
ların “İslam” kartını kendi çıkarları için kullanmaya çalıştıklarını, 2) 
Türkiye’de monolitik ve siyasi birleşmişlikten uzak olan İslam’ın, 
birçok laikçinin itiraf ettiğinden daha esnek bulunduğunu, ana akım 
toplumun içindeki köklerinin de daha derin olduğunu gösterdi.” Yani 
Erbakan’ın İslam anlayışına savaş açan Amerika, Erdoğan’ın İs-
lam anlayışına destek veriyordu!

Cami ve devlet: birleşik, ayrı değil
Belgelerde yazdığına göre: “Batılılaşmanın en azından taklidini 

yapan Türk elitler ve yetkililer, Atatürk’ün döneminden beri Türki-
ye’de laikliğin niteliğini belirleyen şeyin , “cami ile Devlet”in kurumsal 
olarak birbirinden kesin biçimde ayrılması olduğunu yabancılara an-
latıp dururlar. Aslında, laikliğin “Türk” versiyonu ABD’dekine yüz sek-
sen derece zıttır; dokulara derinlemesine nüfuz etmiş ve anayasa 
tarafından korunan bir alışkanlık değil, anayasayla kutsallaştırılmış 
ve zorla kabul ettirilmiş bir Devlet ideolojisidir. Türk yasaları dinî dü-
şünce ve duyguların kamusal alanda yer almasını açıkça yasaklasa 
da, dinî kurumlar sadece katı bir devlet denetimi altında değil, aynı 
zamanda Türk Devlet aygıtının ayrılmaz bir parçası halindedirler.

Diyanet İşleri Başkanlığı yaklaşık doksan bin personeliyle Türk 
Devleti’nin en büyük organlarından biridir. Cami inşaatı/teftişi, imam-
lar gibi dinî memurların işe alınması ve her türlü dinî tavsiyenin yapıl-
masından resmen sorumludur. Bu işlevler, Diyanet’in asıl amacının 
yanında ikinci önemdedir. Bu amaç, Cumhuriyet’in ilk günlerinden 
bu yana olduğu gibi , “İslamî” fikirlerin ve bağımsız dinî kurumların 
Atatürk’ün laik devrimine karşı tehdit oluşturmasını engellemektir. 
Dolayısıyla da, bu kurumu kötüleyenlerin –ki buna İslamcılar, mer-
kezdeki muhafazakârlar ve liberaller dâhil– gözünde Diyanet, bir uç-
tan bir uca Anadolu’da ve İstanbul ile Cumhuriyetçi Ankara’nın daha 
az elit köşelerinde yaşanan çok çeşitli inançlarla pek az ilgisi olan 
bir “Kemalist İslam”ın üreticisidir. Bu kurum, Türkiye’nin hatırı sayılır 
büyüklükteki Alevi (laik Devlet’i kuvvetle savunsa da, Diyanet’in Tür-



kiye’nin Sünni çoğunluğunun hâkimiyetini güçlendirmesinden uzun 
süredir kaygı duyan heterodoks Şii azınlık) topluluğu tarafından bile 
eleştiriliyor.”281

Yani ABD, Diyanet’in kaldırılmasını, en azından mevcut ya-
pısının değiştirilip sulandırılmasını ve İslam’ın daha kolay deje-
nerasyona uğratılmasını öneriyordu!.

 ● Ey THE CIA’MAAT! Eğer KCK Militanları MİT’in 
Elemanıysa.?! Sorular ve Sorumlular

 “Kişiye özel” kanuni düzenlemelerle, hem de bir gecede, 
yetkili savcıların “dokunamayacağı kişiler” arasına: “Başba-
kan’ın özel görevlendirmesiyle bazı hizmetleri yürütenler”in de 
katılması ve MİT mensuplarının koruma altına alınması, Hakan 
Fidan kadar, O’nu Oslo’ya gönderip PKK teröristleriyle “Özerk 
Kürdistan yol haritasını” görüşüp belirleten Sn. Recep T. Erdo-
ğan’ı da rahatlandırma amaçlıydı. Şimdi soralım ve lütfen kafa 
yoralım:

Hani yargı karşısında hiç kimseye ayrıcalıklı davranılmazdı?
Hani “kişiye özel” kanun çıkarılmazdı?
Hani Özel Yetkili Mahkemeler, “öyle keyfine ve özel bir kin-

le” davranmazdı?
Hani KCK-PKK militanları içinde MİT elemanı bulunmazdı?
Hani Devlet böylesi icraat ve tahribatlara katılmazdı?
Hani, ileri demokrasilerde ve hukuk düzenlerinde “Paşala-

rın dokunulmazlığı olmadığı gibi, iktidar yandaşlarına ve bürok-
rat maşalara da koruma zırhı” yakışmazdı?

Amerika karşıtı ve milli duyarlı insanlar tutuklanırken “Tür-
kiye’nin bağırsakları temizleniyor” diyenler, şimdi KCK-PKK 
militanı MİT elemanları yakalanmaya kalkışılınca “Türkiye’nin 
beyni mi akmaktaydı” ki, bazıları böylesine cıyak cıyak bağır-
maktaydı?

Acaba, KCK ve PKK militanı olan MİT ajanları, hangi “faili 
meçhul” cinayetlere katılmışlardı?

Bu “özel devlet görevlisi elemanlar, hangi bombalama, sal-
dırma ve isyana kalkışma” eylemlerini kışkırtmışlardı?

12 Eylül öncesi sağ-sol kavgasını kızıştıranlar ve halkı düş-
man kamplara ayırıp birbirine kırdıran hükümet ve mahfillerle, 

281)  Taraf / 23 03 2011
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bugün KCK-PKK’yı önce isyana kalkıştıran sonrada PKK’yı tas-
fiye numarasıyla BDP’yi meşrulaştırıp ÖZERK KÜRDİSTAN’a 
zemin hazırlayan AKP’nin ne farkı vardı?

NATO Genel Sekreteri ve Hz. Muhammed hakaretçisi Ras-
mussen: “AKP hükümetinin Afganistan ve Libya’daki ope-
rasyonlara verdiği hayati desteğe müteşekkiriz. Bu nedenle, 
İzmir’de bir “NATO KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ihdas 
etmekteyiz” sözleri, yoksa Türkiye’yi işgal hazırlığı mıydı?

Ve hani, dini cemaat ve tarikatlar asla siyasete bulaşmaz, 
devleti ele geçirmek için stratejik ve bürokratik kadrolaşmaya 
kalkışmazdı?

Sabatasit Mehmet Ali Birand’ın: “MİT (Cumhuriyet Savcısı-
nı takmayarak) gözümde büyüdü” manşetleri atması, CIA adına 
duyduğu bir sevinci mi yansıtmaktaydı?

MİT mensuplarını ifadeye çağıran Savcı Sadrettin Sarıka-
ya’yı hemen görevden alıp ve yerine Savcı İsmail Işık ve Adem 
Özcan’ın atanması acaba hangi dosyaları kapatmak amaçlıydı?

Türkiye’de “Ergenekon diye gizli ve tehlikeli bir örgüt var” 
kararı veren AİHM ve Haçlı Avrupa Birliği ağzıyla: “Ergenekon’la 
PKK’yı özdeşleştiren şu AKİT gibi yandaş ve yalaka İslamcılar, 
acaba “MİT, KCK-PKK, CEMAAT, AKP, CIA VE MOSSAD” işbirli-
ğini niye hiç gündeme taşımazlardı? 

Başakşehir’de Ergenekon ve Balyoz savcılarının da kaldığı 
yargı lojmanlarına saldıranlardan birisi MİT ajanı mı çıkmıştı!?

İbrahim Tatlıses’e suikast düzenleyen Abdullah Uçmak’a 2 
kaleşnikofu MİT’in haber elemanları mı sağlamıştı!? 

6 Temmuz 2011’de KCK yürütme konseyine Abdullah Öca-
lan’ın el yazısı ile 6 sayfa mektup yazdığı; bunu MİT ekibinin 10 
Temmuz’da kandile ulaştırdığı ve derken 14 Temmuz’da Öca-
lan’ın talimatıyla Silvan’da 13 askerimizin şehit edildiği saldırı 
yaşanmış ve bölge halkı isyana mı kışkırtılmıştı!?

Bugüne kadar MİT’in böyle 50den fazla olaya karıştığı mı 
anlaşılmıştı!?

Şimdi; istihbarat elemanları elbette terör örgütlerine sızar 
ve bilgi toplardı, ancak onların milli birlik ve dirliğimize yönelik 
şeytani amaçlarına hizmetkar olamazdı!?

Özetle: savcılığın elinde olduğu söylenen bütün bilgi ve 
belgeler; KCK yapılanmasının MİT’in himayesinde tamamlan-
dığını ve özerk Kürdistan’a zemin hazırlandığını PKK’nın ise 
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bağımsız Kürdistan’ın polis teşkilatı yapılmaya çalışıldığını mı 
ortaya koymaktaydı!?

Ayrıca PKK-KCK’nın asker ve polisimizi, hatta sivilleri he-
def alan birçok saldırı planlarından MİT haberdar olduğu halde 
yetkilileri uyarmamış ve önlem almamıştı. Ayrıca meşhur Habur 
skandalını da MİT’in tezgahladığı konuşulmaktaydı. Kafaları 
kurcalayan soru şuydu: Peki sonunda hükümetin aleyhine ol-
duğu anlaşılan bu açılım safsatalarını planlayanlara şimdi AKP 
iktidarı niye sahip çıkıp savunmaktaydı!?

Kaldı ki Türkiye’ye sığınan Suriyeli muhalif subayları ka-
çırıp Esad yönetimine teslim etmekle suçlanıp tutuklanan bazı 
MİT çalışanlarının daha bu tür hangi casusluk faaliyetlerine ka-
rıştığını AKP iktidarı niye araştırıp açıklamazdı!?

Cumhurbaşkanı ile Başbakanın, Emniyet Teşkilatıyla 
TSK’nın, MİT kurumuyla Emniyet istihbaratının, cemaatle ik-
tidarın, ayrıca yürütme ile yargının sürekli kapıştığı; her biri-
nin kendi saltanat sahasını kurmaya ve korumaya çalıştığı ve 
bunlar üzerinden dış güçlerin ve Siyonist merkezlerin ülkemize 
yönelik sinsi planlarını uygulattığı bir görünüm arz eden Türki-
ye’miz bu kaos ortamından nasıl kurtulacaktı!?

Bu MİT “İslami cemaat ve hareketlere sızan hainleri” niye 
topluma tanıtmazdı? 

Oysa Bütün cinler ve Lawrence’ler içerideydi. İslamî kesimin, 
İslamî hizmet ve hareketin içine kimler ve neler girmemişti ki... CIA 
girdi, MOSSAD girdi, ABD girdi; AB, Siyonizm, İsrail ve Vatikan girdi. 
Nice insi ve cinnî şeytan girdi. Münafıklar, mürailer girdi. Yarı müh-
tediler girdi. İbn Sebe’ler girdi. Din ve mukaddesat bezirgânları gir-
di. Patrikler, papazlar, monsenyörler, pastörler, hahamlar, zangoçlar 
girdi. Allah’ın ayetlerini ucuza satanlar girdi. Sarıklı Farmasonlar gir-
di. Sürüyle casus, ajan, provokatör girdi. Dinleri dinar, kıbleleri nisa 
olanlar girdi. Zekât hırsızları girdi. Arsızlar hayâsızlar girdi. Ayak-
ta uyuyanlar girdi. Cemaat holiganları girdi. İbn Sebe’ orkestra şefi 
olmuş, münafıklar çalıyor, ahmaklar oynuyor, bir hengâme ki sor-
mayın. Mardin Kazımiye medresesindeki salaş köprüden papazlar 
ve hocalar çan ve ezan sesleri içinde birlikte geçiyorlardı. Dinciler-
le dinsizler diyalog ve dayanışma sergiliyorlardı. Bu gidiş Cennet’e 
mi, Cehenneme mi? Yani düşünmüyorlardı. Çanlar çalıyor, ezanlar 
okunuyor, diyalog dalaveresiyle Dinimiz yozlaştırılıyor. Zavallı Müs-
lümanlar, siz bu günleri de mi görecektiniz? Dirilmek ve harekete 
geçmek için daha ne yapılması bekleniyordu?
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Birinci ve tehlikeli ameliyat sonrası bir geçmiş olsun mesa-
jı bile göndermeyerek tavır koyduğuna sadece MİLLİ ÇÖZÜM 
DERGİSİ’nin dikkat çekmesi üzerine, ikinci ameliyat dolayı-
sıyla, mecburen ve mahcuben, Başbakan Erdoğan’la ilgili bir 
mesaj yayınlayan Fetullah Gülen’in, samimiyetsiz ve isteksiz 
“duaları”ndaki riyakarlık nasıl da sırıtmaktaydı. Oysa, MİT ara-
cılığıyla CIA’nın verdiği kasıtlı ve yanıltıcı istihbarat sonucu, 
TSK’nın Uludere’de yanlışlıkla vurduğu 35 sivil gencimizle ilgili 
taziye mesajında Fetullah Gülen’in “Kürtleri kışkırtıcı ve TSK’yı 
suçlayıcı” ifadeleri ne kadar sıcak ve heyecanlıydı?

Genel Kurmay Başkanlığı, dikkat çekici bir anma programı-
na imza atmıştı!

Genelkurmay Başkanlığının, “darbe hazırlığı içinde olduğu” 
gerekçesiyle dönemin başbakanı Adnan Menderes tarafından 
görevinden alınan 5. Genelkurmay Başkanı Nafiz Gürman’ı 
Devlet Mezarlığı’ndaki mezarı başında anması, acaba, iktidara 
mı, yoksa dış odaklara mı bir mesajdı? Menderes hükümeti, 
1950 yılında güvenoyunu almasının ardından, kendilerine yö-
nelik darbe girişimi olacağı iddiası ile dönemin Genelkurmay 
Başkanı Abdurrahman Nafiz Gürman ile kuvvet komutanlarını 
görevden almıştı. Bir yıllık Genelkurmay Başkanı Gürman, bu 
makamdan kızak bir görev olan Yüksek Askeri Şûra üyeliği-
ne atanmıştı. Gürman ile birlikte, dönemin Genelkurmay ikin-
ci başkanı, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanları ile üç ordu 
komutanı da emekliye ayrılmıştı. Toplam 16 general ile birlikte 
150 albay devre dışı bırakılmıştı. Genelkurmay Başkanlığı, Gür-
man’ı ölüm yıldönümü olan 6 Şubat’ta Devlet Mezarlığı’ndaki 
mezarı başında anması, bazı çevreleri kuşkulandırmıştı. Acaba 
CIA’maatı yönlendiren lobilerin telaşı da bundan mıydı?

ŞİİR:
THE CIA’MAAT!

Arkasında, Amerika
“Ilımlı Din”, ne harika…
Haçlılarla, aynı halka
Namaz kâfi, yokmuş cihat
Karanlıktır, CIA’maat!
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Muhammed’e, biatsız din
İslam olmaz, cihatsız din
Demokratik, şer’atsız din
Tahribattır, tam kanaat
Sapkınlıktır, CIA’maat!

Demokrasi, kutsal hedef
Gâvur verir, ödül şeref
Lions Mason, çağdaş kenef
Hizmet yapar, oh ne rahat
Kiralıktır, CIA’maat!

Güçlü ordu, zahmet imiş
Zaten NATO; rahmet imiş
Küresellik, nimet imiş
D-8’ler, “o çok bayat!”
Münafıklık, CIA’maat!

Siyon patron, bunlar kukla
Sen oyalan, bu kabukla
Lider sanılan, çubukla
Güder halkı, ne kabahat
Uşaklıktır, CIA’maat!

Para kutsal, Papa aziz
Karşı çıkan, olur taciz
Şöhret tatlı, lapa leziz
Ucuz uyuz, böyle hayat
Kur’an dışı, CIA’maat!

Gizli çekim, şantaj kaset
Dini riya, huyu haset
Gidecek ülkeye hasret
Ömür biter, gelir memat
Karışıktır, CIA’maat!
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Bulmuş fırsat, makam; azmış
Kimseler yan, bakamazmış
Eh “nar nuru, yakamazmış”
Milli Çözüm, çün hakikat
Şaşkınlıktır, CIA’maat!

Paşalara, dokunulur
“Yargı hürdür”, okunulur
MİT olunca, yutkunulur
Nerde böyle, çiğ tatbikat
Şarlatanlık, CIA’maat!

İşte bir Fetullahçı İlahiyatçının hezeyanları ve din tahribatı!
“Ancak (Hz. Lut’un) karısını takdirimizle (kurtaracaklarımızın 

dışında bıraktık. Çünkü) O geride kalan (ve kocasına hıyanete 
kalkışan)lardandı.” (Hicr: 60) ayetini, tamamen çarpıtarak ve Al-
lah’a iftira atarak: “Lut’un eşini kurtulanlar arasında takdir ettik 
(Hicr-15-0) (Bak: İslam’ın İnanç Esasları – Anadolu Üniversitesi 
Yayınları İlahiyat Önlisans Programı – sh: 141 – Kader İnancı) 
şeklinde yazan ve herhalde bu yanlışı ortaya çıkmasın diye de ayet 
numarasını yanlış aktaran Prof. Dr. Şevki Yavuz 12 Haziran 2011 
seçimleri öncesinde:

“Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi ve Muhafazakâr Ülkücü-
ler sakın oylarını Ak Parti’den başka yere vermesinler ve dolaylı 
biçimde CHP’yi destekleme yanlışına düşmesinler” (7 Haziran 
2011 - http://yusufsevkiyavuz.com) diyerek ayarını ve amacını or-
taya koymuşlardı. Sanki temel esasları ve dış bağlantıları bakımın-
dan CHP ile AKP’nin bir farkı vardı!?

Şimdi Erbakan Hoca’nın, “Ilımlı İslam’ın” ne olduğunu açık-
layan şu sözlerini hatırlatmanın tam zamanıydı

“Irkçı emperyalist odaklar diyor ki: Müslüman âleminde, bü-
tün gücümüzle ılımlıları çoğaltmamız lazımdır. “Ilımlı İslam” ile 
ne anlatılmaya çalışılır? Yani cihat şuuru olmayacak, Hak ve 
adaleti hâkim kılma gayesi ve sorumluluğu taşımayacak, bozuk 
ve batıl düzene karışmayacak, Yahudi’ye hizmetçilik yapacak; 
ama namaz kılacak, oruç tutacak, umreye koşacak... Dünyada-
ki ve ülkedeki düzeni, Siyonist Merkezler tanzim edecek. Sen 
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sadece Yahudi’ye vergi ve faiz ödeyeceksin, aldığın her malın 
fiyatının yarısını sömürü sermayesine haraç olarak vereceksin; 
bir nevi küresel sisteme demokrat kölelik edeceksin, ama izin 
verilen ibadetleri de yerine getireceksin... İşte ılımlı İslam de-
dikleri bu…”282

Bu İşleri kotaran CIA mıydı, Hoca mıydı?
Yahudi ve Mason İttihatçı, vatan ve savaş kaçağı Cemal Pa-

şanın torunu Hasan Cemal’in (16.02.2012 / Milliyet) itirafl arı!
 “Ben Gülen Cemaati’nin, günlük deyişle Fetullahçılar’ın gü-

cünü gayet iyi bilen biriyim.
Hem güçlü, hem becerikli olduklarını rahatça söyleyebilirim. 

Nereden mi biliyorum bunu? 2008 yılında Avrupa Futbol Şam-
piyonası’nı izliyordum. Türkiye yarı finale kalmış, Basel’de Al-
manya’yla oynayacaktı. Oteller, pansiyonlar doluydu. Yer bu-
lamıyordum. Cemaatten bir meslektaşımı aradım, derdimi an-
lattım. Çok geçmedi cep telefonum çaldı, birkaç saat içinde 
yatacak yer bulunmuştu Basel’de... 2010’da Güney Afrika’day-
dım. Bunun gibi Dünya Kupası önemli maçlardan biri Cape 
Town’daydı. Yine otel yoktu. Cemaat harekete geçti ama bu kez 
nafile... Sonunda beni her iki şehirde de Gülen Cemaati okulla-
rının yurtlarında misafir ettiler. (*)

Başka nerden biliyorum cemaatin gücünü?.. Büyük iş dün-
yasından, ‘beyaz Türkler’den (sabataist-gizli Yahudilerden) 
bazı ünlü isimlerin zaman zaman Amerika’ya, Fetullah Hoca’ya 
yaptıkları ziyaretlerin de cemaatin gücü konusunda fikir verdi-
ği söylenebilir. Brüksel’e, Washington’a, Arap coğrafyasındaki 
Kahire gibi bazı başkentlere her gittiğimde cemaatten oldukları-
nı bildiğim o meslektaşlarımla da teması ihmal etmem. Cemaat 
iş dünyasında da var. Üniversite dahil eğitimde de var. Peki, 
yargı ve polis ne oluyor? Cemaatin devlet içinde, özellikle yargı 
ve poliste güçlendiği, bazı kritik noktalarda son derece etkili 
olduğu konusunda fazla kuşku yok. Özellikle ‘askeri vesayet’in 
geriletilmesinde, yani Ergenekon ve Balyoz’da doğrularıyla 
yanlışlarıyla çok etkili roller üstlendikleri de malum...

Polis ve yargıdaki Fetullahçılar, KCK operasyonlarıyla bir-
likte son ‘MİT olayı’na kadar uzanan bir başka kritik -ve ben-
ce yanlış olan- rolü Kürt sorunu ve PKK konusunda oynadı-
lar. Peki, cemaatin özellikle yargı-polis ikilisinin devlet içindeki 

282)  Kaynak: Kanal B – Başkent Oturumları
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gücü AKP iktidarını, Başbakan Erdoğan’ı rahatsız etmiyor mu? 
Öteden beri ediyor. Balyoz davasındaki bazı gelişmeler ya da İl-
ker Başbuğ olayı Tayyip Erdoğan’ı rahatsız etmedi mi? Ettiği 
konusunda kuşku yok. Erdoğan son milletvekili seçimlerinde 
cemaatin Ak Parti şemsiyesi altında Meclis’e fazla girmesine 
çizgi çekti mi? Çekti hem de ciddi şekilde... Ankara’da, ‘iktidar 
içi mevzilenmeler’de hükümet cemaati frenliyor mu? Fazla söz 
hakkı elde edecekleri kritik noktalara gelmelerini engelliyor 
mu? Evet öyle. Bu da cemaat çevrelerini hiç kuşkusuz rahatsız 
ediyor. Cemaat ‘kavga’dan yana değil. Özellikle ‘devlet’le... Bu 
tavrı yeni de değil. Eskiye, 12 Eylül’e, hatta 28 Şubat’a kadar gi-
diyor. Anlaşılan o ki: Erdoğan şu sıralar çizgiyi çekiyor, cemaat 
de fazla ses etmiyor.

Bir başka soru: Gülen Cemaati kendi içinde tek parçalı mı? 
Değişik konularda farklı kanatlar, değişik bakış açıları yok mu? 
Elbette var. Herkes her konuda aynı düşünmüyor. Bunun örnek-
leri zaman zaman suyun yüzüne vuruyor. Bir soru daha: Diye-
lim cemaatten bir savcı, cemaatten bir polis görevini yaparken 
kanunların sesine mi kulak verir? Yoksa cemaatin mi? Kanunun 
sesine kulak veriyorsa, kendi inancını yasalarla karıştırmıyor-
sa, herhangi bir mesele yoktur. Ama tersi sorundur. Tanıdığım 
ileri gelen Fetullahçılarla, özellikle Kürt sorununun şiddet ve 
silahla bağının nasıl koparılacağı konusunda anlaşamıyoruz. 
Bu çerçevede yer alan ‘MİT krizi’nde de anlaşamadık. (Yani ileri 
gelen Fetullahçılar, PKK’nın silahlı güçleriyle birlikte resmi ve siyasi 
bir hüviyet ve hürriyet kazanmasını istiyormuş. A.A.) Şunun altını 
çizmek isterim. Benim cemaatten tanıdıklarım demokrasiyi ge-
nel olarak benimsemiş insanlar... (Yani, Yahudi lobileri güdümlü 
ABD hâkimiyetine ve AB hevesine razı olmuşlar. A.A.) Evet, önemli 
olan demokrasi ve hukuk devletini ortak platform olarak kabul 
edip barış ve huzuru öyle yakalamaktır.”

Şimdi dünya çapında: Futboldan diplomasiye, Üniversite-
lerden ticari ilişkilere kadar böylesine geniş bir iletişim ve et-
kileşim ağı kuran, Türkiye’de ise siyasetten bürokrasiye, yargı 
sisteminden Emniyet ve MİT’e kadar kadrolaşıp hükümete bile 
kafa tutan bir organizasyonu; CIA’nın değil de, hasret çekme-
sine rağmen ülkesine dönmekten aciz, ilkokulu bile dışarıdan 
bitirmiş, derme çatma kısa bir medrese eğitiminden geçmiş, 
dil bilmez, yol bilmez zavallı bir HOCA’nın kotardığına inanmak 
için, herhalde safdirik olmak lazımdı.



 SONSÖZ YERİNE:

 MÜNAFIKLAR UZAYDA DEĞİL, YANIMIZDADIR!

Bugün Müslümanlar olarak, belki de en büyük gafl etimiz; 
Kur’an’ın ısrarla vurguladığı; en sinsi ve tehlikeli kimseler ola-
rak uyardığı: “Münafıkların ve marazlı insanların” hep dışımızda 
ve çok başka ortamlarda olduklarını sanmamızdı. Oysa onlar, 
parazit solucanları veya ergenlik çıbanları gibi hep aramızda ve 
yanıbaşımızdaydı. Münafıklar, sürekli Müslüman toplulukların 
ve özellikle şeytani güçlerce tehlikeli sayılan İslami oluşumların 
içinde aranmalıydı. Hatta, bizim yani kendimizin; münafıklaşma 
ihtimalini hesaba katmamız ve sık sık nefsimizi sorgulamamız 
lazımdı. Hz. Ömer Efendimizin, münafıkların isimleri kendisine 
bildirilen sahabeye sık sık başvurup: “Allah aşkına söyle, Ben 
de münafıklar listesinde var mıyım?” diye sorması, boşuna 
mıydı! Yoksa –haşa- riyakârlık ve şaka mı yapmıştı?

Üstelik o zatın bu tavrını: “Baksanıza münafıklar öyle gizlen-
mesi ve gündeme getirilmemesi gereken bir zümredir ki, Hz. 
Ömer bile kimler olduğunu bilmemekte ve merak etmektedir” 
şeklinde yorumlayanlar aldanmakta, veya yarasalar gibi konunun 
karanlıkta kalmasını arzulamaktadır. Çünkü Hz. Ömer’in bu samimi 
endişesi: “Sahabe tarafından bilinen malum ve meşhur münafıklar 
dışında; herkesin mübarek ve muhterem sandığı birçok kimselerin, 
Hz. Huzeyfe’nin Medine’de bulunduğu halde, öldüklerinde cenaze 
namazlarına katılmadığını görüp, bunların münafık olduğunu fark et-
mesinden” sonra başlamıştır. Kaldı ki münafıkların elebaşlarıyla ilgili 
içinde yüzlerce isim sayılan ciddi eserler yazılmıştır.

Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin manevi mürşidim de-
diği Gavsul Azam Abdulkadir Geylani Hazretleri şöyle buyurup 
uyarmaktadır:

“Münafıkların Allah katında ve Hak dostları yanında hiçbir 
kıymetleri kalmamıştır. Belki avam halk onları bir şey sanır, 
oysa hakikat yolcuları nazarında, bunlar uysal görünümlü bir 
yırtıcıdan farksızdır. Ey münafıklar, sizin bütün çabanız; Hakkı 
istismar edip, halka yaranmaktır. Bana düşmanlığınızın sebebi 
de, maneviyat kaynağı sanılan, kalp lağımınızı deşip dışa akıt-



mamdır! Oysa ben sizden sivrisinek kadar bile korkmam, çün-
kü yegâne kuvvet ve kudret sahibi ancak Allah’tır. Münafıklar, 
şeytanın insan postuna ve Müslüman kılıfına girmiş uşaklarıdır. 
Bunlar sadece, Kur’an basiretiyle, iman ferasetiyle ve nübüvvet 
dürbünüyle fark edilip anlaşılır. Asıl marifet, mü’mini veya kâfi-
ri değil, münafığı tanımak ve halktan bir sürü tabisi ve hamisi 
olan bu muzır marazlıları topluma tanıtıp onları uyarmaktır.”283

Asıl ahmaklık Siyonist uşaklığıdır, ABD ve AB şakşakçılığıdır 
ve münafıklık; çiftte standart uygulamaktır

Bazı “şaşkın”ların şu “çarpıtmasına” bakın: Efendim “TSK’yı sa-
vunmayın, Onlar Amerikan uşağıdır.   Ergenekoncuların çoğu 
da bunlardandır…” Peki, iyi de; sizin kahraman sanıp sahip çıktığı-
nız AKP kurmaylarınız ve Fetullah Gülen Hocanız da açıkça Ameri-
kan kuklası, hatta BOP eş başkanı değiller miydi? Siyonist gavurlar, 
ABD ve AB bunlara madalya vermemiş miydi? Evet... O halde ABD 
uşağı dediğiniz TSK’yı savunmak ahmaklık ise, aynı ABD’nin daha 
derin kuklası olan ve hizmetkârlığını yapan insanları kahraman san-
mak, ahmaklıktan da öte bir münafıklık alametiydi!

Kaldı ki her kurum ve kesimde satılık ve sapık insanlar görüle-
bilir. Siyonist uşağı mason hainler sadece orduya değil, partilerden 
tarikatlara, medyadan sivil organizasyonlara, bürokrasiden okulla-
ra, yani her tarafa sızdıkları bir gerçektir. Bu nedenle “Ordu” gibi 
“Emniyet Teşkilatı” gibi “Diyanet İşleri Başkanlığı” gibi bütün milli ku-
rumlara sahip çıkmak, ama kirli ve şaibeli kişileri ortaya koymak ve 
topluma tanıtmak gerekirdi.

Kaldı ki Biz, iddia ve iftira ettiğiniz gibi, Ergenekoncula-
rı savunmuyor, tam aksine onların masonik bağlantılarını ve 
dış dayanaklarını deşifre ediyoruz. Ergenekon senaryolarıyla, 
Türkiye’mizin dibine konulan dinamitlerin gizlendiğine dik-
kat çekiyor ve uyarı görevimizi yapıyoruz. Bu gerçekler, niçin 
saptırılmaktadır? Ama telaşa gerek yok, yarasalar ve yarası olup 
gocunanlar istemese de güneş doğacak ve herkesin ayarı ortaya 
çıkacaktır.

Aşağıdaki çok güzel ve mükemmel tespitlerle dikkat çekil-
diği gibi:

Kur’an’da “mü’minler, Müslümanlar, mücahitler, sadıklar, 
salihler…” vb. tabiri caizse “yağlı ballı” nitelemeleri üzerimize 
almaya pek bayılırız da… “Yahudiler, Hıristiyanlar, münafıklar, 
akılsızlar, fikirsizler, kafasızlar, sefihler (beyinsizler), sağırlar, 

283)  Bak: Fethür-Rabbani vel Feyzül-Rahmani- 61. Meclis Sohbeti
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körler, dilsizler, kitap yüklü eşekler, dilini sarkıtan köpekler, Ha-
manlar, Karunlar, Hahamlar, Ruhbanlar” vb. sıfat ve niteleme-
leri duyunca arkamıza bakınırız… “Asla bizden bahsetmiyor” 
diyerek kendimizi aklamaya çalışırız.

Hatta Fetullahçılar gibi; “Bunları artık çok eski tarihlerde 
kalmış ve örneklerini bulmak zorlaşmış ve donmuş kimlikler” 
olarak algılarız.

Halbuki hepsinin: “yaşayan kimlikler” ve canlı örnekler ol-
duğu gerçeğini, nedense atlarız.. Bunu anlamak için, Kur’an’da 
nerede bahsediliyorsa onların “yaptıklarına” bakacağız. Eğer 
onları biz de yapıyorsak, arkamıza boşuna bakınmayalım, işte 
o, biz olmaktayız!

Bu kimliklerden en önemlisi de “münafık”tır. Peki, kimdir 
münafık? Kime münafık diyor Kur’an?

Baktığımızda, münafık tabirinin farklı bir din mensubu olma-
dığını, “Müslümanların içinde yuvalandığını” görüyoruz. Bunun 
için Kur’an’da “Müslüman” adı “münafık”ı da kapsamaktadır. 
Şöyle ki: Müslüman iki anlamda kullanılmaktadır: 1- İçten tes-
lim olan 2- Dıştan teslim olan.

İçten (ğayb ile/ğayben) teslimiyet gösterdikleri için Hz. İbra-
him’e ve onun izinden gidenlere Müslüman diyor Kur’an. Fakat 
içten teslimiyet göstermedikleri, sadece dıştan İslam’a girmiş 
göründükleri için bedevilere de “Siz iman etmediniz (içten teslim 
olmadınız) bari dıştan teslim olduk (Müslüman olduk) deyin” bu-
yurmaktadır.284 Bu, Türkiye AB’ye girerse, Batılıların: “Siz Avru-
palı olmadınız, bari AB’ye girdik deyin” teklifini hatırlatmaktadır.

Demek ki Müslüman kavramının içinde, hem Mü’minlik (iç-
ten teslimiyet) hem de münafıklık (dıştan teslimiyet) birlikte 
bulunuyordu. Yani Müslüman iki cephesi olan bir kavram olu-
yordu. Bir yüzüyle Hz. İbrahim’in ve takipçilerinin içtenliğini, 
diğer yüzüyle münafıkların dıştanlığını ifade ediyordu. Dıştan 
teslim olanların kim olduğuna baktığımızda, Medine’de İslam’ın 
yükselmesi ve güçlenmesi karşısında, Sovyet işgalinden sonra 
bir gecede komünist olan ülkeler gibi, bir gecede İslam’a giren 
kimi kabileler olduğu görülüyordu. Zaten bunların birçoğunun 
peygamberimizin vefatından sonra irtidat ettikleri biliniyordu.

Medine’nin dışında oturan ve güç karşısında dıştan tesli-
miyet gösterenler olduğu gibi Medine’nin içinde de aynı şeyi 

284)  Hucurât; 14



yapanlara rastlanıyordu. Onlar da dıştan teslim oluyor, pey-
gamberin halkasına giriyor, yanına kadar sokulup yaklaşıyor 
ve hatta bazı savaşlara bile katılıyordu. Bunlara da dıştan tes-
lim olanlar (Müslümanlar) deniyor, fakat gerçekte içten teslim 
olanlar (Mü’minler) sınıfına katılamıyordu. Dıştan teslim olduk 
(Müslüman olduk) demeleri bunun için daha uygun düşüyordu.

Peki, bu iç içe geçmiş durumu nasıl tefrik edeceğiz? Yani 
ayırıcı ölçü neydi?

Öyle ya, bıçak gibi kesip ikisini birbirinden ayırmamızı sağlayacak 
farkı fark ettiren (el-fâruk/-el furkan) bir ölçü gerekiyordu. Kur’an’a 
baktığımızda 41 yerde “münafıklar” tabirinin kullanıldığı görülüyor-
du. Dikkatle incelediğimizde, “farkı fark ettiren ölçünün” Kur’an’da 
açıkça verildiğini anlıyoruz: Bunlar infak ve cihat’tır… Yani, Hakkın 
değil, Batılın hakimiyeti için çalışanlar; Müslümanların ve mazlum-
ların değil, Batılı barbarların safında yer alanlar, münafıktır! Bunun 
gibi, helal kazanıp hayır yolunda harcamak yerine, başkasının sır-
tından ve özellikle kutsallarını rüşvet verme karşılığında, makam ve 
menfaat kazananlar, servet ve şöhret sahibi olanlar ise marazlı ve 
münafık insanlardır!

Kur’an’ın mihver kavramı tevhid/samed ile bağını kurarak söy-
lersek (ki her şey bununla irtibatlıdır); sosyal ve ekonomik birlik ve 
dirlikten ayrılarak “kenz” (özel hazine) yapmak yani, helal-haram 
gözetmeyerek ve Allah yolunda sarf etmeyerek mal ve servet yığ-
mak, kendine ayrı küçük tepeler oluşturarak bütün içinde çıkıntılar 
(tekel) oluşturmak nifak huylarındandır. Ama bunları hayırda ve Hak 
yolda dağıtmak, bütüne katmak, paylaşmak (infak) ve bütünün mut-
luluğu, iyiliği, adaleti için çalışmak, topluma zarar veren şeylere kar-
şı gerekirse savaşmak, canını ve malını ortaya koymak (cihat) ise 
imandır, İslam ahlakıdır.

Demek ki, “infak” ile “nifak” sözcüklerinin aynı kökten geliyor 
olmalarından da anlaşılacağı gibi, münâfıqûn (münafıklar) ile mün-
fiqûn (infak edenler) arasında çok yakın ve fakat aynı zamanda ters 
bir orantı vardır. Yani bir kişide infak arttıkça nifak azalmaktadır; 
nifak artıkça da infak azalmaktadır. Ateşin odunu yiyip bitirmesi gibi, 
nifak infakı, infak da nifakı yiyip yok etmeye başlamaktadır.

Kelime kökünden de anlaşılacağı gibi münafık, Arap tavşa-
nı (jarboa) gibi “iki yuvası” (iki sığınağı) bulunan “ikiyüzlü” bir 
adamdır. Birinde tehlike gördüğü an diğerine kaçmaktadır.

Bunun o günkü Medine ortamındaki anlamı; münafık o kimsedir 
ki rant görünce ön sıralara (protokole) yanaşmakta, ama iş infak ve 
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cihada, yani maldan ve candan fedakarlığa gelince ortalıktan kaybol-
maktadır. Bu nedenle münafıklar tavşan gibi ürkek ve korkak takımı-
dır. Tehlikeyi ve özveriyi gördüklerinde aslan gibi kükreyerek tehlike-
nin üzerine gidemeyip, kuyruklarını kıvırıp tavşan gibi sıvışmaktadır. 
Siz hiç belgesellerde tavşanların savaştığını gördünüz mü? Hep en-
dişe dolu tavırlar… Korkak ve titrek bakışlar… Küçük bir ses duyun-
ca ani bir hareketle çalıların arasından saklanıp kaçmalar…

Kur’an’da münafık kelimesinin hepsi de Medine ayetlerinde geçi-
yor. Nüzul sırasına göre infak ile beraber, onunla ters orantılı olarak 
nifakın da kullanılmaya başlandığını fark ediyoruz. Bunun böyle ol-
duğunu münafık kelimesinin ilk kullanılmaya başlandığı yerden iti-
baren nüzul sürecini izlediğimizde de apaçık görüyoruz… İlk olarak 
münafık Ankebut suresinde geçiyor. Bu sure Mekke’nin son, Medi-
ne’nin de ilk suresidir. Hatta birazı Mekkî, birazı Medenî diyenler 
bile vardır. Demek ki Medine’ye gelince (devlete, servete, etikete 
kavuşunca) nifak da ortaya çıkıyordu. İlginçtir, münafık kelimesinin 
ilk geçtiği yer olan Ankebut suresi “İnsanlar iman ettik demekle 
bırakılacaklarını mı sanıyorlar” diye başlıyordu. Yedekteki “ikinci 
yuvalar” da Ankebut (örümcek) yuvasına benzetiliyordu. Lütfen dü-
şünerek, üzerinde dura dura (tertil ile) okuyunuz:

“Bazı insanlar ‘Allah’a iman ettik’ der dururlar. Fakat Allah 
yolunda en küçük bir sıkıntıya katlanamaz, bir eziyete uğradık-
larında insanlardan gelen eziyetleri Allah’ın azabı gibi tutarlar. 
Böylesi tiplerin (müminlere) Rabbinden yardım gelince hemen 
“Kesinlikle biz sizinle beraberdik” demeye başlarlar. İyi de, Al-
lah’ın insanların içlerinden ne geçirdiğini en ince ayrıntısına 
kadar bildiğinden haberleri yok mu bunların? Allah iman eden-
lerin de münafıkların da kimler olduğunu gösterecek; bundan 
hiç şüpheniz olmasın…”285

Evet, Allah münafıkların kimler olduğunu gösteriyor (farkı fark et-
tiriyor, ayırıcı ölçüyü veriyor). Hem de öyle bir gösteriyor ki, birkaç 
yıl sonraki “Muhammed” suresinde (Bedir savaşı öncesi) deşifre 
edildiklerini görüyoruz. Ana tema yine aynı; cihat ve infak!

“İman (iddiasında) bulunanlar ‘Savaşa izin veren bir sure ne-
den gelmiyor?’ diyorlardı. Ancak muhkem bir ayet indirilip sa-
vaştan bahsedilince ‘kalplerinde hastalık olanların’ tıpkı ölüm 
baygınlığında olan kimsenin bakışı gibi sana bakakaldıklarını 
görürsün. Oysa onlara yakışan itaat etmek ve sözlerinin eri ol-
maktı. Kesin karar gelince Allah’a verdikleri sözün arkasında 

285)  Ankebut: 29/10-11
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dursalardı elbette kendileri için daha hayırlı olurdu. Demek ki 
siz imkân ve iktidara kavuşursanız Allah’ın emrinden uzaklaşıp 
tekrar yeryüzünde fesat çıkaracak ve akrabalık bağlarını kopa-
racaksınız, öyle mi?”286

Yani: “Hani Cihat için, Hak hakim olsun diye çalışmak ve çarpış-
mak üzere neden ayet gelmiyor” deyip duruyordunuz. Şimdi açık ve 
kesin olarak cihada izin veren ayet gelince neden yerinizde çakılıp 
kalıyorsunuz? “Ama, fakat…” diyerek mazeretler ileri sürüyorsunuz. 
“Onlar bizim yakınlarımız, kendi ırkımız, aynı Arap akrabalarımız” 
diye bahaneler uyduruyorsunuz. Ama o eski ve nefislerine esir gün-
leri niye hatırlayıp insafa gelmiyorsunuz? O günlerde ne akraba, ne 
ırk, ne soydaş dinlemiyordunuz. Yağma, talan, birbirinizi boğazlama 
ile geçiyordu ömrünüz. O zaman hiç de savaştan ve talandan kaç-
mak için bahane aramıyordunuz. Şimdi bu bahaneler de neyin nesi 
oluyor? Kaldı ki Allah size yağmalayın, talan edin, en yakınlarınızı 
bile kesip doğrayın demiyor. Tam tersi bunların bir daha olmaması 
için, bütünün iyiliği, mutluluğu, hak ve adaleti yerleştirmek için sa-
vaşmak gerektiğinde çıkın ve mertçe savaşın diyor. Bununla onu 
nasıl aynı kefeye koyuyorsunuz?  Tevhit ve terbiyeden uzak o eski 
rezil, sefil ve berbat günleri nasıl da unutuyorsunuz? (Razî, Kurtubî, 
İbn Kesir, Zemahşerî, Beydavî)…

“Onlar AIIah’ın indirdiklerinden (Kur’ani hükümlerden ve 
adalet düzeninden) hoşlanmayanlara ‘Bazı konularda sizinle 
örtüşüyoruz’ diyorlar. (NATO, IMF, AB, Küresellik konusunda 
müşriklerle birlikte hareket ediyorlar) Allah ise onların gizli gizli 
ne konuştuklarını çok iyi biliyor…”287

Yani: Münafıklar, müşriklere el altından şöyle diyorlar: Allah’a, 
ahirete, kıyamete inanmak gibi konularda sizinle ayrılıyorsak da; 
bu Muhammed’in huzurumuzu bozan, akrabaları birbirine kırdıran, 
ülkede kargaşa çıkaran, gençlerin aklını karıştıran ve ihtilâlci fikirle-
ri aşılayan birisi olduğu konusunda sizinle örtüşüyoruz. Çünkü bizi 
kendi ırkımızla, kendi akrabalarımızla savaşa çağırıyor. Hatta “terö-
rist” eğilimleri olduğu bile seziliyor. Hiç peygamber böyle yapar mı? 
Bir peygamber eline kılıç alıp savaşır mı? Allah’a ve ahirete inanma-
ya, hayırlı işler yapmaya, iyiliğe, güzelliğe çağırsın; tamam bunları 
anladık. Ama bu cihat, zekât, infak, müsavat filan da ne oluyordu? 
Evet, bugün de zalim dünya düzenine, siyonizme ve Batı emperya-
lizmine karşı duran, Hak, adalet ve hürriyeti savunan, İslam kardeş-

286)  Muhammed: 22/20-22
287)  Muhammed: 22/26
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liğini ve insan eşitliğini öne çıkaran davetçilere, çoğu tarikat ve takva 
ehli geçinenlerin tavrı da, onlardan farklı bulunmuyordu!

Muhammed suresinin sonu da çok ilginç uyarılar içeriyordu. Me-
dine’de “Haydi savaşa!” sesleri duyulunca daha önce “protokol-
de” ön sıralara oturanların, peygamberin yanına kadar sokulanla-
rın, etrafında pervane olanların birdenbire kaytardıklarını ve “mırın 
kırın” etmeye başladıkları görülüyordu. Bunlar ayette geçtiği gibi; 
kalpleri hastalıklı “Müslüman münafıklardan” başkası değildi. İşte 
Muhammed suresi bunları anlatıyordu… Surenin, baştan sona “ci-
hat” temasını işledikten sonra “infak” çağrıları ile sonra ermesi de 
bizlere çok şeyler anlatıyordu!

“Sizler Allah yolunda harcamaya çağrılıyorsunuz, fakat ara-
nızdan kimileri cimrilik yapıyor. Oysa kim cimrilik yaparsa ken-
dine cimrilik yapmış olur. Allah zengindir, yoksul sizsiniz. Eğer 
yan çizerseniz yerinize sizin gibi olmayan başka bir topluluk 
getirir…”288

Ve yine Kur’an’da “münafıklar” (Münâfiqûn) diye ayrıca bir 
sure bile vardır. Buradaki ana tema da yine, çok ilginçtir; infaktır…

Surede münafıkların “Allah’ın peygamberinin yanındakilere 
bir şey vermeyin ki dağılıp gitsinler” dediği anlatılır. Oysa gök-
lerin ve yerin hazinelerinin Allah’ın olduğu vurgulanır; şan ve şeref 
sahibi olduklarını iddia ederek Medine’ye dönünce ayak takımı-
nı Medine’den sürüp atacaklarını söyleyerek böbürlenenler oldu-
ğu hatırlatılır; oysa şan ve şerefin (izzet) Allah’ın, peygamberin ve 
“mü’minlerin” olduğu ve fakat “münafık” takımının bu bilinçten yok-
sun bulunduğu vurgulanır. (63/7-8). Müminlerin şan ve şeref sahibi 
olmak istiyorlarsa bu münafıklardan ayrılarak yapmaları gerekenin 
ne olduğu özetlenerek on bir ayetlik “Münâfikûn” suresi şöyle son 
bulmaktadır:

“Ey iman (iddiasında bulununlar!) Ne mallarınız, ne de ev-
lâtlarınız sizleri Allah’ı anmaktan (ve tutkuyla dünyaya bağlanıp 
Ahireti hatırlayıp hazırlanmaktan) alıkoymasın. Her kim öyle ya-
parsa kaybeder. Ecel kapıyı çalınca ‘Rabbim beni kısa bir süre 
için ertelesen de herkese yardım etsem, iyilik, güzellik, doğru-
luk için çalışanlardan olsam’ demek istemiyorsanız bugünden 
tezi yok verdiğimiz rızıklardan karşılıksız harcayın. Ecel kapıyı 
çalınca Allah hiç kimseyi ertelemez. Allah bütün yaptıklarınız-
dan haberdardır…”289

288)  Muhammed: 22/38
289)  Münâfikûn; 63/9-11
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Yine Hicretin 9. yılındaki Tebük seferi boyunca ve sonrasında 
nazil olan ve müşriklere ültimatom (beraet) verilmesi ile başlayan 
“Tövbe” suresi, baştan sona ibret ve hikmet dersidir. Mescidi-Dırar 
(İslami hareketi içten yıkmak ve kâfirlerin işini kolaylaştırmak üzere, 
hayır ve hizmet kılıfl ı ayrı bir cemaat ve teşkilat) sahibi eski rahip 
yeni Müslüman-Münafık İbn-i Selül Ebu Amir’in, Medine’yi işgale 
çağırdığı dönemin dünya gücü Bizans’a karşı meydan okuma anla-
mına gelen, 50 dereceye varan sıcaklıktaki otuz bin kişilik İslam’ın 
izzet ve cesaretini, sadıklarla sahtekârların ayrışma sürecini göste-
ren “çöl yürüyüşünü” konu edinir. Türlü mazeretler ileri sürerek bu 
seferden geri duran “münafıklar” en ağır şekilde burada eleştirilir. 
129 ayetlik surenin neredeyse tamamında münafıklığın ve korkaklı-
ğın âdeta genetiği çözülmektedir. Sözü namus bilme (sıdk/sadakat) 
adına cesaret, yiğitlik, bahadırlık, erdem ve dürüstlük temaları işle-
nir. Özellikle son bölümde münafıkların telkinine kapılarak seferden 
geri duran birkaç sahabenin nasıl vicdan azabı çekişleri ve tövbenin 
gerçek örneği haber verilir.

Sure boyunca; cihat ve infak kaçkını münafıklığın nasıl geliştiği 
bunların Müslüman kılıfına nasıl da bürünebileceği, hatta sahabeler-
den bazılarını bile nasıl etkileyebileceğini ve nihayet mü’min olma-
nın ne anlama geldiği öğretilmektedir. Müslüman kılığına bürünmüş 
bir münafık olmakla, gerçek bir mü’min olmak arasında bocaladı-
ğınızda ne yapmanız gerektiği öğütlenmektedir. Defalarca “Galiba 
ben mü’min değilim, aman Allahım!” deyip korkudan Allah’a sı-
ğınmanın ve secdelere kapanmanın gereği belirtilmektedir.

Daha fazla uzatmayalım… Bu verdiğimiz örneklerden başka Tah-
rim, Haşr, Fetih, Nisa ve Ahzap surelerinde münafıkların özellikleri 
haber verilmektedir. Buraları özellikle nüzul sırasına göre okunursa, 
Marazlı tiplerin nasıl da deşifre edildikleri görülecektir. Bunların hep-
sinde de asıl ayrıcı özelliğin “infak ve cihat” olduğuna, Müslüman 
kılığına bürünmüş münafık ile gerçek mü’minin arasındaki asıl farkı 
bunların ortaya koyduğuna dikkat çekilmektedir.

Çünkü münafıklar üşenerek de olsa namaz da kılarlar. Al-
lah’a ve ahiret gününe inandıklarını söyleyip dururlar. Dini ritül-
leri (nüsukları) aksatmaya çalışırlar, hatta gösteriş olsun diye 
ifrata bile varırlar. Gayet iyi konuşurlar; inşallahı, maşallahı 
dillerinden bırakmazlar. Kılıf kıyafette de gösterişte yarışırlar. 
Her halleriyle Müslümanların arasındadırlar. Hatta Müslümanlar 
deyince ilk önce onlar akla takılırlar. Din iman nutukları atmada 
kimse onlara kavuşamazlar!.. Fakat iki şeyde onları göremezsi-
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niz: cihat ve özellikle de infaktan kaytarırlar. Münafıklar, rahat-
larından ve menfaatlerinden fedakârlığa yanaşmazlar… Ahiret 
hayatını ve Allah’ın rızasını değil, dünyayı öne alırlar, dinlerini 
dünyalarına basamak yaparlar. Yani candan ve maldan fedakâr-
lık etme söz konusu olunca onlar ortalıkta bulunmazlar. Hatta, 
mahkeme, hapishane endişesiyle, hemen Avrupa ve Ameri-
ka’ya kaçıp adını hicret koyarlar. Oysa Kur’an-ı Kerim canlarıyla 
ve mallarıyla cihat edenleri anarken, bırakın Müslümanı, “sâ-
dıkûn” tabirini buyururlar. Yani sadıklar; sözünün eri olanlar, 
sözün namusu ile yaşayanlar, Allah deyip de can ve mal söz 
konusu olunca yan çizip kaçmayanlar, sadakatlerini canları ve 
malları pahasına ortaya koyanlar…

Kur’an’da münafığın kim olduğuna dair yüzlerce ayeti okudu-
ğumda zihnimde canlanan, belki biraz ağır gelecek ama söyleye-
ceğim şu oldu: Münafık sadaka veren, mü’min ise infak edendir! 
Yani “Müslüman münafıklar” göstermelik hayırlar, vicdan bastıran 
yardımlarla yetinir. Her sene hac, umre, mevlide önem verir. “Müs-
lüman mü’minler” ise zekât dışında ihtiyaç fazlasını bile Allah yo-
lunda ve cihat amacıyla severek harcayabilendir.

Müslüman münafıklar (dıştan teslim olmuşlar) yılda bir kez, ıkına 
sıkıla, o da kırkta birini ya verirler, ya vermezler. Müslüman mü’minler 
(içten teslim olmuşlar) ise, yılda bir kırkta bir demez, bollukta ve dar-
lıkta, iyi günde kötü günde infak eder, paylaşır, bölüşürler… Tıpkı Me-
dine’ye gelir gelmez ilk yapılan “kardeşlik devriminde” olduğu gibi:

Başta Peygamberimiz olmak üzere Ebubekir, Ömer, Osman, Ali 
ve Ebuzer’e bakın böyle olduğunu görürsünüz. Bir gecede Müslü-
man olmuş bedevi kabilelerine, tulekaya ve münafıklara bakın yılda 
bir kırkta bir diyerek kılı kırk yaran pazarlıklar yaptıklarını, Peygam-
berimiz ölür ölmez de “Bunu da vermiyoruz” diyerek isyan ettikle-
rini görürsünüz. Bu münafıkların bir özelliği de, sözde hayır ve har-
camalarını, hep kendi adamlarına ve reklamı bol olanlara yaparlar. 
Hakkın hakim olması ve sosyal adaletin sağlanıp herkesin huzur ve 
refaha kavuşması yolundaki siyasi ve bütünü iyileştirici hizmetlere 
katılmazlar.

Yani münafık sosyal ve ekonomik olarak bir ve bütün oluşa (tev-
hide) yanaşmaz, kendilerini diğer insanlardan farklı ve ayrıcalıklı 
görürler. Örneğin sevginin ve barışın şehre harç yapıldığı o büyük 
“kardeşlik devriminde” aynı inekten süt emen on aileden birisi olma-
yı asla kabullenemezler. Birliğin, bütünlüğün, kaynaşmanın içine gi-
rerse kaybolacağını, sıradanlaşacağını düşünür ve bütünlükten sü-
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rekli olarak ayrı durmak isterler. Bunun için bütünden ayrı yerlerde; 
çiftliklerde, köşklerde, burçlarda=burjuvada (aynı kökten!) yaşamayı 
tercih ederler. Öyle ki Allah’ın verdiği rızkı/mülkü ‘yanımdaki ile eşit 
hale gelirim’ diye paylaşmaktan çekinirler.290 Bu nedenle “infak kaç-
kınıdırlar.” Bu tipler her yerde, her zaman böyledir. Kur’an da onlara 
sorar: Allah’ın nimetini inkâr mı ediyor bunlar?291 İslami hassasiyetini 
ve insani haysiyetini kaybetmiş, hidayet ve ferasetleri körelmiş ka-
labalıklar; tapınacak ve kapılacak adam aradıklarından, ruhları ve 
huyları uyuştukları için, kâhramanlık taslayan sahtekârlara, fazilet 
ve fedakârlık satan münafıklara hemen tabi olup, koyu bir taraftar-
lığa başlarlar. Şeytani güç odaklarından destek almayı, büyük bir 
marifet ve keramet sayarlar..

Hani o meşhur bir hadisi şerif var ya, ona bir de bu açıdan baka-
lım: “Münafığın alameti üçtür: 1- Sözüne yalan katar 2- Vaadini 
yerine getirmekten kaçar 3- Emanete ihanet etmeye kalkar.”292

Yani 1- Açıkça yalancılık ve riyakârlık yapar, kendisinde bulun-
mayan meziyetlere sahip çıkar, ‘Allah ne derse yapacağım’ diye söz 
verdiği halde “İnfak edin, biriktirmeyin, yığmayın (kenz haram-
dır)” emrine uymaz. Bu ilahi çağrıları alttan alır, sıradan bir öğüt sa-
yar. 2- Mülkü/rızkı çok olduğu halde, her gün para saydığı, sürekli 
servet yığdığı halde, ‘bunları mezara mı götüreceğim, tabi ki fakirin 
fukaranın hakkı var’ diye edebiyat yaptığı halde, iş vermeye gelin-
ce rahatlıkla “yok” diyerek kesip atar.. 3- Allah’ın kendisine verdiği 
rızkın/mülkün emanet olduğunu unutur. Karun gibi ‘üstün deham sa-
yesinde kazandım’ der. Böylece hem emanete ihanet eder hem de 
yanındakiyle eşit hale geleceği (bütünün parçası olacağı) korkusuy-
la infaktan sakınıp nimeti inkâr eder ve yalanlar. Yetmez; en büyük 
emanet olan, “devlet ve millet işlerini yönetme” yetkisini, yani “oy 
emanetini” zalimlere ve masonik işbirlikçilere, rüşvetle satar.

Yine Hz. Peygamberimiz buyurmuş: “Münafığın alâmeti En-
sar’a buğzetmesi, mü’minin alâmeti ise Ensar’ı sevmesidir.”293 
Yani münafık kendisi infak kaçkını olduğu gibi, infakı/yardım edeni, 
paylaşıp, bölüşeni, bütünü gözeteni, bunun için seferber olup gayret 
göstereni (Ensarı) sevmez. Ona kin besler. ‘Yardım etmeyin ki dağı-
lıp gitsinler’ der. Bütünlük dağılsın ister. Hep ayrı durayım, özel ola-
yım, bütüne tepeden bakayım ister. Oysa mü’min bütünü kollayan, 

290)  Nahl; 71
291)  Nahl; 71
292)  Muslim:18
293)  Muslim; 110
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ona karışan, bundan dolayı da seferber olan, infaka/yardıma koşan 
ve bu uğurda çalışanı da (Ensarı) sevendir…

Görülüyor ki münafığın ifl ah olmaz hastalığı; mal mülk hırsı, 
Yahudi ve Hıristiyan taraftarlığıdır. Sevgi ve merhamet yoksun-
larıdır. Mal ve mülk hırsı gözlerini kaplamıştır. Gerçekte Allah’a 
ve ahiret gününe inanmaz, tûl-i emel (geleceği garantiye almak 
için hırsla yığma) sahibi insanlardır. Yalan konuşması, vaadinde 
durmaması, emanete ihanet yapması ve hep masonların peşin-
de koşması, yardım edenlerden de hoşlanmaması bundandır…

Dini Ritüelleri (nüsuk) üşense bile yerine getirir. Bu içten 
teslim olduğundan değil; dıştan getirisi olacağından ve ri-
yakârlığından ileri gelir. Ama mal mülk söz konusu olunca dinle 
imanla alakası kalmamış gibi hareket etmektedir. Saçının telini 
göstereni, veya namazı bir vakit terk edeni din dışında görebilir, 
saray yavrusu evinde yünlü seccadeler üzerinde namaz kılıp, 
tesbih çekebilir, 24 saat LCD ekran televizyonundan Kâbe’den 
canlı yayın izleyebilir. Yağlı ballı sohbet toplantılarında “fahr-i 
kainât, server-i mevcudât Efendimiz sallallahu aleyhi vesse-
lemin” açlıktan karnına nasıl taş bağladığını anlatan hocaları 
ağlamaklı ağlamaklı dinleyebilir. Ama onların hocaları “kenz 
(servet yığma ve hayırda harcamama) haramdır!”294 “Çağdaş Fi-
ravun ve Karunların, yani Siyonist sömürü baronlarının şeytan 
şatosuna taş taşımak ahmaklık ve alçaklıktır” diyemezler. Öyle-
lerinden bunları hiç duyamazsınız. Onlara göre sanki Kur’an’da 
böyle bir ayet yoktur. Hatta varsa bile “nesh” olmuştur (silin-
miş/yürürlükten kalkmıştır)… Bu tipler; kendilerinin, ailelerinin 
ve tabileri olan bir avuç zümrenin rahatı ve saltanatı hatırına, 
ülkelerinin, milletlerinin hatta tüm İslam ve İnsanlık âleminin 
zahmet ve sefalet çekmesine aldırmazlar. Hatta bu lüks hayatı 
kendilerinin hakkı sanırlar ve kendilerini Yahudiler gibi seçilmiş 
ve peşinen aff edilmiş tolum sayarlar.

Evet, İslam’a girdiği halde; eşyaya, mala ve mülke, kısaca dünya 
hayatına bakışını değiştirmeyen Müslümana; cihattan kaçana, in-
faka yanaşmayana ve dünyalık makam ve menfaat için, din düş-
manlarına yarananlara “münafık” dememiz gerekiyordu. Bu ayırıcı 
ölçüyü bize Kur’an-ı Kerim veriyor. Münafığı başka yerde aramayın; 
o Müslümanların içinde bulunuyor ve etrafımızda barınıyordu!

Bunlar Mekke’de yoktular. Çünkü Mekke muhalefet, eziyet, iş-
kence, fedakârlık ve bedel imtihanıydı. Ama Medine’ye gelince man-

294)  Tövbe; 34-35
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tar gibi çoğalmışlardı. Çünkü Medine yavaş yavaş; iktidar, devlet, 
servet, beytü’l-mal günleri ve ikbal yıllarıydı. Bugün de aynısıydı. 
Medine’de, Kuba’da, Tebük’de aramayın onları, münafıklar aramız-
da yaşamaktaydı. Onun kim olduğunun kıstası da, tanımı da, farkı 
fark ettiren (el-fâruk) ayırıcı ölçüsü de gayet net ve açıktı: Kur’an; 
Cihat ve infak kaçkını Müslümana münafık” sıfatını yakıştırmış-
tı!295 Münafıklar hukuken ve siyaseten Müslüman sayılsa ve ona 
göre davranılması gerekli olsa da; hakikatte ve ahirette kâfir sınıfın-
da yer almaktaydı.

Kâfir ve münafık başka yerde değil, içimizde aranmalıdır!
Nifak ve infak gibi; İman ve küfür de, teorik olarak birbirlerinden 

kesin çizgilerle ayrılmış kavramlar olsa da, pratikte karmaşık ve ka-
rışık durumdadır. Temelinde küfür mantığı taşıyan bir imanın, Yüce 
Allah tarafından kabul görmeyeceği muhakkaktır. Zira Nisa suresi 
150 ve 151. ayetlerde gerçek kâfirlerin küfür ile iman arasında bir 
yol tutanlar olduğu vurgulanmıştır. Şu durumda müminler için, iman 
ve küfür kavramlarının doğru algılanması ve zihin dünyalarında kes-
kin bir çizgi ile ikisi arasındaki ayrımın netleştirilmesi, imani açıdan 
son derece önemli bulunmaktadır. “Kâfir” kelimesi esasında bilindik 
bir kelimedir. “Hakikatin üstünü örtmeye çalışan, bile bile inkâra 
yanaşan, hakikati inkâra şartlanmış olan, İslam dinine bütünüy-
le inanmayan, imansız” gibi anlamlar taşır. Burada bir noktanın 
altını çizmekte fayda vardır. “Kâfiri, Yüce Allah’a inanmayan kimse” 
diye algılamak yanlıştır. Kaldı ki putperest müşriklerin tamamı Yüce 
Allah’a inandıkları iddiasındadır. Fakat bu inancın şekli “tevhid” değil 
“şirk” olmaktadır. Kâfirun suresindeki; “Sizin dininiz size” ifadesinde 
geçen “din” kelimesi putperestlerin inancı olan “şirk dini”ni anlatmak-
tadır. Kur’an-ı Kerim; Yüce Allah’ın hükümlerini gereksiz ve geçer-
siz sayıp onunla mazeretsiz hükmetmeyenleri kâfirlerin ta kendileri 
olarak tanıtır.296 Bir kişi Kur’an-ı Kerim mushafını hırsla yere fırlatıp 
ayakları ile onu tepelediğinde o kimsenin “Müslüman’ım” demesi na-
sıl inandırıcı olmayacaksa, Kur’an kaynaklı her türlü kural ve konuya 
aynı şeytani tepkiyi verecekler de aynıdır. Elbette, Müslüman olup 
da mushafa bu saygısızlığı yapmak imkânsızdır. Yine bunun gibi 
Müslüman’ım deyip de Kur’an’ın bazı konu ve kısımlarını görmez-
den gelenlerin veya artık gereksiz ve geçersiz görenlerin imanları 
sahte ve sakattır. Diğer taraftan iman ver küfür konusunda konuşur-
ken aklımızdan çıkartmamamız gereken bir düstur da şudur: “Size 

295)  haber10.com – İ. Eliaçık. Özetle ve düzeltmeyle
296)  Maide, 44
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Müslüman olduklarını bildirenlere ‘siz mümin değilsiniz’ deme-
yin.”297 Bu siyasi ve stratejik bir tavırdır.

İnsanın şirk ve küfür gibi kötülüklerden uzak durabilmesi için 
öncelikle bu terimlerin ne anlama geldiği hakkında bilgi sahibi ol-
malıdır. Şu durumda “kâfir kimdir?” sorusuna bir cevap aramamız 
yerinde olacaktır? Yüce Allah’ın son ilahî kitabındaki bir tane ayeti 
yalanlayan, O’nun isimlerinden veya sıfatlarından bir tanesini inkâra 
kalkışan, İslam dininin kural, kaide, kanun, ilke ve prensiplerinden 
bir kısmını lüzumsuz sayan kimse kâfir olarak adlandırılır. Hatta 
Kur’an’ın tek bir harfini inkâr etmek de insanı küfre sokacaktır. Do-
layısıyla hak din olan İslam’ın dışındaki dinlere inananların tamamı, 
İslam’ı inkâr ettiklerinden dolayı kâfir sayılır. Müslümanların görevi 
ise onları iman etmiş kabul etmek değil, onları imana çağırmaktır. 
İslam’a göre, Yüce Allah ile kul arasındaki ilişkilerin temel esaslarını 
“düzen belirleyici” ve “terbiye edici” anlamlarına işaret eden ismiyle 
“Rab” koymaktadır. Yüce Allah bunu peygamberler vasıtasıyla yer-
yüzüne din göndermek sureti ile yapmaktadır. İslam’ın prensiplerine 
arkalarını dönerek Yüce Allah’la arasındaki ilişkinin kurallarını kendi-
leri koymaya kalkışanlar ve bu ilişkilerin, Yüce Allah’ın istediği şekil-
de değil de kendi istediği şekilde sürdürülmesi gerektiğine inananlar 
da “kâfir” sınıfındandır. Bir kimse bir konuda Yüce Allah ne buyur-
muş, Resulü ne buyurmuş; bunları umursamıyor ve yalnızca kendi 
aklını, arzularını ve çıkarlarını ölçü kabul ediyorsa bu kimse mümin-
likten uzaktır. Yani davranışlarında ve hayat tarzında Yüce Allah’ı ve 
O’nun prensiplerini yok kabul ediyorsa, O’nun yerine akıl putunu bir 
şekilde devreye sokmuşsa, zihin ve kalp dünyasında Yüce Allah’a 
bir yer ayırmamışsa siz bu insana mümin demenin ne yararı olacak-
tır. Yüce Allah’ın karşısına kendi aklını veya arzularını koyan kimse 
Kur’an’ın “hevasını ilah edinenler” olarak nitelendirdiği zümreye 
katılmıştır.

Yüce Allah insandan kendi emirlerini yapmasını ve kendisi-
ne karşı itaatkâr olunmasını buyurmaktadır. İnsan buna kulak 
asmaz ve şeytanın istediklerini yaparsa “kâfir” değil “günah-
kâr” olacaktır. Ancak o kimse kendi kurallarını Kur’an’a aykırı 
biçimde kendi üretmeye kalkarsa işte o zaman dini yalanlamış 
olarak küfre sapmıştır. İnsanın ne şekilde küfre düşebileceğini 
izah edebilmemiz açısından bu konuyu bazı örneklerle açıkla-
mamız faydalı olacaktır. Mesela bir kadın, vücudunda örtme-

297)  İsra, 94
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si gereken yerleri açıyorsa günahkâr olur, Hatta bütün hayatı 
boyunca bunu sürekli yapıyorsa yine sadece günahkârdır. An-
cak söylediği sözün Yüce Allah’ın emirlerine uyup uymadığını 
umursamaksızın “Yüce Allah benim neden güzelliklerimi gös-
termemi yasaklasın ki?” diyorsa, imanı büyük bir risk altınadır. 
Bu söz ilk bakışta basit bir sözmüş gibi algılansa da aslında 
Yüce Allah’ın “Rab” olarak koyduğu kuralları hiçe saymak ve 
O’nu cahillikle suçlamak anlamına geldiğinden çok gizli ve ki-
birli bir inkâr anlamı taşımaktadır. Yani Hakkı yalanlamanın ve 
başkaldırmanın bir adımıdır. Kur’an’ın ilgili hükmünü bildiği 
halde, ona tezat teşkil eden bir yorum yapmak insanı kâfir sta-
tüsüne sokacak bir yaklaşımdır.

Buradaki asıl espri şudur: Ya, kural koyucu olarak Rabb’i ta-
nımak veya kendi kurallarını kendi koyarak nefsini ve hevasını 
ilahlaştırmak. Yüce Allah’ın günah dediği şeye sevap deniliyor-
sa, bu haddini aşmaktır ve apaçık inkâra kalkışmadır...

Dikkat edilirse, Bakara suresinin beşinci ayetinde Rabb’in “doğ-
ruluk ölçütü”nden yani hidayet yolunu gösteren “yol gösterici”den 
(hüden) bahsedilmiş ve akabindeki altıncı ayette ise kâfirler anlatıl-
mıştır. Kur’an’ı ve Resulüllahı Doğruluk ölçütü kabul edenler beşinci 
ayette müjdelenmiş, kabul etmeyenler ise altıncı ayette kâfir statü-
sünde sayılmıştır. Aynı durum bu surenin otuz sekiz ve otuz doku-
zuncu ayetlerinde de açıktır. Doğruluk ölçütünü Rab’den ve Resu-
lünden almamak demek, insanın kendi kurallarını kendisinin koyma-
sıdır. İşte kâfir bunu yapanlardır, münafık ise bu küfrünü gizleyerek 
Müslüman ve muttaki görünmeye çalışandır ve bunlar, bizden çok 
uzaklarda hatta uzayda yaşayan bir yaratık sanılmamalıdır. Şu du-
rumda sonuç olarak insan bir şekilde inkâra ve münafıklığa bulaşıp 
bulaşmadığını tespit etmek istiyorsa kendisine şu soruyu sormalıdır. 
“Benim Yüce Allah’ın kesin doğruları ile aram nasıl?” Dikkat edelim; 
Batılılaşma ile birlikte bize gelen sahte doğrulardan bir tanesi 
de ahlakî alanın rölatif yani izafi (göreceli) olduğu yalanıdır.”298 
Oysa gerçek ve örnek ahlak kaynağı Kur’an’dır ve Resulüllahtır. 
“Ilımlı İslamcılık” da, “radikal şeriatçılık” da, Dini bir “gelenek ve 
görenek bağlılığı” saymak ta, evet hepsi küfür ve nifak kapılarıdır.

298)  Aydın Baş / Milli Gazete



  AHMET AKGÜL KİMDİR?

Araştırmacı-Yazar, Düşünür ve Siyaset Bilimci olarak tanınan Ah-
met Akgül, Milli Görüş çizgisinde önemli bir fikir adamıdır. Olaylara 
insan eksenli ve İslam endeksli yaklaşmaktadır.

2004 Ocağında, arkadaşlarıyla birlikte İstanbul’da aylık olarak 
yayınlanan “Milli Çözüm” Dergisini çıkarmaya başlamıştır.

Uzun süreli, ciddi ve çileli bir mücadele dönemi yaşamış ve bu 
duyarlı, tutarlı ve kararlı tavrını hiç bırakmamıştır. Bu yüzden pek 
çok sıkıntı ve saldırılara uğramış, defalarca mahkeme açılıp tutuk-
lanmış ve hapis yatmıştır.

İnancımız ve ihtiyacımız olan evrensel hukuk kurallarının; bütün 
insanlığın ortak değeri ve hayat düzeni haline getirilmesi, “Demokrasi, 
Laiklik ve özgürlükler” gibi çağdaş kurum ve kavramların; ilmi ve insani 
temellere göre yeniden şekillenmesi… Ve Türkiye’nin yeni bir barış ve 
bereket medeniyetine öncülük etmesi konularında yoğunlaşmıştır.

Üstadımızın, başta “İnsanın Yozlaşması”, ardından “Adil Dü-
zen ve Yeni Bir Dünya” ve yine “Barış ve Bereket Nizamı “İslam 
Davası” ve Yozlaştırılan “Cihat Kavramı” gibi birçok kitapları İngi-
lizce’ye çevrilip merkezi Londra’daki Cagalogu Yayıncılık organi-
zesiyle; Amazon ve Bornes&Noble (bn.com) gibi dünya genelinde 
dağıtım yapan yüzlerce online sitesinde ve dijital (e-kitap) sayesin-
de 20 kadar ülkede yayınlanıp okunmaktadır. Ayrıca Üstadımızın 
“Yüce Kur’an’ımızın Manası ve Mesajı” başlıklı Meali Kerim yo-
rumları ile “Adil Düzen ve Yeni Bir Dünya” kitaplarının Rusça 
tercümeleri tamamlanıp basılmış olup; Almanca, Japonca ve 
Arabça tercümelerinde de sona yaklaşılmıştır.

Milli siyaset ve sorumluluk düşüncesini farklı bir boyutta ele alan ve 
yorumlayan Hocamız; yaklaşık 40 yıldır Türkiye’mizin her yerinde, Avru-
pa’da ve İslam ülkelerinde, önemli seminer ve konferanslara katılmaktadır.

Mili Görüş’e çöreklenmiş bazı şaibeli kişilerin gizli niyet ve 
tertiplerini haber vermesi, uzun vadeli hedefl er ve stratejik ta-
vizler sonucu Partiye girdiklerini sezmesi ve söylemesi nede-
niyle, Ahmet Akgül’ün teşkilatlarda ve Milli Görüşçü kuruluşlar-
da hizmet vermesi engellenmeye çalışılmış; Erbakan Hoca ise, 
kendisinin daha bağımsız davranabilmesi ve nifak çarkı içinde 
körletilip kirletilmemesi için bu girişimlere karşı çıkmamış, ama 



kendisini uzaktan destekleyip yönlendirmekten de geri durma-
mıştır. Erbakan’ın “Adil Düzen” projeleri, AKP’nin siyasi hileleri 
ve karanlık ilişkileri, Fetullahçı Cemaatin gizli mahiyeti konula-
rında sayılı uzmanlardandır. 

1949 Elazığ doğumlu olan, çeşitli konularda yayınlanmış ve hazır-
lanmış 70 (yetmiş) eseri bulunan yazarımız, evli ve beş çocuk babasıdır.

Hocamız’ın Başlıca Kitapları:
■Kur’an’ı Kerim’in Türkçe Meali (Abdullah Akgül Yayına Ha-

zırladı) ■Milli Sorunlarımız ve Sorumluluklarımız. (2 Cilt)  ■İnsan’ın 
Yozlaşması. ■İslam Davası ve Cihat Kavramı. ■Kur’an-i Kavramlar 
ve Yorumlar. ■Ruhlar, Sırlar ve Uzaylılar. ■Dünyanın Değişimi ve 
Erbakan Devrimi. ■Bizim Atatürk. ■AKP ve Akıbeti. ■AKP İntihara 
Gidiyor. ■Türkiye Uçuruma sürükleniyor. ■Dünya Dönüşüme Ha-
zırlanıyor. ■Cumhuriyet Türkiyesinde Nifak Hareketleri. ■Küresel 
Fesatçıklık ve Fetullahçılık. ■Osmanlıdan Cumhuriyete Kripto Ya-
hudiler ve Pakraduniler. ■Bir Devrim Yaşanıyor. ■Gönül Seması 
ve Tasavvuf Kapısı. ■Mesaj ve Metot. (İletişim ve İşbirliği Sanatı). 
■Dış Politikamız. (1. Cilt) BOP’un Temelleri. ■Dış Politikamız. (2. 
Cilt) Tarihin En Talihli Değişim Süreci. ■Din, Devlet ve Demokrasi. 
■Medeniyet Mücadelesi ve Mehdiyet Müjdesi. ■Siyaset ve Strate-
ji Bilgeliği. ■Başörtüsünün İnkârı ve İstismarı. ■Ergenekon Senar-
yosu, “At Değiştirme” Operasyonu mu?. ■Adil Düzen ve Yeni Bir 
Dünya. ■Ah-u Figan’ım (Şiir Kitabı). ■Cezaevinde Yazdıklarım. ■Din 
Dengedir, İslam İlericiliktir. ■Milli Görüş’ün Marazlıları. ■Refah-Yol’la 
Rantiye Savaşı. ■Tarikat Terbiyesi ve Ahlâk Tedavisi. ■Terör–Ma-
sonluk ve Mafia Medeniyeti. ■Yakın Tarihimizde Yüceler ve Cüceler. 
(3 Cilt)  ■Zafer Müjdeleri. ■Hayatın Gerçeği ve İnsanlığın Gereği. 
(Hazırlanıyor) ■Osmanlı Sistemi ve Abdulhamit Siyaseti. ■Decca-
lizm: Siyonist Yahudi Şebekesi. ■Sözün Çözüme Dönüşmesi (Siya-
si Fıkralar) (Hazırlanıyor). ■BDP’nin Özerklik Ezanı ve Türkiye’nin 
Cenaze Namazı ■Türkiye Tarihi Dönemeçte, Ya Yıkılacak, Ya Şah-
lanacak!. ■Sabah Yakın Değil mi? ■Rüyaların Öğrettikleri ve Yakın 
Çevremizden İlginç Örnekleri ■Tuz Kokarsa… ■Bilge Erdoğan’dan, 
İlkeli Numan’a ■Dilin Düğümü Çözüldü (Şiir Kitabı) ■Türkiye Büyü-
yor mu, Bölünüyor mu? ■Katı Ulusalcıların ve Ilımlı İslamcıların Din 
Tahribatı. ■Amik Ovası ve Armegeddon Savaşı. ■Devrim Simsarları 
ve Din İstismarcıları. ■Dert Söyletir, Aşk İnletir. (Şiir Kitabı)  ■Ce-
maatın Cılkı, Erdoğan’ın Çarkı, Erbakan’ın Farkı. ■Türkiye Kuşatı-
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lırken, Kuklaların Kapışması. ■Yeni İstiklal Savaşında Milli Şuur ve 
Ordu. ■Türkiye Dağılacak mı, Doğrulacak mı? (Ahmaklar Okuma-
sın). ■İslamcı Münafıklar. ■Asker Darbesi Değil Devlet Müdahalesi 
Gereklidir. (Hazırlanıyor) ■Sistem Tahlili ve Siyaset Tenkidi. ■Hida-
yet Kıvılcımı ve Hikmet Kılıcı (Şiir Kitabı). (Hazırlanıyor). ■Bir Darbe 
Analizi ve Sistem Krizi. ■Başkanlık Muamması ve Çarkların Tıkan-
ması. ■Suriye’de Yaklaşan Hilal-Haç Kapışması. ■Pazarlık Partisi 
ve Palavra İktidarı. (Hazırlanıyor) ■Kemalizm-Tayyibzm Kavramları 
ve Çelişkili Kurguları. (Hazırlanıyor)
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